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  مشروع قانون مشروع قانون 

  20212021  لعاملعاملل  املوازنة العامةاملوازنة العامة
  

  الفصل األول الفصل األول 

  العامةالعامة  مواد املوازنةمواد املوازنة
  

              العامةالعامة                                          تحديد أرقام املوازنةتحديد أرقام املوازنة    : :                       املادة األولىاملادة األولى

      2021                                                                        تحدد أ قاقددام املوازنددة العامددة  ددا ال ددتة املال ددة ال ددن ت دد ق يدد  قو   ددانون ال ددا   

  املدددددام املددددداأت ن ال ان دددددة       2021            دددددانون ا و      11          وتنتهددددن يددددد  
ا
                       وفقدددددا
ا
                وال ال دددددة مدددددا  ددددد ا     

         القانون.

 

                              االعتماداتاالعتمادات                                املادة الثانية:املادة الثانية:

                                                    تفتح ي  املوازنة العامة اال تماأات امل يتة ي  ما يأت :

 )ليرة( 2021العام 
 املوازنة العامة

                   125.2951225.425000            الجزء األول 

                22.52425.495000             الجزء الثاني
                   1952.4592052925000                      مجموع املوازنة العامة 

     
 للج و  اقم )  وذ

ا
             لك وفقا
ا
                      ( امللحق به ا القانون. 1       

 
 

                            الوارداتالواردات    : :                           املادة الثالثةاملادة الثالثة

                                             تق ا وااأات املوازنة العامة  لى الوجه التال :

 )ليرة( 2021العام 
 املوازنة العامة

                   125.22529450005000                 الواردات العادية  –           الجزء األول 

     5000             95.9251215292                    الواردات االستثنائية  –             الجزء الثاني 

               4592052925000. 2 5  19  مجموع املوازنة العامة 
 

 للج و  اقم )
ا
             وذلك وفقا
ا
                       ( امللحق به ا القانون. دد 2         
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                            إجازة الجبايةإجازة الجباية    : :                           املادة الرابعةاملادة الرابعة

  املددام  دد ا القددانون و املددام القددوان ن التافدد ال ج ايددة م تلدد  ال ددرا   
ا
                                                                يجداز وفقددا
ا
         

                      ( امللحق به ا القانون. 2                                                 والرسوم والحاصالت والعا  ات امل يتة ي  الج و  اقم )
 

                                اإلجازة باالقتراضاإلجازة باالقتراض    : :                           املادة الخامسةاملادة الخامسة

               ضدما اد وأ الزجد    و        لد يونل      اصد  ا                تمويد  اسدتحقاقات         ي  إطاا              يجاز للحملومة  - 1

    21  20             اا إلددددددى العددددددام                                               ا يدددددد  تتف دددددد  املوازنددددددة  ويدددددد  إنفددددددا  اال تمدددددداأات املدددددد و        املقدددددد   

         اء ل تددان                                      ولتغط ددة سددل  الة يتدة املعطدداا ملرس ددة   ر دد                    واال تمداأات اضضدداف ة

                          إصدددد اا سددددت ات ل يتددددة  العملددددة    ل               مددددا  دددد ا القددددانون     11                    وفددددق مددددا واأ يدددد  املدددداأا 

                                                               الل تان ددددة  جددددا  قوددددد وا ومتوسددددطة وطويلدددددةل وذلددددك  قددددرااات توددددد ا  ددددا وزيدددددر 

        املال ة.

 

  لى: - 2
ا
     تطلع وزااا املال ة مجلس التواب فول ا
ا
                                    

                                       الزج  املحقق ي  تتف   املوازنة والة يتةل -

            ا واضضاف ةل                      إنفا  اال تماأات امل وا  -

                                                 قق اط ال يون ال الل ة والةااج ة ال ن تم ت  ي  ال -

                                                                نت جدددة إصددد اا سدددت ات الة يتدددة  العملدددة الل تان دددة املجددداز إصددد اا ا  موجددد   -

                                           ل  ما  العمالت ا جتب ة املجازا  قوان ن لاصة.                       ال ت  ا و  ما   ه املاأا

               سلفات الة يتة. -
  

                                                      حسابات القروضحسابات القروض    : :                           املادة السادسةاملادة السادسة

                           موجددددد  مراسددددد م تت ددددد  يددددد  مجلدددددس                          لقدددددروب ا دددددا ات ل يتدددددة لاصدددددة      تفدددددتح ل - 1

               تق دددددددد  ل ددددددددا القدددددددد م                                                    الددددددددوزااء  تدددددددداء  لددددددددى إق ددددددددوا  وزيددددددددر املال ددددددددة والددددددددوزير امل ددددددددت 

 
ا
 املق وضدددددة مدددددا قصددددد   ددددد ه القدددددروب وتق ددددد   ل هدددددا القددددد م ال دددددن تددددد فع ت ددددد ي ا
ا
                                                            

                         لألق اط وال ت ات امل تحقة.
 

                    ةل قو تعقددددد  لح دددددابهال                                                تفدددددتح يددددد  املوازندددددة العامدددددة للقدددددروب ال دددددن تعقددددد  ا ال ولددددد - 2

                   ا تماأات  ق  وأفع.
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                                                                                        تحديد أصول إنفاق الهبات والقروض الخارجيةتحديد أصول إنفاق الهبات والقروض الخارجية    : :                           املادة السابعةاملادة السابعة

       املدداأا    قو            وتعدد يالاهال          العموم ددة         املحاسدد ة        قددانون     مددا    22       املدداأا       قاملددام     وفددق      تق دد  - 1

         اضأااات    مدددددا     ددددد      إلدددددى        املق مدددددة          الةااج دددددة         والقدددددروب        ال  دددددات          ال سدددددتوال    مدددددا    22

        املجددددددالس      وإلددددددى          قنوا  ددددددال      لددددددى         امل ددددددتقلة         واملوددددددال       عامددددددة  ال          واملرس ددددددات        العامددددددة

          ال لدد يات          واتحدداأات          ال لدد يات      وإلددى           ت ددم ااهال       الددتال       لددى           والوددتاأيق          وال  ئددات

    مددا        اضنفددا        وي  ددع        امددةل       مرافددق       إأااا       تتددولى      ال ددن          وال  ئددات         املرس ددات       وسددا ر

     ء   الجدد    مددا    قو       املحلدد        الجدد ء    مددا     ذلددك      ددان      سددواء         القددروبل     ومددا         التق يددة        ال  ددات

   .      ا صو       ا           املحاس ة       أيوان        لرقا ة         ا جتبنل

                        مدددددا مشدددددروع القدددددانون املوضدددددوع     22                                     ال تط دددددق قاملدددددام الفقدددددرا ال ان دددددة مدددددا املددددداأا  - 2

      1141 /  12 /  10              الودددددداأا  تددددددااي         16141                              موضددددددع التتف دددددد   موجدددددد  املرسددددددوم اقددددددم 

                                                                لدددددى اال تمددددداأات اضضددددداف ة املتعلقدددددة  ال  دددددات التق يدددددة ا ددددد  يم دددددا نقددددد   ددددد ه 

                                                          تددد  إلدددى رلدددر  قدددراا مدددا الدددوزير امل دددت  ووزيدددر املال دددة  عددد  تأ ددد و              اال تمددداأات مدددا 

                                                                  املراقددددد  املر ددددد ف لعقدددددد  التفقددددداتل وععدددددد  قن ت بددددد  اضأااا املعت ددددددة ا  دددددة الج ددددددة 

                          الوا  ة  إجراء   ا التق .

                                           مددا مشددروع القددانون املوضددوع موضددع التتف دد   موجدد       106                 تط ددق قاملددام املدداأا  - 1

                        وتع يالتدددددددددددده )قددددددددددددانون املحاسدددددددددددد ة       1141 /  12 /  10      تددددددددددددااي         16141           املرسددددددددددددوم اقددددددددددددم 

                                                                   العموم دددددة(  لدددددى ال دددددلفات املال دددددة الطاا دددددة املعطددددداا لددددد فع التفقدددددات املمولدددددة مدددددا 

                                                                    ال  ددددات التق يددددة ويم ددددا تدددد وير اال تمدددداأات امل جددددوزا لل ددددلفات املال ددددة الطاا ددددة 

                                                                واملتعلقدددددة  ال  دددددات املعطددددداا لدددددال  سدددددتة مال دددددة مع تدددددة لتأأيدددددة موج دددددات يتعددددد   

                                            فقدددددات املمولدددددة مدددددا  ددددد ه ال  دددددات لحددددد ن ان هددددداء تتف ددددد                        تتف ددددد  ا ال دددددتة لددددد فع الت

                                                          ا  ما  املتعلقة  ال  ةل إلى موازنات ال توات املال ة الالاقة.

                                                                    يددددتم تدددد وير قاصدددد ا اال تمدددداأات  افددددة   ددددو املعقددددوأا املمولددددة مددددا ال  ددددات التق يددددة  - 6

                                   والقروب إلى موازنات ال ت ن الالاقة.
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                    ئيةئية                                          فتح االعتمادات االستثنافتح االعتمادات االستثنا    : :                           املادة الثامنةاملادة الثامنة

  املددام املدداأا 
ا
             تتف دد ا
ا
                                               مددا ال سددتوال يم ددا لددر يس الجم وايددةل إذا أ دد   ددرو      52      

  تددددداءا  لدددددى قدددددراا صددددداأا  دددددا مجلدددددس 
ا
     ا                       طاا دددددة لتفقدددددات م دددددتزجلةل قن يت ددددد  مرسدددددوما
ا
                                    

                                                                            الدددوزااءل  فدددتح ا تمددداأات اسدددتاتا  ة قو إضددداف ة قو  تقددد  ا تمددداأات يددد  موازندددة العدددام 

                            مل دددداا ل ددددوا ل تان ددددةل ويجدددد  قن          ثالثمايددددة   ات                              ل  لددددى قن ال تتجدددداوز  دددد ه اال تمدددداأ    2021

                                                                         تعرب   ه الت ا  و  لى موافقة املجلس الت اع  ي  قو   ق  يلتئم ف ه  ع  ذلك.

 

                                                                       تعااااديل البنااااد ا مااااس املااااادة التاسااااعة مااااستعااااديل البنااااد ا مااااس املااااادة التاسااااعة مااااس    : :                           املااااادة التاسااااعةاملااااادة التاسااااعة
 
 القااااانون النافاااا  ح مااااا
 
 القااااانون النافاااا  ح مااااا
 
                    
 
                   

                                            )قااااااااااانون املوازنااااااااااة العامااااااااااة )قااااااااااانون املوازنااااااااااة العامااااااااااة             20202020  //  22  //  ..                            الصااااااااااادر بتااااااااااار   الصااااااااااادر بتااااااااااار             ..        رقاااااااااا  رقاااااااااا  

          ((                                      إجااااااااااازة نقاااااااااال االعتماااااااااااداتإجااااااااااازة نقاااااااااال االعتمااااااااااادات      ( )( )        20202020                قااااااااااة لعااااااااااام قااااااااااة لعااااااااااام                             واملوازنااااااااااات امل  واملوازنااااااااااات امل  

                                                واالستعاضة عنها بنص جديدواالستعاضة عنها بنص جديد
 

 اقدددم 
ا
     ُيعددد   ال تددد  ا مدددا املددداأا التاسدددعة مدددا القدددانون التافددد  ا مدددا
ا
              الوددداأا  تدددااي       4ُ                                                    

          إجددددددازا نقدددددد     ( )    2020                                            )قدددددانون املوازنددددددة العامدددددة واملوازنددددددات امللحقددددددة لعدددددام       2020 / 1 / 2

                      وي تعاب  ته  ت  ج ي :     (         اال تماأات

  

                 ومددددا  تدددد  إلددددى رلددددر          إلددددى رلددددر      فودددد                                   لتقدددد  يدددد  اات دددداط  املوازنددددة العامددددة مددددا       يجدددداز ا - 1

                                            ا                        ضما   ا االات اط   قراا ما مجلس الوزااء  تاءا  لى اق وا  وزير املال ة.

 

                   وال اق  أون تع ي .
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                                                                                    ل ظ اعتمادات لدع  فوائد القروض االستثمار ةل ظ اعتمادات لدع  فوائد القروض االستثمار ة    : :                           املادة العاشرةاملادة العاشرة

                                م يريدددددددة املال دددددددة العامدددددددة( اال تمددددددداأات   –  ة                                    تلحدددددددو يددددددد  املوازندددددددة العامدددددددة )وزااا املال ددددددد

                                                              املطلو ددددددددددة لدددددددددد  م فوا دددددددددد  القددددددددددروب االسددددددددددت مااية )زاا  ددددددددددةل صددددددددددتا  ةل سدددددددددد اا ةل 

                                                                      وت تولوج دددة ومعلومات دددة و  ه دددة( و دددوام  ا ا دددا   لدددى  ددد ه القدددروب ف مدددا يتعلدددق 

                  املواا  اضسالم ة.

 

         لددى  دد ه                                                            تحدد أ قصددو  و ددروط االسددتفاأا مددا الفوا دد  امل  ومددةل و ددوام  ا ا ددا  

                                                             القددددروب ف مددددا يتعلددددق  املودددداا  اضسددددالم ة  موجدددد  ن ددددام لددددا  يودددد ا  مرسددددوم 

                         ا                                             يت دددد  يدددد  مجلددددس الددددوزااء  تدددداءا  لددددى اق ددددوا  وزيددددر املال ددددة وععدددد  اسددددتطالع اقف اددددا م 

                                                             موددددددر  ل تددددددانل وي  ددددددع اضنفددددددا  لألصددددددو  املتوددددددو   ل هددددددا يدددددد  قددددددانون املحاسدددددد ة 

          العموم ة.

 

                                 قمددددوا  موددددر  ل تددددان الةاصددددة قو قمددددوا                                    قمددددا ف مددددا يتعلددددق  ددددالقروب امل  ومددددة مددددا 

  ا ولويددددددددات القطا  ددددددددة 
ا
                    االات دددددددداط ل يدددددددده ف عددددددددوأ ملجلددددددددس الددددددددوزااء قن يودددددددد ا قددددددددرااا
ا
                                             

                                                               لالسدددددددتفاأا مدددددددا الددددددد  م و دددددددروطه وذلدددددددك  ددددددداق وا  مدددددددا وزيدددددددرف املال دددددددة واالقتوددددددداأ 

                                         والتجااا  ع  استطالع اقف اا م مور  ل تان.

 

                  ة الص يةة الص ية                              اعتمادات املعالجاعتمادات املعالج    : :                                     املادة ال ادية عشرةاملادة ال ادية عشرة

                                       ا                               تددددوزع  مرسددددوم يت دددد  يدددد  مجلددددس الددددوزااءل   تدددداءا  لددددى اق ددددوا  الددددوزير امل ددددت  ووزيددددر 

ل اال تمددددددداأات املرصدددددد ا  ودددددددواا إجمال ددددددة يدددددد  م تلددددددد  ق ددددددواب املوازندددددددة 
ا
                                                        املال ددددددة معددددددا
ا
          

                                                              العامددددددة امل ووددددددة للمعالجددددددة يدددددد  املرس ددددددات وامل تشددددددف ات الةاصددددددة والحملوم ددددددة 

                                   والعقوأ مع ا ط اء ي  القطاع الةا .
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        يات يات                                                                                   اقتطاااااع حصااااة مااااس اإلياااارادات املحصاااالة لصااااال  البلااااداقتطاااااع حصااااة مااااس اإلياااارادات املحصاااالة لصااااال  البلااااد    : :                       لثانيااااة عشاااارةلثانيااااة عشاااارة              املااااادة ااملااااادة ا

                                                      للقرى التي ليس فيها بلدياتللقرى التي ليس فيها بلديات
 

                                                                        تقتطدددع وزااا املال دددة مدددا اضيدددراأات املحودددلة لودددال  ال لددد ياتل ق ددد  توزيع دددال م لددد  

                                                                        سددتة مل ددااات ل ددوال ت ودد  لألنددااا وا  ددغا  والتت  فددات يدد  القددر  ال ددن لدديس ف هددا 

                                                وصددددددد انة وتج  دددددددبات وتت  فدددددددات(  واسدددددددطة وزااا ال الل دددددددة                    لددددددد يات ) ددددددد الت طاقدددددددة 

                                    ا                                   وال لدددددد يات. تددددددوزع اضيددددددراأات  مرسددددددوم  تدددددداءا  لددددددى اق ددددددوا  وزيددددددرف املال ددددددة وال الل ددددددة 

                                                               وال ل ياتل  لى قن يشم  املرسوم جم ع القر  ال ن ليس ف ها  ل يات.

 

                                                                                        إعطاااااااء مهسسااااااة  هرفاااااااء لبنااااااان ساااااالفة  ز نااااااة ومعالجااااااة إعطاااااااء مهسسااااااة  هرفاااااااء لبنااااااان ساااااالفة  ز نااااااة ومعالجااااااة     : :                                     املااااااادة الثالثااااااة عشاااااارةاملااااااادة الثالثااااااة عشاااااارة

                                          ة الديون املترا مةة الديون املترا مة        مسألمسأل
 

      مل ددداا       1200            حددد  قق ددد                                                تعطدددؤ مرس دددة   ر ددداء ل تدددان سدددلفة ل يتدددة طويلدددة ا جددد  

                                                     مل دداا ل ددوا ل تان ددة(ل لت دد ي   جدد   ددراء املحروقددات وت دد ي                قلدد  ولم ددما ة )      ل ددوا

                                                                 فوا دددد  وقق ددددداط القددددروب لودددددال  مرس دددددة   ر دددداء ل تدددددانل  لددددى قن تدددددرأ  ال دددددلفة 

 و لدددى قن                              دددأمر مدددا محت ددد  املال دددة املر ددد ف 
ا
          عددد  موافقدددة وزيدددر املال دددة وت ددد أ نقددد ا
ا
                                 

 م هددددددا  القدددددد اا  لددددددى 
ا
                  يعتبددددددو مجددددددرأ اسددددددتعما  الج ددددددة امل ددددددتلفة ل دددددد ه ال ددددددلفة إقددددددرااا
ا
                                                   

                                            الت  ي  وفق ا سس املتوو   ل ها ي    ه املاأا.

                                                                    ال يجددددوز ملرس ددددة   ر دددداء ل تددددان و لددددى م ددددرول  ها قن ت ددددتعم  ال ددددلفة قو قف جدددد ء 

                ق ط   ما قجل ا.                        م ها ي    و الغاية ال ن 

           مدددا القدددانون     11                                                        تحددد أ   ف دددة ت ددد ي   ددد ه ال دددلفة وفدددق ا املدددام الدددوااأا يددد  املددداأا 

                                            )قدددددددددانون املوازندددددددددة العامدددددددددة واملوازندددددددددات امللحقدددددددددة لعدددددددددام       2015 / 6 /  15      تدددددددددااي      21    اقدددددددددم 

2015    .)   

  

  

  



  25/1/2021                                        20212021  للعامللعام  العامةالعامة  املوازنةاملوازنة  قانون قانون   مشروعمشروع  

  

7 

                                                                                            إمكانياااااة تاااااأمين املحروقاااااات ماااااس الجاااااي  لصاااااال  املدير اااااة إمكانياااااة تاااااأمين املحروقاااااات ماااااس الجاااااي  لصاااااال  املدير اااااة     : :         عشااااارةعشااااارة                  الرابعاااااةالرابعاااااة            املاااااادة املاااااادة 

    يي                                    العامة للدفاع املدنالعامة للدفاع املدن
 

                                                     تقددد م ق ددداأا الجدددي  إلدددى امل يريدددة العامدددة للددد فاع املددد     تددد                   لالفدددا  ف نددد  رلدددرل

              ا                                                       االقت ددداءل و تدددداءا  لدددى طلدددد   دددد ه ا ل دددوال املحروقددددات الالزمددددة ال دددن تحتاج ددددا وذلددددك 

                                                                  ضددددددما ادددددد وأ اال تمدددددداأات امللحو ددددددة ل دددددد ه الغايددددددة يدددددد  املوازنددددددة الةاصددددددة  امل يريددددددة 

     ل :                                   العامة لل فاع امل      لى الشمل  التا

 
 

 أوال
 

                                                                    : يددددد  ادددددا  تدددددوفر م دددددا مة للم يريدددددة العامدددددة للددددد فاع املددددد    يددددد  املوازندددددة العامدددددة    

                                   ضما  اب وزااا ال الل ة وال ل يات:

                                                                يدددتم نقددد  اال تمددداأات مدددا  تددد  امل دددا مات امل وودددة للم يريدددة العامدددة للددد فاع  - 1

                                     ( إلدددددددى التتاسدددددددي  العا ددددددد ا ل تددددددد  املحروقدددددددات  2- 1-  16-   121- 4- 2- 1               املددددددد    التن دددددددي  )

                                                               محروقدددددددات سدددددددا لة/محروقات وزيدددددددوت للمولددددددد ات/محروقات وزيدددددددوت للت فئدددددددة( يددددددد   )

                                                                   موازندددددددة وزااا الددددددد فاع الدددددددوطينل وذلدددددددك  قدددددددراا مشددددددد و  يوددددددد ا  دددددددا وزيدددددددر ال الل دددددددة 

 .                                                                  وال ل يات ووزير ال فاع الوطين  ع  تأ  و املراق  املر  ف لعق  التفقات

               فاع املددددد     دددددتفس                                                    يدددددتم ت فددددد و  تددددد  املحروقدددددات يددددد  موازندددددة امل يريدددددة العامدددددة للددددد   - 2

                                                                        ق مدددة اال تمددداأات املتقولدددة ق ددداله  قدددراا مشددد و  يوددد ا  دددا وزيدددر ال الل دددة وال لددد يات 

  . 1                                                                         ووزير املال ةل لال  م لة يوم ن ما تااي  ص وا القراا املش و  امل  وا ي  ال ت  

 
 
 ثانياا
 
                                                                        : يد  ادا   د م تدوفر م دا مة للم يريددة العامدة للد فاع املد    يد  املوازندة العامددة      

  :                           اب وزااا ال الل ة وال ل يات     ضما  

                                                                يددددتم تددددأم ن اال تمدددداأ للمحروقددددات املطلددددوب تقدددد يم ا  ددددا طريددددق التقدددد  مددددا  دددداب   - 1

                                                                           اات ددداط  املوازندددة العامدددة إلدددى  ددداب وزااا ال الل دددة وال لددد يات  لدددى التن دددي  العا ددد  

   (ل  2- 1-  16-   121- 4- 2- 1                                              للم ددددددددا مة امل ووددددددددة للم يريددددددددة العامددددددددة للدددددددد فاع املدددددددد    )

 .                                                     ا  ا وزير املال ة  ع  تأ  و املراق  املر  ف لعق  التفقات              وذلك  قراا يو 

                                                                يدددددددتم فدددددددتح ا تمددددددداأ يددددددد  موازندددددددة امل يريدددددددة العامدددددددة للددددددد فاع املددددددد   ل  دددددددتفس ق مدددددددة   - 2 

                                                                      اال تمددددداأات املتقولدددددةل  قدددددراا  مشددددد و  يوددددد ا  دددددا وزيدددددر ال الل دددددة وال لددددد يات ووزيدددددر 

             ويدددتم  جددد   ددد ا                                                        املال دددة م وددد   م دددا مة  مدددا امل يريدددة لودددال  املوازندددة العامدددةل

ا لألصو  وأفعه إلى ا اب الة يتة العامة  .                 ا                                     اال تماأ وصرفه وفقا

                                                                 عددددد  إتمدددددام  مل دددددة الددددد فعل يدددددتم نقددددد  اال تمددددداأ املدددددرما مدددددا االات ددددداط  مدددددا  تددددد    - 1

                                                                       امل دددددا مات يددددد   ددددداب وزااا ال الل دددددة وال لددددد يات إلدددددى  تددددد  املحروقدددددات يددددد   ددددداب وزااا 

                               املوازندددددة الةاصدددددة  امل يريدددددة العامدددددة                                          الددددد فاع الدددددوطينل وإجدددددراء الت فددددد و املقا ددددد  يددددد 

ا ملا واأ ي       2- 1       ال ت                  ا            لل فاع امل     وفقا
ا
 ما الفقرا قوال
ا
             . 
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                                                                                    اجازة نقل اعتمادات ملساعدة األسر اال ثر حاجةاجازة نقل اعتمادات ملساعدة األسر اال ثر حاجة    : :         عشرةعشرة                  الخامسةالخامسة            املادة املادة 
 

  ف ندددد  رلدددرل يم ددددا نقددد  اال تمدددداأات امللحو دددة يدددد   ددداب اات دددداط  املوازنددددة 
ا
                                                              لالفدددا
ا
    

                     واملقددددددد اا  ق مدددددددة                                  اجتما  دددددددة لألسدددددددر ا   دددددددو ااجدددددددة                       وامل وودددددددة لتوزيدددددددع م دددددددا  ات 

                              ا                    قدددددددراا يوددددددد ا  دددددددا وزيدددددددر املال دددددددة  تددددددداءا  لدددددددى اق دددددددوا  اضأااا                     مل ددددددداا ل دددددددوا ل تان دددددددة     120

                                              امل توة وعع  تأ  و املراق  املر  ف لعق  التفقات.

 

                                                                                            إجاازة نقال اعتماادات ملعالجاة األوضااع املساتجدة بفعال إجاازة نقال اعتماادات ملعالجاة األوضااع املساتجدة بفعال     : :         عشارةعشارة                  السادسةالسادسة            املادة املادة 

                          فيروس  ورونافيروس  ورونا
  

  ف ندددد  رلدددرل يم ددددا نقددد  اال تمدددداأات امللحو دددة يدددد   ددداب اات دددداط  املوازنددددة 
ا
                                                              لالفدددا
ا
    

               واملقدددددد اا  ق مددددددة          واونددددددا        ف ددددددوو        فعدددددد          امل ددددددتج ا        ا وضدددددداع                وامل ووددددددة ملعالجددددددة

                              ا                    قدددددددراا يوددددددد ا  دددددددا وزيدددددددر املال دددددددة  تددددددداءا  لدددددددى اق دددددددوا  اضأااا                     مل ددددددداا ل دددددددوا ل تان دددددددة     200

         التفقات.                                      امل توة وعع  تأ  و املراق  املر  ف لعق 

 

          علااااىعلااااى                  التاااارمي التاااارمي                   مساااااعداتمساااااعدات                                                      إجااااازة نقاااال اعتمااااادات لتوز اااا إجااااازة نقاااال اعتمااااادات لتوز اااا     : :         عشاااارةعشاااارة                  السااااابعةالسااااابعة            املااااادة املااااادة 

            بيروتبيروت            مرفأمرفأ                انفجارانفجار            جراءجراء                    املتضرر ساملتضرر س

  

  ف ندددد  رلدددرل يم ددددا نقددد  اال تمدددداأات امللحو دددة يدددد   ددداب اات دددداط  املوازنددددة 
ا
                                                              لالفدددا
ا
    

           مرفدددأ   دددووت         انفجددداا                                                  وامل وودددة لتوزيدددع م دددا  ات ال دددوم م  لدددى املت دددرايا جدددراء

                              ا             قددراا يودد ا  ددا وزيددر املال ددة  تدداءا  لددى اق ددوا                      مل دداا ل ددوا ل تان ددة     100           قدد اا  ق مددة    وامل

                                                     اضأااا امل توة وعع  تأ  و املراق  املر  ف لعق  التفقات.
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  الفصل الثانيالفصل الثاني

  تعديالت قوانين البرامجتعديالت قوانين البرامج
  

                                          تعديل قوانين البرامجتعديل قوانين البرامج              عشرة:عشرة:                  الثامنةالثامنة            املادة املادة 

 ملا يل :                                       يع    رنامج ا تماأات ال فع ي     ما قوا
ا
        ن ن البوامج امل يتة قأناه وفقا
ا
                              

 

                                 قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء - 1

                                                                قااااانون برنااااامج لتشااااييد أبايااااة لاااالدارات العامااااة  اااا  ساااا يل اساااات ناء الدولااااة  -

                                                               وإداراتهااااا الرسااااامية عاااااس أعبااااااء وأ ااااالء اسااااات جار املبااااااني واإلنشااااااءات التاااااي 

                         تش لها  مرا ز ومكاتب لها

 

        )موازندددددددة       2015 / 6 /  15      تدددددددااي      21           لقدددددددانون اقدددددددم                        املددددددداأا ال اأسدددددددة  شدددددددرا مدددددددا ا

 اقددم     2015
ا
     ( وتعدد يالاها السدد ما املدداأا الرا عددة  شددرا مددا القددانون التافدد  ا مددا
ا
                                                           

                            ( قدددددددانون  رندددددددامج لتشدددددددي   ق ن دددددددة     2020        )موازندددددددة       2020 / 1 / 2              الوددددددداأا  تدددددددااي     4

                                                                 لددددددألأااات العامدددددددة يددددددد  سددددددب   اسدددددددتغتاء ال ولدددددددة وإأااااهددددددا الرسدددددددم ة  دددددددا ق  ددددددداء 

                                                     امل دددا   واض شددداءات ال دددن تشدددغل ا  مرا ددد  ومملاتددد  ل دددا.  ح ددد                وق ددال  اسدددتئجاا 

                                           يوزع اص   ا تماأات ال فع  لى الشمل  التال :

 

       ل و ح:

2021 2022 2022 2029 202. 

 مل اا ل وا ..1 200 100 .22 0
 

 ما:
ا
      ال
ا
    

2021 2022 2022 2029 

 مل اا ل وا 200 100 .22 ..1
 

                     )وال اق  أون تع ي (.  
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                                                    ج لترتياااااب منطقاااااة الضااااااحية الجنوفياااااة ال رفياااااة ملديناااااة بياااااروت            قاااااانون برناااااام -

         )اليسار(
 

  (     2001        )موازندددة       2001 / 4 /  25      تدددااي       124                                      املددداأا التاسدددعة والعشدددرون مدددا القدددانون اقدددم 

                                                                          وتعددد يالاها )ترتيددد  متطقدددة ال ددداا ة الجتو  دددة الغر  دددة مل يتدددة   دددووت(ل السددد ما املددداأا 

 اقددددم 
ا
     الرا عددددة  شددددرا مددددا القددددانون التافدددد  ا مددددا
ا
        )موازنددددة       2020 / 1 / 2              الودددداأا  تددددااي     4                                   

                                                  (  ح   يوزع اص   ا تماأات ال فع  لى الشمل  التال :    2020
 

       ل و ح:

2021 2022 2022 

 مل اا ل وا .9 .05. 0
 

 ما:
ا
      ال
ا
    

2021 2022 

 مل اا ل وا .05. .9
 

                     )وال اق  أون تع ي (.

 
                             قانون برنامج    وزارة املالية - 2

                                    واملس  ووض  الخرائط النهائية    جميا                                 أعمال التحديد والتحر ر وال يل -

                      األراض ي اللبنانية
 

        )موازنددددددة       2002 / 2 / 9      تددددددااي       242                                      املدددددداأا ال ان ددددددة والعشددددددرون مددددددا القددددددانون اقددددددم 

                                                        ( وتعدددددددددد يالاهال قددددددددددانون  رنددددددددددامج   مددددددددددا  التح يدددددددددد  والتحريددددددددددر )موددددددددددلحة     2002

 اقدددددم 
ا
     امل دددددااة(ل ال سددددد ما املددددداأا الرا عدددددة  شدددددرا مدددددا القدددددانون التافددددد  ا مدددددا
ا
                                                         4   

                          (  ح ددددددد  يدددددددوزع اصددددددد   ا تمددددددداأات     2020        )موازندددددددة       2020 / 1 / 2            وددددددداأا  تدددددددااي    ال

                        ال فع  لى الشمل  التال :
 

       ل و ح:

2021 2022 
 مليار ليرة . 0

 ما:
ا
      ال
ا
    

2021 
 مليار ليرة .

 

 )وال اق  أون تع ي (.
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                                                                قاااااانون برناااااامج إلنشااااااء أباياااااة وزارة املالياااااة ولتنفيااااا  مشاااااروع إنشااااااء املب ااااا   -

                         رك    حرم مرفأ بيروت                 املوحد إلدارة الجما

 

        )موازندددددددة       2012 /  11 / 1      تدددددددااي      44                                  املددددددداأا ال اأسدددددددة  شدددددددرا مدددددددا القدددددددانون اقدددددددم 

 اقددم              الرا عددة  شددرا                         ( وتعدد يالاها السدد ما املدداأا     2012
ا
     مددا القددانون التافدد  ا مددا
ا
                      

                         ح ددددد  يدددددوزع اصددددد   ا تمددددداأات   (     2020        )موازندددددة       2020 / 1 / 2              الوددددداأا  تدددددااي     4

                        ال فع  لى الشمل  التال :

 

  :                                            جلس اإلنماء واالعمار إلنشاء أباية لوزارة املالية        مساهمة مل  -

       ليصبح:

2021 2022 2022 2029  

 مليار ليرة .15 12 .25 0
 

 مس:
 
    بدال
 
    

2021 2022 2022  

 مليار ليرة 12 .25 .15
 

                     )وال اق  أون تع ي (.  

 

                                                              مساااهمة ملجلااس اإلنماااء واالعمااار إلنشاااء املب اا  املوحااد إلدارة الجمااارك  اا    -

  :        فأ بيروت       حرم مر 
 

       ليصبح:

2021 2022 2022 2029  

           مليار ليرة 4 . 25190 0
 

 مس:
 
    بدال
 
    

2021 2022 2022  

           مليار ليرة . 25190 4
 

                     )وال اق  أون تع ي (.  
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                                          قانون برنامج لتسديد ديون وتعو ضات االستمالك  -

  (     2012        )موازندددة       2012 /  11 / 1      تدددااي      44                                  املددداأا ال دددا عة  شدددرا مدددا القدددانون اقدددم 

                                                          رنددددامج لت دددد ي  أيددددون وتعوي ددددات االسددددتمال  وتع يالتدددده السدددد ما املدددداأا         قددددانون 

 اقدددددم 
ا
     الرا عدددددة  شدددددرا  مدددددا القدددددانون التافددددد  ا مدددددا
ا
      2020 / 1 / 2              الوددددداأا  تدددددااي     4                                    

                                                  (  ح   يوزع اص   ا تماأات ال فع  لى الشمل  التال :    2020        )موازنة 
 

       ل و ح:

 (بمليارات الليراتاعتمادات الدف  )

 2021 2022 2022 2029 202. 

 14 120 0 10 0                    مجلس اضنماء واض ماا

 12 60 0 4 0                    وزااا الطاقة وامل اه

 5 10 200 6 0             سا ر اضأااات

 1. 200 200 90 0 املجموع العام

 

 ما:
ا
      ال
ا
    

 (بمليارات الليراتاعتمادات الدف  )

 2021 2022 2022 2029 

 120 0 10 14                    مجلس اضنماء واض ماا

 60 0 4 12     اه                وزااا الطاقة وامل

 10 200 6 5             سا ر اضأااات

 200 200 90 1. املجموع العام
 

                     )وال اق  أون تع ي (.
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                                            قانون برنامج    وزارة األش ال العامة والنقل:  - 2

                      اإلسكان والتنظي  املدني  –                               قانون برنامج ألعمال الض  والفرز  -

  (     1112        )موازندددددددددة       1112 / 1 / 2      تدددددددددااي       422                             املددددددددداأا العشدددددددددرون مدددددددددا القدددددددددانون اقدددددددددم 

        )موازنددددددة       2000 / 2 /  16      تددددددااي       121                                     املع لددددددة  املدددددداأا الةام ددددددة مددددددا القددددددانون اقددددددم 

                       اضسدددددددملان والتت ددددددد م املددددددد   (   –                                  ( )قدددددددانون  رندددددددامج   مدددددددا  ال دددددددم والفدددددددرز     2000

 اقددددددم 
ا
     وتع يالتددددددهل السدددددد ما املدددددداأا الرا عددددددة  شددددددرا  مددددددا القددددددانون التافدددددد  ا مددددددا
ا
                                                          4   

                             يددوزع اصدد   ا تمدداأات الدد فع      (  ح دد    2020        )موازنددة       2020 / 1 / 2              الودداأا  تددااي  

                   لى الشمل  التال :

 

       ل و ح:

2021 2022 2022 2029 202. 

 ل وا مليار 2 .1 . 10 0

 

 ما:
ا
      ال
ا
    

2021 2022 2022 2029 

 ل وا مليار .1 . 10 2
 

                     )وال اق  أون تع ي (.

 

                                                          قاااااااااااااانون برناااااااااااااامج ملشاااااااااااااروع إنشااااااااااااااء معهاااااااااااااد العلاااااااااااااوم البحر اااااااااااااة والت نولوجياااااااااااااا -

(MARSATI)  ترون ومب   للمدير ة العامة للنقل البري والبحري          الب                                                
 

        )موازندددددددددة       2012 /  11 / 1      تدددددددددااي      44                                      املددددددددداأا ال ان دددددددددة والعشدددددددددرون مدددددددددا القدددددددددانون اقدددددددددم 

                                                                   (ل قدددانون  رندددامج ملشدددروع إ شددداء مع ددد  العلدددوم ال حريدددة والت تولوج دددا وم يددد      2012

    نون                                                                     للم يريدددة العامدددة للتقددد  البدددوف وال حدددرف السددد ما املددداأا الرا عدددة  شدددرا مدددا القدددا

 اقدددددددم 
ا
     التافددددددد  ا مدددددددا
ا
            (  ح ددددددد  يدددددددوزع     2020        )موازندددددددة       2020 / 1 / 2              الوددددددداأا  تدددددددااي     4           

                                      اص   ا تماأات ال فع  لى الشمل  التال :
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       ل و ح:

 (بآالء الليرات)

 2022 2022 2021 التاسيب

2 / 4 / 124   / 99.   / 222   / 2 / 2  

                   إنشاء أباية متخصصة

0 450005000 9529.5222 

2 / 4 / 124   / 99.   / 224   / 1 / 2  

                        تشارات ومراقبة للنشاءات              نفقات دروس واس

0 .005000 0 

 9529.5222 45.005000 0 املجموع

 

 مس:
 
    بدال
 
    

 (بآالء الليرات)

 2022 2021 التاسيب

2 / 4 / 124   / 99.   / 222   / 2 / 2  

                   إنشاء أباية متخصصة

9529.5222          450005000          

2 / 4 / 124   / 99.   / 224   / 1 / 2  

                                      نفقات دروس واستشارات ومراقبة للنشاءات

0 .005000 

          45.005000        29.5222 5 9 املجموع
   

                     )وال اق  أون تع ي (.

 

 

                                                قانون برنامج إلنشاء مرفأ سياح      ليج جونيه -

        )موازنددددددة       2012 /  11 / 1      تددددددااي      44                                      املدددددداأا الحاأيددددددة والعشددددددرون مددددددا القددددددانون اقددددددم 

      مل ددددداا     40                                                      (ل قدددددانون  رندددددامج ض شددددداء مرفدددددأ سددددد ا   يددددد  للددددد ج جون ددددده ال دددددال      2012

 اقدددم            را عدددة  شدددرا   ال                            . . وتع يالتدددهل السددد ما املددداأا 
ا
     مدددا القدددانون التافددد  ا مدددا
ا
                      4   

                               ح دد  يددوزع اصدد   ا تمدداأات الدد فع   (     2020        )موازنددة       2020 / 1 / 2              الودداأا  تددااي  

                   لى الشمل  التال :
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       ليصبح:

  (             آال  الل وات )

 2022 2022 2021 التاسيب

              إنشاءات أ رى 

2 / 4 / 120   / 9.22    / 222   / 4 / 1  

0 12,4.9,9.0 252925294 

                    ات ومراقبة للنشاءات                   نفقات دروس واستشار 

2 / 4 / 120   / 9.22    / 224   / 1 / 2  

0 0 0 

 

 

  مس:
 
     بدال
 
    

 ( آال  الل وات) 

 2022 2021 التاسيب

              إنشاءات أ رى 

2 / 4 / 120   / 9.22    / 222   / 4 / 1  
2,292,294          12,4.9,9.0           

                                      نفقات دروس واستشارات ومراقبة للنشاءات

2 / 4 / 120   / 9.22    / 224   / 1 / 2  
0 0 

 

                         )وال اق  أون تع ي (.

 
        القاع  –          رأس بعلبك   -                                 مج الست مال وتأهيل طر ق التوفيقية           قانون برنا  -

        )موازنددددددددة       2012 /  11 / 1      تدددددددااي      44                                      املددددددداأا ال ال دددددددة والعشدددددددرون مدددددددا القدددددددانون اقدددددددم 

  -          اق   عل ددددددك   –                                              (ل قددددددانون  رنددددددامج السددددددت ما  وتأ  دددددد  طريددددددق التوف ق ددددددة     2012

 اقدد             الرا عددة  شددرا                             القدداع وتع يالتددهل السدد ما املدداأا 
ا
   مددا القددانون التافدد  ا مددا
ا
   4  م                       

                         ح ددددددد  يددددددددوزع اصدددددددد   ا تمدددددددداأات    (      2020        )موازنددددددددة       2020 / 1 / 2              الوددددددداأا  تددددددددااي  

                        ال فع  لى الشمل  التال :
 

       ليصبح:

  (             آال  الل وات )  

2021 2022 2022 2029 202. 

0 .50005000 15.4159.9 10,000,000 10,000,000 
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 مس:
 
    بدال
 
    

  (             آال  الل وات )

2021 2022 2022 2029 

1050005000 .50005000 1,.41,9.9 1050005000 
 

                     )وال اق  أون تع ي (.

 
       ال اااادود   –                                                    قااااانون برنااااامج الساااات مال جاااازء مااااس أوتوسااااتراد الشاااامال طاااارابلس  -

                ال دود الشمالية  –            قس  البداوي     -         الشمالية 

 

        )موازندددددددة       2012 /  11 / 1      تدددددددااي      44                                      املددددددداأا الرا عدددددددة والعشدددددددرون مدددددددا القدددددددانون اقدددددددم 

  –                      توسدددددد واأ الشددددددما  طددددددرا لس                                    (ل قددددددانون  رنددددددامج السددددددت ما  جدددددد ء مددددددا  قو     2012

      السددددددد ما                            الحددددددد وأ الشدددددددمال ة وتع يالتدددددددهل  –                             الحددددددد وأ الشدددددددمال ةل ق دددددددم ال ددددددد اوف 

 اقددددددددددم       املددددددددداأا 
ا
     الرا عددددددددددة  شددددددددددرا مدددددددددا القددددددددددانون التافدددددددددد  ا مدددددددددا
ا
              الودددددددددداأا  تددددددددددااي     4                                   

                                         ح دددد  يددددوزع اصدددد   ا تمدددداأات الدددد فع  لددددى الشددددمل    (     2020        )موازنددددة       2020 / 1 / 2

        التال :
 

       ل و ح:

2021 2022 2022 2029  

 مليار ليرة 10 10 . 0
 

    

 ما:
ا
      ال
ا
    

2021 2022 2022  

 مليار ليرة 10 . 10
  

                     )وال اق  أون تع ي (.
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  :                                   قانون برنامج    وزارة الدفاع الوط ي  .  9

                                                              قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وف   تحتية م  ة لصال  الجي  -

         نفقدددددات مدددددا                      )اضجدددددازا للحملومدددددة  قددددد       2012 /  11 /  26      تدددددااي      10            القدددددانون اقدددددم 

                                                               قجدد  تحق ددق  تددداأ وتج  ددبات و يددد  تحت ددة ملحددة لودددال  الجددي ( وتع يالتدددهل 

 اقددم 
ا
     السدد ما املدداأا الرا عددة  شددرا مددا القددانون التافدد  ا مددا
ا
              الودداأا  تددااي     4                                               

                                    (  ح ددددددددد  يدددددددددوزع اصددددددددد   ا تمددددددددداأات الددددددددد فع  لدددددددددى     2020        )موازنددددددددة       2020 / 1 / 2

              الشمل  التال :
 

 

       ليصبح:

 (بآالء الليرات)

 2022 2022 2021 التاسيب

                    تج  بات فت ة مت ووة

1 / 10  / 111   / 210   / 224   / 2 / 1  
0 952225.00          1095.2.5000            

                    تج  بات فت ة م تلفة

1 / 10  / 111   / 210   / 224   / 2 / 1  
0 25.005000          12521.5002           

                    تج  بات للمعلومات ة

1 / 10  / 111   / 210   / 224   / 1 / 1  
0 2.05000        2225000        

              تج  بات للتق 

1 / 10  / 111   / 210   / 224   / 6 / 1  
0 0 1.159405000            

                اء ق ن ة مت ووة   إ ش

1 / 10  / 111   / 210   / 222   / 2 / 2  
0 125.205000           2259105000           

                   ص انة ق ن ة مت ووة

1 / 10  / 111   / 210   / 225   / 2 / 2  
0 2501.5000          .52295000          

                       ص انة التج  بات الفت ة

1 / 10  / 111   / 210   / 225   / 4 / 1  
0 ..05000        .52.05000          

                  ص انة وسا   التق 

1 / 10  / 111   / 210   / 225   / 5 / 1  
0 952005000          225.295000           

                                 ات أاو  واستشااات ومراق ة م تلفة   نفق

1 / 10  / 111   / 210   / 221   / 1 / 1  
0 0 .52.05000          

            9245.905002           2.54125.00 0 املجموع
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 مس:
 
    بدال
 
    

 (بآالء الليرات)

 2022 2021 التاسيب

                    تج  بات فت ة مت ووة

1 / 10  / 111   / 210   / 224   / 2 / 1  
1095.2.5000            952225.00          

                    تج  بات فت ة م تلفة

1 / 10  / 111   / 210   / 224   / 2 / 1  
12521.5002           25.005000          

                    تج  بات للمعلومات ة

1 / 10  / 111   / 210   / 224   / 1 / 1  
2225000        2.05000        

              تج  بات للتق 

1 / 10  / 111   / 210   / 224   / 6 / 1  
1.159405000            0  

                   إ شاء ق ن ة مت ووة

1 / 10  / 111   / 210   / 222   / 2 / 2  
2259105000           125.205000           

                   ص انة ق ن ة مت ووة

1 / 10  / 111   / 210   / 225   / 2 / 2  
.52295000          2501.5000          

                       ص انة التج  بات الفت ة

1 / 10  / 111   / 210   / 225   / 4 / 1  
.52.05000          ..05000        

                  ص انة وسا   التق 

1 / 10  / 111   / 210   / 225   / 5 / 1  
225.295000           952005000          

                                    نفقات أاو  واستشااات ومراق ة م تلفة

1 / 10  / 111   / 210   / 221   / 1 / 1  
.52.05000          0 

           2.54125.00            9245.905002 املجموع

 

                     )وال اق  أون تع ي (.  

 

                               برنامج إلزالة القنابل العنقودية      قانون  -

        )موازنددددة       2012 /  11 / 1      تددددااي      44                                      املدددداأا الةام ددددة والعشددددرون مددددا القددددانون اقددددم 

                                                             ( قدددددددانون  رندددددددامج ضزالدددددددة القتا ددددددد  العتقوأيدددددددة وتع يالتدددددددهل السددددددد ما املددددددداأا     2012

  (     2011        )موازندددددددة       2011 / 2 /  11      تدددددددااي       166                            الرا عدددددددة  شدددددددرا مدددددددا القدددددددانون اقدددددددم 

                     فع  لى الشمل  التال :                            ح   يوزع اص   ا تماأات ال 
 

       ليصبح:

2021 2022 2022  

 مليار ليرة 20 .25 0
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 مس:
 
    بدال
 
    

2021 2022  

 مليار ليرة .25 20
 

                     )وال اق  أون تع ي (.
 

 
                                              قانون برنامج    وزارة التربية والتعلي  العال   - .

                                     قانون برنامج ألباية الجامعة اللبنانية   -

        )موازنددددددة       1116 / 2 /  12      تددددددااي       254    اقددددددم                                   املدددددداأا ال ان ددددددة والعشددددددرون مددددددا القددددددانون 

                                                                ( وتعددددددد يالاها )قدددددددانون  رندددددددامج   ن دددددددة الجامعدددددددة الل تان دددددددة(ل السددددددد ما املددددددداأا     1116

 اقددددددم 
ا
     الرا عددددددة  شددددددرا مددددددا القددددددانون التافدددددد  ا مددددددا
ا
      2020 / 1 / 2              الودددددداأا  تددددددااي     4                                   

                                                  (  ح   يوزع اص   ا تماأات ال فع  لى الشمل  التال :    2020        )موازنة 
 

       ل و ح:

2021 2022 

 ل وا مليار 22 0
 

 ما:
ا
      ال
ا
    

2021 

 مليار ليرة 22
 

                     )وال اق  أون تع ي (.

 
                                                            قاااااانون برناااااامج إلنشااااااء نظاااااام اتصااااااالت معلوماتياااااة باااااين املااااادارس الرسااااامية  -

                                                 واإلدارة املر ز ة لوزارة التربية والتعلي  العال 
 

        )موازنددددة       2012 /  11 / 1      تددددااي      44                                      املددداأا ال اأسددددة والعشدددرون مددددا القددددانون اقدددم 

                                                         ون  رنددامج ض شدداء ن ددام اتودداالت معلومات ددة  دد ن املدد اا  الرسددم ة      ( قددان    2012

                                                                     واضأااا املر  يدددددددة لدددددددوزااا ال و  دددددددة والتعلددددددد م العدددددددال  وتع يالتدددددددهل السددددددد ما املددددددداأا 

 اقددددم                 الرا عددددة  شدددددرا مدددددا 
ا
     القددددانون التافددددد  ا مدددددا
ا
      2020 / 1 / 2              الوددددداأا  تدددددااي     4                   

      تال :                                           ح   يوزع اص   ا تماأات ال فع  لى الشمل  ال  (     2020        )موازنة 
 



  25/1/2021                                        20212021  للعامللعام  العامةالعامة  املوازنةاملوازنة  قانون قانون   مشروعمشروع  

  

20 

       ليصبح:

 2029 2022 2022 2021 التاسيب

                    تجهيزات للمعلوماتية

2 / 11  / 119   / 491   / 22.   / 2 / 1      

0 25. 25. 25. 

 مل اا ل وا
                          صيانة تجهيزات للمعلوماتية

2 / 11  / 119   / 491   / 229   / 2 / 1  

0 05. 05. 05. 

 

 مس:
 
    بدال
 
    

 2022 2022 2021 التاسيب

                    تجهيزات للمعلوماتية

2 / 11  / 119   / 491   / 22.   / 2 / 1      

25. 25. 25. 

 مل اا ل وا
                          صيانة تجهيزات للمعلوماتية

2 / 11  / 119   / 491   / 229   / 2 / 1  

05. 05. 05. 

 

                     )وال اق  أون تع ي (.

 
                                                                      قانون برنامج إلنشاء وتجهيز أباية مدرسية لوزارة التربية والتعلي  العال   -

        )موازندددددة       2012 /  11 / 1      تدددددااي      44                                      املدددداأا ال دددددا عة والعشددددرون مدددددا القدددددانون اقددددم 

                                                        رندددامج ض شددداء وتج  دددب ق ن دددة م اسددد ة لدددوزااا ال و  دددة والتعلدددد م           (ل قدددانون      2012

 اقدددم                 الرا عدددة  شدددرا مددا                     العددال ل السددد ما املددداأا 
ا
     القدددانون التافددد  ا مدددا
ا
       الوددداأا    4                   

                                   ح ددد  يدددوزع اصددد   ا تمددداأات الددد فع  لدددى   (     2020        )موازندددة       2020 / 1 / 2        تدددااي  

              الشمل  التال :

 

       ليصبح:

 (بآالء الليرات)

 2022 2021 التبو ب
 9205.29 0                              قثاث ومفرو ات وتج  بات م تب ة  1 / 1 /   224 /   112 /  11 1 /  11 / 1

 252.05000 0                   إ شاء ق ن ة مت ووة  2 / 2 /   222 /   112 /   111 /  11 / 1

 4905000 0                   ص انة ق ن ة مت ووة  2 / 2 /   225 /   112 /   111 /  11 / 1

 2.25.00 0                                      نفقات أاو  واستشااات ومراق ة لأل شاءات  2 / 1 /   221 /   112 /   111 /  11 / 1

 951125029 0 412مجموع الوظيفة 
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 2022 2021 التبو ب
 0 0                              قثاث ومفرو ات وتج  بات م تب ة  1 / 1 /   224 /   122 /   111 /  11 / 1

 1592152.0 0                   إ شاء ق ن ة مت ووة  2 / 2 /   222 /   122 /   111 /  11 / 1

 95000.. 0                   ص انة ق ن ة مت ووة  2 / 2 /   225 /   122 /   111 /  11 / 1

 1405400 0                                      نفقات أاو  واستشااات ومراق ة لأل شاءات  2 / 1 /   221 /   122 /   111 /  11 / 1

 2529051.0 0 422مجموع الوظيفة 

 52425199. 0 114الفصل 

 52425199. 114املجموع العام للفصل 
 

 

 مس:
 
    بدال
 
    

  (            بآالء الليرات )      

 2021 التبو ب
        9205.29                              قثاث ومفرو ات وتج  بات م تب ة  1 / 1 /   224 /   112 /   111 /  11 / 1

          252.05000                   إ شاء ق ن ة مت ووة  2 / 2 /   222 /   112 /   111 /  11 / 1

        4905000                   ص انة ق ن ة مت ووة  2 / 2 /   225 /   112 /   111 /  11 / 1

        2.25.00                                      نفقات أاو  واستشااات ومراق ة لأل شاءات  2 / 1 /   221 /   112 /   111 /  11 / 1

          951125029 412مجموع الوظيفة 

  0                              قثاث ومفرو ات وتج  بات م تب ة  1 / 1 /   224 /   122 /   111 /  11 / 1

          1592152.0                   إ شاء ق ن ة مت ووة  2 / 2 /   222 /   122 /   111 /  11 / 1

        95000..                   ص انة ق ن ة مت ووة  2 / 2 /   225 /   122 /   111 /  11 / 1

        1405400                                      نفقات أاو  واستشااات ومراق ة لأل شاءات  2 / 1 /   221 /   122 /   111 /  11 / 1

          2529051.0 422مجموع الوظيفة 

          52425199. 114مجموع الفصل 

                     

 )وال اق  أون تع ي (.
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 : قانون برنامج    وزارة الطاقة واملياه -.

                                                 برنامج لألش ال املائية وال هرفائية    مختلف املناطق        قانون  -

 

        )موازندددددة       2001 / 4 /  25      تدددددااي       124                                      املددددداأا ال ان دددددة والعشدددددرون مدددددا القدددددانون اقدددددم 

 اقددم     2001
ا
     ( وتعدد يالاهال السدد ما املدداأا الرا عددة  شددرا مددا القددانون التافدد  ا مددا
ا
                                                            

   مج                          ( تدددددوزع ا تمددددداأات اصددددد    رندددددا    2020        )موازندددددة       2020 / 1 / 2              الوددددداأا  تدددددااي     4

                                                                  الددددد فع لقدددددانون  رندددددامج لأل دددددغا  املا  دددددة وال  ر ا  دددددة يددددد  م تلددددد  املتددددداطق  لدددددى 

              الشمل  التال :

 

       ليصبح:

 (بآالء الليرات)

 2022 2022 2021 تعر ف األش ال الوظيفة

411 

 اضأااال ال تاءل االست ماا والت ط ط

1/15/102/411/222/6/1 

 إ شاءات م اه الشفة

تأمين موارد مائية 

 إضافية
0 2252225.2. 295219599. 

411 

 اضأااال ال تاءل االست ماا والت ط ط

1/15/102/411/222/6/1 

 إ شاءات م اه الشفة

مشار   مياه 

 الشرب
0 1150005000 0 

411 

 اضأااال ال تاءل االست ماا والت ط ط

1/15/101/411/222/6/2 

 إ شاءات م اه الرف 

مشار   مياه الري 

 والصرء الصح 
0 0 0 

411 

 اضأااال ال تاءل االست ماا والت ط ط

1/15/101/411/222/6/2 

 إ شاءات م اه الرف 

مشار   تقو   

وصيانة مجاري 

 األنهر

0 .295211 4295942 

6121 

 املواأا التقل  ية لل  ر اء

1/15/105/6121/224/1/1 

 تج  بات قلر  

 

 تجهيز  هرفائي
0 21.5229 152945.1. 

 2250925449 2450225929 0 املجموع
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 مس:
 
    بدال
 
    

 (بآالء الليرات)

 2022 2021 تعر ف األش ال الوظيفة

411 

 اضأااال ال تاءل االست ماا والت ط ط

1/15/102/411/222/6/1 

 إ شاءات م اه الشفة

تأمين موارد مائية 

 إضافية
295219599. 2252225.2. 

411 

 اضأااال ال تاءل االست ماا والت ط ط

1/15/102/411/222/6/1 

 إ شاءات م اه الشفة

مشار   مياه 

 الشرب
0 1150005000 

411 

 اضأااال ال تاءل االست ماا والت ط ط

1/15/101/411/222/6/2 

 إ شاءات م اه الرف 

مشار   مياه الري 

 والصرء الصح 
0 0 

411 

 اضأااال ال تاءل االست ماا والت ط ط

1/15/101/411/222/6/2 

 إ شاءات م اه الرف 

   مشار   تقو 

وصيانة مجاري 

 األنهر

4295942 .295211 

6121 

 املواأا التقل  ية لل  ر اء

1/15/105/6121/224/1/1 

 تج  بات قلر  

 

 تجهيز  هرفائي
152945.1. 21.5229 

 2450225929 2250925449 املجموع
 

                     )وال اق  أون تع ي (.
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      تاااااااار       2.                                                     توز ااااااا  اعتماااااااادات مخصصاااااااة لااااااابع  الاااااااوزارات بموجاااااااب القاااااااانون رقااااااا    -

22  / 10  / 201.    :  

 

        ( قددددانون     2015        )موازنددددة       2015 / 6 /  15      تددددااي      21                                  املدددداأا الةام ددددة  شددددرا مددددا القددددانون اقددددم 

                                                                       رنددددامج لتتف ددددد   عددددو املشددددداايع وق مددددا  االسدددددتمال  العا دددد ا ل دددددا يدددد  متطقدددددة اددددوب  هدددددر 

                 ( وتع يالتدده السدد ما     2014 /  10 /  22      تددااي      41                                        الل طددا   مددا الت ددع إلددى املودد  )القددانون اقددم 

 اقدددددددم             لرا عدددددددة  شدددددددرا        املددددددداأا ا
ا
     مدددددددا القدددددددانون التافددددددد  ا مدددددددا
ا
      2020 / 1 / 2              الوددددددداأا  تدددددددااي     4                      

 ملا يل :  (     2020        )موازنة 
ا
         ح   يوزع اص   ا تماأات ال فع  لى الوزااات وفقا
ا
                                                

 

       ل و ح:

                               باب وزارة الطاقة واملياه: - 1

 (بمليارات الليرات)

 وزارة الطاقة واملياه

 يةاملدير ة العامة للموارد املائية وال هرفائ
 برنامج اعتمادات الدف 

 .202 2029 2022 2022 2021 التاسيب

1 / 15  / 111   / 411   / 226   / 6 / 1    

                               استمال ات ض شاءات امل اه امل ت لة
0 0 0 1. 1. 

1 / 15  / 111   / 411   / 222   / 6 / 6    

                      إ شاءات امل اه امل ت لة
0 199 1.. 122 122 

1 / 15  / 111   / 411   / 221   / 1 / 1    

                                    نفقات أاو  واستشااات ومراق ة م تلفة
0 1. 12 12 12 

 1.0 1.0 1.9 200 0 املجموع العام

 

 (بمليارات الليرات) 

 وزارة الطاقة واملياه

 املدير ة العامة لالستثمار
 برنامج اعتمادات الدف 

 .202 2029 2022 2022 2021 التاسيب

1 / 15  / 116   / 411   / 222   / 1 / 1    

     –             إ شاءات قلر  

                                     م ا مة للمولحة الوطت ة ل هر الل طا  
0 0,9 0,. 059 0,9 

 



  25/1/2021                                        20212021  للعامللعام  العامةالعامة  املوازنةاملوازنة  قانون قانون   مشروعمشروع  

  

25 

                        باب وزارة البي ة: - 2

 (بمليارات الليرات)

 برنامج اعتمادات الدف  وزارة البي ة

 .202 2029 2022 2022 2021 التاسيب

1 / 21  / 101   / 242   / 222   / 1 / 1    

              إ شاءات قلر  
0 2 2 15. 1,. 

1 / 21  / 101   / 242   / 221   / 1 / 1    

                                    نفقات أاو  واستشااات ومراق ة م تلفة
0 2 2 15. 1,. 

 2 2 . . 0 ماملجموع العا

 

                                                                             لدددى قن تتدددولى وزااا ال يئدددة تتف ددد  ا  مدددا  املددد  واا ق ددداله  التعددداون مدددع  رندددامج ا مدددم 

                                                                املتحدددددددد ا اضنمدددددددداا   ح دددددددد  ترفددددددددع امل دددددددددا مة امل ووددددددددة ل دددددددد ا البونددددددددامج  مددددددددا يعددددددددداأ  

                        اال تماأات امل  واا ق اله.

 

                         باب وزارة الصناعة: - 2

 (بمليارات الليرات)

 مادات الدف برنامج اعت وزارة الصناعة

 .202 2029 2022 2022 2021 التاسيب

1 / 22  / 100   / 656   / 221   / 1 / 1    

                                    نفقات أاو  واستشااات ومراق ة م تلفة
0 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

                         باب وزارة الزراعة: - 9

 (بمليارات الليرات)

 برنامج اعتمادات الدف  وزارة الزراعة

 .202 2029 2022 2022 2021 التاسيب

1 / 16  / 100   / 621   / 221   / 1 / 1    

                                    نفقات أاو  واستشااات ومراق ة م تلفة
0 0,2 0,2 0,2 0,2 
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 ما:
ا
      ال
ا
    

                               باب وزارة الطاقة واملياه: - 1

 (بمليارات الليرات)

 وزارة الطاقة واملياه

 املدير ة العامة للموارد املائية وال هرفائية
 برنامج اعتمادات الدف 

 2029 2022 2022 2021 التاسيب

1 / 15  / 111   / 411   / 226   / 6 / 1  

                               استمال ات ض شاءات امل اه امل ت لة
1. 0 0 1. 

1 / 15  / 111   / 411   / 222   / 6 / 6  

                      إ شاءات امل اه امل ت لة
122 199 1.. 122 

1 / 15  / 111   / 411   / 221   / 1 / 1  

                                    نفقات أاو  واستشااات ومراق ة م تلفة
12 1. 12 12 

 1.0 1.9 200 1.0 املجموع العام

 

 (بمليارات الليرات)

 وزارة الطاقة واملياه

 دير ة العامة لالستثمارامل
 برنامج اعتمادات الدف 

 2029 2022 2022 2021 التاسيب

1 / 15  / 116   / 411   / 222   / 1 / 1    

 -             إ شاءات قلر  

                                     م ا مة للمولحة الوطت ة ل هر الل طا  

0,9 0,9 0,. 0,9 

 

                        باب وزارة البي ة: - 2

 (بمليارات الليرات)

 برنامج اعتمادات الدف  وزارة البي ة

 2029 2022 2022 2021 التاسيب

1 / 21  / 101   / 242   / 222   / 1 / 1  

              إ شاءات قلر  
1,. 2 2 1,. 

1 / 21  / 101   / 242   / 221   / 1 / 1  

                                    نفقات أاو  واستشااات ومراق ة م تلفة
1,. 2 2 1,. 

 2 . . 2 املجموع العام
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                                                                             لددى قن تتدددولى وزااا ال يئدددة تط  دددق ا  مدددا  املدد  واا ق ددداله  التعددداون مدددع  رندددامج ا مدددم 

                                                دددددددد  ترفددددددددع امل دددددددددا مة امل ووددددددددة ل دددددددد ا البونددددددددامج  مددددددددا يعددددددددداأ                   املتحدددددددد ا اضنمدددددددداا   ح

                        اال تماأات امل  واا ق اله.

 

                         باب وزارة الصناعة: - 2

 (بمليارات الليرات)

 برنامج اعتمادات الدف  وزارة الصناعة

 2029 2022 2022 2021 التاسيب

1 / 22  / 100   / 656   / 221   / 1 / 1  

                                    نفقات أاو  واستشااات ومراق ة م تلفة
0,2 0,2 0,2 0,2 

 

                         باب وزارة الزراعة: - 9

 (بمليارات الليرات)

 برنامج اعتمادات الدف  وزارة الزراعة

 2029 2022 2022 2021 التاسيب

1 / 16  / 100   / 621   / 221   / 1 / 1  

                                    نفقات أاو  واستشااات ومراق ة م تلفة
0,2 0,2 0,2 0,2 
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                                   قانون برنامج    وزارة االتصاالت:  - 2

                               ة الثابتاااااااة ومتمماتهاااااااا والخااااااادمات                                قاااااااانون برناااااااامج لتطاااااااو ر وتوساااااااعة الشاااااااب -

        املرافقة
 

        )موازندددددة       2012 /  11 / 1      تدددددااي      44                                      املددددداأا التاسدددددعة والعشدددددرون مدددددا القدددددانون اقدددددم 

 اقدددم                        ( وتع يالتدده السدد ما املدداأا     2012
ا
     الرا عددة  شدددرا مددا القددانون التافدد  ا مددا
ا
                                   

                                 ل  ح دددددد  يددددددوزع اصدددددد   ا تمدددددداأات  رنددددددامج  (    2020        )موازنددددددة       2020 / 1 / 2      تددددددااي     4

                                                    امج لتطددددوير وتوسددددعة الشدددد  ة ال ا تددددة ومتممااهددددا والةدددد مات                 الدددد فع لقددددانون  رندددد

 ملا يل :
ا
        املرافقةل وفقا
ا
              

       ل و ح:

2021 2022 2022  

 مليار ليرة .12 .2 0
 

 ما:
ا
      ال
ا
    

2021 2022  

 مليار ليرة .2 .12
 

 )وال اق  أون تع ي (.                            

 

                   ما يع   التن ي :

  :         بحيث يصبح    

                                           "إ شددددددداءات قلدددددددر " )م دددددددا مة ل  ئدددددددة قوج دددددددوو لتطدددددددوير    1 / 1 /   222 / 1  64 /   100 /  12 / 1

                          املرافقدددددددة مدددددددا اتوددددددداالت وقن ونددددددد            والةددددددد مات           ومتممااهدددددددا         ال ا تدددددددة        الشددددددد  ة        وتوسدددددددعة

                          و رامج معلومات ة وسوا ا(ل

 

 مس:
 
    بدال
 
    

                                           "إ شددددداءات قلددددددر " )م دددددا مة ل  ئددددددة قوج دددددوو لتطددددددوير    1 / 1 /   222 /   641 /   100 /   112 / 1

                          املرافقدددددددة مدددددددا اتوددددددداالت وقن ونددددددد            والةددددددد مات           ومتممااهدددددددا         ال ا تدددددددة        الشددددددد  ة        وتوسدددددددعة

                          و رامج معلومات ة وسوا ا(ل
 

                   وال اق  أون تع ي .
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  الفصل الثالثالفصل الثالث

  التعديالت الضر  يةالتعديالت الضر  ية
  

  

                                                                                              تقساايط الضاارائب والرسااوم املتوجبااة علااى املكلفااين التااي تقساايط الضاارائب والرسااوم املتوجبااة علااى املكلفااين التااي     : :                         التاسااعة عشاارةالتاسااعة عشاارة            املااادة املااادة 

      هاها                                                                                  تتولى مدير ة املالية العامة تحقيقها وجبايتتتولى مدير ة املالية العامة تحقيقها وجبايت

  
  ف ندددددد  قلددددددرل و 

ا
              لالفددددددا
ا
                                               وددددددواا اسددددددتاتا  ة وملددددددرا واادددددد ا فقددددددطل يم ددددددا للممللفدددددد ن     

                                                                             ملافدددة ال دددرا   والرسدددوم ال دددن تتدددولى م يريدددة املال دددة العامدددة تحق ق دددا وج اي هدددال  مدددا 

                                                                   ف هدددددا ال دددددرا   املقتطعدددددة  تددددد  املت دددددع وال دددددري ة  لدددددى الق مدددددة امل دددددافة وال دددددرا   

      مدددددا   ا                                                            التاتجدددددة  دددددا التملل ددددد  الددددد ات ل تق ددددد ط ال دددددرا   والرسدددددوم املتوج دددددة  دددددا 

                                       مل ا ثالث ستوات أون قف  رامات قو فوا  . دد      2020   و      2011     ست ن 

                                                                  يتوجددد   لدددى الدددرا   ن  اضسدددتفاأا مدددا قاملدددام  ددد ه املددداأا تقددد يم طلددد  لطددد  لدددال  

                                                                        م لددة ققودددا ا ثالثدددة ق ددد ر مدددا تدددااي   شدددر  ددد ا القدددانون وت ددد ي  ال فعدددة ا ولدددى ال دددن 

                لددوب تق دد ط ا ضددما                              % مددا ق مددة ال ددرا   والرسددوم املط  12                 يجدد  قن ال تقدد   ددا  

              امل لة ذااها. د

                                                               ويددددد  ادددددا  الت لددددد   دددددا ت ددددد ي  ا ق ددددداط املت ق دددددة يددددد  موا  ددددد  ال ت دددددتحق  افدددددة 

. 1                                ا ق اط وتتوج   ل ها فا  ا  مع   
ا
 % ستويا
ا
        

    21                                                                   ي دددت ي  مدددا ااملدددام  ددد ه املددداأا ال دددري ة  لدددى الفوا ددد  املتودددو    هدددا يددد  املددداأا 

           وتع يالاها.      2001 /   612               ما القانون اقم 

                                                          ا ق تط  ددددق  دددد ه املدددداأال  تدددد  اضقت دددداءل  موجدددد  قددددراا يودددد ا  ددددا وزيددددر        تحدددد أ أقدددد

        املال ة.
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                                                                                                تقسااايط الضااارائب والرساااوم املتوجباااة علاااى أ اااخا  القاااانون تقسااايط الضااارائب والرساااوم املتوجباااة علاااى أ اااخا  القاااانون     : :               العشااارونالعشااارون            املاااادة املاااادة 

            العامالعام

  
  ف نددددد  قلدددددرل و ودددددواا اسدددددتاتا  ة وملدددددرا وااددددد ا فقدددددطل يم دددددا لل لددددد يات   

ا
                                                           لالفدددددا
ا
    

                          ةا  القددددانون العددددام املتوج ددددة                                           واتحدددداأات ال لدددد يات واملرس ددددات العامددددة وسددددا ر ق دددد

                                                                       لدددد هم إل بامددددات لوددددال  الة يتددددة ناتجددددة  ددددا امل الفددددات املتعلقددددة   ددددري ة الرواتدددد  

                                                                    وا جدددوا  ددددا م دددت  م هال ال سدددد ما التدددألر يدددد  التودددريح  ددددا تلدددك ال ددددري ةل قو  ددددا 

                                                                      ت ددد ي  ا للة يتدددة ضدددما امل ددد  القانون دددةل و دددا امل الفدددات املتعلقدددة   دددري ة املدددواأ 

                                                قدددددددددانون ضدددددددددري ة الددددددددد ل  )ال دددددددددري ة  لدددددددددى   دددددددددو املق مددددددددد ن( و دددددددددا     مدددددددددا    61 و    62  ل   61

                                                                        امل الفدددددات املتعلقدددددة  رسدددددم الطدددددا ع املدددددال ل  مدددددا ف هدددددا  ددددد م تأأيدددددة اسدددددم الطدددددا ع املدددددال  

                                                                      املتوجددددد   لدددددى امل دددددال  ال دددددن أفع هدددددا للغ دددددو والغرامدددددات التاتجدددددة  دددددا إ دددددغال ا  مدددددال  

          ية فوا  .                                                     ال ولة العامةل تق  ط   ه املتوج ات مل ا ثالث ستوات أون ق

                                                              يتوجددددد   لدددددى  دددددرالء ا  دددددةا  الدددددرا   ن  اضسدددددتفاأا مدددددا  ددددد ا التق ددددد ط تقددددد يم 

  .    2021 /  12 /  11                        طل  لط  لال  م لة ققوا ا 

                                                              ويدددد  اددددا  الت لدددد   ددددا ت دددد ي  ا ق دددداط يدددد  موا  دددد  ال ت ددددتحق  افددددة ا ق دددداط   

 قل هدددددا الغرامدددددات ال دددددن  انددددد  معفددددداا م هدددددا وتتوجددددد   ل هدددددا فا ددددد ا  معددددد   
ا
                                                              م دددددافا
ا
     1  %  

.
ا
 ستويا
ا
      

                                                                      يدددد  اددددا   دددد م ق ددددام ال لدددد يات واتحدددداأات ال لدددد يات  موج ااهددددا يتوقدددد  إفاأاهددددا مددددا 

                     ل ويددتم اقتطدداع امل ددال      2022 / 1 / 1                                     ا     ا دد ات الوددت و  امل ددتق  لل لدد يات إ تدد اءا مددا 

                                                                    املتوج دددة  ل هدددا مدددا ق مدددة  ا ددد ات الودددت و  امل دددتق  لل لددد يات امل دددتحقة ل دددا  دددا 

         وما ق  .      2021       ا  وام 

                                             ا ق تط  ددددق  دددد ه املدددداأا  موجدددد  قددددراا يودددد ا  ددددا وزيدددددرف                    تحدددد أ  تدددد  االقت دددداء أقدددد

                            املال ة وال الل ة وال ل يات.
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       ل  ل   دد                                                                                    إجاراء تساو ة علاى التكااليف املتعلقاة بضار بة الاإجاراء تساو ة علاى التكااليف املتعلقاة بضار بة الا    : :                                 ال ادية والعشرونال ادية والعشرون            املادة املادة 

                                                                                                                وفالضاار بة علااى القيمااة املضااافة املقدمااة أمااام اإلدارة الضاار  ية وفالضاار بة علااى القيمااة املضااافة املقدمااة أمااام اإلدارة الضاار  ية 

                                    أو لجان االعتراضاتأو لجان االعتراضات
  

  ف ندددددد ل و وددددددواا اسددددددتات
ا
                    لالفدددددا
ا
                                         ا  ةل ت دددددو  التملددددددال   املتعلقددددددة  ال ددددددري ة  لددددددى     

                                                                        الدددد ل  و ال ددددري ة  لددددى الق مددددة امل ددددافةل املع ددددوب  ل هددددا قمددددام اضأااا ال ددددريب ة قو 

             ل قو ال دددن تددددم     2020 /  12 /  11                                                 قمدددام لجدددان اال  واضددددات ولدددم يدددتم ال دددد  بهدددا لغايدددة تددددااي  

     لجدددددان                                                                   ال ددددد  بهدددددا مدددددا ق ددددد  اضأااا ال دددددريب ة ولدددددم تنتددددده م لدددددة اض  دددددواب  ل هدددددا قمدددددام

                                  اض  واضات  تااي   شر   ا القانون.

                                                                    تحدد أ ق مددة الت ددوية   م دد ن  املئددة مددا ق مددة ال ددرا   املع ددوب  ل هددا فقددط أون 

                                          رامات التحقق والتحو   ال ن  ان  متوج ة.

                                                                     لالسددتفاأا مددا  دد ه الت ددويةل يتوجدد   لددى اململلدد  قن يتقدد م مددا اضأااا ال ددريب ة 

                               الددددد ف يتوجددددد   ل ددددده  تت جدددددة الت دددددوية                                 امل تودددددة  طلددددد  لطددددد  وقن ي ددددد أ اململلددددد 

 
ا
 امل ل   امال
ا
                                                    لال  م لة ققوا ا ثالثة ق  ر ما تااي   شر   ا القانون.          

                                                                    ال يم دددا للممللددد  قن ي تددداا االسدددتفاأا مدددا الت دددوية  دددا جددد ء مدددا التملل ددد  الوااددد  

                                                                 الودددددددداأا  ددددددددا اضأااا ال ددددددددريب ة  ح دددددددد  تشددددددددم  الت ددددددددوية  افددددددددة التقدددددددداط والف ددددددددوات 

              تملل   الواا .                   املع وب  ل ها ضما ال

                                                                    تتوقدددددد  اضأااا ال ددددددريب ة و دددددد لك تتوقدددددد  لجددددددان اال  واضددددددات ال ددددددن ت لغ ددددددا اضأااا 

                                                    ال ريب ة طل  اململل  إجراء الت ويةل  ا ال    اال  واب.

                                                                     يم ددددا للممللفدددد ن الدددد يا قدددداموا  تق دددد ط ال ددددري ة املتوج ددددة  لدددد هم ق دددد  تددددااي   شددددر 

                      ن الددددد يا اسدددددتفاأوا مدددددا                                                ددددد ا القدددددانون ولدددددم يدددددتم ت ددددد ي   افدددددة ا ق ددددداطل وللممللفددددد

                     )قدددددانون موازندددددة العامدددددة       2012 /  11 / 1      تدددددااي      44               مدددددا القدددددانون اقددددم     60            قاملددددام املددددداأا 

      تدددددااي      21               مدددددا القدددددانون اقدددددم     21                  (ل قو قاملدددددام املددددداأا     2012                      واملوازندددددات امللحقدددددة لعدددددام 

            (ل قو قاملدددددددام     2015                                           )قدددددددانون موازندددددددة العامدددددددة واملوازندددددددات امللحقدددددددة لعدددددددام       2015 / 6 /  15

                     )قددددددددددانون موازنددددددددددة العامددددددددددة       2011 / 2 /  11      تددددددددددااي       166      ن اقددددددددددم           مددددددددددا القددددددددددانو     61      املدددددددددداأا 

 اقددم     25                  (ل قو قاملددام املدداأا     2011                      واملوازنددات امللحقددة لعددام 
ا
     مددا القددانون التافدد  ا مددا
ا
                      

   (ل     2020                                           )قدددددددددانون موازندددددددددة العامدددددددددة واملوازندددددددددات امللحقدددددددددة لعدددددددددام       2020 / 1 / 2      تدددددددددااي       4

 ملا يل :
ا
        االستفاأا ما قاملام   ه املاأا وفقا
ا
                                 

                                                  وية   م ددددد ن  املئدددددة مدددددا ق مدددددة ال دددددرا   املع دددددوب  ل هدددددا  عددددد                  " تحددددد أ ق مدددددة الت ددددد

                                 ا م الج ء امل  أ ما ال ري ة فقط".
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                                                                                      التنزياااااال ال لاااااا  لل رامااااااات عااااااس املخالفااااااات ال اصاااااالة التنزياااااال ال لاااااا  لل رامااااااات عااااااس املخالفااااااات ال اصاااااالة     : :                                 الثانيااااااة والعشاااااارونالثانيااااااة والعشاااااارون            املااااااادة املااااااادة 

 ماااااس 
 
 ماااااس إعتباااااارا
 
    إعتباااااارا
 
           
 
                                                            واإلعفااااااء الجزئاااااي ماااااس ال راماااااات عااااااس واإلعفااااااء الجزئاااااي ماااااس ال راماااااات عااااااس             20142014  //    1010  //  11       

                                                                  املخالفات ال اصلة قبل ه ا التار  املخالفات ال اصلة قبل ه ا التار  
  

  ف ن  قلرل و وواا استاتا  ة:             مع مرا اا قامل
ا
                             ام املاأا ال ا قةل ولالفا
ا
                        

                                            %  رامدددددددددددات التحقدددددددددددق و رامدددددددددددات التحوددددددددددد    التاتجدددددددددددة  دددددددددددا    100         ب   ن ددددددددددد ة  ندددددددددد ت  - ق

                                        وتااي   شر   ا القانونل والتال    ا ها:      2011 /  10 / 1                        امل الفات الحاصلة ما   ن 

          ات العامدددة                                                            الغرامددات  افددة املتوج دددة  لددى ال لددد يات واتحدداأات ال لددد يات واملرس دد  -

                                                                     وسدددا ر ق دددةا  القدددانون العدددام نت جدددة  ددد م إل بام دددا  ت ددد ي  مدددا ترتددد   ل هدددا مدددا 

                                                                 ضدددددرا   واسدددددوم ضدددددما امل ددددد  القانون دددددة املحددددد أا يددددد  القدددددوان ن وا ن مدددددة املر  دددددة 

        اضجراء.

                                                                        رامددددات التحقددددق والتحودددد   ال ددددن تتددددولى م يريددددة املال ددددة العامددددة يدددد  وزااا املال ددددة   -

                 فرض ا وج اي ها. دد

                                                        مددددددددددات املتوج ددددددددددة  لددددددددددى قوامددددددددددر التحودددددددددد   الودددددددددداأاا  ددددددددددا اضأااات العامددددددددددة      الغرا  -

                                                                واملرس دددددددات العامدددددددة وال لددددددد يات وإتحددددددداأات ال لددددددد يات وسدددددددا ر ق دددددددةا  القدددددددانون 

                                           العام   و امل  أا  تااي  نفاذ   ا القانون. دد

                                     الغرامات املتوج ة  لى اسوم امل ملان ك. دد  -

       ل ية. د                                              رامات التحقق والتحو   املتوج ة  لى الرسوم ال   -

                   ل ل يدددددددة  لدددددددى املرس دددددددات                                           رامدددددددات التحقدددددددق والتحوددددددد   املتوج دددددددة  لدددددددى اسدددددددوم ا  -

          ال  اا ة.

                                                                    الغرامددددات وزيدددداأات التددددأل و امل وت ددددة  لددددى ا دددد وا ات الوددددت و  الددددوطين لل ددددمان   -

           االجتماع  دد 

                                                %  افدددددة  رامدددددات امل الفدددددات الدددددوااأا ق ددددداله الحاصدددددلة ق ددددد    10           ت فدددددو  ن ددددد ة   - ب

1 / 10  / 2011      .  

                                                         سدددتفاأا مدددا الت فددد و الدددوااأ يددد  ال تددد يا ق وبل ت ددد ي  املتوج دددات ُ         ُيشددد وط لأل   -  ج 

                                  نقددددد ا قو  التق ددددد ط  ددددددرط ت ددددد ي  ال فعددددددة       2021 /  12 /  11                لدددددال  م لدددددة ققوددددددا ا 

                                                         ا ولى ي  م لة ققوا ا ثالثة ق  ر ما تااي   شر   ا القانون.
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 ماس املاادة       11                          تعاديل الفقارة تعاديل الفقارة     : :                                 الثالثة والعشرونالثالثة والعشرون              املادةاملادة
 
 ماس املاادة ماس البناد ثالثاا
 
          ماس البناد ثالثاا
 
                        
 
                م ارر ماس م ارر ماس       ..              

                  وتعديالتااااااااااه وتعديالتااااااااااه             14.414.4  //  ..  //    1212            تااااااااااار   تااااااااااار             199199                                      ملرسااااااااااوم اإلشااااااااااترا   رقاااااااااا  ملرسااااااااااوم اإلشااااااااااترا   رقاااااااااا    اا

                20192019  //      299299                                                                                )قانون ضر بة الد ل( املعدل بموجب القانون )قانون ضر بة الد ل( املعدل بموجب القانون 

  

 مددا املدداأا    1            تعدد   الفقددرا 
ا
          مددا ال تدد  ثال ددا
ا
     166                            م ددرا مددا املرسددوم اض دد واع  اقددم    2              

                                                 وتع يالتدددددده )قددددددانون ضددددددري ة الدددددد ل ( املعدددددد    موجدددددد  القددددددانون       1121 / 4 /  12      تددددددااي  

                  ح   تو ح  ما يل :        2016 /   265

عفددددؤ مددددا ضددددري ة الدددد ل  قا ددددا  الودددداأاات الوددددتا  ة الل تان ددددة املنشددددأ  ن دددد ة  - 1
ُ
                                                                 ت
ُ
 

                                                                   % مدددا ال دددري ة املتوج دددة  ل هدددال يددد  ادددا  تحويددد  ا مدددوا  التاتجدددة  دددا التوددد ير   20

                                                                          إلدددى املوددداا  العاملدددة يددد  ل تدددان السدددت ماا ا يددد  ل تدددانل قو يددد  ادددا  إث دددات اسدددت  ام ا 

                            لوتاع  ال ف يماا  ي  ل تان.                        الملام  لغايات النشاط ا

رفدددع   ددد ة اض فددداء إلدددى لم دددة وسددد ع ن  املئدددة )
ُ
                                       ت
ُ
 مدددا   22 

ا
    %( لةمدددس سدددتوات ا ت دددااا
ا
                     

                                   ال تة ال ن ينشر ف ها   ا القانون. دد

                                                                 تحدددد أ أقددددا ق تط  ددددق  دددد ه املدددداأال  تدددد  اضقت دددداءل  موجدددد  قددددراا يودددد ا  ددددا وزيددددر 

        املال ة.

 

                                      ماااااس املرساااااوم اإلشاااااترا   ماااااس املرساااااوم اإلشاااااترا           .1.1                                      إضاااااافة ناااااص إلاااااى املاااااادة إضاااااافة ناااااص إلاااااى املاااااادة     : :                                 الرابعاااااة والعشااااارونالرابعاااااة والعشااااارون              املاااااادةاملاااااادة

                                                          وتعديالته )قانون ضر بة الد ل(وتعديالته )قانون ضر بة الد ل(            14.414.4  //  ..  //    1212            تار   تار             199199

         وتع يالتددددده       1121 / 4 /  12      تدددددااي       166                   مدددددا املرسدددددوم اض ددددد واع      14               ي دددددا  إلدددددى املددددداأا 

                                 )قانون ضري ة ال ل ( الت  التال :

             ل تة إضاف ة.      2020                                يم ا ت وير الزج  الحاص  لال  ستة 
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      ((ccoommppaannyy  uupp  SSttaarrtt  ))                  الناشا ةالناشا ة              شركاتشركات    الال            إعفاء إعفاء       ::                والعشرونوالعشرون                  الخامسةالخامسة              املادةاملادة

                                                                                مس ضر بة الد ل على األرفاح ملدة ثالث سنواتمس ضر بة الد ل على األرفاح ملدة ثالث سنوات

  

  ف نددد  رلدددرل تعفدددؤ 
ا
                 لالفدددا
ا
          ال دددن تنشدددأ   Start up company) )         التا دددئة       شدددر ات  ال    

                                                                         عدد  تددااي   شددر  دد ا القددانونل مددا ضددري ة الدد ل   لددى ا ا ددا  )ضددري ة ال دداب ا و ( 

      %  لدددى   50                                   تدددااي  نفددداذ  ددد ا القدددانون  دددرط قن يملدددون                          ملددد ا ثدددالث سدددتوات ا ت دددااا مدددا 

                                      ا ق  ما العامل ن ل يها ما الل تان  ن.

 

                                                                    تح أ أقا ق تط  ق   ه املاأال  ت  اضقت اءل  قراا يو ا  ا وزير املال ة.

 

 

                                                                          إعفاااااااااااء االسااااااااااتثمارات الجدياااااااااادة  اااااااااا  القطاااااااااااعين إعفاااااااااااء االسااااااااااتثمارات الجدياااااااااادة  اااااااااا  القطاااااااااااعين     : :                 والعشاااااااااارونوالعشاااااااااارون                  السادسااااااااااةالسادسااااااااااة              املااااااااااادةاملااااااااااادة

                      على األرفاحعلى األرفاح                                                                              السياح  والصنا   بشكل جزئي مس الضر بةالسياح  والصنا   بشكل جزئي مس الضر بة

  

  ف ندد  رلدددرل تعفددؤ املرس دددات الوددتا  ة وال ددد اا ة ال ددن تنشدددأ  عدد  نفددداذ 
ا
                                                               لالفددا
ا
    

                                         % مددا ال ددري ة  لددى ا ا ددا  املتوج ددة  ل هددا  ددا   22                             دد ا القددانونل مددا إ فدداء  ن دد ة 

    ا                                   تدداءا  لددى طلدد  يقدد م إلددى اضأااا ال ددريب ة       2021  و       2022 و      2021              ق مددا  ال ددتوات 

                                         لى ا ق  ما العامل ن ل يها ما الل تان  ن.   %    50                    امل توةل  رط قن يملون 

                                                                    لدددى املرس دددات امل دددتف  ا مدددا اض فددداء وضدددما امل ددد  القانون دددة املحددد أا يددد  قدددانون 

                                                                   ضدددددري ة الددددد ل ل قن تتقددددد م  التوددددداايح  دددددا نتدددددا ج ا  مدددددا  ال دددددتويةل وقن تحدددددتفو 

      سدددتوات     10                                                           السدددجالت وامل دددتت ات  افدددة العا ددد ا ملحاسددد  ها  دددا مددد ا اض فددداء ملددد ا 

  املددام املدداأا   وف
ا
             قددا
ا
                )قددانون اضجددراءات       2005 /  11 /  11      تددااي      66               مددا القددانون اقددم     10  

            ال ريب ة(. دد

                                                                  تمددددداا  الددددد ا را ال دددددريب ة امل تودددددة اقا دددددة أا مدددددة  لدددددى املرس دددددات امل دددددتف  ا مدددددا 

                                           اض فاء  غ ة الت ب  ما تق   ا  شروط اض فاء.

      اااها                                                         ويدددددددد  اددددددددا  اسددددددددتفاأا املرس ددددددددات الوددددددددتا  ة مددددددددا ت فدددددددد و   لددددددددى قا ددددددددا  صدددددددداأ

 ملددددددددا تدددددددت   ل دددددددده املدددددددداأا 
ا
                   الودددددددتا  ة الل تان ددددددددة املنشددددددددأ وفقددددددددا
ا
               م ددددددددرا مددددددددا املرسددددددددوم    2                             
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                                         وتع يالتدددددددده )قددددددددانون ضددددددددري ة الدددددددد ل (ل ت ددددددددتف   تلددددددددك       1121 /   166             اض دددددددد واع  اقددددددددم 

                                    املرس ات الوتا  ة ما الت ف و ا  لى. 

                                                                  تح أ  ت  اضقت اء أقا ق تط  ق   ه املاأا  قراا يو ا  ا وزير املال ة.

 

 

                                                                        مااااااااانح حاااااااااوافز للشااااااااركات واملهسساااااااااات الصاااااااااناعية مااااااااانح حاااااااااوافز للشااااااااركات واملهسساااااااااات الصاااااااااناعية     : :                 والعشاااااااارونوالعشاااااااارون                  الساااااااااابعةالساااااااااابعة              املااااااااادةاملااااااااادة

                   ااااا  منااااااطق  ااااا  منااااااطق                                                                                                 والتجار اااااة التاااااي تاشاااااأ بعاااااد تاااااار   نشااااار هااااا ا القاااااانون والتجار اااااة التاااااي تاشاااااأ بعاااااد تاااااار   نشااااار هااااا ا القاااااانون 

                                            ترغب ال  ومة بتنميتهاترغب ال  ومة بتنميتها
  

                                                                     تعفددددؤ الشددددر ات واملرس ددددات الوددددتا  ة والتجاايددددة ال ددددن تنشددددأ  عدددد  تددددااي   شددددر  دددد ا 

                        ر دد  الحملومددة  تتم  هددا مددا                                                     القددانون وال ددن تمدداا   شدداط ا الر يملدد ن يدد  املتدداطق ال ددن ت

 مدددا تدددااي  ممااسدددة  شددداط ا الفعلددد ل     10                       ال دددري ة  لدددى ا ا دددا  ملددد ا 
ا
                                سدددتوات ا ت دددااا
ا
             

                                                                 مددددددا ت فددددددو اسددددددوم تسددددددج   رل ااهددددددا واسددددددوم ال دددددد و ال ددددددتوية املتوج ددددددة  لددددددى تلددددددك 

                                                    % ط لدددددة ف دددددوا ال دددددتوات العشددددددرل  مدددددا تعفدددددؤ ا  ن دددددة ال دددددن تددددددتم   20             ا ل دددددات  ن ددددد ة 

                         سة  شاط ا ما اسم ال تاء.                        إ اأاها واستعمال ا ملماا 

                                                                يشدددد وط للحودددددو   لدددددى  دددد ه اض فددددداءات قن ال تقددددد  ق مددددة اق  املدددددا  امل دددددت مر  دددددا 

                                                                     لم دددددة ماليددددد ن أوالا قم و ددددد  قو قن تقدددددوم  اسدددددت  ام  مالدددددة ل تان دددددة ال يقددددد   ددددد أ ا 

 و ن  ة 
ا
         ا لم  ن ل تان ا
ا
                           % ما مجموع العامل ن ل يها.  52                

                                    ها  مرسوم يت   ي  مجلس الوزااء.   تتم                                 تح أ املتاطق ال ن تر   الحملومة ي 
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                                                                                    إجاااااااراء إعاااااااادة تقيااااااااي  اساااااااتثنائية لألصاااااااول الثابتااااااااة إجاااااااراء إعاااااااادة تقيااااااااي  اساااااااتثنائية لألصاااااااول الثابتااااااااة     : :                 والعشاااااااارونوالعشاااااااارون                  الثامناااااااةالثامناااااااة              املاااااااادةاملاااااااادة

                                                                                                              للمكلفااين بضاار بة الااد ل وللعقااارات املشاامولة بأحكااام البنااد   للمكلفااين بضاار بة الااد ل وللعقااارات املشاامولة بأحكااام البنااد   

 ماااااااس املاااااااادة 
 
 ماااااااس املاااااااادة ماااااااس ثالثاااااااا
 
          ماااااااس ثالثاااااااا
 
                  
 
                                                        ماااااااس قاااااااانون ضااااااار بة الاااااااد ل املعدلاااااااة ماااااااس قاااااااانون ضااااااار بة الاااااااد ل املعدلاااااااة         .9.9        

          20122012  //    1010  //    2020                    تار تار         9.9.                              مس القانون رق  مس القانون رق          1212                        بموجب املادة بموجب املادة 
  

                                                                     يجدددوز إجدددراء إ ددداأا تق ددد م اسدددتاتا  ة لألصدددو  ال ا تدددة للممللفددد ن   دددري ة الددد ل   - 1

 مددا املدداأا 
ا
          وللعقددااات املشددمولة  أاملددام ال تدد  ج مددا ثال ددا
ا
               مددا قددانون ضدددري ة     62                                         

      2012 /  10 /  20      تدددددااي      46               مدددددا القدددددانون اقدددددم     11                         الددددد ل  املع لدددددة  موجددددد  املددددداأا 

 ملا يل :
ا
        وفقا
ا
     

                                               استثنائية لألصول الثابتة للمكلفين بضر بة الد ل:                  إجراء إعادة تقيي     -   أ

 
ا
 يجددوز لأل ددةا  الحق ق دد ن واملعتددوي ن امللدد م ن  م ددك محاسدد ة متت مددة  مددال
ا
                                                              

                                                             تودددددددو  قانون دددددددة قو تت  م دددددددة وملدددددددرا وااددددددد ا فقدددددددطل وضدددددددما م لدددددددة تنتهدددددددن يددددددد  

                                                             ل إجدددراء إ ددداأا تق ددد م اسدددتاتا  ة لعتاصدددر ا صدددو  ال ا تدددة ) مدددا ف هدددا     2021 / 4 /  10

                                                    سدددددت ات الددددد يا وسدددددت ات واوددددد  املشددددداا ة والعقدددددااات واملوجدددددوأات         ا سددددد م و 

                                                                      ال ا تددة ا لددر ( لت ددح ح رثدداا التدددةم التقددد ف التدداتج  ددا التغ  ددو يدد  قدد م تلدددك 

       ا صو .

                       ل هدددددا يددددد  الفقدددددرا ال دددددا قة  إ                                            تتتددددداو   مل دددددة إ ددددداأا التق ددددد م جم دددددع ا صدددددو  املشددددداا 

 اجدددة يددد  ق دددوأ املرس دددة  تدددااي  سدددا ق  و   دددانون ال دددا
ُ
                                              وامل
ُ
          ل و دددرط قن     2020         

                                                                ال ت يددددد  ق مدددددة ا صدددددو  املعددددداأ تق  م دددددا  دددددا سدددددعر ال دددددو   تدددددااي  إجدددددراء  مل دددددة 

               إ اأا التق  م.

                                                                       تجددر   مل ددة إ دداأا التق دد م  واسددطة قادد  الةبددواء املتت دد  ن إلددى نقا ددة امل متدد ن 

                                       العقااي ن ي  ل تان ي تااه صاا  العالقة.

                        أا التق ددد م ل دددري ة   دددب ة                                            ت  دددع الفروقدددات اضيجا  دددة التاتجدددة  دددا  مل دددة إ دددا

                                   )ثالثة  املئة( ما ق مة   ه الفروقات.   % 2             ج ي ا مع ل ا 

تدددة يددد   ددد ه املددداأال اململلفدددون  لدددى قسدددا  الدددر ح                              مل                                        ي دددتف   مدددا إ ددداأا التق ددد م امل يمل

                                                              املقطددددددوع قو املقددددددد ال إذا ثبدددددد  وجدددددددوأ م ددددددتت ات ت دددددددمح  إ دددددداأا تق ددددددد م  تاصدددددددر 

               ا صو  ال ا تة.
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                                          قن تتعددااب  دد ه ا املددامل  الن دد ة للمودداا ل مددع                         ويدد  مطلددق ا اددوا ل ال يجددوز 

                                                                  قدددانون التقددد  والت دددل   وسدددا ر التودددو  التت  م دددة والتط  ق دددة الوددداأاا  دددا 

            مور  ل تان.

  املدددام  ددد ه 
ا
           يددد  ادددا  تدددم  التفدددرم  دددا قف قصددد  مدددا ا صدددو  املعددداأ تق  م دددا وفقدددا
ا
                                                       

     دد ن                                                                 الفقدرا ق دد  مددروا ثددالث سددتوات  لددى تددااي  إ دداأا التق دد م يحت دد  ا ددح التح

                                                         الفر    ن ق مة التفرم  ا ا ص  وق مته ق   إ اأا تق  مه.

  -   ب
 
 إجااراء إعااادة تقيااي  اسااتثنائية للعقااارات املشاامولة بأحكااام البنااد   مااس ثالثااا
 
                                                                    

   ماااااس     12                                        ماااااس قاااااانون ضااااار بة الاااااد ل املعدلاااااة بموجاااااب املاااااادة     .9         ماااااس املاااااادة 

  :    2012 /  10 /  20      تار       9.            القانون رق  

                                      ي ن املشددددداا إلددددد هم يددددد  ال تددددد  "ج" مدددددا املددددداأا                              يجدددددوز لأل دددددةا  الط  ع ددددد ن واملعتدددددو 

                  ل وملددددرا واادددد ا فقددددطل     2012 /  10 /  20      تددددااي      46                            ال ال ددددة  شددددرا مددددا القددددانون اقددددم 

                                       ل إجدددراء إ ددداأا تق ددد م اسدددتاتا  ة للعقدددااات     2021 /  04 /  10                   وضدددما م لدددة تنتهدددن يددد  

               ال ن يململو ها.

       متدد ن                                                                  تجددر   مل ددة إ دداأا التق دد م  واسددطة قادد  الةبددواء املتت دد  ن إلددى نقا ددة امل

                                       العقااي ن ي  ل تان ي تااه صاا  العالقة.

                                                                   ت  دددع الفروقدددات اضيجا  دددة التاتجدددة  دددا  مل دددة إ ددداأا التق ددد م ل دددري ة   دددب ة 

                                      % )اثتان  املئة( ما ق مة تلك الفروقات. 2             ج ي ا مع ل ا 

                                                              ي دددددددد أ قالددددددددحاب العالقددددددددة املشدددددددداا إلدددددددد هم يدددددددد  الفقددددددددرت ن "ق" و "ب" ق ددددددددالهل فددددددددر     - 2

                                          زيدددداأا  لددددى نت جددددة التق دددد م لددددال  م لددددة  دددد ريا مددددا                          ال ددددري ة التدددداتج  ددددا إألددددا 

                                                                       تددد لغ م قدددراا اضأااا تحددد  طا لدددة سدددريان فا ددد ا   ددد  ها تعددداأ    ددد ة الفا ددد ا  لدددى 

                                                                سددددت ات الة يتددددة ملدددد ا لمددددس سددددتوات إلددددى ادددد ن الت دددد ي ل  مددددا يم دددد هم اسدددد وجاع 

                                                     ا             فدر  ال دري ة املتوجد  ل دم يد  ادا  ت فد و التق د م وذلدك  تداءا  لدى طلد  لطد  

                          إلى الوا ا املال ة امل توة.         يق مونه

 
ا
 ت دد أ ال ددري ة  لددى الفروقددات اضيجا  ددة التاتجددة  ددا  مل ددة إ دداأا التق دد م نقدد ا
ا
                                                                      

                                                                      ال باما مع تق يم طل  املوافقة  لى إ اأا التق  م إلى اضأااا ال ريب ة.

                                                                     تبددد  الواددد ا املال دددة امل تودددة  عمل دددة إ ددداأا التق ددد مل وإذا اف ددد  املوافقدددة  لدددى 

ل   دددددد ه التت جددددددةل يتوجدددددد   ل هددددددا إ ددددددالم قالددددددحاب العالقددددددة قراا ددددددا            نت ج هددددددا قو                                                           دددددد  
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                                                                  ددددالرفو قو  التعدددد ي  ويحددددق ل ددددرالء اال  ددددواب قمددددام لجتددددة اال  واضددددات امل توددددة 

 لألصو  املتوو   ل ها ي  قانون اضجراءات ال ريب ة.
ا
                                                 ري ة ال ل  وفقا
ا
                  

            فقددطل  دد  مددرا                                                          يم ددا تم يدد  امل لددة املعطدداا ضجددراء  مل ددة إ دداأا التق دد م ملددرت ن   - 1

                                                                    ملددد ا سدددتة ق ددد رل  موجددد  مرسدددوم يت ددد  يددد  مجلدددس الدددوزااء  تددداء  لدددى اق دددوا  وزيدددر 

        املال ة.

                                                                  تح أ  ت  االقت اءل قصو  تط  ق   ه املاأا  قراا يو ا  ا وزير املال ة.   - 6

 

          199199                                              مااااس املرسااااوم االشااااترا   رقاااا  مااااس املرسااااوم االشااااترا   رقاااا          9494                        تعااااديل املااااادة تعااااديل املااااادة     : :                                 التاسااااعة والعشاااارونالتاسااااعة والعشاااارون              املااااادةاملااااادة

                                            ه )قانون ضر بة الد ل(ه )قانون ضر بة الد ل(              وتعديالتوتعديالت            14.414.4  //  ..  //    1212            تار   تار   
  

         وتع يالتددددده       1121 / 4 /  12      تدددددااي       166                       مدددددا املرسدددددوم اض ددددد واع  اقدددددم     61            تعددددد    املددددداأا 

                                       )قانون ضري ة ال ل (  ح   تو ح  ما يل :

                  وا جدددوا والت و ودددات        الرواتددد       مجمدددوع         الوددداف ةل      دددو           دددالوااأات     يقوددد 

       ادددا  تدددم                والع ن دددةل ويددد         التق يدددة        واملتدددافع           واض رام دددات         والجدددوا             والتعوي دددات

                                                               ت فددددد و تلدددددك الرواتدددددد  وملحقااهدددددا تحت دددددد  ال دددددري ة وت ددددد أ  لددددددى قسدددددا  امل لدددددد  

       امل فو.

                                                                 تحدددد أ أقددددا ق تط  ددددق  دددد ه املدددداأال  تدددد  اضقت دددداءل  موجدددد  قددددراا يودددد ا  ددددا وزيددددر 

        املال ة.
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            تااااااااار   تااااااااار             199199                                              مااااااااس املرسااااااااوم االشااااااااترا   رقاااااااا  مااااااااس املرسااااااااوم االشااااااااترا   رقاااااااا          ....                        تعااااااااديل املااااااااادة تعااااااااديل املااااااااادة     : :                 الثالثااااااااون الثالثااااااااون               املااااااااادةاملااااااااادة

                                        ضاااااااااااااار بة الاااااااااااااد ل( املعدلااااااااااااااة ضاااااااااااااار بة الاااااااااااااد ل( املعدلااااااااااااااة                                     وتعديالتاااااااااااااه )قاااااااااااااانون وتعديالتاااااااااااااه )قاااااااااااااانون             14.414.4  //  ..  //    1212

            20142014  //  22  //    2121            تاااااااار   تاااااااار             199199                              ماااااااس القاااااااانون رقااااااا  ماااااااس القاااااااانون رقااااااا          9999                        بموجاااااااب املاااااااادة بموجاااااااب املاااااااادة 

    ((        20142014                                                                                        )قانون املوازنة العامة واملوازنات امل  قة لعام )قانون املوازنة العامة واملوازنات امل  قة لعام 
  

         وتع يالتددددده       1121 / 4 /  12      تدددددااي       166                       مدددددا املرسدددددوم اض ددددد واع  اقدددددم     24           تعددددد   املددددداأا 

      تدددددااي       166               مدددددا القدددددانون اقدددددم     65                                       )قدددددانون ضدددددري ة الددددد ل ( املع لدددددة  موجددددد  املددددداأا 

        (ل  ح ددددددددد      2011                                            )قدددددددددانون املوازندددددددددة العامدددددددددة واملوازندددددددددات امللحقدددددددددة لعدددددددددام       2011 / 2 /  11

              و ح  ما يل : ت

  املدددام املدددواأ 
ا
             تفدددرب ال دددري ة  لدددى الدددوااأات ال دددتوية الوددداف ة املحددد أا وفقدددا
ا
                                                     65    

                                                       مددددا قدددددانون ضدددددري ة الددددد ل   عددددد  قن ينددددب  م هدددددا لملددددد   دددددة  ط   ددددد  مدددددا     20 و    61 و

  املددددام املدددداأا                           اململلفدددد ن التنبيدددد  العددددا ل  وف
ا
             قددددا
ا
                         مددددا قددددانون ضددددري ة الدددد ل  ضددددما     11  

                                                                   ذات الشدددددروطل  اضضدددددافة إلدددددى تنبيددددد  م لددددد   شدددددرا ماليددددد ن ل دددددوا ل تان دددددة مدددددا قسدددددا  

                           املعاش التقا  ف للمتقا  يا.

ُ                                ي دددتف   واثدددة املتقا ددد يا مدددا تنبيددد   دددا ل  ُيجددد ق  ن ددد ة اودددة  ددد  مددد هم يددد  املعددداش                                       

          التقا  ف.

 

                    مااااااس املرساااااااوم مااااااس املرساااااااوم         2.2.                                                ل الفقاااااارة األولااااااى ماااااااس املااااااادة ل الفقاااااارة األولااااااى ماااااااس املااااااادة         تعاااااااديتعااااااادي    : :                   والثالثااااااون والثالثااااااون                   ال اديااااااةال اديااااااة              املااااااادةاملااااااادة

                                وتعديالتاااااااااااه )قااااااااااااانون وتعديالتاااااااااااه )قااااااااااااانون             14.414.4  //  ..  //    1212            تااااااااااااار   تااااااااااااار             199199                          االشاااااااااااترا   رقااااااااااا  االشاااااااااااترا   رقااااااااااا  

                          ضر بة الد ل(ضر بة الد ل(
  

      تدددددددددااي       166                       مدددددددددا املرسدددددددددوم اض ددددددددد واع  اقدددددددددم     41                           تعددددددددد   الفقدددددددددرا ا ولدددددددددى مدددددددددا املددددددددداأا 

                                             وتع يالته )قانون ضري ة ال ل (ل لتو ح  ما يل :      1121 / 4 /  12

                                              ة مددا الرواتدد  وا جددوا ال ددن يدد فع ا إلددى ا ج ددو وقن                              لدى اب العمدد  قن يقتطددع ال ددري 

ُ                      يددددرأف امل ددددال  املقتطعددددة إلددددى الة يتددددة  العملددددة ذااهددددا ال ددددن ُأفعدددد  ف هددددا تلددددك الرواتدددد                                                      

                                                                      وا جدوا  د  ثالثدة ق دد ر يد  مو د  ال يتعدد   الةدامس  شدر مدا الشدد ر الد ف يلد  ف ددوا 

               تان ددددة مددددا لددددال                                                           ال الثددددة ق دددد ر املعت ددددةل  لددددى قن يددددتم اات دددداب ال ددددري ة  ددددالل وا الل

                                                             تحويدددد  تلددددك الرواتدددد   لدددددى قسددددا  سددددعر الوددددر  املحددددد أ مددددا ق دددد  موددددر  ل تدددددان 
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                                                                            وإ دداأا تحويدد  ق مددة ال ددري ة إلددى مددا يعاأل ددا  العملددة ا جتب ددة ال ددن أفعدد  ف هددا تلددك 

                                   الروات   لى قسا  سعر الور  ذاته.  

                                                                تحددددد أ أقدددددا ق تط  دددددق  ددددد ه املددددداأال  تددددد  اضقت ددددداء  موجددددد  قدددددراا يوددددد ا  دددددا وزيدددددر 

           ملال ة. ا
 

 

          199199                              مااااس القااااانون رقاااا  مااااس القااااانون رقاااا          9292            املااااادة املااااادة         مااااسمااااس      99            البنااااد البنااااد               تعااااديلتعااااديل    : :                   والثالثااااون والثالثااااون                   الثانيااااةالثانيااااة              املااااادةاملااااادة

                                                                              )قاااااانون املوازناااااة العاماااااة واملوازناااااات امل  قاااااة )قاااااانون املوازناااااة العاماااااة واملوازناااااات امل  قاااااة             20142014  //  22  //    2121            تاااااار   تاااااار   

    ((        20142014          لعام لعام 
  

       )قددددددانون       2011 / 2 /  11      تددددددااي       166               مددددددا القددددددانون اقددددددم     62         مددددددا املدددددداأا    6           يعدددددد   ال تدددددد  

                     (  ح   يو ح  ما يل :    2011     لعام                                 املوازنة العامة واملوازنات امللحقة 
 

                                                               معا دددددات تقا ددددد  واثدددددة  ددددد  اء القدددددو  الع ددددد رية وا مت دددددة ل ومعا دددددات تقا ددددد    - 6

                        مددددا قددددانون الدددد فاع الددددوطين    52                                           الجر ددددى يدددد  تلددددك القددددو   مددددا ادددد أاها قاملددددام املدددداأا 

                                                        مدددو ف  القطدددداع العددددام الددد يا يتوفددددون قثتددداء ممااسدددد هم  مل ددددم قو                ومعا دددات تقا دددد 

  .    مل م                  تواج  م ي  مرا    
 

 

                                                                                          إعفااااء التعو ضاااات التاااي تعطااا  للمساااتخدمين والعماااال إعفااااء التعو ضاااات التاااي تعطااا  للمساااتخدمين والعماااال     : :                   والثالثاااون والثالثاااون                   الثالثاااةالثالثاااة              املاااادةاملاااادة

                                                                                                    نتيجااااااة صاااااارفه  مااااااس الخدمااااااة أو اسااااااتقالته  مااااااس الضاااااار بة علااااااى نتيجااااااة صاااااارفه  مااااااس الخدمااااااة أو اسااااااتقالته  مااااااس الضاااااار بة علااااااى 

            الد لالد ل
  

  ف ندددد  رلدددددرل تعفددددؤ مددددا ال دددددري ة  لددددى الرواتدددد  وا جدددددوال  مددددا تعتبددددو مدددددا 
ا
                                                             لالفددددا
ا
    

                   فدددددد ن  لددددددى قسددددددا  الددددددر ح                                                  ا   دددددداء القا لددددددة للتنبيدددددد  مددددددا وااأات قالددددددحاب العمدددددد  اململل

                                                               الحق قددددددد ل التعوي دددددددات ال دددددددن تعطدددددددؤ للم دددددددت  م ن والعمدددددددا  نت جدددددددة صدددددددرف م مدددددددا 

  ل     2021 / 4 /  10       ولغايددددة       2011 / 2 / 1                                          الة مدددة قو اسدددتقال همل لدددال  الف ددددوا املمتددد ا مدددا 

  .                                                               ا   ولو تجاوزت الح وأ املتوو   ل ها ي  القوان ن التاف ا ي  ل تان

 

                              قت ددددداء  موجددددد  قدددددراا يوددددد ا  دددددا وزيدددددر                                   تحددددد أ أقدددددا ق تط  دددددق  ددددد ه املددددداأال  تددددد  اض

            املال ة.
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                                                                                          إعفااااااء املسااااااعدات النقدياااااة والعياياااااة التاااااي دفعااااا  أو إعفااااااء املسااااااعدات النقدياااااة والعياياااااة التاااااي دفعااااا  أو     : :                   والثالثاااااون والثالثاااااون                   الرابعاااااةالرابعاااااة              املاااااادةاملاااااادة

                                                            أو التاااااي تااااادف  أو تمااااانح  اااااالل عاااااامي أو التاااااي تااااادف  أو تمااااانح  اااااالل عاااااامي             20202020                              منحااااا   اااااالل العاااااام منحااااا   اااااالل العاااااام 

                                                                علااااااااااااااى ساااااااااااااا يل اإلعانااااااااااااااة مااااااااااااااس أ اااااااااااااا اب العماااااااااااااال  علااااااااااااااى ساااااااااااااا يل اإلعانااااااااااااااة مااااااااااااااس أ اااااااااااااا اب العماااااااااااااال              20222022  وو            20212021

                                                                                للمستخدمين والعمال مس الضر بة على الد لللمستخدمين والعمال مس الضر بة على الد ل
  

 
ا
 لالفددا
ا
                                                                    ف نددد  رلددرل تعفدددؤ مددا ال دددري ة  لددى الرواتددد  وا جددوال  مدددا تعتبددو مدددا ا   ددداء     

                                                                         القا لددددة للتنبيدددد  مددددا وااأات قالددددحاب العمدددد  اململلفدددد ن  لددددى قسددددا  الددددر ح الحق قدددد  ملدددد ا 

      2020                                                                 ثدددالث سدددتواتل امل دددا  ات التق يدددة والع ن دددة ال دددن أفعددد  قو متحددد  لدددال  العدددام 

                          سدددددواء  انددددد  تلدددددك امل دددددا  ات مدددددا        022 2 و      2021                              قو ال دددددن تددددد فع قو تمدددددتح لدددددال   دددددام  

                                                        قموا  املرس ات قو إ انات واأت إلى تلك املرس ات ما الةااج.
 

                                                                 تحدددد أ أقددددا ق تط  ددددق  دددد ه املدددداأال  تدددد  اضقت دددداءل  موجدددد  قددددراا يودددد ا  ددددا وزيددددر 

        املال ة.

 

                                                                                        إعفاااء رواتااب املااوظفين واملسااتخدمين الاا يس أصاايبوا إعفاااء رواتااب املااوظفين واملسااتخدمين الاا يس أصاايبوا     : :                   والثالثااون والثالثااون                   الخامسااةالخامسااة              املاادةاملاادة

                                                                      ة انفجااااااار مرفااااااأ بيااااااروت مااااااس الضاااااار بة علااااااى ة انفجااااااار مرفااااااأ بيااااااروت مااااااس الضاااااار بة علااااااى                                   بإعاقااااااة دائمااااااة نتيجاااااابإعاقااااااة دائمااااااة نتيجاااااا

                                الرواتب واألجور الرواتب واألجور 
  

  ف نددد  رلدددرل تعفدددؤ اواتددد  املدددو ف ن وامل دددت  م ن الددد يا قصدددي وا  إ اقدددة 
ا
                                                              لالفدددا
ا
    

                                                                 أا مدددددة وقصددددد حوا مدددددا ذوف اضات اجدددددات الةاصدددددة نت جدددددة انفجددددداا مرفدددددأ   دددددووت مدددددا 

                            ال ري ة  لى الروات  وا جوا.
 

                              ت دددداءل  موجدددد  قددددراا يودددد ا  ددددا وزيددددر                                    تحدددد أ أقددددا ق تط  ددددق  دددد ه املدددداأال  تدددد  اضق

        املال ة.
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                              مااااس القااااانون رقاااا  مااااس القااااانون رقاااا          1.1.                                                    تعااااديل الفقاااارة أوال مااااس املااااادة تعااااديل الفقاااارة أوال مااااس املااااادة     : :                   والثالثااااون والثالثااااون                   السادسااااةالسادسااااة              املاااادةاملاااادة

                                                                                      املعدلااة بموجااب املااادة السااابعة عشاارة مااس القااانون املعدلااة بموجااب املااادة السااابعة عشاارة مااس القااانون             20022002  //      942942

                                                                                  وفموجاب املاادة السادساة والثالثاون ماس القاانون وفموجاب املاادة السادساة والثالثاون ماس القاانون             20122012  //    9.9.        رق  رق  

            تاااار   تاااار             199199                      لقاااانون رقااا  لقاااانون رقااا          ماااس اماااس ا        2121                          وفموجاااب املاااادة وفموجاااب املاااادة             20192019  //    2424        رقااا  رقااا  

2121    //  22  //  20142014                
 

             املع لددددددة  موجدددددد        2001 /   612               مددددددا القددددددانون اقددددددم     21                         تعدددددد   الفقددددددرا قوال مددددددا املدددددداأا 

                     و موجددددددد  املددددددداأا ال اأسدددددددة       2012 /  46                                  املددددددداأا ال دددددددا عة  شدددددددرا مدددددددا القدددددددانون اقدددددددم 

     166               مددددا القددددانون اقددددم     11             و موجدددد  املدددداأا       2015 /  21                        وال الثددددون مددددا القددددانون اقددددم 

           ما يل :        لتو ح      2011 / 2 /  11      تااي  

 
 
 أوال
 
  ف نددددددددد  رلدددددددددرل ت  دددددددددع  املدددددددددام قدددددددددانون ضدددددددددري ة الددددددددد ل  )املرسدددددددددوم    

ا
                                                 : لالفدددددددددا
ا
      

     عشااااارة                                          وتع يالتددددده( ول دددددري ة ال ددددداب ال الددددد  متددددده  معددددد       21 /   166             اال ددددد واع  اقدددددم 

    :    %(  10 )        باملائة

                                                                    فوا دد  و ا ددد ات وإيددراأات الح دددا ات ال ا تددة  افدددة املفتواددة لددد   املودداا   مدددا  - 1

                                            اا(ل  اسدددددتاتاء الح دددددا ات املفتوادددددة  اسدددددم الحملومدددددة                          ف هدددددا ا دددددا ات التدددددوف و )االألددددد

                                                                     وال لددد يات واتحددداأات ال لددد يات واملرس دددات العامدددة لددد   مودددر  ل تدددانل وا دددا ات  

                                                ال ع ات ال  لوماس ة والقتول ة ا جتب ة ي  ل تان.

                                                                     فوا دددد  و ا دددد ات الوأااددددع وسددددا ر االل بامددددات املوددددرف ة  ددددأف  ملددددة  اندددد   مددددا ف هددددا  - 2

 Interbank)                                           مدد نل  اسددتاتاء الوأااددع  دد ن املودداا  الةاصددة )                    تلددك العا دد ا لغ ددو املق

deposits.  

                                                     فوا   وإيراأات و ا  ات ا ا ات اال تمان وإأااا ا موا . - 1

                                                                  ا دد ات وفوا دد   دد اأات اضيدد اع ال ددن تودد ا ا جم ددع املودداا  وسددت ات الدد يا  - 6

                            ال ن تو ا ا الشر ات املغفلة.

       تان ة.                                         فوا   وإيراأات ست ات الة يتة  العملة الل  - 2

            %(  ددددددا الجدددددد ء   10        املئدددددة )        ثالثددددددون                                         ت  دددددع الفوا دددددد  املشددددداا إل هددددددا ل ل ددددددري ة  معددددد   

                       %  لدددى الح دددا ات  دددالل وا  2                                %  لدددى الح دددا ات  دددالعمالت ا جتب دددة و 1            الددد ف يتجددداوز 

           الل تان ة.

                                                 تح أ أقا ق تط  ق   ه املاأا  قراا ما وزير املال ة.
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                                          ضر بة التضامس الوط يضر بة التضامس الوط ي    : :                   والثالثون والثالثون                   السابعةالسابعة              املادةاملادة

 

     لدددد         مفتددددو       أا ددددا      ا دددداب     دددد       ق مددددة      لددددى       واادددد ا      وملددددرا           إسددددتاتا  ة       ضددددري ة      تفددددرب

       2020 /  10 /  11        ما ي         ل تان    ي          العاملة        املواا 
ا
 وفقا
ا
  :   يل     ملا      

         قم ويملددددددددددددد       أوالا        مل دددددددددددددون        ق متددددددددددددده      ت لددددددددددددد       ا ددددددددددددداب     ددددددددددددد      دددددددددددددا  (       املئدددددددددددددة      وااددددددددددددد    % ) 1 -

    مدددددا    قو   $(           2000000000 )         قم ويملددددد       أوالا        مل دددددون         شدددددريا         تتجددددداوز     وال   $(          100000000 )

  .      ا لر           ا جتب ة        العمالت    ما         يعاأل ا

        شددددريا     ددددا      ي يدددد       الدددد ف        الح دددداب    مددددا       الق ددددم     ددددا  (       املئددددة      ونودددد       واادددد    % )   102 -

           قم ويملددددد       أوالا        مل دددددون        لم ددددد ن         يتجددددداوز     وال   $(           2000000000 )         قم ويملددددد       أوالا        مل دددددون 

  .      ا لر           ا جتب ة        العمالت    ما         يعاأل ا    ما    قو   $(           2000000000 )

      أوالا        مل ددون        لم دد ن     ددا      ي يدد       الدد ف        الح دداب    مددا       الق ددم     ددا  (       املئددة       إثتددان   % ) 2 -

  .      ا لر           ا جتب ة        العمالت    ما         يعاأل ا    ما    قو   $(           2000000000 )           قم ويمل 

      ل دددددوا                 ولم دددددماية مل دددددون        مل ددددداا       ق متددددده      ت لددددد       ا ددددداب     ددددد      دددددا  (       املئدددددة      وااددددد    % ) 1 -

         ل تان ددددددددددددددددة      ل ددددددددددددددددوا       مل دددددددددددددددداا       ثالثدددددددددددددددد ن         تتجدددددددددددددددداوز     وال   .(    .                 1020000000000 )         ل تان ددددددددددددددددة

( 10000000000000                  .     .).      

       ثالثددددد ن     دددددا      ي يددددد       الددددد ف        الح ددددداب    مدددددا       الق دددددم     دددددا  (       املئدددددة      ونوددددد       وااددددد    % )   102 -

       مل دددداا         وسدددد عون       لم ددددة         يتجدددداوز     وال   .(    .                  10000000000000 )         ل تان ددددة      ل ددددوا       مل دددداا

    .(.   .                  22000000000000 )         ل تان ة      ل وا

         وسددددد عون       لم دددددة     دددددا      ي يددددد       الددددد ف        الح ددددداب    مدددددا       الق دددددم     دددددا  (       املئدددددة       إثتدددددان   % ) 2 -

    .(.   .                  22000000000000 )       تان ة  ل       ل وا       مل اا

     ضدددما           الل تان دددة         الة يتدددة     إلدددى        يرأيهدددا     وقن         ال دددري ة       يقتطدددع    قن       املودددر       لدددى       يتوجددد 

  .      الح اب       ملة        ات          القانون        ا      شر       تااي     ما         ران        ققوا ا      م لة

          اضجدددددددراءات        قدددددددانون     يددددددد         ل هدددددددا        املتودددددددو          الغرامدددددددة        امل دددددددال        املودددددددر       لدددددددى      تفدددددددرب

  .        ال ريب ة

      وزيدددددر     دددددا      يوددددد ا      قدددددراا        موجددددد        املددددداأا      ددددد ه       تط  دددددق     ا ق  أقددددد         االقت ددددداء      تددددد       تحددددد أ

    .        املال ة
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          199199                                              مااااااس املرسااااااوم االشااااااترا   رقاااااا  مااااااس املرسااااااوم االشااااااترا   رقاااااا          9292                        تعااااااديل املااااااادة تعااااااديل املااااااادة     : :                   والثالثااااااون والثالثااااااون                   الثامنااااااةالثامنااااااة              املااااااادةاملااااااادة

                                                          وتعديالته )قانون ضر بة الد ل(وتعديالته )قانون ضر بة الد ل(            14.414.4  //  ..  //    1212            تار   تار   
  

         وتع يالتددددده       1121 / 4 /  12      تدددددااي       166                        مدددددا املرسدددددوم اال ددددد واع   اقدددددم     52           تعددددد   املددددداأا 

                            ة ال ل (  ح   تو ح  ما يل :           )قانون ضري 

                                                                    ال يحددق  ف  ددان قن يحودد   لددى تددرق ن  لدد  قو ج ادد  لددر ا قو تددأم ن مسددج  ضددمانة 

                                                                 لدددددد يا ينددددددتج فوا دددددد ل مددددددا لددددددم يحودددددد   لددددددى موافقددددددة م دددددد قة مددددددا الدددددد وا ر ال ددددددريب ة 

        امل توة.

                                                                      ويدددددد  اددددددا  تتف دددددد  الددددددر ا قو التددددددأم ن  واسددددددطة أوا ددددددر اضجددددددراءل تتددددددولى  دددددد ه الدددددد وا ر 

                                       ة ما امل ال  املحولة وأفع ا إلى الة يتة.             اقتطاع ال ري 

  ف نددددد  رلدددددرل معدددددامالت تدددددرق ن الدددددر ا قو 
ا
                                  ت دددددت ي  مدددددا قاملدددددام  ددددد ه املددددداأا ولالفدددددا
ا
                               

                                                                       التدددددأم ن العا ددددد ا لل ددددد ااات ال ددددد اا ة والواددددد ات ال ددددد ت ة ال دددددن تمل  دددددا قالدددددحابها 

                                                                  موجدددددد  قددددددروبل يدددددد  اددددددا   اندددددد  الفوا دددددد  التاتجددددددة   هددددددا ملوددددددلحة الج ددددددة ال ا تددددددة 

                                    لددى قن تحدد أ أقددا ق تط  ددق  دد ه الفقددرا                              ددري ة  لددى قا ددا   دد ه الج ددةل        لاضددعة لل

                              قرااات تو ا  ا وزير املال ة.

 

          199199                                                ماااس املرساااوم االشاااترا    رقااا  ماااس املرساااوم االشاااترا    رقااا            .11.11                        تعاااديل املاااادة تعاااديل املاااادة     : :                                   التاساااعة والثالثاااون التاساااعة والثالثاااون               املاااادةاملاااادة

                                                          وتعديالته )قانون ضر بة الد ل(وتعديالته )قانون ضر بة الد ل(            14.414.4  //  ..  //    1212            تار   تار   

  

         وتع يالتددده       1121 / 4 /  12      تدددااي      66 1                        مدددا املرسدددوم اال ددد واع   اقدددم      114           تعددد   املددداأا 

                                       )قانون ضري ة ال ل (  ح   تو ح  ما يل :

         بإعفااااااااءات                                                           لددددددى جم ددددددع ا  ددددددةا  الحق ق دددددد ن واملعتدددددددوي ن سددددددواء  ددددددانوا يتمتعددددددون 

 بأحكاااااام املااااااادة 
 
              دائماااااة عمااااااال
 
                                       ماااااس هاااااا ا املرساااااوم االشااااااترا    أو عماااااال بقااااااوانين    .         

               تقدددد يم التودددداايح                                                 قو  إ فدددداءات قو اسددددتاتاءات لاصددددة مددددا ضددددري ة الدددد ل          اصااااة

                                                                      وال  انددددات ال ددددتوية إلددددى الدددد وا ر املال ددددة امل توددددة وإطددددالع املددددو ف ن امل تودددد ن  تدددد  

                                                                   الطلددددد   لدددددى  ددددد  ق ددددد  قو م دددددتت  لددددده  القدددددة  تح يددددد  ا  مدددددا  واضا دددددا  قو الة دددددا ر 

                            وعناااد املخالفااة يفقاااد املكلااف حقاااه                                          املتعلقددة بهدددم قو  مددا يتعامددد  مع ددم مدددا الغ ددو. 

.                      باإلعفاء سواء كان اإلعفا
 
 أو إستثنائيا

 
 ء دائما
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            تااااااااااار   تااااااااااار           2.2.                                              مااااااااااس املرسااااااااااوم االشااااااااااترا   رقاااااااااا  مااااااااااس املرسااااااااااوم االشااااااااااترا   رقاااااااااا          2020                        تعااااااااااديل املااااااااااادة تعااااااااااديل املااااااااااادة     : :                 األربعااااااااااون األربعااااااااااون               املااااااااااادةاملااااااااااادة

                                                  )قانون رس  الطاب  املال ()قانون رس  الطاب  املال (            14.214.2  //  99  //  ..
  

           )قدددددانون اسدددددم       1142 / 5 / 2      تدددددااي      42                       مدددددا املرسدددددوم اال ددددد واع  اقدددددم     20           تعددددد   املددددداأا 

 :                           الطا ع املال ( لتو ح  ما يل 

                         ال   إا   الطر  التال ة:                  يرأ  اسم الطا ع امل  -  20      املاأا 

 ل ددددددد ه الغايدددددددةل  لدددددددى قن ال   -
ا
                        ددددددا طريدددددددق إلودددددددا  الطوا دددددددع املال دددددددة املعددددددد ا لو ودددددددا
ا
                                        

                . . و اسدددددتاتاء          2000000                                             تتجددددداوز ق مدددددة الرسدددددم املتوجددددد   لدددددى الودددددك قو ال تا دددددة 

                                                                       الحاالت ال ن يت  ف ها القانون صرااة  لى ا تماأ طريقة قلر  لت  ي  الرسم.

  املدددددام                    واسدددددطة رالت الوسدددددم لددددد  -
ا
          ا  دددددةا  املدددددرل  ل دددددم  اسدددددت  ام ا وفقدددددا
ا
                                   

       . . دد           10000000000                                          ا القانونل  لى قن ال تتجاوز ق مة الرسم 

داب العدد    ددا الودملو  واضسددتاأ ال ددن يت مو هدا قو يودداأقون  ل هددال   -                                                                        نقد ا لدد    ت 

                                                                    وم مدددا  لغددد  ق مدددة الرسدددم.  لدددى ان تددد اج ق مدددة اسدددم الطدددا ع املدددال  ضدددما اضيودددا  

                 اه الملات  الع  .        ال ف يو 

 يددد  صدددتاأيق املال دددة إذا تجددداوزت ق مدددة الرسدددم   -
ا
                                        نقددد ا
ا
                .  وذلدددك  موجددد           2000000    

                                                                   قوامدددددر قددددد و صددددداأاا  دددددا الددددد وا ر املال دددددة امل تودددددة يددددد  املحاف دددددات قو  دددددا الددددد وا ر 

                                                                        العقاايددددة ال ددددن اسدددددتمع  إلددددى العقدددد   مدددددا يدددد  ذلددددك اململاتددددد  العقاايددددة املعاونددددة قو  دددددا 

                                              و  دددا مودددلحة تسدددج   ال ددد ااات وا ل دددات ال دددن اسدددتمع   ق                       املحت ددد  ن يددد  ا ق ددد ة 

                                                                        إلدددى  قددد  ال  دددع  مدددا يددد  ذلدددك اململاتددد  التا عدددة للمودددلحةل  لدددى قن يددد اج اسدددم الطدددا ع 

                                                            املال  ضما قمر الق و املت م الست فاء اسوم التسج   واسوم ال  و.

                                                        موج  إ عااات ت  ي  يتم ا تماأ ا ما جان  وزااا املال ة.  -

                                      وفقدددا للطدددر  وا ل دددات ال دددن تعتمددد  ا وزااا   e-stamp            ل  ال  وو ددد                موجددد  طدددا ع مدددا  -

        املال ة.

                                                                 تحدددد أ أقددددا ق تط  ددددق  دددد ه املدددداأال  تدددد  اضقت دددداءل  موجدددد  قددددراا يودددد ا  ددددا وزيددددر 

        املال ة.
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            تااار   تااار           2.2.                                              مااس املرسااوم االشااترا   رقاا  مااس املرسااوم االشااترا   رقاا          2121                        تعااديل املااادة تعااديل املااادة     : :                   واألربعااون واألربعااون                   ال اديااةال اديااة              املااادةاملااادة

                    املال (  املال (                                                  وتعديالته )قانون رس  الطابوتعديالته )قانون رس  الطاب            14.214.2  //  99  //  ..
  

         وتع يالتدددددددده       1142 / 5 / 2      تددددددددااي      42                       مددددددددا املرسددددددددوم اال دددددددد واع  اقددددددددم     21           تعدددددددد   املدددددددداأا 

                                         )قانون اسم الطا ع املال ( لتو ح  ما يل : 

                                                                 يتم تح  و و  ع الطوا ع الواق ة الالصقة  إا   الطريقت ن التال ت ن:

                                                               طوا دددددددع معددددددد ا م ددددددد قا يدددددددتم تح يددددددد  ال م دددددددات املم دددددددا إصددددددد اا ا م هدددددددال وفئااهدددددددا  - 1

                                                                     ل ال والرقا ددة  لددى ط ا  هددا وتددااي  وضددع ا يدد  التدد او   موجدد  قددراا يودد ا  ددا      وق ددملا

             وزير املال ة.

                                   يدددتم اضستحودددا   ل هدددا مدددا رالت لاصدددة يدددتم   e-stamps                      طوا دددع مال دددة ال  وون دددة  - 2

                                                                     ال ددددول     و  وهددددا وقصددددو  اسددددت  ام ال و ددددمل  الطوا ددددع ومواصددددفااها  موجدددد  قددددراا 

                      يو ا  ا وزير املال ة. د

                                                         ة الطوا ددع الواق ددة الحاصددل ن  لددى تددرل    ب ددع الطوا ددع  تددااي               تحفددو اقددو   ا دد

                                                                      شددددر  دددد ا القددددانون مددددا   دددد ة مددددا ق مددددة الجعالددددة ال ددددن يحودددد   ل هددددا  ا ددددة الطوا ددددع 

         الرقم ة.

                               اأا  قراا يو ا  ا وزير املال ة.                       تح أ أقا ق تط  ق   ه امل

 

 

            تاااار   تاااار           2.2.        رقاا  رقاا                                        مااس املرسااوم االشاااترا   مااس املرسااوم االشاااترا           2222                        تعااديل املاااادة تعااديل املاااادة     : :                   واألربعاااون واألربعاااون                   الثانيااةالثانيااة              املااادةاملااادة

                                                                    وتعديالته )قانون رس  الطاب  املال (وتعديالته )قانون رس  الطاب  املال (            14.214.2  //  99  //  ..
  

           )قدددددانون اسدددددم       1142 / 5 / 2      تدددددااي      42                       مدددددا املرسدددددوم اض ددددد واع  اقدددددم     22           تعددددد   املددددداأا 

 :                           الطا ع املال ( لتو ح  ما يل 

" ما الجم وا  واسطة:
ا
                    ت اع الطوا ع املال ة "املع ا م  قا
ا
                                 

                              دد واع ل واملرس ددات املتعاقدد ا مددع                                         ال ا ددة املجددازيا وفقددا  املددام  دد ا املرسددوم اال  - 1

                                          ال ولة الل تان ة الست فاء ال را   والرسوم.
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                                                                    قمتددداء الودددتاأيق قو املدددو ف ن يددد  اضأااات واملرس دددات العامدددة وذلدددك يددد  الحددداالت  - 2

                                ال ن تح أ  قراا ما وزير املال ة.

                                                                  رالت يددددد  اضأااات واملرس دددددات العامدددددة ويددددد  قف مرا ددددد  قلدددددر ل  لدددددى قن ال تتجددددداوز  - 1

                                مددددا  دددد ا املرسددددوم اال دددد واع ل وذلددددك يدددد      26                           لجعالددددة تلددددك املحدددد أا يدددد  املدددداأا         دددد ة ا

                                                    الحاالت ال ن تح أ وتت م قصول ا  قراا ما وزير املال ة.

 

                                      ماااس املرساااوم االشاااترا   ماااس املرساااوم االشاااترا           9292                  ماااس املاااادة ماااس املاااادة       ..                          تعاااديل الفقااارة تعاااديل الفقااارة     : :                   واألربعاااون واألربعاااون                   الثالثاااةالثالثاااة              املاااادةاملاااادة

                                                                    وتعديالته )قانون رس  الطاب  املال (وتعديالته )قانون رس  الطاب  املال (            14.214.2  //  99  //  ..            تار   تار           2.2.        رق  رق  
  

      14.2 / 9 / .      تااار       2.                       مااس املرسااوم االشااترا   رقاا      92         مااس املااادة    .           عاادل الفقاارة  ت

                                                  وتعديالته )قانون رس  الطاب  املال ( لتصبح  ما يل : 

                                      فددوات و وإيوددداالت وإ دددعااات أا تدددة وم يتدددة                                 لددى  افدددة اململلفددد ن امللددد م ن  إصددد اا   –   4

      يودددددددددداالت              الفددددددددددوات و واض                                              قن ي دددددددددد أوا اسددددددددددم الطددددددددددا ع املددددددددددال  املقطددددددددددوع املتوجدددددددددد   ددددددددددا

                                              ال ددددن يودددد او ها  دددد ريا وقن يتقدددد موا  تودددداايح  دددد رية                            واض ددددعااات ال ا تددددة وامل يتددددة

 مدددددا ان هددددداء الشددددد ر املعيدددددنل  موجددددد  نمددددداذج ت دددددع ا     12                   إل  وون دددددة لدددددال  م لدددددة 
ا
                                          يومدددددا
ا
    

                          وزااا املال ة ل  ه الغاية.

                            ا                                       تط ددددق قاملددددام  دددد ه الفقددددرا ا تدددد اءا مددددا قو  الفودددد  الدددد ف يلدددد  الفودددد  الدددد ف ينشددددر 

             القانون.        ف ه   ا 

                                                                  تحدددد أ أقددددا ق تط  ددددق  دددد ه الفقددددرا ل  تدددد  اضقت دددداء  موجدددد  قددددراا يودددد ا  ددددا وزيددددر 

        املال ة.
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                                                                                          إعفااااااء املهسساااااات والشاااااركات التاااااي تاشاااااأ أو التاااااي يااااات  إعفااااااء املهسساااااات والشاااااركات التاااااي تاشاااااأ أو التاااااي يااااات      : :                   واألربعاااااون واألربعاااااون                   الرابعاااااةالرابعاااااة              املاااااادةاملاااااادة

                                                                                                                تمديد أجلها  ا  أي ماس الساجلين التجااري واملادني بعاد نشار ها ا تمديد أجلها  ا  أي ماس الساجلين التجااري واملادني بعاد نشار ها ا 

            سنواتسنوات      ثث      ثال ثال                                                                 القانون مس رس  الطاب  املال  ملدة القانون مس رس  الطاب  املال  ملدة 
  

                                                                         تعفدؤ املرس ددات والشددر ات ال ددن تنشدأ قو ال ددن يددتم تم يدد  قجل دا يدد  قف مددا السددجل ن 

                                                                   التجدددددااف واملددددد   ل  عددددد   شدددددر  ددددد ا القدددددانونل مدددددا اسدددددم الطدددددا ع املدددددال  املقطدددددوع  دددددا 

      امللحدددددق    1              مدددددا الجددددد و  اقدددددم    4 و   1                                    الودددددة التأسددددديس املتودددددو   ل ددددده يددددد  ال تددددد يا 

                           وتع يالتددددددده )قدددددددانون اسدددددددم الطدددددددا ع     42  11 / 5 / 2      تدددددددااي      42                      املرسدددددددوم اال ددددددد واع  اقدددددددم 

       ستوات.     ثالث           املال ( مل ا 

                                                                         مددا تعفددؤ ضددما امل لددة املشدداا إل هددا ق دداله الشددر ات املدد  واا مددا اسددم الطددا ع املددال  

                                       الن بن  ا ق مة اق  املا  وا س م املحراا.

 

                                                                          إعفاااااااء الشاااااااركات واملهسسااااااات ماااااااس غرامااااااات رسااااااا  إعفاااااااء الشاااااااركات واملهسسااااااات ماااااااس غرامااااااات رسااااااا      : :                   واألربعاااااااون واألربعاااااااون                   الخامسااااااةالخامسااااااة              املااااااادةاملااااااادة

                                                              توجبة جراء عدم تجديد مدة العقدتوجبة جراء عدم تجديد مدة العقد                              الطاب  املال  املالطاب  املال  امل

  

                                                                   تعفددؤ املرس ددات والشددر ات املسددجلة يدد  السددج  التجددااف و دد لك الشددر ات امل ن ددة 

                                                                  املسددددجلة يدددد  السددددج  الةددددا   الشددددر ات امل ن ددددةل مددددا الغرامددددات  لددددى اسددددم الطددددا ع 

                                                                 املدددددال  التاتجدددددة  دددددا  ددددد م تج يددددد  مددددد ا الشدددددر ة قو املرس دددددة  دددددرط قن يدددددتم ت ددددد ي  

  .    2021 /  12 /  11     وا ا                  الرسم لال  م لة قق
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                                                        ماااس قاااانون ضااار بة األماااالك املباياااة ماااس قاااانون ضااار بة األماااالك املباياااة         1212                        تعاااديل املاااادة تعاااديل املاااادة     : :                   واألربعاااون واألربعاااون                   السادساااةالسادساااة              املاااادةاملاااادة

                  وتعديالتهوتعديالته            14.214.2  //  44  //    1212            تار   تار   
  

         وتع يالتدددده       1142 / 1 /  12                                  مددددا قددددانون ضددددري ة ا مددددال  امل ن ددددة تددددااي      12           تعدددد   املدددداأا 

                    ح   تو ح  التال :

  املام الفقرا ا ل وا ما املاأا 
ا
                              لالفا
ا
    14  :  

                                                                     تعتبددو  ددا را ا ت ددااا مددا تددااي  إنجاز ددا الفعلدد  وملدد ا ثددالث سددتوات  حدد  قق ددد   - 1  

                                                                       ا  ن دددة الج يددد ا املنشدددأا مدددا ق ددد  تجددداا ا  ن دددة الةاضدددع ن ل دددري ة الددد ل  ال دددن لدددم 

  دددددا 
ا
    تشددددغ  ولددددم تددددرجر  عدددد  إنجاز ددددال  دددددرط قن يقدددد م املالددددك قو امل ددددت مر توددددريحا
ا
                                                              

                ا تااي  اضنجاز.                                      الشغوا ي  م لة   ر  لى ا   و ا ت ااا م

                                       (ل تعتبدددو  دددا را مدددا تدددااي  إنجاز دددا الفعلددد   1                                    اسدددتاتاء ا  ن دددة الدددوااأا يددد  الفقدددرا )  - 2

                                                                        وملدد ا سددتة  حدد  قق دد   ا  ن ددة قو قق ددام ا  ن ددة الج يدد ا ال ددن لددم تشددغ  ولددم تددرجر 

  ددا الشدغوا يدد  م لدة  دد ر 
ا
                        عد  إنجاز ددال  درط قن يقدد م املالدك قو امل ددت مر تودريحا
ا
                                                

                         ت ااا ما تااي  اضنجاز.            لى ا   و ا

                                                                           إذا اسدتمر الشدغوا ملد ا ت يدد   دا ثدالث سددتوات  الن د ة لأل ن دة املشدداا إل هدا يد  ال تدد  

   مددا    2                                                                     مددا  دد ه املدداأال قو ملدد ا ت يدد   ددا سددتة  الن دد ة لأل ن ددة املشدداا إل هددا يدد  ال تدد     1

                    % ) لم دددددددون  املئدددددددة( مدددددددا   20                                         ددددددد ه املددددددداأال تمللددددددد  ا  ن دددددددة  الشدددددددغوا  لدددددددى قسدددددددا  

                     ات الواف ة املق اا. دد       اضيراأ

  .    2021 / 1 / 1ُ                         ُيعم  به ا الت  ا ت اء ما   

 

                                                        ماااس قاااانون ضااار بة األماااالك املباياااة ماااس قاااانون ضااار بة األماااالك املباياااة         2020                          تعاااديل  املاااادة تعاااديل  املاااادة     : :                   واألربعاااون واألربعاااون                   الساااابعةالساااابعة              املاااادةاملاااادة

                  وتعديالتهوتعديالته            14.214.2  //  44  //    1212            تار   تار   
  

         وتع يالتدددده       1142 / 1 /  12                                  مددددا قددددانون ضددددري ة ا مددددال  امل ن ددددة تددددااي      20            تعددد    املدددداأا 

                    ح   تو ح  التال :

 لحراسددددددته أون قن   يحدددددد  
ا
                ق للمالددددددك قو امل ددددددت مر قن ُي قدددددد  يدددددد  ال تدددددداء الشددددددا ر ندددددداطواا
ا
                            ُ                        

                                                       يفق  اقه ي  االستفاأا ما وق  ال ري ة مل ا ستة  ح  قق   .

  .    2021 / 1 / 1ُ                     ا    ُيعم  به ا الت  إ ت اءا ما 
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                املبايااااةاملبايااااة              األمااااالكاألمااااالك              ضاااار بةضاااار بة                قااااانون قااااانون         مااااسمااااس        9292                        تعااااديل املااااادة تعااااديل املااااادة     : :                   واألربعااااون واألربعااااون                   الثامنااااةالثامنااااة              املااااادةاملااااادة

          يالتهيالته        وتعدوتعد            14.214.2  //  44  //    1212            تار   تار   
 

         وتع يالتددددده     1142 / 1 /  12                                  مدددددا قدددددانون ضدددددري ة ا مدددددال  امل ن دددددة تدددددااي      62           تعددددد   املددددداأا 

                     ح   تو ح  ما يل : 

                                                                       يددتم التملل دد   ال ددري ةل  عدد  تح يدد  تددااي   شددوء الحددق بهددال  لددى قسددا  اضيددراأات 

 م هدددا  تددد  اضقت ددداءل مقددد اا التنبيددد  الةدددا   ددد عو أوا 
ا
                                                الوددداف ة لأل ن دددة مح دددوما
ا
                     

        ال  ا. دد

 مددددا   ايددددة       تجدددد ق ضدددد
ا
          ري ة ا مددددال  امل ن ددددة  لددددى قق ددددام العقدددداا  دددد   لددددى ادددد ا ا ت ددددااا
ا
                                                     

 لددد   الددد وا ر العقاايدددةل يددد  ادددا  توج ددد  تلدددك 
ا
                                        العدددام الددد ف هدددج  ف ددده اضفدددراز قصدددوال
ا
                              

                               ال ري ة  ا ف وا ما ق   اضفراز.

                                                                 تحدددد أ أقددددا ق تط  ددددق  دددد ه املدددداأال  تدددد  اضقت دددداءل  موجدددد  قددددراا يودددد ا  ددددا وزيددددر 

        املال ة.

 

 

                                                                                            اشااااتراط إعطاااااء القيمااااة التأجيريااااة للعقااااار أو القساااا  اشااااتراط إعطاااااء القيمااااة التأجيريااااة للعقااااار أو القساااا      : :                                   التاسااااعة واألربعااااون التاسااااعة واألربعااااون               املااااادةاملااااادة

        فقطفقط                                                                                          مس العقار بتسديد الضرائب املتوجبة على العقارمس العقار بتسديد الضرائب املتوجبة على العقار
  

عطددؤ الق مددة التأج ويددة للعقدداا قو 
ُ
                               يدد  اددا   دد م وجددوأ إ ددااا  جدد  لوددال  الة يتددةل ت
ُ
                                          

                                                                         الق ددم مددا العقدداا  عدد  اسددت فاء ضددري ة ا مددال  امل ن ددة املتوج ددة  لددى  دد ا العقدداا قو 

 
ا
 الق ددم مددا العقدداا و لددى العقدداا ق دد  اضفددراز واسددت فاء ضددري ة الدد ل  املتوج ددة وفقددا
ا
                                                                        

 مددددا ا
ا
      املددددام ال تدددد  ج مددددا ثال ددددا
ا
                                 مددددا قددددانون ضددددري ة الدددد ل ل أون ا دددد واط     62     ملدددداأا                       

                                                  ت  ي  قية اسوم قو ضرا   قلر  متوج ة  لى ال ااع. د 

                                                                 تحدددد أ أقددددا ق تط  ددددق  دددد ه املدددداأال  تدددد  اضقت دددداءل  موجدددد  قددددراا يودددد ا  ددددا وزيددددر 

        املال ة.
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            20012001  //    1212  //    1919            تاااااار   تاااااار             224224                              ماااااس القاااااانون رقااااا  ماااااس القاااااانون رقااااا        ..                        تعاااااديل املاااااادة تعاااااديل املاااااادة     : :                 الخمساااااون الخمساااااون               املاااااادةاملاااااادة

                                    لى القيمة املضافة(لى القيمة املضافة(                                      وتعديالته )الضر بة عوتعديالته )الضر بة ع

                  وتع يالتددددده )ال ددددددري ة       2001 /  12 /  16      تددددددااي       121               مدددددا القددددددانون اقدددددم    2           تعددددد   املدددددداأا 

                                   لى الق مة امل افة( لتو ح  ما يل :

                                          ا  ةا  والعمل ات الةااجة  ا نطا  ال ري ة.  - 2      املاأا 

                      ي رج  ا نطا  ال ري ة:

            عمل ددددات ال ددددن                                                           ال ولددددة وال لدددد يات وسددددا ر ق ددددةا  الحددددق العددددام يدددد   دددد  مددددا يتعلددددق  ال - 1

                                                                      يقومددون بهددا  وصددف م سددلطة  امددة ا دد  ولددو تقاضددوا لقدداء ذلددك  ا دد ات قو  دد الت قو 

          ا  وا ات.

                    ت قؤ لاضعة لل ري ة:

                    تأج و ا مال  الةاصة.  -

         االتواالت.  -

                املاء وال  ر اء.  -

                     اض الم املرا  وامل موع.  -

                                  ا سوا  االس هال  ة وامل الخ وامل ازن.  -

                الت   والتن ا .  -

                مواق  ال  ااات.  -

                 املرايئ واملطااات.  -

            التعاون ات.  -

                                        ا  شطة املتاف ة لأل ةا  الةاضع ن لل ري ة.  -

    يدد      إال            الل تان ددة         ا ااضدد ن      لددااج     تددتم      ال ددن         الةدد مات       تقدد يم     قو         ا مددوا        ت ددل م         مل ددات - 2

         القانون.       ا    ما    21   و    20   ل  11       املواأ       قاملام           است فائها     اا 

     ن ة.   امل         و          ا ااض ن       ع         مل ات - 1

        زاا  ة.        لغايات        امل ن ة        و            ا ااض ن         املتعلقة          العمل ات - 6

    يدددد         ل هددددا        املتوددددو        ددددوا       ا و   -     ل تددددان      لددددااج         شدددداط ا         املحوددددوا          الشددددر ات       ق شدددطة - 2

  .    1151 / 4 /  26       تااي     64     اقم          اض  واع         املرسوم    ما       ا ولى       املاأا

       الددت       بهدد ا      يعمدد 
ا
 ا ت ددااا
ا
   ا   دد      ف دده       ينشددر       الدد ف       الفودد      يلدد       الدد ف       الفودد          ايددة    مددا         

         القانون.

        املال ة.       وزير      ا       يو ا          قراا           اضقت اءل      ت         املاأال       ه       تط  ق       أقا ق      تح أ
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        .1.1                                                                                  إضاااافة بنااااديس وتعاااديل البناااد الراباااا  ماااس املااااادة إضاااافة بنااااديس وتعاااديل البناااد الراباااا  ماااس املااااادة     : :                   والخمسااااون والخمسااااون                   الواحااادةالواحااادة              املاااادةاملاااادة

          224224                                                                                                مااااس قااااانون الضاااار بة علاااااى القيمااااة املضااااافة )القااااانون رقااااا  مااااس قااااانون الضاااار بة علاااااى القيمااااة املضااااافة )القااااانون رقااااا  

    ((        20012001  //    1212  //    1919            تار   تار   

      2001 /  12 /  16      تدددددددااي       121          قدددددددانون اقدددددددم      مدددددددا ال    14                        ي دددددددا   تددددددد ان إلدددددددى نددددددد  املددددددداأا 

                                              وتع يالته )ال ري ة  لى الق مة امل افة(  التال :

                                                                      : تشي   ا  ن ة  املشاا ة   ن مالك العقاا ومتع   ال تاء وق م ها و  ع ا.  12

  .                                       : ط ا ة الطا ع املال  وط ا ة قواا  التق   11

ددددد   ال تددددد  الرا دددددع مدددددا املددددداأا    هدددددا مدددددا قدددددانون ال دددددري ة  لدددددى ال             ق مدددددة امل دددددافة                                                           ويع 

                 ( ل و ح  التال :    2001 /  12 /  16      تااي       121             )القانون اقم 

                                                                الةددددددد مات املودددددددرف ة واملال دددددددةل  مدددددددا ف هدددددددا العمل دددددددات ال دددددددن تقدددددددوم بهدددددددا املوددددددداا    - 6 "

          اضسالم ة".

 

          224224        رقاا  رقاا                            مااس القااانون مااس القااانون         1414                                              إضااافة بنااد إلااى نااص املااادة إضااافة بنااد إلااى نااص املااادة     : :                   والخمسااون والخمسااون                   الثانيااةالثانيااة              املااادةاملااادة

                                  ى القيمة املضافة(ى القيمة املضافة(                                        وتعديالته )الضر بة علوتعديالته )الضر بة عل            20012001  //    1212  //    1919            تار   تار   

         وتع يالتدددده       2001 /  12 /  16      تددددااي       121    اقددددم              مددددا القددددانون     11                  ي ددددا  إلددددى ندددد  املدددداأا 

                  ال ت  التال  نوه:                             )ال ري ة  لى الق مة امل افة(

      2020 / 4 /  14      تدددددااي       151                                              " مل دددددات و ددددد  الغددددد اء املتودددددو    هدددددا يددددد  القدددددانون اقدددددم 

  .    اء               املعت ة  و   الغ                                        )تحف ب و   الغ اء( ال ن تقوم بها الج ات 

                                                                 تحدددد أ أقددددا ق تط  ددددق  دددد ه املدددداأال  تدددد  اضقت دددداءل  موجدددد  قددددراا يودددد ا  ددددا وزيددددر 

        املال ة.
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          224224                      مااس القااانون مااس القااانون         9494                                                          إل اااء الفقاارة األ ياارة مااس املااادة إل اااء الفقاارة األ ياارة مااس املااادة     : :                   والخمسااون والخمسااون                   الثالثااةالثالثااة              املااادةاملااادة

                                                                          وتعديالتااه )الضاار بة علااى القيمااة املضااافة( وتعديالتااه )الضاار بة علااى القيمااة املضااافة(             20012001  //    1212  //    1919            تااار   تااار   

              )تحفيااااز )تحفيااااز       22      020020  //  ..  //    .1.1            تااااار   تااااار             192192                                                  املضااااافة بموجااااب القااااانون رقاااا  املضااااافة بموجااااب القااااانون رقاااا  

                        وهب ال  اء(وهب ال  اء(
  

      2001 /  12 /  16      تدددددددددددااي       121           مدددددددددددا القدددددددددددانون     61                            تلغدددددددددددى الفقدددددددددددرا ا ل دددددددددددوا مدددددددددددا املددددددددددداأا 

     151                         امل دددددافة  موجددددد  القدددددانون اقدددددم                                      وتع يالتددددده )ال دددددري ة  لدددددى الق مدددددة امل دددددافة( 

                    )تحف ب و   الغ اء(.      2020 / 4 /  14      تااي  

 

            ن رقااااااا  ن رقااااااا                      ماااااااس القاااااااانو ماااااااس القاااااااانو         9.9.                                              تعاااااااديل البناااااااد أ ماااااااس املاااااااادة تعاااااااديل البناااااااد أ ماااااااس املاااااااادة     : :                   والخمساااااااون والخمساااااااون                   الرابعاااااااةالرابعاااااااة              املاااااااادةاملاااااااادة

                                                                          وتعديالته )الضر بة على القيمة املضافة(وتعديالته )الضر بة على القيمة املضافة(            20012001  //      224224
  

                وتع يالتددددددده )قددددددددانون       2001 /   121               مدددددددا القدددددددانون اقدددددددم     25                       يعددددددد    ال تددددددد  ق مدددددددا املددددددداأا 

                                           ال ري ة  لى الق مة امل افة(ل ل و ح  ما يل :

 

                           "ااالت لاصة الس وأاأ ال ري ة

           ال ددددةل  ددددروط                                        ا                   تحدددد أ  مراسدددد م تت دددد  يدددد  مجلددددس الددددوزااءل  تدددداءا  لددددى اق ددددوا  وزيددددر امل

                                                                        وقصو  وإجراءات تط  ق ااالت اس وأاأ ال ري ة التال ة وتااي    ء العم  بها:

                                                                  ال ددددري ة امل فو ددددة  لددددى مشدددد ويات قف  ددددة    ددددو مقدددد م يدددد  ل تددددان  تدددد  نقل ددددا مددددا  -   ق

                                                               ضدددددما قمتعتددددده الخةوددددد ة إلددددددى لدددددااج الددددد الأ  جدددددد  اسدددددتعمال ا   راضددددده الةاصددددددةل 

                 ددا م لدد  لم ددماية                  الفدداتواا الواادد ا                        مجمددوع ق مددة املشدد ويات يدد        ال يقدد          ددرط قن 

        . .(.         2000000                  قل  ل وا ل تان ة )
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                      ماس القاانون ماس القاانون         2424                                                              تمديد إيقااء العمال بأحكاام املاادة تمديد إيقااء العمال بأحكاام املاادة     : :                   والخمسون والخمسون                   الخامسةالخامسة              املادةاملادة

                                                                  )املوازناة العاماة واملوازناات امل  قاة )املوازناة العاماة واملوازناات امل  قاة             20002000  //  22  //    1919            تاار   تاار             122122        رق  رق  

                        ( وتعديالتها( وتعديالتها        20002000          لعام لعام 
  

      2000 / 2 /  16      تددددااي       121               مددددا القددددانون اقددددم     21                              يمدددد أ إيقددددا  العمدددد   أاملددددام املدددداأا 

                    مل       ( وتعدددددد يالاها الدددددد ف ققددددددرمل  موجدددددد      2000                                      )املوازنددددددة العامددددددة واملوازنددددددات امللحقددددددة لعددددددام 

.      2021                 ل وذلك لغاية  ام     2015 /   105            القانون اقم 
ا
 ضمتا
ا
     

 

        ....                                                                                  تعااديل املاادة األولاى مااس املرساوم االشاترا   رقاا  تعااديل املاادة األولاى مااس املرساوم االشاترا   رقاا      : :                   والخمساون والخمساون                   السادساةالسادساة              املاادةاملاادة

                                                  توقيااااااااااف العماااااااااال بقااااااااااانون ضاااااااااار بة توقيااااااااااف العماااااااااال بقااااااااااانون ضاااااااااار بة                 )تمديااااااااااد)تمديااااااااااد            14921492  //  99  //    1212            تااااااااااار   تااااااااااار   

                  األراض ي(األراض ي(
  

       )تم يدددددد        1151 / 5 /  12      تددددددااي      22                                        تعدددددد   املدددددداأا ا ولددددددى مددددددا املرسددددددوم اال دددددد واع  اقددددددم 

 ملا يل :
ا
        توق   العم   قانون ضري ة ا ااض ن..(ل وفقا
ا
                                          

          الودددددددددداأا يدددددددددد      22                          مفعددددددددددو  املرسددددددددددوم اال دددددددددد واع  اقددددددددددم       2022 /  12 /  11           يمدددددددددد أ لغايددددددددددة 

                       ق قانون ضري ة ا ااض ن.                          والقاض ن  تم ي  توق   تط        1151 / 5 /  12

 

                                                                                      إعفاااااء  املجموعااااات السااااياحية الوافاااادة إلااااى لبنااااان إعفاااااء  املجموعااااات السااااياحية الوافاااادة إلااااى لبنااااان     : :                   والخمسااااون والخمسااااون                   السااااابعةالسااااابعة              املااااادةاملااااادة

                                    سمة اإلقامة واملرورسمة اإلقامة واملرور                مس رس مس رس 
  

                    املتعلددق  تعدد ي  قددانون       1155 / 2 / 1      تددااي      64                                      ي ددا  إلددى املدداأا الرا عددة مددا القددانون اقددم 

        التال :                                                          تت  م جوازات ال فر وتع ي  ق مة  عو اسوم ا ما العامل الت 

                                                                        "تعفددؤ املجمو ددات ال دد اا ة الوافدد ا إلددى ل تددان مددا اسددم سددمة اضقامددة واملددروال إذا 

                           سدددتوات مدددا تدددااي   شدددر القدددانون    1                                          انددد  مددد ا إقام هدددا ال تتعددد   قسددد وعل وذلدددك ملددد ا 

                    ي  الجري ا الرسم ة.

                                                              يف دددددم  ع دددددااا "مجمو دددددة سددددد اا ة"  ددددد  مجمو دددددة مرلفدددددة مدددددا سددددد عة ق دددددةا  ومدددددا 

      فو ".
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        2020                                              ماااس املرساااوم االشاااترا   رقااا  ماااس املرساااوم االشاااترا   رقااا        22                              إل ااااء ناااص املاااادة إل ااااء ناااص املاااادة     : :                   والخمساااون والخمساااون         ناااةناااة          الثامالثام              املاااادةاملاااادة

          14241424  //    1212  //    1919            تار   تار   

  

              املع لدددددة  املددددداأا       1111 /  12 /  15      تدددددااي    LE /  20                   مدددددا املرسدددددوم اال ددددد واع     1           تلغدددددى املددددداأا 

                    وت ت     الت  ا ت :     121    اقم       2000                    ما قانون موازنة  ام     62

 ي دددددتويى اسدددددم
ا
           "إذا  دددددان االنتقدددددا  يتتددددداو   قدددددااا م ن دددددا
ا
                       االنتقدددددا   لدددددى قسدددددا  امل لددددد                                       

                    ) شدددددريا( وتقدددددوم أوا دددددر     20                                             الحاصددددد  مدددددا ضدددددرب الق مدددددة التأج ويدددددة امل يتدددددة  دددددالرقم 

                                      اضقل م ددددة وأا ددددرا ضددددري ة ا مددددال  امل ن ددددة يدددد          املال ددددة                           ال ددددرا   التو  ددددة يدددد  املوددددال 

                      عدددددد  تح يدددددد  وا دددددد  ومفودددددد                                                  ددددددووت  ت مدددددد ن الق مددددددة التأج ويددددددة  تددددددااي  إ طائهددددددا

                                       وذلددك لغايددة اات دداب الرسددوم العقاايددةل وإن               جمددال  الت مدد ن                  للحوددة امل متددة مددا ا

     ق مددددددة                                                                قمانددددددات السددددددج  العقددددددااف مل مددددددة  تط  ددددددق  دددددد ا القددددددانون أون قف تعدددددد ي  يدددددد 

                                                            امل متدددددة وذلدددددك  تددددد ما يملدددددون  ددددد ا امل لددددد  ي يددددد   لدددددى ا سدددددعاا املددددد  واا يددددد        الحودددددة 

  .                   الوملو  قو املور  بها

    ".                      اا يو ا  ا وزير املال ة                                           تح أ أقا ق تط  ق   ه املاأا  ت  االقت اء  قر 

  

                                                                  اساااااااااتيفاء الرساااااااااوم  ااااااااا  دوائااااااااار املفوضااااااااايات اساااااااااتيفاء الرساااااااااوم  ااااااااا  دوائااااااااار املفوضااااااااايات     : :                                   التاساااااااااعة والخمساااااااااون التاساااااااااعة والخمساااااااااون             املاااااااااادة املاااااااااادة 

                                                                                                      السياسااااااية والقنصااااااليات بالاااااادوالر األميركااااااي أو بعملااااااة البلااااااد السياسااااااية والقنصااااااليات بالاااااادوالر األميركااااااي أو بعملااااااة البلااااااد 

                                ال ي تتواجد فيهال ي تتواجد فيه
  

  

 

  ف نددددددددد  رلدددددددددر ت دددددددددتويى الرسدددددددددوم  يددددددددد  أوا دددددددددر املفوضددددددددد ات ال  اسددددددددد ة 
ا
                                                     لالفدددددددددا
ا
    

 وف
ا
   والقتوددددل ات  الدددد والا ا م و دددد  اوددددرا
ا
 ل ددددعر الوددددر  املعتمدددد  مددددا ق ددددد                                 

ا
                          قددددا
ا
  

 .                                  عملة ال ل  ال ف تتواج  ف ه ال ع ة                                 مور  ل تان  ما ويم ا است فاؤ ا 

 

                                                                يدددددتم تحويددددد  امل دددددال  املحودددددلة  الددددد والا ا م و ددددد  قو ال دددددواو وتدددددوأع يددددد  ا ددددداب  -

 .                                                  الة يتة املفتو   اا    ات ن العملت ن ل   مور  ل تان
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                    واملنائر  واملنائر      ئ ئ                     رسوم املرا رسوم املرا             تعديل تعديل     : :               الستون الستون             املادة املادة 

      تددددددددااي      44 /  11                                                     تعددددددد   اسدددددددوم املرايدددددددئ واملدددددددوا م املحددددددد أا يددددددد   ددددددد  مدددددددا القدددددددانون اقدددددددم 

      امللحددددق    1            والجدددد و  اقددددم       1152                مددددا قددددانون موازنددددة     12             املعدددد    املدددداأا       1144 / 2 /  16

 ملا يل :    1112 و      1111 و      1111 و      1110                        قوان ن املوازنة لال وام 
ا
        ل وفقا
ا
       

 

                   خاصااااااة املتا مااااااة لألمااااااالك                                        رسااااااوم اسااااااتخرا  الرمااااااال وال  اااااا   مااااااس األمااااااالك ال

                العامة البحر ة:

 لألصو :   -
ا
         ا    م و م ع  ما الرم  قو الح    املرل   ه وفقا
ا
                                               10000       . .      

 

                                                               رساااوم اساااتخرا  الرماااال وال  ااا   ماااس األماااالك العاماااة البحر اااة وفلشاااها ضااامس 

                                           األمالك العامة البحر ة أو إعادتها إلى البحر:

 لألصو :                                      ا    م و م ع  ما الرم  قو الح    امل  -
ا
        رل   ه وفقا
ا
           40000       . .      

 

                 رس  املالحة )ل.ل.(  - 1

                                اسم الوصو  وال فر يح أ  ما يل :

    120    طا:       1000    إلى    1                 ا    طا صا  ما -

       220000                 مع ا  قأ ؤ ق اه: 

    100  :     1000    إلى       1001                 ا    طا صا  ما -

   20         فما فو :       1001                 ا    طا صا  ما   -

                  % للسفس اللبنانية  0.    حس  

 

          ئر )ل.ل.(         رسوم املنا  - 2

    140    طا:       1000    إلى    1                 ا    طا صا  ما   -

            1000000                 مع ا  قأ ؤ ق اه: 

    100  :     1000    إلى       1001                 ا    طا صا  ما   -

   20         فما فو :       1001                 ا    طا صا  ما   -

                  % للسفس اللبنانية  0.    حس  
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                                         الرسوم السنو ة املترتبة على السفس: )ل.ل.(  - 2

          سفس املالحة  - أ

                                           يددد  ل تدددان واملعددد ا للمالادددة ال ددداال ة قو ال ول دددة                           اسدددم سدددتوف  لدددى ال دددفا املسدددجلة 

 ملا يل :
ا
        ال ع  ا امل   وفقا
ا
                  

        600  :     1000    إلى    1                 ا    طا صا  ما   -

    200  :     1000    إلى       1001                 ا    طا صا  ما   -

    100         فما فو :       1001                 ا    طا صا  ما   -

 

            سفس املرا ئ   - ب

              الزوارق اآللية

                                 ا    زوا  ت واو  قوا محر اته :

 :         22  و    1      ن 
ا
   اوانا
ا
     1000000        

 :     20 و    24      ن   
ا
   اوانا
ا
     1200000        

 :      100  و     21     ن
ا
   اوانا
ا
     2000000        

        2500000         فما فو :      101      ن 

 

                                القوارب والفاليك املجهزة بمجاذيف:

       400000       قمتاا:    2                                      ا    قااب قو فلو ة ال ي ي  طوله    ا -

       500000       قمتاا:    2                                  ا    قااب قو فلو ة ي ي  طوله  ا   -

 

         شالونات(  -       )مواعين            جروم املرفأ

                                 إذا  ان  الحمولة الواف ة ت واو :

:     20  و    2       ن    
ا
  طتا
ا
   220000       

:     20  و     21       ن    
ا
  طتا
ا
   120000       

:      100  و     21       ن    
ا
  طتا
ا
   200000       

       220000         فما فو :      101       ن    
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           سفس النزهة    -  

             املجهزة بمحرك

                                    ا    زوا  ت واو  قوا محر اته   ن:

:     22    إلى    1   ما   -    
ا
  اوانا
ا
     1200000        

:     20    إلى     24   ما   -
ا
  اوانا
ا
     2200000        

        1200000      اوان:      100    إلى     21   ما   -

        2000000      اوان:      100    إلى      101   ما   -

        4000000      اوان:      200    إلى      101   ما   -

        1000000              اوان فما فو :      201   ما   -

 

                 غير املجهزة بمحرك

                             ا    زوا  ي واو  طوله   ن:

       200000       قمتاا:    2    إلى    1   ما   -

        1000000       قمتاا:    2        ق  و ما   -

 

                        سفس الصيد املجهزة بمحرك:    - د

       220000       قمتاا:    5                               ا    زوا  ص   ال ي ي  طوله  ا   -

       200000     م و:     12      م و و      501                              ا    زوا  ص   ي ل  طوله   ن   -

        1200000     م و:     12      م و و       1201                              ا    زوا  ص   ي ل  طوله   ن   -

            1000000     م و:     12                             ا    زوا  ص   ي ي  طوله  ا   -
 

       200000            ج  ا  محر :                 سفا الو     و امل  

 

                  الزوارق الشراعية:    -   ها 

                                         ي تويى الرسم التال  أون ا ت اا قوا املحر 

        1000000       قمتاا:    2         ما ا إلى   -

            2000000       قمتاا:     10 و     201      ن   -
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        1000000     م و:     12  و       1001      ن   -

        6000000     م و:     12        ق  و ما   -
 

              م إاسددداء ا وفدددق                                                        ي دددتويى اسدددم سدددتوف  دددا سدددفا النب دددة والددد واا  الشدددرا  ة ال دددن يدددت

                                                                  ا صو  ي  مرايئ الو   والنب ة التا عة لل ولة الل تان ة وفق التال :

       قمتددددداا:    1                                                            ددددا  ددددد  م ددددو طدددددول  لل ددددفا والددددد واا  الشددددرا  ة ال دددددن ال يتجدددداوز  رضددددد ا   -

1200000         . .      

       قمتدددددداا:    1                                                          ددددددا  دددددد  م ددددددو طددددددول  لل ددددددفا والدددددد واا  الشددددددرا  ة ال ددددددن يتجدددددداوز  رضدددددد ا   -

2220000         . .      

 

                               م املترتبة على البضائ : )ل.ل.(       الرسو     - 9

  دددان نو  دددا ا ددد    -
ا
                دددا  ددد  طدددا م دددوف مدددا ال  دددااع املفر دددة يددد  املدددوا م الل تان دددة قيدددا
ا
                                                       

    200                          ولو قفر    واسطة ا نا ي : 

  دددان نو  دددا ا ددد  -
ا
                دددا  ددد  طدددا م دددوف مدددا ال  دددااع املفر دددة لدددااج املرايدددئ واملدددوا م قيدددا
ا
                                                       

        100                          ولو قفر    واسطة ا نا ي : 

  %  10                        ا الل تان ة ما ا م ق اه            ت تف   ال ف

                                                                     تعفؤ الح وب واملحروقات ال ن ت تواأ ا ال ولة الل تان ة ما   ا الرسم د  

 

                                             الرسوم املترتبة على املهسسات واألفراد:   )ل.ل.(  - .
 

                 الو الء البحر ون:    - أ

                                                                     ي  ع الو الء ال حريون املرتمتون   لى ال فا التجااية للرسم ن  التال  ن:

          200000000                        مقطوع ي  أ  ت  التسج  :           اسم تسج     -

          100000000                                      اسم ستوف ي  أ ي  الش ر ا و  ما ال تة:   -
 

                                      متعهدو التفر غ والش س )الستيفادور ة(:    - ب

              200000000           اسم تأسيس:   -

          100000000                                      اسم ستوف ي  أ ي  الش ر ا و  ما ال تة: -
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                                      متعهدو تمو س السفس بالز وت واملحروقات:  -  

          200000000            اسم تأسيس:  -

          200000000                                       اسم ستوف ي  أ لال  الش ر ا و  ما ال تة:   -

 

                                       متعهدو تمو س السفس باملأ والت واملشروفات:  - د

          200000000           اسم تأسيس:   -

          100000000                                       اسم ستوف ي  أ لال  الش ر ا و  ما ال تة:   -

 

                         متعهدو نقل نفايات السفس:    -  ها

          200000000           اسم تأسيس:   -

          100000000                         لال  الش ر ا و  ما ال تة:               اسم ستوف ي  أ   -

 

                      متعهدو نقل ضمس املرفأ:    - و

          200000000           اسم تأسيس:   -

          100000000                                       اسم ستوف ي  أ لال  الش ر ا و  ما ال تة:   -

 

                  متعهدو تصليح سفس:    - ز

          200000000           اسم تأسيس:   -

          100000000                                       اسم ستوف ي  أ لال  الش ر ا و  ما ال تة:   -

 

         ات أ رى:           متعهدو نشاط    - ح

          200000000           اسم تأسيس:   -

          100000000                                       اسم ستوف ي  أ لال  الش ر ا و  ما ال تة:   -

 

                 ال فاالت املصرفية:    - ط

              فدددداالت موددددرف ة    2                                                    يقدددد م جم ددددع ا فددددراأ واملرس ددددات والشددددر ات امل يتدددد ن يدددد  ال تدددد  

                                                                        سددتوية تحدد أ مقدد اا  دد  م هددا وتعدد    قددراا مددا وزيددر ا  ددغا  العامددة والتقدد  وت ددرف 

                                        جم ع  رالء املسجل ن ق   ص وا   ا القانون       لى
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                                           الرسوم املترتبة على البحارة والعمال: )ل.ل.(    - .

       220000                                  ا انل ضا ط  حرفل تلم   ضا ط  حرف: -

       100000                حاا التواص ن:   -

       120000            حاا سفر :   -

-   :        120000                ص اأ  حرف  او 

      10000           ص اأ  حرف:   -

 

                  رس  اإلنشاء )ل.ل.(    - 2

        طوع  ا:             ي تويى اسم مق

        1000000            سف تة ن  ة:   -

        1000000           سف تة ص  :   -

        1200000            سف تة مرفأ:   -

       220000           قااب مرفأ:   -

       100000                                     ما ونة:  ا    طا ما امول ها الواف ة:   -

 

                       رسوم تملك السفس )ل.ل.(    - 9

             عس سفس املالحة    - أ

                                            ي تويى  ا    طا ما الحمولة الواف ة لل ف تة:

     1400  :       1000  –   1   ما   -

    500  :       1000  –      1001   ما   -

    200  :     2000  –      1001   ما   -

    100  :       100000  –      2001   ما   -

   60         فما فو :         100001   ما   -
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           سفس النزهة    - ب

                  ي تويى اسم مقطوع:

                    عس زورق مجهز بمحرك:

        1000000       قمتاا:    1               ال ي ي  طوله  ا   -

:     12  و        101      ن   -
ا
  م وا
ا
    1200000        

:     12        ق  و ما   -
ا
  م وا
ا
    2200000        

 

       05000.       بمحرك:                    عس زورق غير مجهز 

 

          سفس الصيد    -  

       200000       قمتاا:     10                                    ا زوا  مج    محر  وال ي ي  طوله  ا   -

            1000000     م و:     12      م و و       1001                                  ا زوا  مج    محر  ي ل  طوله   ن   -

        2000000     م و:     12                                 ا زوا  مج    محر  ي ي  طوله  ا   -
 

       200000                         ا زوا    و مج    محر : 

     

          سفس املرفأ    - د

        2200000                مج    محر :         ا زوا   -

        1200000                         ا زوا    و مج    محر :   -

 

                   املواعين  الشالونات    -  ها

                 تعام    فا املالاة

       

                               رس  طاب  مال  على محضر التسجيل    - و

                                   واا  ونو   ا ل   لى ق مة ال ف تة دد 

 

                            رس  طاب  مال  على سند الشطب    - ز

                           نو   ا ل   لى ق مة ال ف تة
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               الرسمية )ل.ل.(              قيمة املستندات     - 4

       400000                       قانون التجااا ال حرية:   -

       220000                ست  تمل ك  حرف:   -

       200000                     أف و ار ة سفا املالاة:   -

       200000                               أف و تتقالت ال حااا ل فا املالاة:   -

        1000000                          لريطة  حرية قو مووا  حرف:   -

                                                                 طاقدددددة لملدددددد   امددددد  مددددددع متع ددددد  تمددددددويا قو متع ددددد  تفريدددددد  و دددددحا قو و  دددددد   حددددددرف:   -

200000       

                                                                   طاقدددة ا دددانل قو ضدددا ط  حدددرف قو تلم ددد  ضدددا ط  حدددرف قو م تددد    حدددرف قو  حدددرف   -

           220000                                    التواص ن قو  حرف قو  حرف ص اأ  اوف: 

       220000                               أف و ار ة زواا  النب ة واملرفأ:   -

       100000                       أف و ار ة زواا  الو  :   -

       200000                ت  را  حرف سفر:   -

       200000                    ت  را ص    حرف  او:   -

          20000                ت  را  حرف ص  :   -
 

                                                                تعدددددد   ق مددددددة  دددددد ه امل ددددددتت ات وامل ددددددتج ا مددددددا م  الاهددددددا  قددددددراا مددددددا وزيددددددر ا  ددددددغا  

                العامة والتق . دد
 

                                                                       مدددا تحددد أ اسدددوم الددد واات ال حريدددة و ددد الت التددد ايس للم اسددد ن واملددد ا  ن  قدددرااات 

                                  تو ا  ا وزير اال غا  العامة والتق 

 

       النصااااااو                                                  العقوفااااااات عااااااس املخالفااااااات ألحكااااااام هاااااا ا القااااااانون وسااااااواه مااااااس     -  11

                البحر ة واملرعية

                                                                   يعاقددد   غرامدددة نق يدددة  دددا  ددد  م دددو مرعدددع مدددا ا مدددال  العامدددة ال حريدددة يشدددغ  أون   -

                                                                   تدددرل   قدددانو  : لم دددة قضدددعا  سدددعر امل دددو املرعدددع املعتمددد  لتح يددد  ال ددد   ال دددتوف 

 للمتاطق
ا
        ض غا  قمال   امة  حرية وفقا
ا
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             رل   قددددددانو  :                                                  دددددد  م ددددددو م عدددددد  م ددددددت رج مددددددا ا مددددددال  العامددددددة ال حريددددددة أون تدددددد  -  

1200000         . .      

                                                              ددددا  دددد  مددددال   حددددرف قو  امدددد   حدددددرف يعمدددد  أون الوددددة قو يحمدددد  الوددددة انتهددددد    -

      . .         1000000         مفعول ا: 

      . .         1000000                                      ا امل الفات ا لر   املام   ا القانون:   -

    إلدددددى          1000000                                                       ددددا م الفددددات قن مددددة املالاددددة ال حريددددة وسدددد و العمدددد  يدددد  املرفددددأ مددددا   -

12000000000             . .      

                                                                     دا  د  تلددوث يجدرف  املحروقددات ال دا لة و  و دا سددواء مدا ال ددفا قو مدا املوددا ع   -

  دددددددا تحم ددددددد  ا دددددددان ال دددددددف تة وقالدددددددحاب ال دددددددف تة 
ا
                                      القا مدددددددة  لدددددددى الشدددددددواطم ف دددددددال
ا
                       

                                                                    وم ددددتأجريها ومج  يهددددا وقالددددحاب املوددددا ع  التملافدددد  والت دددداما مددددا  دددد  مددددا يعت ددددهل 

             طددددد  وضدددددرا مدددددا                                                       نفقدددددات إ ددددداأا ا وضددددداع إلدددددى اال هدددددا ال دددددا قة ق ددددد  التلدددددوث و ددددد 

      . .               1020000000000    إلى          2000000
 

 للماأا 
ا
        تح أ   ه الغرامة وفقا
ا
     1144 / 2 /  16      تااي      44 /  11           ما القانون     11                     

 

                                                                     ت ددتوي  الة يتددة مددا اضيددراأات   ددو الودداف ة ال ددن تجت هددا محطتددا إا دداأ ال ددفا   - ب

                           % )لم دددددة  شدددددرا  املئدددددة( مدددددا  ددددد ه   12                                  يددددد  مرفدددددأف   دددددووت وطدددددرا لس   ددددد ة قددددد ا ا 

    ات.      اضيراأ
 

                                                               مدددددددددا ت دددددددددتوي  الة يتدددددددددة مدددددددددا اضيدددددددددراأات   دددددددددو الوددددددددداف ة ل دددددددددا ر محطدددددددددات اضا ددددددددداأ 

        % ) شددددددرا   10                                                     واملر دددددد يا املددددددرل  ل ددددددم يدددددد  سددددددا ر املرايددددددئ واملودددددد ات   دددددد ة قدددددد ا ا 

                         املئة( ما   ه اضيراأات.

 

                                          تلغى الرسوم ال ا قة امل الفة ل  ه الرسومل د    - ج

                                            و   ت ف و قو ا م سا ق معطؤ لل فا الل تان ة.
 

                                                                      فدو الغرامدات املتوج ددة  لدى متدألرات ت دد ي  الرسدوم ال دتوية  لددى  افدة قنددواع  ت

                            % )ت ددددعون  املئددددة( مددددا ق مددددة  دددد ه   10                                     ال ددددفا واملرا دددد  والدددد ااجات املا  ددددة  ن دددد ة 

  .    2021                                                             الغراماتل  رط قن يتم ت  ي    ه املتألرات ق    هاية  انون ا و  
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            تاااااار   تاااااار               20012001  //      222222                  انون رقااااا  انون رقااااا              ماااااس القاااااماااااس القااااا      22                        تعاااااديل املاااااادة تعاااااديل املاااااادة     : :                 والساااااتون والساااااتون                   ال ادياااااةال ادياااااة            املاااااادة املاااااادة 

                                                                                    الصاااندوق التعااااوني للمختاااار س  ااا  لبناااان )طااااب  الصاااندوق التعااااوني للمختاااار س  ااا  لبناااان )طااااب        ماااس ماااس             20012001  //  11  //  ..

                املختار(املختار(

 

           ماااااااس الصاااااااندوق       2001 / 1 / 2      تدددددددااي        2001 /   221               مدددددددا القدددددددانون اقددددددم    1           تعدددددد   املددددددداأا 

                    ح   تو ح  ما يل :                                           التعاوني للمختار س    لبنان )طاب  املختار(
 

       تااااااااااااار       220           لقااااااااااااانون رقاااااااااااا                                تتااااااااااااألف مااااااااااااوارد الصااااااااااااندوق )املعدلااااااااااااة با   : 2      املااااااااااااادة 

      ( ما:    2016 / 6 /  12

 

                                           . . )قلفدد  ل ددوا ل تان ددة( و لددى  دد  م تدداا قن       2000                            طددا ع يدد عى طددا ع امل تدداا  ق مددة   . 1

                                                                     يلوددق الطددا ع  لددى جم ددع املعددامالت واضفدداأات واملودداأقات الودداأاا  تدده.  مددا  لددى 

       لودداأاا                                                                اضأااات واملرس ددات العامددة و افددة املراجددع املعت ددة  دد م اسددتالم املعددامالت ا

                                       ا قف م تاا إذا لم تت ما طا ع امل تاا.

                                                                      امل دددا  ات وال  دددات واملدددتح ال دددن يقدددرا مجلدددس إأااا الودددت و  ق ول دددا  عددد  موافقدددة   . 2

                         وزير ال الل ة وال ل يات.

                                                      اال  وا ات املحولة ما امل تاايا وال ن يقر ا مجلس اضأااا.  . 1

                                  م ا مات وزااا ال الل ة وال ل يات.  . 6

 

            تااااااار   تااااااار               20012001  //      222222                              مااااااس القااااااانون رقاااااا  مااااااس القااااااانون رقاااااا        99                        تعااااااديل املااااااادة تعااااااديل املااااااادة     : :       ون ون           والسااااااتوالساااااات                  الثانيااااااةالثانيااااااة            املااااااادة املااااااادة 

..  //  11  //  20012001         
 

                    ح   تو ح  ما يل :      2001 / 1 / 2      تااي        2001 /   221               ما القانون اقم    6           تع   املاأا 

   تم امل تاا.      إلوا       يملون   . 1
ا
 مم واا

ا
             طا ع امل تاا إل ام ا

ا
       

ا
                    

                                   طددددددددددا ع امل تدددددددددداا  لددددددددددى  املعددددددددددامالت واضفدددددددددداأات      إلوددددددددددا                      إذا امتتددددددددددع امل تدددددددددداا  ددددددددددا   . 2

                                                                         واملودداأقات الودداأاا  تدده  لددى إأااا الوددت و  توج دده إندد اا لدده واذا ت ددرا االمتتدداع 

                                                             يحرم ما  عو قو    تق يمات الوت و   قراا يو ا  ا مجلس اضأااا.
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  املددددددام املدددددداأا   . 1
ا
             ق(  ي دددددداع طددددددا ع امل تدددددداا إلددددددى ال ا ددددددة املددددددرل  ل ددددددم وفقددددددا
ا
   مددددددا     22                                              

  .    1142 / 5 / 2      تااي      42                    املرسوم اال  واع  اقم 

                                                                       جددوز قن ي ددداع طدددا ع امل تددداا م ا دددرا إلدددى امل تددداايا قو اوا دددط امل تددداايا يددد  ل تدددان     ب( ي

  .                                              قم ن الوت و  التا ع للوت و  التعاو   للم تاايا        واسطة 

 

                                                                  ج( ي ددددددتف    ا ددددددة الطوا ددددددع املرلودددددد ن وامل تدددددداايا واوا ددددددط امل تدددددداايا مددددددا جعالددددددة 

 مدددا قصددد  الطوا دددع ا 2       وقددد ا ا 
ا
                 % مدددا ق مدددة الطوا دددع تح دددم ل دددم سدددلفا
ا
          مل دددلمة ل دددم                                

  املام املاأا 
ا
             وفقا
ا
  .    1142 / 5 / 2      تااي      42                   ما املرسوم اال  واع      26    

 

 
 

                                            فرض رس  جديد لصال  األمس العام لألرقام املميزة    : :                 والستون والستون                   الثالثةالثالثة            املادة املادة 

                                                                   ي دددا  إلدددى الجددد و  املتعلدددق  تح يددد  ق مدددة الرسدددوم امل دددتوفاا  دددا جدددوازات ال دددفر 

 مم دددبال املتودددو    هدددا يددد
ا
                     ال دددن تحمددد  قاقامدددا
ا
                   امللحدددق  القدددانون اقدددم    1               الجددد و  اقدددم                 

  ل  (    2001                                             )قددانون املوازنددة العامددة واملوازنددات امللحقددة للعددام       2001 /  10 /  10      تددااي       612

        ما يل :
 

 نوع

 الرس  

 النص القانوني

 موضوع التعديل 

 قيمة الرس  

 )ل.ل.(

                جددددواز سددددفر ل تددددا   

        ملدددددددددددددددددددددددددد ا لمددددددددددددددددددددددددددس 

           سدددددددددددددددتوات يحمددددددددددددددد  

 
ا
 اقما مم با
ا
           

    اقدددم              مدددا القدددانون    6               ي دددا  إلدددى املددداأا 

                      وتع يالتددددددددده السددددددددد ما الجددددددددد و      55 /  64

                          امللحدددددق  قدددددانون موازندددددة العدددددام    1    اقدددددم 

        والجدددددددددددددددد و        2002 /   112    اقددددددددددددددددم       2002

                          امللحدددددق  قدددددانون موازندددددة العدددددام    1    اقدددددم 

     2001 /   612    اقم       2001

          100000000               ما الفئة ا ولى

        2200000                 ما الفئة ال ان ة

        2000000                 ما الفئة ال ال ة

 

                جددددواز سددددفر ل تددددا   

     توات          ملدد ا  شددر سدد

 
ا
 يحم  اقما مم با
ا
                

               مدددا القدددانون اقدددم    6               ي دددا  إلدددى املددداأا 

                      وتع يالتددددددددده السددددددددد ما الجددددددددد و      55 /  64

                          امللحدددددق  قدددددانون موازندددددة العدددددام    1    اقدددددم 

        والجدددددددددددددددد و        2002 /   112    اقددددددددددددددددم       2002

                          امللحدددددق  قدددددانون موازندددددة العدددددام    1    اقدددددم 

     2001 /   612    اقم       2001

          102000000               ما الفئة ا ولى

        1200000                 ما الفئة ال ان ة

        2000000             لفئة ال ال ة    ما ا

 تح أ ا اقام املم با وفئااها  قراا ما م ير  ام ا ما العام
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                                                                                اسااااتيفاء رساااا  الساااامات املتوجااااب عنااااد تقاااادي  طلااااب اسااااتيفاء رساااا  الساااامات املتوجااااب عنااااد تقاااادي  طلااااب     : :                 والسااااتون والسااااتون                   الرابعااااةالرابعااااة            املااااادة املااااادة 

                                                                                          ال صول عليها لصال  املدير ة العامة لألمس العامال صول عليها لصال  املدير ة العامة لألمس العام
 

 
 
 أوال
 
  ف نددددد  رلدددددرل ت دددددتوي  امل يريدددددة العامدددددة لألمدددددا العدددددام    

ا
                                             : لالفدددددا
ا
           اسدددددم ال دددددمات       

 لألصددددو  
ا
       املتوجددد  ) ملافدددة قنوا  ددددا(  تددد  تقددد يم طلدددد  الحودددو   ل هدددال وذلددددك وفقدددا
ا
                                                            

.
ا
 املح أا قانونا
ا
              

 

 
 
 ثانيا
 
                                                              : ال يعاأ   ا الرسم إذا تم افو طل  ال مة قو إذا لم ي تف  م ها.     

 

 
 
 ثالثااا
 
                                                                 : ال يتوجدد  قف اسددم سددمة إضدداي   تدد  قدد وم ال ا ددرل للم ددتف  يا الدد يا سدد ق      

 ملددا واأ                قن تقد موا  طل ددا
ا
        ت الحودو   ل هددا وتددم اسدت فاء الرسددم املتوجدد    هدال وفقددا
ا
                                                  

 ق اله.
ا
      ي  ال ت  قوال
ا
             

 

                                                                  تحددد أ  تددد  االقت ددداء أقدددا ق تط  دددق  ددد ه املددداأا  موجددد  تعل مدددات توددد ا  دددا مددد ير 

                 ام ا ما العام.

 

          رقاااا رقاااا                     القاااانون القاااانون         ماااسماااس            عشااارةعشااارة                  الثامناااةالثامناااة              املااااادةاملااااادة        ناااصناااص              إل ااااءإل ااااء    : :                 والساااتون والساااتون                   الخامساااةالخامساااة            املاااادة املاااادة 

                      واملوازناااااااااااتواملوازنااااااااااات                العامااااااااااةالعامااااااااااة                  املوازنااااااااااةاملوازنااااااااااة                قااااااااااانون قااااااااااانون   ))          201201  44  //  22  //    2121              تااااااااااار  تااااااااااار            199199

                  الشاااااااركاتالشاااااااركات          علاااااااىعلاااااااى              غراماااااااةغراماااااااة            بفااااااارضبفااااااارض                املتعلاااااااقاملتعلاااااااق    ( (         20142014              للعاااااااامللعاااااااام                امل  قاااااااةامل  قاااااااة

                 تساااتقدمتساااتقدم            التااايالتاااي                    الساااياحيةالساااياحية
 
 وفاااودا
 
 وفاااودا
 
      
 
         ااا  ااا         ماااسماااس            تخلااافتخلاااف          حاااالحاااال         ااا  ااا                  ارجياااة ارجياااة         

                                                    امل ادرة واستبداله بنص آ رامل ادرة واستبداله بنص آ ر        عسعس                عهدتهاعهدتها
 

       )قدددانون       2011 / 2 /  11      تدددااي       166                                          يلغدددى نددد  املددداأا ال امتدددة  شدددرا مدددا القدددانون اقدددم 

                        ( املتعلددددددددق  فددددددددرب  رامددددددددة  لددددددددى     2011                              العامددددددددة واملوازنددددددددات امللحقددددددددة للعددددددددام          املوازنددددددددة

 لااج دة يد  ادا  ت لد  مدا يد    د اها  دا 
ا
                                    الشر ات ال د اا ة ال دن ت دتق م وفدوأا
ا
                                  

                                    املغاأاال وي تعاب   ها  الت  التال :
 

 لااج دددة  دددا  ددد   دددة  يددد  
ا
فدددرب  لدددى الشدددر ات ال ددد اا ة ال دددن ت دددتق م وفدددوأا

ُ
                     ت

ا
                                          

ُ
 

                . . )فقدددددط ثالثدددددة            100000000                        غددددداأاا  رامدددددة مال دددددة  ق مدددددة                     ددددد اها يت لددددد   دددددا امل

                                                 ُ                       ماليدددد ن ل ددددوا ل تان ددددة(ل ت ددددتويى م ا ددددرا  تدددد  املغدددداأاال وُي ددددمح ل دددداق  ق  دددداء الوفدددد  

                  ال  ا    املغاأاا.

                                                                   تحدددد أ  تدددد  االقت دددداء أقددددا ق تط  ددددق  دددد ه املدددداأا  قددددراا يودددد ا  ددددا وزيددددر ال الل ددددة 

     عام.                                          وال ل يات  تاء  لى اق وا  م ير  ام ا ما ال
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            تااااااااااار   تااااااااااار             194194                            مااااااااااس القاااااااااارار رقاااااااااا  مااااااااااس القاااااااااارار رقاااااااااا          2.2.                        تعااااااااااديل املااااااااااادة تعااااااااااديل املااااااااااادة     : :                 والسااااااااااتون والسااااااااااتون                   السادسااااااااااةالسادسااااااااااة            املااااااااااادة املااااااااااادة 

                    وتعديالتهاوتعديالتها            .142.142  //  22  //    .1.1
 

                وتعددددددددد يالاها السددددددددد ما       1124 / 1 /  12      تدددددددددااي       151              مدددددددددا القدددددددددراا اقدددددددددم     41           تعددددددددد   املددددددددداأا 

      تددددددددددااي      50 / 6             والقددددددددددانون اقددددددددددم       1121 / 4 /  12      تددددددددددااي       165                    املرسددددددددددوم اال دددددددددد واع  اقددددددددددم 

  (     1110              )قددددددددددددانون موازنددددددددددددة       1110 / 5 /  20        تددددددددددددااي    10 /  16             والقددددددددددددانون اقددددددددددددم       1150 / 6 / 2

     421             (.  والقددددددانون     1111              )قددددددانون موازنددددددة       1111 /  12 /  12      تددددددااي       250             والقددددددانون اقددددددم 

           (  التال :    1115              )قانون موازنة       1115 / 2 / 2      تااي  
 

                                                                        لدى طددالبن اجدراء ا ددغا  طو و راف ددة ان يوأ دوا صددت و  الة يتددة ق د  تتف دد   دد ه 

      :                                        اال غا  سلفة مال ة يح أ مق اا ا  ما يل 
 

 

           قيمة الرس            عس كل عقار

     ل وا             1000000            .           2 م      100000        قق   ما 

     ل وا             2000000  0 2 م       20000 و       10000      ن 

     ل وا             5000000  0 2 م        100000  و        21000      ن 

     ل وا           100000000  0 2 م        100000                          قاا تتجاوز م ااته 
 

               مقدد اا اال ددال  او                                                        واذا  اندد  امل ددال  املوأ ددة صددت و  الة يتددة  وددفة سددلفة تتجدداوز 

  مقدددد اا الرسددددوم الطو و راف ددددة 
ا
                            تقدددد    هددددا فددددإن امدددد ن السددددج  العقددددااف ي ددددع  شددددفا
ا
                                        

                                                                          الحق ق ة املتوج ة للة يتة ومق اا امل ل  الواج  ا اأته ال هم او تحو له م هم.
 

                                                                     ويتوجدد  أفددع الرسددوم الطو و راف ددة ولددو  دد   االددحاب العالقددة  ددا اتمددام املعاملددة 

                    ما  الطو و راف ة.                       ال ن طل وا ما اجل ا اال 
 

                                                                     و دددد  طالدددد  اجددددراء ا ددددغا  طو و راف ددددة يددددرلر او يمتددددع تتف دددد  ا لدددد اع مددددا الدددد واع  

 لتعرفدة الرسدوم 
ا
               يتوج   ل ده يد  االدة انتقدا  امل تد  ل ان ي د أ الدى الة يتدة وفقدا
ا
                                                          

  ددددددا الوقدددددد  الدددددد ف يملددددددون امل تدددددد   قدددددد  صددددددرفه  لددددددى 
ا
                                       اأندددددداه امل لدددددد  املعدددددد ن تعوي ددددددا
ا
                        

 ال ددده نفقددددات التقددد  واالنتقددددا . واذا ا لدددم طالدددد                          الطريقدددة ويددد  موقددددع العقددداا 
ا
                                           م ددددافا
ا
     

                                                                  اال ددددغا  االأااا  ددددا  دددد م ااجتدددده الددددى اال ددددغا  ق دددد  الددددو  املو دددد  املعدددد ن للق ددددام 

                                                                    العمددددد    ددددد  ايدددددام فدددددال يتوجددددد  اذ ذا  التعدددددويول امدددددا اذا لدددددم يعلدددددم االأااا  دددددا 

    ايدددة                                                                ا  تددده  ددد ه لدددال  امل لدددة املددد  واا ف لددد م  ت  ددد   ددد فع تعدددويو مقطدددوع قددد اه م

                                                          ال  ل وا ل تان ة ا   وان لم ينتق  امل ت   الى موقع العقاا.
 

.
ا
 تعفؤ ما الرسوم الطو و راف ة اق ام العقااات امل تمل ة مجانا
ا
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 األعمالنوع 

                           اش ال جار ة    موق  العقار  - 1

 وايا ددا قدد اه   -  ق 
ا
             يدد فع اسددم  ددا  دد  سددا ة تقعدد ن يدد  موقددع العقدداا و التتقدد  ذ ا ددا
ا
                                                       

     ة           ل وا ل تان        600000

                                وتعتبو اج اء ال ا ة سا ة  املة.

                                                               ويشدددم   ددد ا الرسدددم جم دددع نفقدددات املدددو ف نل  مدددا فددد هم املعددداونون والعمدددا ل 

                                                          ومقدددددددد اا التعددددددددويو  ددددددددا ا الت الفت ددددددددةل وثمددددددددا املط و ددددددددات الالزمددددددددة النجدددددددداز 

        اال غا .

                                                    ي تويى اجرا نق   ح   التعرفة املعمو  بها ل   االأااا.  - ب

                                        للم ددددددافات ال ددددددن تقدددددد   ددددددا        120000    ا ا                           وي ددددددتويى اجددددددرا نقدددددد  مقطو ددددددة قدددددد 

      لم     12

      لم     12                                   ل وا ل تان ة للم افات ال ن ت ي   ا         100000
 

                                                             اذا جدددددر  التقددددد  أالددددد  امل يتدددددةل و تددددد ما يتودددددر  امل تددددد   الدددددى انجددددداز  ددددد ا 

                                                           مل ددددددات اثتدددددداء سددددددفرا واادددددد ا مل ددددددت   ن م تلفدددددد نل تددددددوزع سددددددا ات ال ددددددفر 

  لى   أ العمل ا
ا
                واجوا التق    ب ا
ا
   ت.                 

 

              ل وا ل تان ة         100000                                              ثما ت وم التح ي  :  ا    لتم او  المة م تومة:    - 2
 

                                                                 ويدد ل  ضدددما  ددد ه الرسدددوم نفقدددة نقدد  الت دددوم ملرا   دددا ومودددرو  تر  وهدددا. ويددد  

                                                                االدددددة ا طدددددا  اددددد وأل ال ي دددددتويى اسدددددم ال تدددددة  دددددا الت دددددوم ال دددددن تندددددبع وت دددددتعم  

                  ملولحة املالك نف ه.

 

                                دددددددغ  لوضدددددددع مشددددددداايع االفدددددددرازات وا دددددددداب                            ا مدددددددا  م تب دددددددة :  دددددددا  ددددددد  سددددددددا ة  - 1

                                                             الق اسددددات وت ددددح ح لريطددددة امانددددة امل ددددااة وتت دددد م لددددرا ط اساسدددد ة وق ددددا  

              ل وا ل تان ة.        150000                            امل ااات وت ح ح هج  امل ااات  
 

                                وتعتبو اج اء ال ا ة سا ة  املة.

 

                                   هح   سخ  ا لريطة امانة امل ااة  . .  - 6
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                           للم دددددت   ن  عدددددد  ق دددددد  العمل ددددددات                                        سدددددخ معدددددد ا لت ددددددم الدددددى ملدددددد  العقدددددداال ولتعطدددددد 

                               الطو و راف ة ي  السج  العقااف.
 

 )ل.ل.( 

   22  ×     12  و     22  ×     12        ما ق ا  

            ا    هح  د

 

100000 

   20  ×     12   او     12  ×     62        ما ق ا  

            ا    هح  د

 

120000 

  (  22  ×     20                      ما ق ا  نو    ر    و )

            ا    هح  د

 

120000 

  (  22  ×      100                  ما ق ا    ر    و )

            ا    هح  د

 

200000 

 

                         اسوم الووا الفوتو راف ة:  - 4

 ). . (       

       200000                                                                  ا    لواة سل  ة                          

       100000  (  11 ×  11      ( او )  26 ×  15                             ا    صواا فوتو راف ة ق ا  )

       200000       40  ×     20                              ا    صواا فوتو راف ة ق ا  : 

    000 0  10                102  ×     22                              ا    صواا فوتو راف ة ق ا  : 

        1000000                   100 ×   100                              ا    صواا فوتو راف ة ق ا  : 

        1200000                100 ×   122                              ا    صواا فوتو راف ة ق ا  : 

 

                         املئة  ا النسخ االضاف ة.    60                       وت فو   ه الرسوم  ن  ة 

 

                                                                      واذا اسددتوج  الطلدد  اجددراء ا مددا  م تب ددة ي ددتويى اسددم اضدداي  قدد اه ثمان ددة  شددر 

                                  ا    سا ة  م  او ج ء ما ال ا ة.                 ال  ل وا ل تان ة 
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            تاااااااااااار   تاااااااااااار             194194                            ماااااااااااس القااااااااااارار رقااااااااااا  ماااااااااااس القااااااااااارار رقااااااااااا          9.9.                        تعاااااااااااديل املاااااااااااادة تعاااااااااااديل املاااااااااااادة     : :                 والساااااااااااتون والساااااااااااتون                   الساااااااااااابعةالساااااااااااابعة            املاااااااااااادة املاااااااااااادة 

                    وتعديالتهاوتعديالتها            .142.142  //  22  //    .1.1
 

      السددددددددد ما           وتعددددددددد يالاها       1124 / 1 /  12      تدددددددددااي       151              مدددددددددا القدددددددددراا اقدددددددددم     46           تعددددددددد   املددددددددداأا 

       تددددددددددااي     50 / 6             والقددددددددددانون اقددددددددددم       1121 / 4 /  12      تددددددددددااي       165                    املرسددددددددددوم اال دددددددددد واع  اقددددددددددم 

         والقددددانون       1110 / 5 /  20      تددددااي      16               ( والقددددانون اقددددم     1150              )قددددانون موازنددددة       1150 / 6 / 2

              )قددددددانون موازنددددددة       1115 / 2 / 2      تددددددااي       421           ( والقددددددانون     1111 /  12 /  12      تددددددااي       250    اقددددددم 

           (  التال :    1115
 

  أاملددددددام 
ا
         تدددددد ما يدددددد عى اؤسدددددداء اململاتدددددد  املعاونددددددة لالنتقددددددا  الددددددى لددددددااج الدددددد ا را  مددددددال
ا
                                                            

         وتع يالتددددده       1124         رذاا سدددددتة     12         املدددددرا  يددددد       151   قدددددم             مدددددا القدددددراا ا     66  و     61        املددددداأت ن 

 
ا
 اضددداف ا

ا
 اسدددما

ا
 يتوجددد   لدددى االدددحاب العالقدددة ان يددد فعوا لودددت و  الة يتدددة م ددد قا

ا
       

ا
     

ا
                                                     

  ما يل :
ا
 مح أا

ا
         مقطو ا

ا
      

ا
       

 

 )ل.ل.( 

                                                  اذا  دددددان انتقدددددا  ا ددددديس امل تددددد  املعددددداون يجدددددرف أالددددد  امل يتدددددة   -

                                  الملا ا ف ها امل ت  العقااف املعاون 

100000 

                                          انتقدددددا  ا ددددديس امل تددددد  املعددددداون يجدددددرف لدددددااج امل يتدددددة         اذا  دددددان   -

                                  الملا ا ف ها امل ت  العقااف املعاون 

1500000 

 

 

            14901490                                            ماااس قاااانون موازناااة العاااام ماااس قاااانون موازناااة العاااام       11                                  تعاااديل الجااادول رقااا  تعاااديل الجااادول رقااا      : :                 والساااتون والساااتون                   الثامناااةالثامناااة            املاااادة املاااادة 

                  وتعديالتهوتعديالته
 

      1150                      مدددا قدددانون موازندددة العدددام     12            السددد ما املددداأا           وتع يالتددده   1                يعددد   الجددد و  اقدددم 

                      مدددا قدددانون موازندددة العدددام     62       واملددداأا       1111 /   250               مدددا القدددانون اقدددم    1            والجددد و  اقدددم 

          التال :      1115 /   421               ما القانون اقم    1            والج و  اقم       1112
 

        املدفوعة              رسوم التسجيل      

                                                                     الرسددوم املتوج ددة  ددا تت دد م املحاضددر املعدد ا للق دد  يدد  السددج  العقددااف  مددا ف هددا   - 1

                      الزمددددة ملحاضدددر طلدددد  الق دددد                                              ق ددد  العقددددوأ يددد  السددددج  ال ددددوم  وثمدددا املط و ددددات ال

120000        . .      
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                                                       الرسدددددددددوم املتوج دددددددددة  دددددددددا تت ددددددددد م صدددددددددوا ال دددددددددحا   الع ن دددددددددة  دددددددددا ال دددددددددحا     - 2

                                                      الت م ل ة و ا ست ات الطا و ي  املتاطق   و املم واة  ع :

      . .        120000            ا    ست   
 

 في دددتويى مدددا  ددد   دددريك  دددا سدددت ه نوددد  الرسدددم املدددد  وا 
ا
                                             واذا  دددان امللدددك  دددااعا
ا
                   

                                                       الرسدددوم نف ددد ا  دددا تت ددد م ال دددت ات الج يددد ا  دددا اثدددر افدددراز وضدددم               ا دددالهل ت دددتويى

                                        الخ او  ت  تت  م  سخ  ا ال ت ات االصل ة.

 

                                                                  الرسددوم املتوج ددة  ددا تت دد م  دد اأات ق دد  الحقددو  الع ن ددة  دد لك ق دد  الر ددون   - 1

                       العقااية  لى انوا  ا :

       120000              ا      اأا    -
 

                        عقاايددددددة  ددددددا جم ددددددع العقددددددااات                                           تت دددددد م  دددددد اأات ق دددددد  الحقددددددو  الع ن ددددددة والر ددددددون ال

                                                                    الواقعددددة يدددد  متطقددددة امانددددة هددددج   قدددداا واادددد  والةاضددددعة للحددددق او املر ونددددة مقا دددد  

          نفس ال يا

 

                                                                   الرسددددددوم املتوج ددددددة  ددددددا تت دددددد م لددددددوا ح اجمال ددددددة او افراأيددددددة  ددددددالق وأ امل ونددددددة يدددددد    - 6

      . .        120000                           السج  العقااف  ا     قاا   

 

                             ت  دددا الوثدددا ق الت م ل دددة  دددا  ددد                                     الرسدددوم املتوج دددة  دددا تت ددد م  سدددخ او لالصدددا  - 2

      . .        120000                                  سةة او لالصة ي تويى  ا    صفحة   

 

                                                            الرسوم املتوج ة  ا معامالت      تا  ة و ا معامالت ت ل   وا الن:  - 4

                                                                      ددددا  دددد  ق دددد  او  ددددر  او ق دددد  اات دددداط  او تددددرق ن ق ددددوأ يدددد  السددددج  العقددددااف او يدددد    -

      . .        120000                            أف و التسج   او هجالت الطا و 

      . .        120000                         ا     قاا او اق م تل     -

                                                                     ددددا الشدددد اأات ال ددددن ت دددد ن  دددد م وجددددوأ ق دددد  و ددددا اللددددوا ح ال ددددل  ة  ددددا  دددد   قدددداا     -

120000        . .      

                                                                   ددا الشدد اأات  تا يددد  مطا قددة صددوا ال دددحا   العقاايددة وال ددحا   الت م ل دددة   -

       . . د        120000                   لالصو   ا     قاا   
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                             سدددددددج  العقدددددددااف  دددددددالوا  لدددددددى التفقدددددددات                                   دددددددا  ددددددد  ت ل ددددددد  او ا دددددددالن يجريددددددده امددددددد ن ال  -

      . .        120000         امل فو ة  

 

                                                                   الرسددوم املتوج دددة  دددا مراجعدددة السدددجالت العقاايدددة والةدددرا ط او اسدددوم ال شددد   دددا   - 2

      . .        120000                                                                قاا وذلك  االضافة الى الطا ع القانو   املفروب  لى العرا و 

                       اسوم افاأات نف  املل  ة  -

        قا  م :                                 ش   العقااات ال ن يمل  ا   -

     ل وا            120000                        ا    متطقة  قااية       

     ل وا          200000                           ا    ق اء                

     ل وا         1200000                          ا    محاف ة             

     ل وا           100000000                           ا    ل تان               

 

                                                                  ت فددددو الددددى التودددد  اسددددوم إفدددداأات التفدددد  ال ددددن يقدددد م ا طددددالب الجامعددددات ال راز ددددا 

       ا        ا  تاءا لطلوها.                       للجامعة ال ن ينتمن ال ه

 

                                                            ت  دددددددددع لرسدددددددددم الطدددددددددا ع املدددددددددال  الشددددددددد اأات وامل دددددددددتت ات  افدددددددددة املددددددددد  واا ا ددددددددداله   - 5

                       1124 / 1 /  12           املرال ن ي       151  و      155                              واملتوو   ل ها ي  القراايا اقم 
 

                                                                  ت دددددتويى الرسدددددوم املقطو دددددة امل ن دددددة يددددد   ددددد ا الجددددد و   إلودددددا  طدددددا ع مدددددال   ق مدددددة   -

                                  موج دددده االستحوددددا   لددددى  سددددخ امل ددددتت ات                               الرسددددم  لددددى االسددددت  اء الدددد ف يطلدددد 

                                                                        املشدداا ال هدددا واالطددالع  لدددى السدددجالت العقاايددة والةدددرا ط وذلدددك  االضددافة الدددى الطدددا ع 

                              القانو   املتوج   لى االست  اء.

 يددددد  صدددددت و  
ا
          امدددددا اذا تجددددداوزت ق مدددددة  ددددد ه الرسدددددوم ال الثددددد ن الددددد  ل دددددوا تددددد فع نقددددد ا
ا
                                                         

         الة يتة.

                                  واسدددم مقطدددوع يددد  رن وااددد  فتددد فع  ت  ددد                                    اذا  انددد  املعاملدددة لاضدددعة لرسدددم   دددبن

 لوت و  الة يتة.
ا
 نق ا

ا
                الرسوم الن ب ة واملقطو ة معا

ا
     

ا
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                                                                                      أحكااام  اصااة بالرسااوم املتوجبااة علااى إشاا ال األمااالك أحكااام  اصااة بالرسااوم املتوجبااة علااى إشاا ال األمااالك     : :                                 التاسااعة والسااتون التاسااعة والسااتون             املاادة املاادة 

              العامةالعامة
  

  ف ن  
ا
       لالفا
ا
                                     لرل و وواا استاتا  ة وملرا واا ا فقط: ر    

أ م دددددد  تقدددددد يم طل ددددددات التق دددددد ط واالسدددددد -                            تفاأا مددددددا الح ددددددم ال لدددددد  ل دددددد الت                                   تمدددددد  

 مدددا 
ا
    إ دددغا  ا مدددال  ال حريدددة والغرامددداتل املحددد أا يددد  الفقدددرا االولدددى مدددا ال تددد  ثامتدددا
ا
                                                                    

                                                          : معالجدددددددة اض دددددددغا    دددددددو القدددددددانو   لألمدددددددال  ال حريدددددددة مدددددددا القدددددددانون اقدددددددم   11      املددددددداأا 

                                    ل تة ق  ر ما تااي   شر   ا القانون.       2012 /  46

                              دد ي  اسددوم إ ددغا  ا مددال  العامددة                        % مددا  رامددات التددألر يدد  ت  10           تعفددؤ  ن دد ة  -

                                                 ومددددا ق دددد ل  ددددرط ت دددد ي   دددد ه الرسددددوم يدددد  م لددددة ققوددددا ا سددددتة       2011          ددددا سددددتوات 

                               ق  ر ما تااي   شر   ا القانون.

        ملدددد ا ثددددالث       2021 و      2020                                         يم ددددا تق دددد ط اسددددوم إ ددددغا  ا مددددال  العامددددة لعددددام   -

                                ستوات أون قية  رامات قو فوا  . د

                                أا مددا  دد ا التق د ط تقدد يم طلدد  لطدد                                   يتوجد   لددى ا  ددةا  الدرا   ن  االسددتفا

                                                   لال  م لة ققوا ا ستة ق  ر ما تااي   شر   ا القانون.

                                                              ويدددد  اددددا  الت لدددد   ددددا ت دددد ي  ا ق دددداط يدددد  موا  دددد  ال ت ددددتحق  افددددة ا ق دددداط 

 إل هددا الغرامددات ال ددن  اندد  معفدداا م هددا وتتوجدد   ل هددا فا دد ا إضدداف ة  معدد   
ا
                                                                     م ددافا
ا
     

1 .
ا
 % ستويا
ا
        

        ال ددن لددم       2020                                    العامددة  لددى قسددا  الف ددوا مددا العددام                      تحت دد  اسددوم إ ددغا  ا مددال

                                                                   يحوددددددد  ف هدددددددا إقفدددددددا    دددددددب  و ددددددداء  واوندددددددا اسدددددددتتاأا للقدددددددرااات الوددددددداأاا  دددددددا وزااا 

                    ال الل ة وال ل يات.

 

                                                                يم ددا للمرس ددات الشددا لة لألمددال  العامددة ال حريددة الةاضددعة ل ددري ة الدد ل   -

                  ة ال حريدددة العا دددد ا                                                     لدددى قسدددا  الدددر ح الحق قددد  تنبيددد   ددد الت إ دددغا  ا مدددال  العامددد

                                                        وما  ع  ضما ا   اء القا لة للتنبي  ما وااأااها ال توية.      2020            ما  ستة 
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                                                                                                  تحميل أ  اب العالقة مصار ف أعمال التحديد والتحر رتحميل أ  اب العالقة مصار ف أعمال التحديد والتحر ر    : :                 السبعون السبعون             املادة املادة 

 
                                                                  يتحمدد  قالددحاب العالقددة موددااي  ق مددا  تح يدد  وتحريددر العقددااات العا دد ا ل ددم   - 1

 ملا يل :                          وذلك  فرب اسم مقطوع    ة مل
ا
         ااة     قاا وفقا
ا
                  

 
 الرسااااااااااا  )ل.ل.(

                         ثالثماية قل  ل وا ل تان ة        1000000  2 م      1000             قق  ما م ااة   -
 

            2 م      1000    ما    -

  2 م            100000    الى   

                         لم ماية قل  ل وا ل تان ة        2000000

           100000   ما   -

  2 م         1000000    الى   

                   مل ون ل وا ل تان ة        0000000 0 1

      2 م           1000000  ما  -

         وما فو  

                        مل ددددددون ولم ددددددماية قلدددددد  ل ددددددوا           102000000

        ل تان ة

 

                                                                إن املال دددددد ن الدددددد يا لددددددم يح ددددددروا ق مددددددا  التح يدددددد  والتحريددددددر   ددددددب    ددددددابهم قو     - 2

                                                                الدددددد يا تمتعددددددوا  ددددددا أفددددددع الرسددددددوم املطلو ددددددة توضددددددع إ ددددددااا  لددددددى محاضددددددر التح يدددددد  

         ا الرسم.                                                                العا  ا ل م  ق مة الرسوم املتوج ة  ل هم وال ي رف مروا ال ما  لى   

 

 

                                                                                  إعفااااء ماااس ضااار بة الاااد ل  املهسساااات التاااي توقفااا  إعفااااء ماااس ضااار بة الاااد ل  املهسساااات التاااي توقفااا        ::                  والسااابعون والسااابعون                   ال ادياااةال ادياااة            املاااادة املاااادة 

                                                                                                          عااااس العماااال بشااااكل نهااااائي نتيجااااة إنفجااااار مرفااااأ بيااااروت إذا عااااادت عااااس العماااال بشااااكل نهااااائي نتيجااااة إنفجااااار مرفااااأ بيااااروت إذا عااااادت 

                                                      إلى مزاولة أعمالها مس جديدإلى مزاولة أعمالها مس جديد
 

  ف نددددددد  رلدددددددرل تعفدددددددؤ مدددددددا ضدددددددري ة الددددددد ل   لدددددددى قا دددددددا  امل دددددددا الودددددددتا  ة 
ا
                                                        لالفدددددددا
ا
    

                   ل املرس ددددات التجاايددددة     2021 و      2022  ل     2021  م                                 والتجاايددددة و  ددددو التجاايددددة  ددددا ا  ددددوا

                                                                    ال دددددن توقفددددد   دددددا العمددددد   شدددددمل   هددددداا  نت جدددددة انفجددددداا مرفدددددأ   دددددووت إذا  ددددداأت إلدددددى 

                        م اولة ق مال ا ما ج ي .
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                                                                                مسااااااااهمة الدولاااااااة  ااااااا  تكااااااااليف املهسساااااااات التاااااااي تااااااا  مسااااااااهمة الدولاااااااة  ااااااا  تكااااااااليف املهسساااااااات التاااااااي تااااااا        ::                  والسااااااابعون والسااااااابعون                   الثانياااااااةالثانياااااااة            املاااااااادة املاااااااادة 

  الل العام 
 
  الل العام إقفالها قسرا
 
           إقفالها قسرا
 
                       
 
            20202020          

 

  ف ندد  رلددر وملددرا واادد 
ا
                    لالفددا
ا
                                        ا فقددطل ت ددتف   املرس ددات ضددما القطا ددات ال ددن     

 لدددال  العدددام 
ا
           ققفلددد  ق دددرا
ا
                                           ل  موجددد  قدددرااات مجلدددس الدددوزااء ووزيدددر ال الل دددة     2020          

                                                                          وال لددد يات املتعلقدددة  التددد ا  و واضجدددراءات الوقا  دددة ملواج دددة و ددداء  واوندددال مدددا ا دددم 

        م ا ددددددة       2020                                                      مدددددا ال ددددددري ة  لدددددى ا ا ددددددا  )ضدددددري ة ال دددددداب ا و (  دددددا ق مددددددا  سدددددتة 

                                                                     م ددددا مة مددددا ال ولددددة يدددد  تملددددال   املرس ددددات ال ددددن اسددددتمرت  دددد فع نفقااهددددا  مددددا ف هددددا 

                                       اوات  وقجوا م ت  م ها لال  ف وا اضقفا .
 

                          % مددددددا ضددددددري ة الرواتدددددد  وا جددددددوا   20                                   يحددددد أ مقدددددد اا  دددددد ا الح ددددددم ال ددددددريبن  معددددد   

                                 املقتطعة وامل  أا لال  ف وا اضقفا .
 

                         موجددددد  قدددددراا يوددددد ا  دددددا وزيدددددر                                         تحددددد أ  تددددد  االقت ددددداءل أقدددددا ق تط  دددددق  ددددد ه املددددداأا 

        املال ة.

 
 

                                                                                  اعفاااااء الشااااركات الدامجااااة مااااس ضاااار بة الااااد ل علااااى اعفاااااء الشااااركات الدامجااااة مااااس ضاااار بة الااااد ل علااااى       ::                  والساااابعون والساااابعون                   الثالثااااةالثالثااااة            املااااادة املااااادة 

                                                      األرفاح ملدة محددة وضمس شروطاألرفاح ملدة محددة وضمس شروط
     

  ف ندددد  رلددددرل تعفددددؤ مددددا ضددددري ة الدددد ل   لددددى ا ا ددددا ل ملدددد ا 
ا
                                                لالفددددا
ا
         سددددتوات مددددا    1    

                   فدداء مددا ال ددري ة  لددى                                                       تددااي  الدد مجل الشددر ات ال امجددةل  لددى قن ال ي يدد  إجمددال  اض 

                                                                 مجمددددوع ق مددددة اقسددددما  الشددددر ت ن ال امجددددة واملت مجددددة و ددددرط قن ت ددددتمر الشدددددر ة 

                                                                    ال امجددة يدد  اسددت  ام م ددت  م  الشددر ة املت مجددة إلددى جاندد  م ددت  م هال ملدد ا ال 

                                                                تقددد   دددا ثدددالث سدددتواتل و دددرط قن ال يقددد   ددد أ امل دددت  م ن يددد   ددد   دددر ة  تدددااي  

                                      صددددو  ال ا تدددة املاأيددددة يدددد   دددد  م همددددا  تددددااي                                   الددد مج  ددددا لم ددددةل وقن ال تقدددد  ق مددددة ا  

                                           . . )مل اا ولم ماية مل ون ل وا ل تان ة(.               1020000000000         ال مج  ا 

                                                                         ما تعفؤ الشر ة املت مجة ما قف ضري ة تتوج   ل ها  استاتاء ضري ة التوزيع.
 

                                                                تحددددد أ  تددددد  اضقت ددددداءل أقدددددا ق تط  دددددق  ددددد ه املددددداأا  موجددددد  قدددددراا يوددددد ا  دددددا وزيدددددر 

        املال ة.
 

                                               ت ي  ما ن    ه املاأا املواا  واملرس ات املال ة. ي
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                                                  الجديااااادة باااااالعمالت االجن ياااااةالجديااااادة باااااالعمالت االجن ياااااة                                          إعفااااااء فوائاااااد الودائااااا إعفااااااء فوائاااااد الودائااااا       ::                  والسااااابعون والسااااابعون                   الرابعاااااةالرابعاااااة            املاااااادة املاااااادة 

                                                                        لدى املصارء مس الضر بة ملدة ثالث سنواتلدى املصارء مس الضر بة ملدة ثالث سنوات
 

  ف نددددد  رلددددرل تعفدددددؤ مددددا ضدددددري ة املدددداأا 
ا
                                لالفددددا
ا
      2001 /   612               مدددددا القددددانون اقدددددم     21    

                                            الفوا ددددد  التاتجدددددة  دددددا الوأاادددددع ا جتب دددددة ال دددددن يدددددتم                            وتعددددد يالاهال ملددددد ا ثدددددالث سدددددتواتل

 قو مددا لددال  تحويدد  موددري  مددا قادد  
ا
                              إيد ا  ا لدد   املودداا  العاملددة يدد  ل تددان نقد ا
ا
                                        

                                                      املواا  العاملة لااج ل تانل  ع  تااي   شر   ا القانون.

 
 

 

                                                                                                              تعدياال الفقاارة األولاا  ماس املااادة الثانيااة ماس القانااون تعدياال الفقاارة األولاا  ماس املااادة الثانيااة ماس القانااون     : :                   والسبعون والسبعون                   الخامسةالخامسة              املادةاملادة

                                                )املتعلاااااااااااق بقيماااااااااااة التقاااااااااااديمات )املتعلاااااااااااق بقيماااااااااااة التقاااااااااااديمات             14441444  //    1010  //    .2.2              تار اااااااااااا  تار اااااااااااا            122122          رقاااااااااااا  رقاااااااااااا  

                                                                                                          ال  ائية املمنوحة للمستخدمين واألجراء    القطاع الخا (ال  ائية املمنوحة للمستخدمين واألجراء    القطاع الخا (
  

      1111 /  10 /  24       تاايددد       112                                                        تعدد   الفقدددرا ا ولدددؤ مددا املددداأا ال ان دددة مددا القاندددون اقدددم 

       القطدددداع                                                                 )املتعلقدددة  ق مدددة التقددد يمات الغ ا  دددة املمتواددددة للم دددت  م ن وا جدددراء يددد  

 ملا يل :
ا
        الةا ( وفقا
ا
            

                                     التقدددد يمات املدددد  واا يدددد  املدددداأا ا ولددددى ضددددما     مددددا                           ي ددددتف   ا جددددراء وقالددددحاب العمدددد  

                     ا وأ امل ال  التال ة:

                                                                  "ت ددددعة رال  ل ددددوا ل تان ددددة لملدددد  قج ددددول  ددددا  دددد  يددددوم  مدددد  فعلدددد ل  لددددى  ددددمل  وج ددددة 

                                                                  طعام قو ق  مة طعامل ت تعم  ي  املطا م قو ي  متاجر املواأ الغ ا  ة".

 

 

                                          تقسيط الرسوم البلديةتقسيط الرسوم البلدية    : :                   والسبعون والسبعون                   السادسةالسادسة              املادةاملادة
  

  ف ندد  رلددرل و وددواا اسددتاتا  ةل يم ددا تق دد ط الرسددوم ال ل يددة املتوج ددة 
ا
                                                                لالفددا
ا
    

           وال دددددن ي يددددد        2020 و      2011                                               لدددددى  افدددددة اململلفددددد ن واملرس دددددات التجاايدددددة  دددددا العدددددام ن 

                                             مجمو  ا  ا مل ون ل وا ل تان ة مل ا ثالث ستوات.
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                                                   ن  اضسددددتفاأا مددددا قاملددددام  دددد ه املدددداأا تقدددد يم طلدددد  لطدددد  إلددددى                 يتوجدددد   لددددى الددددرا    

                                                                  ال ل يددددددة املعت ددددددة لددددددال  م لددددددة ققوددددددا ا ثالثددددددة ق دددددد ر مددددددا تددددددااي   شددددددر  دددددد ا القددددددانون 

                        % مددا ق مددة الرسددوم املطلددوب   12                                          وت دد ي  ال فعددة ا ولددى ال ددن يجدد  قن ال تقدد   ددا  

                          تق  ط ا ضما امل لة ذااها. د

                            ق دددددة يددددد  موا  ددددد  ال ت دددددتحق  افدددددة                                    ويددددد  ادددددا  الت لددددد   دددددا ت ددددد ي  ا ق ددددداط املت 

. 1                                ا ق اط وتتوج   ل ها فا  ا  مع   
ا
 % ستويا
ا
        

                                                                تحددددد أ  تددددد  االقت ددددداء أقدددددا ق تط  دددددق  ددددد ه املددددداأال  موجددددد  قدددددراا يوددددد ا  دددددا وزيدددددر 

                    ال الل ة وال ل يات.
 

 

                              مااااااس القااااااانون رقاااااا  مااااااس القااااااانون رقاااااا          1212                  مااااااس املااااااادة مااااااس املااااااادة       ..                        تعااااااديل البنااااااد تعااااااديل البنااااااد     : :                   والساااااابعون والساااااابعون                   السااااااابعةالسااااااابعة              املااااااادةاملااااااادة

                                                  ه )قااانون الرسااوم والعااالوات ه )قااانون الرسااوم والعااالوات               وتعديالتااوتعديالتاا            14991499  //  99  //    1212          تااار  تااار          9999  //    0.0.

                  البلدية(البلدية(
  

      1499 / 9 /  12       تااااااااار      99 /  0.               مااااااااس القااااااااانون رقاااااااا      12         مااااااااس املااااااااادة    .           يعاااااااادل البنااااااااد 

 ملا يل :  و                        وتعديالته )قانون الرسوم 
 
        العالوات البلدية( وفقا
 
                      

                                            ا  ن ة املشغولة ما ال ولة مت  تااي  إ غال ا.  - 2

               ددددددددددددغال ا ولغايددددددددددددة                                             ا  ن ددددددددددددة املشددددددددددددغولة مددددددددددددا املرس ددددددددددددات العامددددددددددددة متدددددددددددد  تددددددددددددااي  إ  - 4

                                وال ت  وأ الرسوم ال ن س ق أفع ا.      2020 /  12 /  11
 

                                                              ال تساااااتفيد ماااااس هااااا ا اإلعفااااااء الجهاااااات التاااااي تساااااتفيد ماااااس اإلعفااااااءات املمنوحاااااة 

                 للمهسسات العامة.
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              تاااااااار  تاااااااار          9999  //    0.0.                              ماااااااس القاااااااانون رقااااااا  ماااااااس القاااااااانون رقااااااا          9090                        تعاااااااديل املاااااااادة تعاااااااديل املاااااااادة     : :                   والسااااااابعون والسااااااابعون                   الثامناااااااةالثامناااااااة              املاااااااادةاملاااااااادة

                        ات البلدية(ات البلدية(                                                            وتعديالته )قانون الرسوم والعالو وتعديالته )قانون الرسوم والعالو             14991499  //  99  //    1212
  

عااااااادل املاااااااادة ثماااااااانون ماااااااس القاااااااانون رقااااااا  
ُ
                                ت
ُ
                       )قاااااااانون الرساااااااوم والعاااااااالوات     99 /  0. 

 ملا يل :       1499 / 9 /  12        ( تار    ة      البلدي
 
         وفقا
 
     

                                                                    تعفدددؤ مدددا اسدددمن إ شددداء وصددد انة املجدددااير وا اصدددفة مت مدددة ا مدددم املتحددد ا وفرو  دددا 

                       والو االت املتب قة   ها.

           ما تعفؤ:

                   مت  تااي  إ غال ا.                         ا  ن ة املشغولة ما ال ولة   - 1

                                                          ا  ن ددددددددددددة املشددددددددددددغولة مددددددددددددا املرس ددددددددددددات العامددددددددددددة متدددددددددددد  تددددددددددددااي  إ ددددددددددددغال ا ولغايددددددددددددة   - 2

                                  ل وال ت  وأ الرسوم ال ن س ق أفع ا.    2020 /  12 /  11

                                                              ال تساااااتفيد ماااااس هااااا ا اإلعفااااااء الجهاااااات التاااااي تساااااتفيد ماااااس اإلعفااااااءات املمنوحاااااة 

                 للمهسسات العامة.

 

                                  لرساااااا  عااااااس كاااااال تاااااار يص لرساااااا  عااااااس كاااااال تاااااار يص                                       إعفاااااااء مهقاااااا  لتسااااااديد اإعفاااااااء مهقاااااا  لتسااااااديد ا    : :                                   التاسااااااعة والساااااابعون التاسااااااعة والساااااابعون               املااااااادةاملااااااادة

                                                                                                        لساااااايارة معاااااادة لليجااااااار مااااااس ال ياااااار باإلضااااااافة إلااااااى سااااااائر الرسااااااوم لساااااايارة معاااااادة لليجااااااار مااااااس ال ياااااار باإلضااااااافة إلااااااى سااااااائر الرسااااااوم 

          20222022  وو            20212021                                      املتوجبة عس السنوات املتوجبة عس السنوات 

  

 مدددا الرسددددم الدددوااأ يددد  ال تددد  
ا
عفدددؤ مرقتدددا

ُ
                          ت

ا
         

ُ
 املتعلدددق  رسدددوم ال ددددوال      4 

ا
                       مددددا ساأسدددا
ا
        

                                                            الةاصدددددددددة يددددددددد  جددددددددد و  الرسدددددددددوم املفروضدددددددددة  لدددددددددى م تلددددددددد  قندددددددددواع املر  دددددددددات ا ل دددددددددة 

      تددددااي       261                                 مددددا قددددانون ال دددد و الج يدددد  )قددددانون اقددددم      612     ملدددداأا                 املتوددددو   ل دددده يدددد  ا

                                                         ال ددددد ااات ال دددددن تمل  دددددا و ددددداالت تدددددأج و ال ددددد ااات ملمااسدددددة ق مال دددددا    (ل     2012 /  10 /  22

    .      2022 و      2021            ا ال توات 

 

 



  25/1/2021                                        20212021  للعامللعام  العامةالعامة  املوازنةاملوازنة  قانون قانون   مشروعمشروع  

  

80 

                                                                        رف  نسب االستثمار    املناطق الصناعيةرف  نسب االستثمار    املناطق الصناعية    : :                   الثمانون الثمانون               املادةاملادة
 

  ف ندد  رلددرل
ا
           لالفددا
ا
           ترفددع  ن دد ة                دد ا القددانونل                            وملدد ا ثددالث سددتوات مددا تددااي   شددر       

                                                                ٪ل  افة     االست ماا ي  املتاطق الوتا  ة  لى ا ااض ن الل تان ة.  20
 

                                                                    تحدد أ أقدددا ق تط  دددق  ددد ه املددداأا  موجدد  قدددراا يوددد ا  دددا وزااء الودددتا ة وا  دددغا  

                       العامة والتق  واملال ة.

 

 

                 النافااااا النافااااا                           ماااااس القاااااانون ماااااس القاااااانون         .2.2                        إل ااااااء املاااااادة إل ااااااء املاااااادة     : :                     والثماااااانون والثماااااانون                   ال ادياااااةال ادياااااة              املاااااادةاملاااااادة
 
 ح ماااااا
 
 ح ماااااا
 
     
 
      ..      قااااا  قااااا      ر ر         

                                                                            )املوازنااااااااة العاماااااااااة واملوازنااااااااات امل  قااااااااة لعاااااااااام )املوازنااااااااة العاماااااااااة واملوازنااااااااات امل  قااااااااة لعاااااااااام             20202020  //  22  //  ..            تااااااااار   تااااااااار   

20202020          )  )      

  

         التافدد           القدددانون     مددا    12       املددداأا      تلغددى
ا
 ا مدددا
ا
        العامدددة          )املوازنددة      2020 / 1 / 2       تدددااي    4     اقددم      

  :      التال         الت         ها         وي تعاب   (    2020      لعام        امللحقة           واملوازنات
  

           الل تان ة:          الل وا        ت تويى

             تان ة.   الل        لل ولة      تعوأ      ال ن       الحو  -

         والرسوم.         ال را   -

       قندددواع       م تلددد        بدددو            الل تان دددة        ال ولدددة        تقددد م ا      ال دددن         الةددد مات       قندددواع     ددد      دددا        ال ددد الت -

          املددددد ااال     قو         املمولدددددة     قو          اململو دددددة         املرس دددددات
ا
  ل دددددا
ا
      قو       

ا
 ج   دددددا
ا
       اقت ددددد       وإذا        ق ل دددددال    مدددددا       

      عددددددددو       ل دددددددد الت          الن دددددددد ة        قجتب ددددددددة       ملددددددددة      ددددددددأف           الل تان ددددددددة        الل ددددددددوا        معاألددددددددة         ال ددددددددرواا

      ذلددددددك     ون    ف ملدددددد          الةدددددد ماتل
ا
 إل ام ددددددا
ا
          

ا
 وفقددددددا
ا
      موددددددر         يحدددددد أ ا      ال ددددددن         الرسددددددم ة          للت ددددددع وا      

       ل تان.

     يل :    ما        الفقرا       ه       قاملام    ما  ُ      ُي ت ي 

 
 
 أوال
 
          ا جتب دددددةل          دددددالعمالت        املحددددد أا           الل تان دددددة        لل ولدددددة      تعدددددوأ      ال دددددن         وا ا دددددا        الحوددددد    :   

        و  ع ا.            ومشتقااهما         والغاز        التفط         است راج      قطاع    ما        ال ولة       حوة

 
 
 ثانيااااا
 
          والفوا ددددد            والعا دددد ات           واضيددددراأات         الرواتدددد       لددددى         املتوج ددددة    وم     والرسدددد         ال ددددرا     :     

      ا ل :      و لى          ا جتب ةل          العمالت          م تحق ها     إلى         العا  ا
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         ا جتب ة.          العمالت         امل فو ة           وملحقااها         وا جوا         الروات       لى         املتوج ة         ال ري ة -

      2001 /   612     اقددددددددددم          القددددددددددانون     مددددددددددا    21       املدددددددددداأا       قاملددددددددددام        موجدددددددددد          املتوج ددددددددددة         ال ددددددددددري ة -

           االسدددتمراا       لج دددة   (    2001      لعدددام        امللحقدددة           واملوازندددات        العامدددة         املوازندددة        قدددانون  )           وتعددد يالاها

          ال ري ة        اقتطاع    ي 
ا
 وفقا
ا
        الح اب.      لتوع      

        املدددددددام      وفقددددددا         ا جتب ددددددة         املتقولددددددة        ا مددددددوا       اؤو          إيددددددراأات      لددددددى         املتوج ددددددة         ال ددددددري ة -

           ال ل .       ضري ة        قانون     ما        ال ال        ال اب

          والشدددر ات           ال  وول دددة        لحقدددو   ا       صددداا ة         الشدددر ات      لدددى         املتوج دددة         والرسدددوم         ال دددرا   -

        املشغلة.           ال  وول ة         الحقو         صاا ة

         م دددتت ات     بهدددا      تدددت م      ال دددن        ال ددد ا      ق ددد     مدددا           الل تان دددة        الل دددوا        غ دددو          امل فو دددة         ال دددري ة -

        ف ملدددددددددون           امل فو دددددددددةل        للعملددددددددة      وفقدددددددددا        امل ددددددددافة        الق مدددددددددة      لدددددددددى         ال ددددددددري ة     لدددددددددرأ      لاصددددددددة

            العملة.      به ه           است فاؤ ا

           امل ددافريا     ددا         املغدداأاا      اسددوم -
ا
  حددرا
ا
     وجددو       

ا
 ا
ا
        ال ددفر          ل طاقددات          الن دد ة         ا م و دد            الدد والا    

        الةااج.    ما         الواأاا

            والقتودددددددددل ات          ال  اسددددددددد ة          املفوضددددددددد ات        أوا دددددددددر           ت دددددددددتوف ها      ال دددددددددن          القتودددددددددل ة        الرسدددددددددوم -

      ال ددن        املحل ددة          العملددة     قو          ا جتب ددة          ددالعمالت           إسددت فاؤ ا     يددتم     ا دد         الةددااج    يدد            الل تان ددة

        م ام ا.          القتول ة     قو           ال  اس ة         املفوض ة      ف ها       تماا 

         الوزااء.      مجلس     ا       يو ا          قراا          تح ي  ا     يتم       واسوم       ضرا       قية -

 
 
 ثالثاااااااااا
 
        وسددددددددددا ر         العامدددددددددة          واملرس ددددددددددات        العامدددددددددة         اضأااات       لوددددددددددال          املتوج دددددددددة        ال دددددددددد الت   :     

                 الل تان ة.         ا ااض ن      لااج        املق مة         الة مات     ا       العام          القانون        ق ةا 

      ال ة.                                                             تح أ  ت  اضقت اءل أقا ق تط  ق   ه املاأا  موج  قراا ما وزير امل
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  الفصل الراب الفصل الراب 

  مواد متفرقةمواد متفرقة

 

                                                                                إجراءات تنظيمية فيما  ص الشهون الضر  يةإجراءات تنظيمية فيما  ص الشهون الضر  ية    : :                     والثمانون والثمانون                   الثانيةالثانية              املادةاملادة

                                                                            يم ددا لددوزير املال ددة قن يعطدد  أوا ددر م يريددة الددوااأات واملوددال  املال ددة  اضقل م ددة يدد  

                                                              املحاف ددددددداتل امل تودددددددة   دددددددري ة الددددددد ل  يددددددد  مدددددددا لددددددد  اململلفددددددد ن  التدددددددا ع ن لتلدددددددك 

                                                                 رل ادددق االضدددطالع  ملافدددة امل دددام املتوطدددة  ددد وا ر م يريدددة ال دددري ة  لدددى الق مدددة       الددد وا 

                                                             امل دددددددافة  موجددددددد  قدددددددرااات تت  م دددددددة توددددددد ا  تدددددددهل  لدددددددى قن تحودددددددر ت ع دددددددة  دددددددرالء 

                      اململلف ن  تلك ال وا ر.

  

                                                                          تقساااااايط مسااااااتحقات املهسسااااااات للصااااااندوق الااااااوط ي تقساااااايط مسااااااتحقات املهسسااااااات للصااااااندوق الااااااوط ي     : :                     والثمااااااانون والثمااااااانون                   الثالثااااااةالثالثااااااة              املااااااادةاملااااااادة

                                للضمان اإلجتما  للضمان اإلجتما  
  

  ف نددددددد  قلدددددددرل
ا
           لالفدددددددا
ا
                                            و ودددددددواا اسدددددددتاتا  ة يم دددددددا للمرس دددددددات ال دددددددن لدددددددم ت ددددددد أ       

            ل تق ددد ط  ددد ه     2020                                                  م ددتحقااها للودددت و  الدددوطين لل دددمان اضجتمددداع   دددا العدددام 

     لددددى       2021 / 1 / 1                                                  ا    امل ددددتحقات مددددا أون قف  رامددددة قو فوا دددد  ملدددد ا سددددنت ن إ تدددد اءا مددددا 

 ددا   لددى ا ق دداط الفوددل ة امل ددتحقة  ددا  دد  فودد  
ُ
                                         قق دداط فوددل ة مت دداوية ت
ُ
                     

                                        ل  لددى قن ي دد أ الق ددط ا و  يدد  م لددة ققوددا ا     2022 و      2021       لعددام ن          مددا فوددو  ا

  .                                   ثالثة ا  ر ما تااي   شر   ا القانون 

                                                                تحددددد أ أقدددددا ق تط  دددددق  ددددد ه املددددداأا  تددددد  اضقت ددددداءل  موجددددد  قدددددراا يوددددد ا  دددددا وزيدددددر 

       العم .
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                                                                                        إعطااااء حاااوافز للمهسساااات الساااتخدام أجاااراء لبناااانيين إعطااااء حاااوافز للمهسساااات الساااتخدام أجاااراء لبناااانيين       ::                    والثماااانون والثماااانون                   الرابعاااةالرابعاااة              املاااادةاملاااادة

        جددجدد

  
                                        اال ددد وا ات امل وت دددة للودددت و  الدددوطين لل دددمان       ت ددد ي           الل تان دددة   لدددة     ال و       تتدددولى

                                                                االجتمددددددداع ل  ملافدددددددة فرو دددددددهل وملددددددد ا سدددددددنت نل  دددددددا العمدددددددا  وامل دددددددت  م ن وا جدددددددراء 

                                                                         الل تددددان  ن الدددد يا يددددتم اسددددت  ام م يدددد  الف ددددوا املمتدددد ا مددددا تددددااي   شددددر  دددد ا القددددانون 

             ق دددددد  صدددددد وا  دددددد ا                                    ل  و  مددددددرا قو  ددددددانوا  دددددداطل ن  ددددددا العمدددددد      2021 /  12 /  11       ولغايددددددة 

                                                                            القددانونل  لددى قال ت يدد  ق مددة قجددر ا ج ددو الواادد   ددا ثمان ددة  شددر مل ددون ل ددوا ل تان ددة 

          ي  ال تة.

 

                                                                   تح أ أقا ق تط  ق   ه املاأا  موج  قراا يو ا  ا وزيرف املال ة والعم .

  

  

                                                                          تمدياااااااااد مفاعيااااااااال باااااااااراءات ال ماااااااااة الصاااااااااادرة عاااااااااس تمدياااااااااد مفاعيااااااااال باااااااااراءات ال ماااااااااة الصاااااااااادرة عاااااااااس     : :                     والثماااااااااانون والثماااااااااانون                   الخامساااااااااةالخامساااااااااة              املاااااااااادةاملاااااااااادة

                      ن اإلجتما  ن اإلجتما                                          الصندوق الوط ي للضماالصندوق الوط ي للضما

  
أ لغايدددة  مددد  

ُ
           ت
ُ
                                              مفا  ددد   دددراءات ال مدددة الوددداأاا  دددا الودددت و  الدددوطين       2021 /  12 /  11 

                               ل للمرس دددددددات ال دددددددن سددددددد أت اال ددددددد وا ات     2020                          لل دددددددمان اضجتمددددددداع  لدددددددال  العدددددددام 

                                     ل قو تق م   طل  تق  ط تلك اال  وا ات.    2011                          املتوج ة  ل ها لغاية العام 

 

 

                    الصاااااادر  ااااا  الصاااااادر  ااااا            .22.22                            مااااس القااااارار رقاااا  مااااس القااااارار رقاااا          0.0.                          تعاااااديل املاااااادةتعاااااديل املاااااادة    : :                     والثمااااانون والثمااااانون                   السادساااااةالسادساااااة              املااااادةاملااااادة

                                                                    )إدارة وفي  أمالك الدولة الخصوصية()إدارة وفي  أمالك الدولة الخصوصية(            .142.142  //    .2.2

  

                 )إأااا و  ددددددع قمددددددال        1124 /  22          الودددددداأا يدددددد       222              مددددددا القددددددراا اقددددددم     40           تعدددددد   املدددددداأا 

                                ال ولة الةووص ة( لتو ح  ما يل :

                                 مدددا لدددال  م ايددد ا يدددتم تت  م دددا مدددا ق ددد                                  يم دددا تدددأج و قمدددال  ال ولدددة الةووصددد ة

 إلددددى أف ددددو  ددددروط ي ددددعه وزيددددر املال ددددة  تدددداءا  لددددى إق ددددوا             إأااا املتاق
ا
                                    ا            ودددداتل  إسددددتتاأا
ا
             

                                امل يرية العامة للشرون العقااية.
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                                 يتم التأج و ولف وات ا  ا ا ق   :

                                                                         قاعددددع سددددتوات قا لددددة للتج يدددد  ملددددرا واادددد ا  الن دددد ة للعقددددااات امل ن ددددة والعقددددااات   ددددو  -

    ها.                                                امل ن ة ال ن ال يت ما  ق  اضيجاا إقامة إ شاءات  ل 

                                                                         ت ددع سددتوات قا لددة للتج يدد  ملددرا واادد ا  الن دد ة للعقددااات   ددو امل ن ددة ال ددن يت ددما  -

                                 ق  اضيجاا إقامة إ شاءات  ل ها.

                                                                         ا تددددتم إقامددددة اض شدددداءات لغايددددة اسددددت ماا العقدددداا املددددرجر  عدددد  موافقددددة وزيددددر املال ددددة  تدددداءا 

                                                                 الق وا  م ير  ام الشرون العقاايةل  رط   م م الفة القوان ن املر  ة.

                                                                        تنتقددد  مل  دددة  ددد ه اض شددداءات لل ولدددة الل تان دددة  تددد  ان هددداء مددد ا اضيجددداا قو سدددقوط   

                                                                     ادددق امل دددتأجر مل الفتددده  دددروط التدددأج ول أون قن يتوجددد   لدددى  ال ولدددة قف م لددد  قو 

                          لقاء تمل  ا   ه اض شاءات.      تعويو 

                                                                     ف مددددا  دددد ا ا اددددوا  ال ددددن تددددرجر ف هددددا العقددددااات  ادددد  ق ددددةا  القددددانون العددددام يجددددرف 

  لدددددى قن ال تقددددد  ق مدددددة اضيجددددداا  دددددا اثتددددد ن  املايدددددة مدددددا      التدددددأج
ا
                                              و  دددددامل اأ العليدددددن اودددددرا
ا
                     

                         الق مة الت م ن ة للعقاا.

                                                                        إذا لدددم تددد فع  ددد الت التدددأج و يددد  قوقدددات اسدددتحقاق ال قو تمددد  م الفدددة قاملدددام العقددد ل 

                                                                  يم ددددددا لددددددوزير املال ددددددة الح ددددددم   ددددددقوط اددددددق امل ددددددتأجر إال إذا ات دددددد  قددددددرااا  مالاقددددددة 

                                                   الطددددر  القانون ددددةل وال يق دددد   دددد ا القددددراا قف طريددددق مددددا طددددر                     تتف دددد  العقدددد   جم ددددع

         املراجعة.
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                 النافاااا النافاااا                           مااااس القااااانون مااااس القااااانون         2929                        تعااااديل املااااادة تعااااديل املااااادة       ::                    والثمااااانون والثمااااانون                   السااااابعةالسااااابعة              املااااادةاملااااادة
 
 ح مااااا
 
 ح مااااا
 
     
 
      ..        رقاااا  رقاااا          

                                                                              )قاااااااانون املوازناااااااة العاماااااااة واملوازناااااااات امل  قاااااااة )قاااااااانون املوازناااااااة العاماااااااة واملوازناااااااات امل  قاااااااة             20202020  //  22  //  ..            تاااااااار   تاااااااار   

                                                                                    ) تعااديل قيمااة ضاامان الودائاا  املصاارفية املشاامولة ) تعااديل قيمااة ضاامان الودائاا  املصاارفية املشاامولة     ( (         20202020          لعااام لعااام 

                                                                                                  مانة مهسساة ضامان الودائا  املصارفية واملنصاو  عليهاا  ا  مانة مهسساة ضامان الودائا  املصارفية واملنصاو  عليهاا  ا      بضبض

                    و ااا  املاااادة و ااا  املاااادة             14.214.2  //  ..  //  44            تاااار   تاااار           2.2.  //    2929                              ماااس القاااانون رقااا  ماااس القاااانون رقااا          1919            املاااادة املاااادة 

    ((        14411441  //    1111  //  22            تار   تار             110110                              مس القانون رق  مس القانون رق          1919

  

 
 
 أوال
 
            ح   تو ح:      1142 / 2 / 1      تااي      42 /  25               ما القانون اقم     16             : تع   املاأا    

                           ة يدددددددد  ل تددددددددان الوأااددددددددع  العملددددددددة                                       ايددددددددة املرس ددددددددة قن ت ددددددددما لدددددددد   املودددددددداا  العاملدددددددد

                                                              الل تان ة و العمالت ا جتب ة م ما  ان نوع   ه الوأااع قو قجل ا.

                   مل ددددون ل ددددوا ل تان ددددة          ثالثمايددددة       /  . .         00000000   100                           تشددددم  ال ددددمانةل لغايددددة م لدددد   /

 وفا دد ال مجمددوع ا ددا ات الوأااددع العا دد ا 
ا
                                      قو مددا يعاألدده  ددالعمالت ا جتب ددة اقسددماال
ا
                                   

                                              قف مور  ويعتبو مر   املور  وفرو ه مرس ة واا ا.              ملوأع واا  ل   

 ما تااي  توق  املور   ا ال فع.
ا
                              إن   ه الح ا ات ال تنتج فوا   ا ت ااا
ا
                                     

                                                                تدددد ما يملددددون  ادددد  املددددوأ  ن لدددد   موددددر  متوقدددد   ددددا الدددد فع ا ددددا ات م يتددددة قو 

                                                                     و دددددددا مدددددددا املوج دددددددات تجددددددداه املودددددددر  املددددددد  وال سدددددددواء  انددددددد   العملدددددددة الل تان دددددددة قو 

                                                                 مالت ا جتب ددةل تجددرف مقاصددة  دد ن مجمددوع ا ددا اته ال ا تددة ومجمددوع ا ددا اته      ددالع

                                                                  امل يتدددة وموج اتددده ا لدددر . وال تشدددم  ال دددمانة سدددو  اصددد  ه الددد ا ا لددد   املودددر  

                                        لغاية م ل  قاععماية مل ون ل وا ل تان ة.

                                                          ويعتبو    ا اب مش و ل م ما تع أ قالحا هل  م ا ة ا اب واا .

  م ا ة ا
ا
         ويعتبو قي ا
ا
                        اب واا     ا اب تر ة.           

                                                                    ت دددت ي  مدددا ال دددمانة الح دددا ات العا ددد ا لرؤسددداء وق  ددداء مجدددالس إأااا املوددداا  

                                                                واملددددد ااء ومراقبددددددن الح دددددا ات وزوجددددددات ا  ددددددةا  املددددد  وايا وقصددددددول م وفددددددرو  م 

                            ل   املور  ال ف ينتمون إل ه.
 

 
 
 ثانيااا
 
       إصددال          املتعلددق      1111 /  11 / 2      تددااي       110               مددا القددانون اقددم    1                : يلغددى ندد  املدداأا      

              الوضع املوري .
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 ثالثاااا
 
      تدددااي       110               مدددا القدددانون اقدددم     16           ( مدددا املددداأا  1    ( و) 2    ( و) 1                  : يعددد   نددد  ال تدددوأ )     

            ح   تو ح:      1111 /  11 / 2

           مل ددون ل ددوا          ثالثمايددة      /  .          00000000   100                                    الوأااددع  العملددة الل تان ددة ا دد  م لدد  /  -   1

           مل دددددون ل دددددوا    ة يددددد  ما   ثالث                                                    ل تان دددددة و ددددد لك الوأاادددددع  دددددالعمالت ا جتب دددددة ملدددددا يعددددداأ  م لددددد  

                                                              ل تان دددددة  ح ددددد  سدددددعر صدددددر  العملدددددة ا جتب دددددة  تدددددااي  إ دددددالن توقددددد  املودددددر   دددددا 

                                                                    الدددددد فع قو قددددددراا وضددددددع ال دددددد  وم مددددددا  لغدددددد  الق مددددددة اضجمال ددددددة ملجمددددددوع الوأااددددددع لدددددد   

              املور  الواا .

                                                                      ال تشدددددم  ال دددددمانة الوأاادددددع يددددد  فدددددروع املودددددر  يددددد  الةدددددااج. ويعتبدددددو املر ددددد  الر يملددددد ن 

                                                 يدد  ل تدان مرس ددة وااد ا ف مددا يتعلدق  تط  ددق قاملدام  دد ه                     للمودر  وجم ددع فرو ده

       املاأا.

      % فدددوا     10                                                       يددد فع مدددا قصددد  ال دددمانة املددد  واا يددد  الفقدددرا ال دددا قة ا ددد    ددد ة   -   2

                                                                        صدد وا قددراا إ ددالن التوقدد   ددا الدد فع قو قددراا وضددع ال دد  ويدد فع الرصدد   ال دداق  إمددا 

 وإمدددا  دددا طريدددق سدددت ات ل يتدددة لدددال  م لدددة سدددتة وفقدددا ملدددا 
ا
                                               تق ددد طا
ا
            يقدددراه املجلدددس       

                   املر  ف ملور  ل تان.

                                                          ف مدددددددا يتعلدددددددق  ال دددددددمانة فقدددددددطل و تددددددد ما يملدددددددون  اددددددد  املدددددددوأ  ن لددددددد   مودددددددر    -   1

                                                                    متوقدد   ددا الدد فع قو موضددو ة ال دد   ل دده ا ددا ات م يتددة قو   و ددا مددا املوج ددات 

                                                                         تجدداه املوددر  املدد  وال سددواء ق اندد   العملددة الل تان ددة قو  ددالعمالت ا جتب ددةل تجددرف 

                                                         اي  إ ددددالن توقدددد  املوددددر   ددددا الدددد فع قو قددددراا وضددددع ال دددد   ل دددددهل  دددد ن            املقاصدددددة  تددددا

                                                                   مجمددددوع ا ددددا اته ال ا تددددة ومجمددددوع ا ددددا اته امل يتددددة وموج اتدددده ا لددددر  وال تشددددم  

                                                                        ال مانة سو  اص  ه ال ا ا ل   املور  لغاية م ل  ما  ن مل ون ل وا ل تان ة.

  

                                  إجاااااراء مسااااا  مياااااداني إجاااااراء مسااااا  مياااااداني                                                           إلااااازام البلاااااديات كاااال  ااااا  نطاقهااااااإلااااازام البلاااااديات كاااال  ااااا  نطاقهاااااا    : :                                     الثامناااااة والثماااااانون الثامناااااة والثماااااانون               املااااادةاملااااادة

                                                                                                للمهسسااااااااااات التجار ااااااااااة والصااااااااااناعية واملهنيااااااااااة القائمااااااااااة ضاااااااااامس للمهسسااااااااااات التجار ااااااااااة والصااااااااااناعية واملهنيااااااااااة القائمااااااااااة ضاااااااااامس 

                                                                                نطاقها  وتزو د وزارة املالية بنتيجة املس نطاقها  وتزو د وزارة املالية بنتيجة املس 
 

 للمرس دددات التجاايدددة والودددتا  ة 
ا
 م ددد ان ا

ا
                             يتوجددد   لدددى  ددد   ل يدددة قن تجدددرف مسدددحا

ا
        

ا
                               

                                                                     وامل ت ددددة القا مددددة ضددددما نطاق ددددا يدددد  م لددددة ققوددددا ا سددددتة ق دددد ر مددددا تددددااي  نفدددداذ  دددد ا 

                                                                    نل  مدددا يتوجددد   ل هدددا ت ويددد  وزااا املال دددة لدددال   ددد ر مدددا إن هددداء امل لدددة املشددداا        القدددانو 

  تت جددة ذلددك املسدد  ي دد ن اسددم صدداا  املرس ددة ال ال دد  
ا
 مفوددال

ا
                                             إل هددا ق ددالهل تقريددرا

ا
     

ا
                  

                                                          واقدددددددددم ومملدددددددددان هدددددددددجله واقمددددددددده ال دددددددددريبن يددددددددد  ادددددددددا  وجدددددددددوأه  الن ددددددددد ة لأل دددددددددةا  



  25/1/2021                                        20212021  للعامللعام  العامةالعامة  املوازنةاملوازنة  قانون قانون   مشروعمشروع  

  

87 

              ةا  املعتدددددددددوي نل                                                  الط  ع ددددددددد نل واسدددددددددم الشدددددددددر ة واقم دددددددددا ال دددددددددريبن  الن ددددددددد ة لأل ددددددددد

                                                            وط  عة النشاط و توان ممااسته واقم ال ات  لجم ع  رالء ا  ةا .

                                                                         وتتم مالاقة    مجلس  ل ف لم يقم به ا املس  وإي اع نتا جه إلى وزااا املال ة.

 

                      طحاااس متنقلاااة طحاااس متنقلاااة           آالتآالت                                                            إلااازام اتحاااادات البلاااديات بتاااوفير إلااازام اتحاااادات البلاااديات بتاااوفير     : :                                     التاساااعة والثماااانون التاساااعة والثماااانون               املاااادةاملاااادة

                                                          ل  د مس الرمي العشوائي للردمل  د مس الرمي العشوائي للردم

                                                                ح دددددر  لدددددى قالدددددحاب ا ااضددددد ن و لدددددى قالدددددحاب واش ال تددددداء نقددددد  الدددددرأم التددددداتج  دددددا  ي

                                                              استوال  ا ااض ن وواش ال تاء إلى قما ا قلر  وام ه  شمل    شواا .

ُ                                                                     مددا ُيلدد م  دد  اتحدداأ  لدد يات  تددوف و ق ت طحددا متتقلددة مددا قموالدده الةاصددةل إمددا مددا      

                 ع واش ال تددداء ويددد                                                       لدددال  تمل  دددا قو مدددا لدددال  اسدددتئجاا ال يدددتم اسدددت  ام ا يددد  مواقددد

                                                          واش استوال  ا ااض ن الواقعة ضما نطا  ال ل يات التا عة له. 

                                                    الطحا  لى نفقة قالحاب ا ااض ن وواش ال تاء مقا   اسم.     رالت          يتم تشغ   

                                                              ا     تحددد أ  تددد  اضقت ددداء أقدددا ق تط  دددق  ددد ه املددداأا و ددد لك الرسدددم  مرسدددوم  تددداءا  لدددى 

                ل يئة وال اا ة.                                          اق وا  وزااء املال ة وال الل ة وال ل يات وا

 

                                                                                    فرض تدابير وغرامات ل  د مس اشتعال األراض يفرض تدابير وغرامات ل  د مس اشتعال األراض ي    : :                 التسعون التسعون               املادةاملادة

ُ                                                                   ُيلددددد م قالدددددحاب ا ااضددددد ن  ات ددددداذ  افدددددة التددددد ا  و الالزمدددددة لتشددددد ي  ق ودددددان ا  دددددجاا 

                                                                       وإ قدداء قااضددد هم لال دددة مدددا ا  شددداب ومدددا  ددد  املدددواأ القا لدددة لأل دددتعا ل ال سددد ما يددد  

                                 هاية   ر تشريا ال ا   ما    ستة.                                   الف وات املمت ا ما قو  قياا ولغاية  

                                                                     يتوجددد   لدددى اتحددداأات ال لددد يات وال لددد يات تدددأم ن املعددد ات الةاصدددة  فدددرم ا  ودددان 

                                                                      وا  شدددداب بهدددد   تحويل ددددا إلددددى قسددددم ا قو مددددواأ يم ددددا اسددددتعمال ا لغايددددات الت فئددددةل 

           مقا   اسم.

                                                                 تفرب  لى    ما ي ال  قاملام   ه املاأا  رامة   ب ة  ا    م و مرعع.

                                                            وزااا ال اا ة  التن  ق مع ال ل يات متا عة تتف     ه املاأا. دد      تملل 

                                                                    ا تحدد أ  تددد  اضقت ددداء أقدددا ق تط  ددق  ددد ه املددداأا  مدددا تحدد أ الغرامدددات  مرسدددوم  تددداءا 

                                                               لى اق وا  وزااء املال ة وال الل ة وال ل يات وال اا ة وال يئة.
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                        تجات سياحيةتجات سياحية                                                                    إعطاء وزارة السياحة ال ق    بي  منإعطاء وزارة السياحة ال ق    بي  من    : :                   والتسعون والتسعون                   ال اديةال ادية              املادةاملادة
  

                                                                 تعطددددددؤ وزااا ال دددددد ااة الحددددددق يدددددد    ددددددع متتجددددددات سدددددد اا ة م دددددد قة الدددددد فع  العملدددددددة 

                              ا جتب ة  بو موقع ا اضل  وو  .
 

                                                                 تحددد أ أقدددا ق تط  دددق  ددد ه املددداأال  تددد  اضقت ددداء  موجددد  قدددراا مشددد و  يوددد ا  دددا 

                       وزيرف املال ة وال  ااة.
  

 

                            تهالك ال هرفاءتهالك ال هرفاء                                                      تعديل تدر ج  للتعرفة على إستعديل تدر ج  للتعرفة على إس    : :                   والتسعون والتسعون                   الثانيةالثانية              املادةاملادة

                                           ا                                 لدددى الحملومدددة ات ددداذ قدددراا يددد  مجلدددس الدددوزااء  تددداءا  لدددى اق دددوا  وزيدددر الطاقدددة وامل ددداهل 

 للتعرفدددة  لدددى اسددد هال  ال  ر ددداء وفدددق جددد و   يواددد  التعرفدددة 
ا
 تددد ايج ا

ا
                                                    يحددد أ تعددد يال

ا
        

ا
          

     و لدددى   .                                                                   والتغ يدددة  ددد ن املتددداطق ويدددرأف إلدددى تدددوازن مدددال  تددد اي   ملرس دددة   ر ددداء ل تدددان

                                           اض قدددددددداء  لددددددددى تعرفددددددددة م ف ددددددددة لدددددددد وف اضسدددددددد هال  املددددددددت فو                 قن يلحددددددددو املرسددددددددوم

               و   ا  صتا  ة.

  

                                                       منح التعلي     القطاع العاممنح التعلي     القطاع العام              توحيدتوحيد    : :                   والتسعون والتسعون                   الثالثةالثالثة              املادةاملادة

  ف ندددد  رلدددر  ددددام قو لددددا ل تعتمددد  ال ددددقو  املحدددد أا يددد  تعاون ددددة مددددو ف  
ا
                                                            لالفدددا
ا
    

        ل لددددددد يات                                                              ال ولدددددددة  الن ددددددد ة ملدددددددتح التعلددددددد م يددددددد  اضأااات واملرس دددددددات العامدددددددة  افدددددددة وا

                        لموجددوأيا يددد  الة مددة وذلدددك  ل   ل                                           واتحدداأات ال لدد يات وسدددا ر ق ددةا  القدددانون العددام

 ما العام ال ااس ن 
ا
                   ا ت ااا
ا
       2020    -2021    .  
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                  البنااديسالبنااديس                وتعاديلوتعاديل                  السادساةالسادساة              املاادةاملاادة        ماسماس      دد                الفقاارةالفقاارة              تعاديلتعاديل    : :                   والتساعون والتساعون                   الرابعاةالرابعاة              املاادةاملاادة

                بتاااار  بتاااار                  الصاااادرالصاااادر          .12.12          رقااا رقااا                     القاااانون القاااانون         ماااسماااس        .1.1              املاااادةاملاااادة        مااسمااس    " "   بب    " "   وو    " "       أأ  ""

                الهي ااااةالهي ااااة                وإنشاااااءوإنشاااااء              العااااامالعااااام                القطاااااعالقطاااااع         اااا  اااا                 الفسااااادالفساااااد                مكافحااااةمكافحااااة  ))            20202020  //  ..  //  99

   ((            الفسادالفساد                ملكافحةملكافحة                  الوطنيةالوطنية
 

      2020 / . / 9      تااار        .12                                                تعاادل الفقاارة "د" مااس املااادة السادسااة مااس القااانون رقاا  

                                                                    )مكافحاااة الفسااااد  ااا  القطااااع العاااام وإنشااااء الهي اااة الوطنياااة ملكافحاااة الفسااااد( 

 :             لتصبح  ما يل 

                                    املنصااااو  علاااايه  أعاااااله حيااااازة شااااهادات عليااااا                         يشااااترط  اااا  األعضاااااء الخبااااراء   - د"

                                                             )ماجيساااااتير وماااااا فاااااوق(  ااااا  ا تصاصاااااه  باإلضاااااافة إلاااااى  بااااارة ال تقااااال عاااااس عشااااار 

                                                                  سنوات  أو حيازة إجاازة  ا  إ تصاصاه  باإلضاافة إلاى  بارة ال تقال عاس عشار س 

 ".   سنة

              الصاااادر بتاااار        .12               ماااس القاااانون رقااا      .1                                 يعااادل البنااادان " أ" و" ب" ماااس املاااادة 

                                                         افحااة الفساااد  اا  القطاااع العااام وإنشاااء الهي ااة الوطنيااة ملكافحااة    )مك    2020 / . / 9

 :                           الفساد( بحيث يصبحان  ما يل 
 

                                                            ي ااون للهي ااة موازنااة ساانو ة  اصااة تاادر   اا  فصاال  ااا  ضاامس باااب رئاسااة  -   أ

                                                                      مجلس الوزراء    قاانون املوازناة العاماة وت اون كافياة لت طياة مصاار ف الهي اة 

 .         ونشاطاتها

عد الهي ة مشروع املو 
ُ
                    ت
ُ
 لألصاول الاى وز ار املالياة ضامس  

 
                           ازنة و رسله رئيسها وفقاا
 
                       

 .                                            املهلة املنصو  عليها    قانون املحاسبة العمومية
 

                                                            يفاااتح للهي اااة حسااااب  اااا  لااادى مصااارء لبناااان  و تاااولى رئااايس الهي اااة عقاااد  -   ب

 لألصاول املنصاو  عليهاا  ا  قاانون املحاسابة العمومياة والقااوانين 
 
                                                        نفقاتهاا وفقاا
 
            

 .             املرعية اإلجراء
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                                                                                  ماااانح كاااال عربااااي أو اجنةااااي يشااااتري وحاااادة ساااا نية  اااا  ماااانح كاااال عربااااي أو اجنةااااي يشااااتري وحاااادة ساااا نية  اااا      ::                  والتسااااعون والتسااااعون                   الخامسااااةالخامسااااة              املااااادةاملااااادة

                        لبنان إقامةلبنان إقامة
  

                                                                       لالفددددا  ف ندددد  رلددددرل ومددددع مرا دددداا ا املددددام القانون ددددة املتعلقددددة  تملددددك ا جاندددد ل يمددددتح 

                                                                       ددددد   رعددددد  قو قجتبدددددن يشددددد وف واددددد ا سددددد ت ة يدددددد  ل تدددددانل إقامدددددة ط لدددددة مددددد ا مل  تدددددهل لدددددده 

                                                     ل تانل  لى قن ال تق  ق مة تلك الوا ا ال  ت ة  ا: دد                         ول وجته وقوالأه القاصريا ي

                                                           أ.ق. ثالثمايدددة ولم دددون قلددد  أوالا قم و دددد  للواددد ا ال ددد ت ة القا مددددة          1200000   -

                  ضما محاف ة   ووت.

                                                                أ.ق.   . . مايتدددا قلددد  أوالا قم و ددد  للواددد ا ال ددد ت ة القا مدددة يددد  سدددا ر          2000000 -

                املحاف ات ا لر .

                                     ا ال دددددد ت ة  موجدددددد  تحويدددددد  موددددددري  مددددددا قادددددد                            لددددددى قن يددددددتم ت دددددد ي  ثمددددددا الوادددددد

                                                           املواا  العاملة لااج ل تان إلى قا  املواا  العاملة ي  ل تان.

                                                                 ي دددددددت ي  مدددددددا قاملدددددددام  ددددددد ه املددددددداأا التدددددددازاون ال دددددددوايون والالجئدددددددون الفل دددددددط ن ون 

  لى ضرواا توف و  روط العوأا إلى قوطا هم.
ا
                                         تأ   ا
ا
       

                       موجددددد  قدددددراا يوددددد ا  دددددا وزيدددددر                                          تحددددد أ  تددددد  االقت ددددداءل أقدددددا ق تط  دددددق  ددددد ه املددددداأا  

                                                          ال الل ة وال ل يات  تاء الق وا  امل يرية العامة لألما العام.

 

 

            تاااااااار   تاااااااار             199199                              ماااااااس القاااااااانون رقااااااا  ماااااااس القاااااااانون رقااااااا          2121                        تعاااااااديل املاااااااادة تعاااااااديل املاااااااادة     ::                  والتساااااااعون والتساااااااعون                   السادساااااااةالسادساااااااة            املاااااااادة املاااااااادة 

    ((        20142014                                                                              )املوازنة العامة واملوازنات امل  قة للعام )املوازنة العامة واملوازنات امل  قة للعام             20142014  //  22  //    2121
  

                )املوازندددددددددة العامدددددددددة       2011 / 2 /  11      تدددددددددااي       166               مدددددددددا القدددددددددانون اقدددددددددم     21            تعددددددددد    املددددددددداأا   

                (لتو ح  التال :    2011                       واملوازنات امللحقة للعام 

                                                                 تق دددط الدددد يون والفوا ددد   افددددة املتوج دددة للوددددت و  الدددوطين لل ددددمان االجتمدددداع    - 1

           سدددتة  لدددى قن     20                        لدددى قق دددام مت ددداوية وملددد ا       2020                              لدددى ال ولدددة لغايدددة  هايدددة العدددام 

               وذلدددددك  عددددد  تددددد ق ق       2021                                              ي ددددد أ الق دددددط ا و  ق ددددد   هايدددددة  ددددد ر قيلدددددو  مدددددا العدددددام

                                     ق مة   ه ال يون ما ق   وزااا املال ة.

                                                      تح أ أقا ق تط  ق   ه الفقرا  قراا يو ا  ا وزير املال ة
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                                                               ت وتدددد   لددددى الدددد يون املق ددددطة فا دددد ا سددددتوية تددددوازف نودددد  معدددد   الفا دددد ا  لددددى   - 2

                      ست ات الة يتة مل ا ستة

          اال تمدددددددددداأات                          يدددددددددد  موا  دددددددددد  ا القانون ددددددددددة مددددددددددا       2021                   ت دددددددددد أ م ددددددددددتحقات العددددددددددام   - 1

                              امل ووة ل  ه الغاية ي  املوازنة

                                                           يم ددددددددا ت دددددددد ي  أيددددددددون ال ددددددددمان االجتمدددددددداع   واسددددددددطة سددددددددت ات ل يتددددددددة  ددددددددالل وا   - 6

                                     الل تان ة تو ا ا الحملومة ل  ه الغاية

                                                                 تحدددد أ أقددددا ق تط  ددددق  دددد ه املدددداأا  تدددد  االقت دددداء  قددددراا مشدددد و  يودددد ا  ددددا وزيددددرف 

               املال ة والعم .
  
  

  

ادة  ادة املاا ابعة والتسااعون             املاا ابعة والتسااعون الساا                                                     مااس قااانون املحاساابة العموميااة مااس قااانون املحاساابة العموميااة           214214                     اااء املااادة  اااء املااادة     الال    ::                                  الساا

            تااااااااااااااار   تااااااااااااااار                 194.4194.4                                                                  وتعديالتااااااااااااااه الصااااااااااااااادر بموجااااااااااااااب املرسااااااااااااااوم رقاااااااااااااا  وتعديالتااااااااااااااه الصااااااااااااااادر بموجااااااااااااااب املرسااااااااااااااوم رقاااااااااااااا  

                                              واالستعاضة عنها بنص آ رواالستعاضة عنها بنص آ ر            14.214.2  //    1212  //    2020
 

                                                مددددددددا قددددددددانون املحاسدددددددد ة العموم ددددددددة وتع يالتدددددددده الودددددددداأا  موجدددددددد       211           تلغددددددددى املدددددددداأا 

                           وي تعاب   ها  الت  التال :    1141 /  12 /  10      تااي         16141           املرسوم اقم 
 

         قمدا أولدة   –        قمدا  دام   –                                              ع اوات   افدة ا ج د ا ا مت دة )جدي  قدو  قمدا أاللد     ت ف

ن ات ة     م هم واات ه والتعوي ات امل تحقة له                                                                          الخ....(  تاء  لى ج او  ت   
 

                                                      تح أ أقا ق تط  ق   ه املاأا  قراا يو ا  ا وزير املال ة.
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        4040                                        سالك االداري ماس املااادة سالك االداري ماس املااادة                                                 تعاديل الفقاارة املتعلقاة بالتعاديل الفقاارة املتعلقاة بال    ::                                  الثامناة والتساعون الثامناة والتساعون             املاادة املاادة 

            20142014                                                                                            مااااااااس قااااااااانون املوازناااااااااة العامااااااااة واملوازناااااااااات امل  قااااااااة لعاااااااااام مااااااااس قااااااااانون املوازناااااااااة العامااااااااة واملوازناااااااااات امل  قااااااااة لعاااااااااام 

    ((        20142014  //  22  //    2121            تار   تار             199199                          )القانون رق  )القانون رق  
 

                        مدددددا قدددددانون املوازندددددة العامدددددة     10                                            تعدددد    الفقدددددرا املتعلقدددددة  ال دددددلك االأااف مدددددا املدددداأا 

  ح       ( لتوددددددد     2011 / 2 /  11      تددددددااي       166             )القدددددددانون اقددددددم       2011                      واملوازنددددددات امللحقددددددة لعددددددام 

          التال :

                       الن  ة لل لك االأااف 

 ما     22 -
ا
 لل يا  ا روا  مل م ا ت ااا

ا
     اما

ا
                           

ا
    1 / 5 / 2011     

 للدددددد يا أللددددددوا الة مددددددة  تددددددااي      20 -
ا
                            امدددددا
ا
                     ومددددددا ق دددددد   لددددددى قن تراعددددددى       2011 / 2 /  11    

                      االاملام الةاصة  املرقا.

                   وال اق  أون تع ي .  

  
  

  

          ار   ار     تاااااااااتااااااااا          199199                              ماااااااااس القاااااااااانون رقااااااااا  ماااااااااس القاااااااااانون رقااااااااا          2929                        إل ااااااااااء املاااااااااادة إل ااااااااااء املاااااااااادة     ::                                  التاساااااااااعة والتساااااااااعون التاساااااااااعة والتساااااااااعون             املاااااااااادة املاااااااااادة 

    ( (         20142014                                                                              )املوازنااااة العامااااة و املوازنااااات امل  قااااة لعااااام )املوازنااااة العامااااة و املوازنااااات امل  قااااة لعااااام             20142014  //  22  //    2121

                  بنص جديدبنص جديد      اا                          واالستعاضة عنهواالستعاضة عنه
 

 

                           وي تعاب   ها  الت  التال :     166               ما القانون اقم     25          لغى املاأا  ت
 

  ف ند   دام او لدا  تجمد  طل دات االاالدة  لدى التقا د  مدا لدال االدة  لدوم 
ا
                                                                لالفدا
ا
    

                              مددا قددانون املددو ف ن والحدداالت ال ددن     11            ا ددا املدداأا                                ال ددا القانون ددة والحدداالت ال ددن تر 

    22                       الن دد ة لل دد اط واملدداأا    1 و   2        ال تدد ان     21                                 ير ا ددا قددانون الدد فاع الددوطين املدداأا 

                                                         الن ددددد ة للرت ددددداء واالفدددددراأ ملددددد ا ثدددددالث سدددددتوات مدددددا تدددددااي  نفددددداذ  ددددد ا    4 و   6        ال تددددد ان 

  .        القانون 

 

 ملددا واأ ا دداله يم ددا لملدد  مددا املعت دد ن  ااملددام  دد 
ا
                                          لالفددا
ا
                          ه املدداأا التقدد م  طلدد  ا هدداء     

  ددان  دد أ 
ا
         ل ماتدده اال قندده يدد   دد ه الحالددة ال يم ددا افاأتدده مددا املعدداش التقا دد ف ايددا
ا
                                                               

                                                             سدددتوات ل متددده وي دددتف   فقدددط مدددا تعدددويو الودددر  مدددا الة مدددة او املح دددومات 

                                                     التقا  ية وفقا ملا تت   ل ه القوان ن واالن مة التاف ا.
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                                                                      التعلااااااي  العااااااال  مهلااااااة الجااااااراء مساااااا  شااااااامل التعلااااااي  العااااااال  مهلااااااة الجااااااراء مساااااا  شااااااامل                                             اعطاااااااء وزارة التربيااااااة و اعطاااااااء وزارة التربيااااااة و                           املااااااادة املائااااااة: املااااااادة املائااااااة: 

                                                                                                  للمدارس كافة التابعة لها واعادة هيكلتها وتنظيمهاللمدارس كافة التابعة لها واعادة هيكلتها وتنظيمها
 

 

                                                                          لددددى وزااا ال و  ددددة والتعلدددد م العددددال  ولددددال  م لددددة سددددتة مددددا تددددااي   شددددر  دددد ا القددددانون 

      معا ددد    –                   املتوسدددطة واال ت ا  دددة   –                                        اجدددراء مسددد   دددام  للمددد اا  الرسدددم ة ال انويدددة 

                                                 لتقيدددددددن الدددددددخ.... وا ددددددداأا   ملل هدددددددا وتت  م دددددددا لتاا دددددددة  ددددددد أ                       ومددددددد اا  التعلددددددد م امل دددددددن وا

                                                                      التالمددد ا او الطدددالب و ددد أ املعلمددد ن و ددد لك لتاا دددة اال ن دددة امل دددتأجرا وال دددن يم دددا 

                                            االستغتاء   ها  ع  اجراء  مل ة ا اأا التت  م

 

                                                                        تشدددددددمل  لجتدددددددة ل ددددددد ه الغايدددددددة تتم ددددددد  ف هدددددددا وزااتددددددد  املال دددددددة وال و  دددددددة والتعلددددددد م العدددددددال  

 بهدد ا   –                   مجلددس الة مددة امل ن ددة              االضددافة الددى 
ا
      التفتددي  املر دد ف  لددى قن ت ددع تقريددرا
ا
                                

                                   الةوو  لال  م لة ال تتجاوز ثالثة ق  ر

 

                                                                 تحدددد أ أقددددا ق تط  ددددق  دددد ه املدددداأا  تدددد  االقت دددداء  قددددراا مشدددد و  يودددد ا  ددددا وزيددددرف 

                                 املال ة وال و  ة والتعل م العال .

  

  

                                          اماة واملشاار   املشاتر ة اماة واملشاار   املشاتر ة                                                           الطلاب ماس االدارات واملهسساات العالطلاب ماس االدارات واملهسساات الع    ::          وواحادوواحاد                        املادة املائاة املادة املائاة 

                                                                                                                        والشااركات املختلطااة الاا  .... تزو ااد وزارة املاليااة باملعلومااات التااي والشااركات املختلطااة الاا  .... تزو ااد وزارة املاليااة باملعلومااات التااي 

                                                                                                تمل ها عس موجودات الدولة العقار ة وغير العقار ةتمل ها عس موجودات الدولة العقار ة وغير العقار ة
 

 

                                                                    لدددددى جم دددددع االأااات واملرس دددددات العامدددددة واملشددددداايع املشددددد و ة والشدددددر ات امل تلطدددددة 

                                 دددا  دددا موجدددوأات ال ولدددة العقاايدددة                                               الدددخ .... ت ويددد  وزااا املال دددة  املعلومدددات ال دددن تمل

                                                                      و  ددددو العقاايددددة ضددددما م لددددة سددددتة ق دددد ر مددددا تددددااي  نفدددداذ  دددد ا القددددانون  االضددددافة الددددى 

                                                                     وج ددة اسدددتعما   ددد ه املمتلملددات و دددا ل ها يددد  اددا  وجددد وا و  دددو ذلددك مدددا املعلومدددات 

                                                                  ال دددددن يجددددد  ان تحددددد أ  مرسدددددوم يوددددد ا  دددددا مجلدددددس الدددددوزااء  تددددداء  لدددددى اق دددددوا  وزيدددددر 

  .      املال ة

 

 



  25/1/2021                                        20212021  للعامللعام  العامةالعامة  املوازنةاملوازنة  قانون قانون   مشروعمشروع  

  

94 

                                                                                          إعطاااااء ال  ومااااة مهلااااة ساااانة مااااس أجاااال وضاااا  آليااااة وا اااا ة إعطاااااء ال  ومااااة مهلااااة ساااانة مااااس أجاااال وضاااا  آليااااة وا اااا ة     ::            واثنااااانواثنااااان            املائااااة املائااااة               املااااادةاملااااادة

                                                                                        لتوحيد العطاءات بين مختلف أسالك القطاع العاملتوحيد العطاءات بين مختلف أسالك القطاع العام
 

                                                                   يتوجددد   لددددى الحملومددددة ولددددال  م لددددة سددددتة مددددا تددددااي  نفدددداذ  دددد ا القددددانون وضددددع رل ددددة 

                                                                     وا ددحة لتوا دد  العطدداءات  دد ن م تلدد  قسددال  القطدداع العددام )التغط ددة ال ددح ةل 

      .   ..(         ا  ة الخ.          املتح االجتم
 

 

                                                                                                  عااادم توجاااب التعاااو   العاااائل  عناااد اساااتفادة أفاااراد عائلاااة عااادم توجاااب التعاااو   العاااائل  عناااد اساااتفادة أفاااراد عائلاااة     ::          وثالثاااةوثالثاااة                        املاااادة املائاااة املاااادة املائاااة 

                                                                                                املوظااااااف أو املتقاعااااااد املتااااااو   مااااااس حصااااااته  مااااااس معااااااا  مااااااور ه  املوظااااااف أو املتقاعااااااد املتااااااو   مااااااس حصااااااته  مااااااس معااااااا  مااااااور ه  

                  التقاعديالتقاعدي
 

                                                                        ال يتوجدد  التعددويو العددا ل   تدد  اسددتفاأا قفددراأ  ا لددة املو دد  قو املتقا دد  املتددوي  

   ف.                               ما او هم ما معاش مواثهم التقا  

  

  

    ccoovviidd--    1414                                                                      تاااااااااأمين اعتماااااااااادات لقاحاااااااااات مااااااااارض ال وروناااااااااا تاااااااااأمين اعتماااااااااادات لقاحاااااااااات مااااااااارض ال وروناااااااااا     ::            وأربعاااااااااةوأربعاااااااااة                        املاااااااااادة املائاااااااااة املاااااااااادة املائاااااااااة 

                        بموجب مرسومبموجب مرسوم
 

             موجدددد  مرسددددوم     covid-11                                              يددددرما اال تمدددداأ الددددالزم لتددددأم ن لقااددددات مددددرب الملواونددددا 

                                                 يو ا  تاء  لى اق وا  وزيرف املال ة وال حة العامة.

 

 

                                      مااااا دون مااااس االستشاااافاء مااااا دون مااااس االستشاااافاء                                                               اسااااتفادة مااااوظفي الف ااااة الثالثااااة  و اسااااتفادة مااااوظفي الف ااااة الثالثااااة  و     ::          و مسااااةو مسااااة                        املااااادة املائااااة املااااادة املائااااة 

                                                                                                            على اساس الدرجة الثانية    املستشفيات ال  ومية والخاصةعلى اساس الدرجة الثانية    املستشفيات ال  ومية والخاصة
 

 

  ف ندد  الددر ي ددتف   مو فددو الفئددة ال ال ددة يدد  االأااات واملرس ددات العامددة 
ا
                                                                 لالفددا
ا
    

                                                                        وال لدددد يات واتحدددداأات ال لدددد يات واسددددات ا التعلدددد م ال ددددانوف والج ددددات الع دددد رية مددددا 

                              اء  لدددددددى اسدددددددا  ال اجدددددددة ال ان دددددددة يددددددد                                  فئدددددددة نق ددددددد  ومدددددددا أون مدددددددا لددددددد مات االستشدددددددف

                            امل تشف ات الحملوم ة والةاصة.
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                                                                                                      اساااتفادة املاااوظفين الاا يس يباشااارون عملهااا  بعااد تاااار   نفااااذ اساااتفادة املاااوظفين الاا يس يباشااارون عملهااا  بعااد تاااار   نفااااذ     ::        وسااتةوسااتة                        املااادة املائاااة املااادة املائاااة 

                                                                                                        هااا ا القاااانون  عناااد انتهااااء  ااادماته  ماااس تعو ضاااات الصااارء ماااس هااا ا القاااانون  عناااد انتهااااء  ااادماته  ماااس تعو ضاااات الصااارء ماااس 

              الخدمةالخدمة
 
 

  ف ندد  الددر  ددام قو لددا  ي ددتف   املو فددون الدد يا ي ا ددرون  مل ددم
ا
                                                        لالفددا
ا
     عدد        

                                                                      تددااي  نفدداذ  دد ا القددانونل  تدد  ان هدداء لدد مااهم مددا تعوي ددات الوددر  مددا الة مدددة 

                                                                   وفقدددددا الن مدددددة ال دددددمان االجتمددددداع  املتودددددو   ل هدددددا يددددد  ال ددددداب الرا دددددع مدددددا القدددددانون 

  .                       )قانون ال مان االجتماع (    1141 /  01 /  24      تااي         11122                  املتف   املرسوم اقم 

 

                             مجلددس الددوزااء  تدداء  لددى اق دددوا                                             تحدد أ أقددا ق تط  ددق  دد ه املدداأا  مرسددوم يت دد  يدد 

             وزير املال ة.

 

 

        9292                                                          م ااااارر الاااااى املرساااااوم اإلشاااااترا   رقااااا  م ااااارر الاااااى املرساااااوم اإلشاااااترا   رقااااا          .2.2                        اضاااااافة املاااااادة اضاااااافة املاااااادة     ::          وسااااابعةوسااااابعة                        املاااااادة املائاااااة املاااااادة املائاااااة 

                                                                )نظام التقاعد والصرء مس الخدمة()نظام التقاعد والصرء مس الخدمة(            14921492  //  ..  //    2424            تار   تار   
  

              )ن ددددددددددام التقا دددددددددد        1151 / 4 /  21      تددددددددددااي      62             اض دددددددددد واع  اقددددددددددم         املرسددددددددددوم          ي دددددددددا  الددددددددددى  

  :            م را التال ة    24                          والور  ما الة مة(ل املاأا

  ف نددددد  رلدددددر  دددددام قو لدددددا ل وععددددد  مرا ددددداا قاملدددددام املددددداأا 
ا
                                               لالفدددددا
ا
          مدددددا املرسدددددوم     22    

                                 )ن دددددددام التقا ددددددد  والوددددددر  مدددددددا الة مدددددددة(ل       1151 / 4 /  21      تددددددااي      62             اض دددددد واع  اقدددددددم 

 لالنتقدددددا  املعددددداش التقا ددددد ف قو تعدددددويو الودددددر  قو امل وودددددات 
ا
 قدددددا ال

ا
                                                  يعتبدددددو اقدددددا

ا
     

ا
         

                 وتع يالتدددددددددهل ويشددددددددد وط     26 /  22        نون اقدددددددددم                                والتعوي دددددددددات املتودددددددددو   ل هدددددددددا يددددددددد  القدددددددددا

                                                                   السدددددددددتفاأا قفدددددددددراأ  ا لدددددددددة املو ددددددددد )ا( قو املتقا ددددددددد )ا( قو القدددددددددا م)ا(    مدددددددددة  امدددددددددة 

                                                                   املحددددد أيا يددددد  القدددددوان ن املر  دددددة اضجدددددراء قن ال يحققدددددوا قف ألددددد  لح دددددابهم الةدددددا  

 
ا
  دددان نو ددده قو موددد اه  اسدددتاتاء ا والأ )ذ دددواا

ا
 م دددقط للحدددق لددده طدددا ع االسدددتمراا قيدددا

ا
                                        

ا
                              

( الددددد يا لدددددم يتجددددداوزوا سدددددا ال امتدددددة  شدددددرل ويوقددددد  صدددددر   افدددددة الحقدددددو         قم إناثددددد
ا
                                                          ا
ا
 

                                                                        القا لدددة لالنتقدددا  امل الفددددة ل ددد ه الشدددروط  تددددااي  نفددداذ  ددد ا القددددانون  لدددى قن تحدددد أ 

 .                                    ا ل ة  موج  قراا يو ا  ا وزير املال ة
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  عدد  
ا
     ي ددقط الحددق القا دد  لالنتقددا  املدد  وا ق دداله  ددا الدد وج يدد  اددا  زواجدده مجدد أا
ا
                                                                

                                                           تدددهل  مدددا ي دددقط  ددد ا الحدددق  دددا ال وجدددة ال دددن ت وجددد   عددد  وفددداا مواثهدددا          وفددداا مواث

                                                                       وق  ددد ت إلدددى لانتدددده  عددد  طالق دددا قو ترمل ددددال ويددد  مدددا يتعلددددق  أولئدددك امل دددتف  يا مددددا 

                                                                     الحدددق القا ددد  لالنتقدددا  املددد  وا ق ددداله  تدددااي  نفددداذ  ددد ا القدددانون ف قددد  صدددر   ددد ا 

 .                                       الحق  ع  مروا ستة  لى نفاذ   ا القانون 

 

                                                      اأ ال تددددددددات العاز ددددددددات الرا دددددددد ات اللددددددددوات  تجدددددددداوزن سددددددددا الةام ددددددددة             يدددددددد  اددددددددا  انفددددددددر 

                                                                         والعشددريا قو املطلقددات قو ا اامدد   االسددتفاأا مددا الحددق القا دد  لالنتقددا  املدد  وا يدد  

                                                                       الفقدددرا ا ولدددى مدددا  ددد ا القدددانونل واللدددوات  تتدددوفر فددد ها  دددروط االسدددتحقا  املددد  واا 

   مدددددا     24           ة مدددددا املددددداأا                                                  يددددد   ددددد ا القدددددانون وتلدددددك املتودددددو   ل هدددددا يددددد  الفقدددددرا الةام ددددد

  %   60                       ل ف ودددددر  ل دددددا م لددددد  يدددددوازف     1151 / 4 /  21      تدددددااي      62                    املرسدددددوم اال ددددد واع  اقدددددم 

                                                                مدددددا إجمددددددال  ق مددددددة  دددددد ا الحددددددق  لددددددى قن ال يقددددد   ددددددا الحدددددد  ا أ ددددددؤ الرسددددددمن لألجددددددوا 

 .                   املعمو   ه ي     ا ن
 

                                                                       تحدد أ  آل ددة تودد ا  ددا وزيددر املال ددة قصددو  وإجددراءات تدد ق ق  افددة الحدداالت امل الفددة 

                                                            ددددددد ا القدددددددانونل  لدددددددى قن يعفدددددددؤ مدددددددا موجددددددد  أفدددددددع الفوا ددددددد  القانون دددددددة  لدددددددى        املدددددددام 

                                                                     الحقددو  امل ددد وأا مدددا يتقددد م لددال  سدددتة ق ددد ر تلددد  تددااي  نفددداذ  ددد ا القدددانون  طلددد  

 .           لت وية وضعه

 

            تااار   تااار           9292  //    9292                                              مااس املرسااوم االشااترا   رقاا  مااس املرسااوم االشااترا   رقاا          .9.9                        تعااديل املااادة تعااديل املااادة     ::              وثمانيااةوثمانيااة                        املااادة املائااة املااادة املائااة 

2424    //  ..  //  14921492          
  

      ح دددددد        1151 / 4 /  21      تددددددااي      51 /  62             اال دددددد واع  اقددددددم            مددددددا املرسددددددوم    64           تعدددددد   املدددددداأا 

              تو ح  ما يل :
 

  ف ند  رلددر  دام قو لدا ل يمتددع الجمدع  ددأف  دمل  مدا ا  ددملا   د ن املعدداش 
ا
                                                              لالفدا
ا
    

                                                                  التقا ددد ف قو امل وودددات والتعوي دددات ال سددد ما تلددددك املتودددو   ل هدددا يددد  القددددانون 

      و  ن:    26 /  22    اقم 

             معاش تقا  ف. -

            معاش ا تال . -
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  ان نو  ا.                 م ووات وتعوي ات ق -
ا
           يا
ا
   

                                                                ااتددددد  قو تعدددددويو قو قجدددددر مودددددرو  مدددددا ل يتدددددة ال ولدددددة قو املرس دددددات العامدددددة قو  -

          ال ل يات.

                                                                 ويدددددد  اددددددا  اسددددددتحقا  قف  تدددددد  مددددددا ال تددددددوأ ق دددددداله  اضضددددددافة الددددددى املعدددددداش التقا دددددد ف 

                  يور  ال ل  ا  لى.

                                                                 ي ددت ي  مددا تط  ددق  دد ا الددت  االددة الجمددع يدد  مددا لدد  االددة الشدد اأا املتوددو  

  .    1151 / 1 /  14      تااي       102               ما القانون اقم     14   أا              ل ها ي  املا

  

  

                                              ماااس املرساااوم االشاااترا   رقااا  ماااس املرساااوم االشاااترا   رقااا          9999                  ماااس املاااادة ماااس املاااادة       22                        تعاااديل البناااد تعاااديل البناااد     : :           وتساااعةوتساااعة                        املاااادة املائاااة املاااادة املائاااة 

102102      //  14921492             
 
 

           ح دد  يودد ح       1151 /   102                       مددا املرسددوم اال دد واع  اقددم     66         مددا املدداأا    2           يعدد   ال تدد  

          ما يل :

 

                             االلت دداا  عدد  قن يملددون املر دد  قدد                                              تجددرف ال وق ددة الددى ات ددة اا دد  قو مقدد م قو  م دد     - 2

                                                                    قمعدددد   لمددددس سددددتوات  لددددى االقدددد  يدددد  الرت ددددة ال ددددن  دددد  أو هددددا م ا ددددرال  لددددى قن يددددتم 

 وقن ال تددتم      120                                                 ت فدد و تدد اي   لعدد أ العمدد اء يدد  الجددي   ح دد  ال يتجدداوز 
ا
            م دد ا
ا
     

                                               ال وق ة ل  ه الرت ة إذا لم تتوافر مرا    ا را.
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                                                                                    صاااارء للودائااا  الجديااادة بالعملاااة األجن ياااة التاااي صاااارء للودائااا  الجديااادة بالعملاااة األجن ياااة التاااي                 تساااديد املتساااديد امل      ::          وعشااارةوعشااارة            املائاااة املائاااة               املاااادةاملاااادة

 مااس تااار   نشاار هاا ا القااانون بالطر قااة عينهااا 
 
 مااس تااار   نشاار هاا ا القااانون بالطر قااة عينهااا تااودع لااداها اعتبااارا
 
                                         تااودع لااداها اعتبااارا
 
                                                           
 
                  

                                                ورف  قيمة الضمانة عليهاورف  قيمة الضمانة عليها
 

 

لدددد م املودددداا   ت دددد ي  الوأااددددع الج يدددد ا  العملددددة
ُ
  ف ندددد  رلددددرل ت

ا
                                         لالفددددا

ُ
             

ا
         ا جتب ددددة      

 لددد يها قو مدددا لدددال  تحدددويالت مودددرف ة      ال دددن
ا
                              يدددتم إيددد ا  ا نقددد ا
ا
                   

ا
 لااج دددة ا ت دددااا
ا
    مدددا                

                                              ا      ت دددد ي  ا  الطريقددددة    هددددا ال ددددن قوأ دددد  لدددد يهال  تدددداءا  لددددى           القددددانون       دددد ا      شددددر       تددددااي 

                 طل  صاا  العالقة.

 

                      قلدد  أوالا قم و دد  قو مددا     20                                  لددى الوأااددع املشدداا إل هددا ق دداله إلددى    ة                 وترفددع ق مددة ال ددمان

                         يعاأل ا  العمالت ا جتب ة.

 

                   ا اا م مور  ل تان.                                  تح أ أقا ق تط  ق   ه املاأا  قراا م

 

  

  

  

                          نشر القانون نشر القانون       ::                        وال ادية عشروال ادية عشر              املائةاملائة              املادةاملادة
  

                                               يعم  به ا القانون فوا  شره ي  الجري ا الرسم ة.

 

 

 
 



1جدول رقم  بآالف الليرات 

 موزعة على االبواب 2021اعتمادات مشروع موازنة عام 

اعتمادات قانون الجزء االولبيان االبواب الباب
اعتمادات قانون الجزء 

الثاني
مجموع النفقات المقدرة

9,493,5951,147,00010,640,595رئاسة الجمهورية1

77,701,0001,882,50079,583,500مجلس النواب2

624,265,650400,424,7791,024,690,429رئاسة مجلس الوزراء3

1,731,2178,6881,739,905المجلس الدستوري4

103,711,474365,210104,076,684وزارة العدل5

169,034,8235,039,640174,074,463وزارة الخارجية و المغتربين6

1,540,432,82666,868,5541,607,301,380وزارة الداخلية و البلديات7

411,936,33225,937,911437,874,243وزارة المالية8

65,033,75477,516,809142,550,563وزارة األشغال العامة والنقل9

2,847,753,31038,362,4212,886,115,731وزارة الدفاع الوطني10

1,864,094,79515,073,4371,879,168,232وزارة التربية و التعليم العالي11

719,230,2991,198,860720,429,159وزارة الصحة العامة12

65,517,857355,65365,873,510وزارة االقتصاد و التجارة13

65,750,5982,648,61368,399,211وزارة الزراعة14

242,634,17984,521,579327,155,758وزارة االتصاالت15

473,820,373429,000474,249,373وزارة العمل16

41,471,0111,981,10043,452,111وزارة االعالم17

24,374,4206,862,87131,237,291وزارة الطاقة والمياه18

14,804,50584,40014,888,905وزارة السياحة19

38,055,8583,736,93841,792,796وزارة الثقافة20

5,460,195642,5006,102,695وزارة البيئة21

5,561,06661,6005,622,666وزارة المهجرين22

12,545,50638,65012,584,156وزارة الشباب و الرياضة23

369,548,59551,481369,600,076وزارة الشؤون االجتماعية24

7,409,54652,5007,462,046وزارة الصناعة25

6,526,270,0006,526,270,000النفقات المشتركة26

1,196,484,9091,196,484,909احتياطي الموازنة27

17,524,127,693735,292,69418,259,420,387 المجموع العام

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



رقم

الفصل
املجاميعالجزء الثاني الجزء األولتعيين الفصول

13,572,249,00013,572,249,000

10,492,580,00010,492,580,000اإليرادات الضريبية1

3,079,669,0003,079,669,000اإليرادات غير الضريبية2

حاصالت بيع األصول الثابتة3

الهبات4

4,687,171,3874,687,171,387

القروض املعقودة من الدولة لصالح الخزينة1

13,572,249,0004,687,171,38718,259,420,387

(واردات عادية)الجزء األول 

( 2 )جدول رقم 

جدول إجمالي بالواردات املقدرة للموازنة العامة 

2021مشروع موازنة العام 

(بآالف الليرات)

27,626,961الزيادة أو النقصان
%25.67النسبة املئوية للعجز

(واردات استثنائية)الجزء الثاني 

املجاميع

202118,259,420,387أرقام مشروع موازنة العام 

202018,231,793,426أرقام قانون موازنة العام 



2021 إيرادات 2020 محصل لغاية آب 2020 قانون موازنة بيان اإليراداتالفصلالباب

9,966,3746,919,76010,492,580 االيرادات الضريبية 1

                       4,918,568                     3,384,021                     4,129,554 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال11

837,449779,671922,554 ضريبة على االمالك12

3,862,4872,267,3633,766,749 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات13

691,562199,362470,963 الرسوم على التجارة واملبادالت الدولية14

445,322289,343413,746 االيرادات الضريبية االخرى15

3,429,6141,203,5013,079,669 االيرادات غير الضريبية 2

2,246,119534,9232,148,067امالك الدولة/ حاصالت ادارات ومؤسسات عامة 26

803,557442,288589,216 الرسوم والعائدات االدارية واملبيعات27

48,15012,42817,728 الغرامات واملصادرات28

331,788213,862324,658 االيرادات غير الضريبية املختلفة29

13,395,988   8,123,261     13,572,249   

4,835,80504,687,171

4,835,80504,687,171

000

4,835,805        -                       4,687,171         

18,231,7938,123,26118,259,420

محّصل لغاية شهر آب

 

2020

2020

مشروع موازنة 2021

 

املجموع العام

57 القروض الخارجية

مجموع القروض الخارجية

مجموع الجزء الثاني

 القروض الداخلية56

مجموع القروض الداخلية

(بماليين الليرات)

مجموع الجزء األول

مقارنة إجمالي اإليرادات
قانون موازنة



بماليين الليرات

2020 قانون موازنة بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
 محصل لغاية آب 

2020
2021 إيرادات 

6,919,760        9,966,374 االيرادات الضريبية  1  10,492,580  

           4,918,568      3,384,021              4,129,554 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال 11 

              4,657,863         3,383,317                  4,114,554 ضريبة على الدخل 111  

                         858,781                   340,594                             950,335 ضريبة الدخل على األرباح11101   

                         596,107                   545,046                             673,225 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور11103   

                    1,279,347                      93,768                             158,657 ضرائب دخل على رؤوس األموال املنقولة11104   

                    1,902,741               2,389,710                         2,295,723 ضريبة الدخل على الفوائد لدى املصارف11105

                            20,887                      14,199                                36,614(ضريبة على الدخل) غرامات 11108

                  260,705                       704                         15,000 ضرائب أخرى على الدخل119  

                         260,705                             704                                15,000 ضرائب أخرى على الدخل11901   

               922,554           779,671                   837,449 ضريبة على االمالك 12 

                  116,812             127,978                      171,068 ضريبة على األمالك املبنية 121  

                            97,838                   116,370                             158,273 ضريبة على األمالك املبنية12101   

                            18,974                      11,607                                12,795(ضريبة على االمالك املبنية) غرامات 12108

                                   1 ضرائب اخرى على االمالك املبنية12109

                  123,000                54,499                         90,751 رسم االنتقال 122  

                         118,345                      51,942                                86,937 رسم االنتقال12201

                              4,655                         2,557                                   3,814(رسم االنتقال) غرامات 12208   

                  682,742             597,194                      575,630 ضرائب غير متكررة على األمالك 123  

                         682,664                   597,194                             575,547 الرسوم العقارية12301   

                                     50                              -                                          37 ضريبة التحسين12302   

                                     28                              -                                          46(ضرائب غير متكررة على االمالك) غرامات 12308

                        - ضرائب على األمالك البحرية 124

 ضرائب على األمالك البحرية12401 

                        - ضرائب أخرى على االمالك 129  

 ضرائب أخرى على االمالك12901   

           3,766,749      2,267,363              3,862,487 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات 13 

                  833,773             654,586                      944,147 الرسوم الداخلية على السلع 131  

                         624,337                   519,307                             603,479 الرسوم على املواد امللتهبة13101

                            11,462                         8,757                                11,465 رسوم املسكرات واملشروبات الروحية13102   

                              - رسوم على املشروبات غير الروحية13103   

                            70,362                      36,885                             134,088 رسم التبغ و التنباك13104

                              - رسم الترابة13105   

                              - رسم السبيرتو13107

                                     63                                34                                          97(رسوم داخلية اخرى على السلع) غرامات 13108

                         109,843                      83,037                             167,800 رسم االستهالك الداخلي للسيارات13109

                            17,265                         6,245                                13,035 رسم إنتاج االسمنت13110

                                   441                             321                                14,183(منه رسم على املازوت ورسم على الكسارات) رسوم داخلية اخرى على السلع 13111   

                  270,226             268,254                      197,685 أرباح ادارات الحصر 132  

                         269,963                   267,988                             197,472 ارباح من ادارة حصر التبغ والتنباك13201   

                                   263                             266                                       213(ارباح ادارات الحصر) غرامات 13208

                     12,631                   7,065                           3,942 الرسوم على الخدمات 133  

                                   126                                72                                       274 ضريبة املالهي13301   

                              2,127                         1,774                                   2,676 رسوم  املراهنات13302   

                                    -                              -                                        - رسوم داخلية على ورق اللعب13303

                            10,275                         5,205                                       962 رسوم على الجوائز13304

مقارنة اإليرادات والحاصالت األخرى
قانون موازنة2020

محّصل لغاية شهر آب2020

مشروع موازنة2021

2



2020 قانون موازنة بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
 محصل لغاية آب 

2020
2021 إيرادات 

                                   103                                14                                          30(رسوم على بعض الخدمات) غرامات 13308

                               81                          33                                167 ضريبة على املبيعات 134  

                                     66                                31                                       163 ضريبة املبيعات على املؤسسات السياحية13401   

                                     15                                   2                                             4(ضريبة على املبيعات) غرامات 13408

              2,432,880         1,214,335                  2,421,623 الضريبة على القيمة املضافة135

                    2,404,443               1,208,016                         2,412,252 الضريبة على القيمة املضافة13501

                            28,437                         6,319                                   9,371(الضريبة على القيمة املضافة) غرامات 13508

                  217,158             123,090                      294,923 رسوم اخرى على السلع والخدمات 139  

                            97,871                      77,946                             120,805 رسوم على السيارات13901   

                              1,090                             124                                       531 مدفوعات الشركات ذات االمتياز13902   

                         117,464                      44,779                             167,640 رسوم مغادرة االراض ي اللبنانية13903

                              -                                   5,000 رسم دخول بطريق البر13904

                                   733                             241                                       947(رسوم اخرى على السلع و الخدمات) غرامات 13908   

               470,963           199,362                  691,562 الرسوم على التجارة واملبادالت الدولية 14 

                  470,963             199,362                      691,562 رسوم على االستيراد 141  

                         470,963                   199,362                             691,562 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  

               413,746           289,343                   445,322 االيرادات الضريبية االخرى 15 

                  413,746             289,343                      445,322 رسوم الطابع املالي 151  

                         321,524                   243,375                             332,946 رسم طابع نقدي15101   

                            82,592                      44,074                             109,169 رسم طابع اميري15102

                              9,630                         1,894                                   3,207(رسوم الطابع املالي) غرامات 15108   

                        - الرسم املقطوع152

 الرسم ااملنهي املقطوع15201

 ضرائب غير مصنفة في حساب آخر 159  

 واردات التعمير15901 

1,203,501        3,429,614 االيرادات غير الضريبية  2  3,079,669     

2,148,067            534,923            2,246,119               امالك الدولة/ حاصالت ادارات ومؤسسات عامة  26 

                  399,590             434,164                  1,973,309 حاصالت من ادارات ومؤسسات عامة غير مالية 261  

                         110,775                      47,243                             107,522 ايرادات كازينو لبنان26101   

                              1,231                             327                                   2,193 ايرادات املغارات واآلثارات واملتاحف26102   

                         287,244                      70,000                             175,644 ايرادات مرفأ بيروت26103   

                              - ايرادات من وفر موازنة املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري26104   

                      16,593                                67,159 ايرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني26105   

                   300,000                         1,620,295 ايرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية26106   

                                   190                                   1                                       346 ايرادات استراحات26107

                                   150                              -                                       150 ايرادات قطاع البترول26108

                     61,571                60,075                         61,640 حاصالت من مؤسسات عامة مالية 262  

                            61,571                      60,075                                61,640(أرباح وفروقات قطع) ايرادات مصرف لبنان 26201   

                  104,063                37,177                      202,354 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة 263  

                         102,000                      35,646                             199,130 ايرادات مطار بيروت الدولي26301   

                              - حاصالت من بيع أصول ثابتة26306

                              2,063                         1,531                                   3,224 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة االخرى26309   

 حاصالت من مؤسسات عامة استثمارية 264  

 حاصالت من مؤسسات عامة استثمارية26401   
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2020 قانون موازنة بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
 محصل لغاية آب 

2020
2021 إيرادات 

                     30,600                        -                                 - إيرادات املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 265  

                            30,600(..مبيع محلي، قمح، شعير،) مبيعات املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 26501   

26502
 رسوم القمح الدقيق والسكر واملصنوعات السكرية ورسوم بعض الحبوب والثمار الزيتية 

(مستورد)

                     92,000                        -                                 - إيرادات مديرية اليانصيب الوطني 266  

                            30,000 حاصالت بيع األوراق26601   

                            60,000 إيرادات اللوتو اللبناني26602

                              1,000 إيرادات اليانصيب الفوري26603

                              1,000مديرية اليانصيب الوطني-  إيرادات مختلفة26604

              1,455,088                        -                                 - إيرادات االتصاالت السلكية والالسلكية 267  

 إيرادات مساهمات الغير في نفقات اإلنشاء26701   

                         592,655 ايرادات املخابرات26702

                            35,095 ايرادات الحسابات الدولية26703   

                            57,335 ايرادات متنوعة لالتصاالت السلكية والالسلكية26704

                         770,003 واردات شركات الخليوي26705

                        5,155                   3,507                           8,816 حاصالت أخرى من ادارات ومؤسسات عامة 269  

                              4,991                         3,364                                   6,090 فوائد26901   

                                   164                             143                                   2,726 حاصالت االسهم الحكومية26902

               589,216           442,288                   803,557 الرسوم والعائدات االدارية واملبيعات 27 

                  366,568             354,158                      552,503 رسوم ادارية 271  

                            50,600                      30,374                                53,819 رسوم كتاب العدل27101   

                              6,858                         3,678                                14,613 الرسوم القنصلية27102   

                         161,368                   103,076                             217,664 رسوم االمن العام27103   

                            71,972                   180,687                             193,964 رسوم السير27104   

                            31,258                      18,557                                29,729 الرسوم القضائية27105   

                            16,905                         7,822                                17,203 رسوم السوق27106   

                            27,607                         9,964                                25,511(رسوم ادارية) غرامات 27108   

                     57,362                14,390                         52,471 عائدات ادارية 272  

                              - واردات دوائر الحجر الصحي27201   

                                   816                             746                                       458 رسوم املنائر27202   

                              2,185                         1,949                                   1,372 رسوم التسجيل في املدارس الرسمية27203   

                            12,174                         5,637                                11,232 رسوم الجامعة اللبنانية27204   

                              3,268                             524                                   2,862 رسوم االمتحانات الرسمية27205   

                            22,514                              -                                24,000 رسوم املطارات27206   

                            13,367                         5,335                                11,747 ايرادات رئاسة املوانئ27207   

                              2,478                              -(عائدات ادارية) غرامات 27208

                                   280                             199                                       285 رسوم التسجيل في املعهد الوطني العالي للموسيقى27210

                                          280                                     -                                       515 رسوم امتحانات الكولوكيوم27211   

                     71,987                   1,076                         73,465 مبيعات 273  

                              1,987                         1,076                                   3,465 حاصالت مبيعات الجريدة الرسمية27301   

 حاصالت مبيعات املجلة القضائية27302

                                70,000 ثمن لوحة عمومية27303   

                            70,000 مبيعات اخرى27309   

                     62,908                48,913                      101,117 رسوم اجازات 274  

                            54,661                      43,695                                85,140 رسوم اجازات عمل27401   

                              1,370                         1,170                                   5,118 رسوم رخص بيع تبغ و تنباك بالجملة27402

                                     32                                25                                       120 رسوم رخص واشتراكات للوسائل االعالمية27403   

                              1,224                             471                                   2,041(رسوم اجازات) غرامات 27408

                              5,621                         3,552                                   8,698 رسوم اخرى على االجازات27409   

                     30,391                23,751                         24,001 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات أخرى 279  

                                     20                                14                                             6 حاصالت مصلحة البارود واملتفجرات27901

                                     25                                18                                          24 رسوم االحراج27902 
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2020 قانون موازنة بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
 محصل لغاية آب 

2020
2021 إيرادات 

                              4,271                             624                                   1,114(رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى) غرامات 27908

                            26,075                      23,095                                22,857 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى27909   

                  17,728             12,428                     48,150 الغرامات واملصادرات 28 

                     17,475                12,208                         47,746 غرامات واحكام نقدية 281  

                            17,475                      12,208                                47,746 غرامات سير28101   

                              - غرامات واحكام نقدية اخرى28109   

                               13                             5                                  18 مصادرات 282  

                                     13                                   5                                          18 مصادرات28201 

                            240                       215                                386 عقوبات 283  

                                   240                             215                                       386 عقوبات28301   

               324,658           213,862                   331,788 االيرادات غير الضريبية املختلفة 29 

                  266,960             174,574                      235,000 حسومات تقاعدية واقتطاع من رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين 291  

                         214,539                   140,102                             177,000 حسومات تقاعدية29101   

                            52,421                      34,472                                58,000 اقتطاع من رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين29102

                        -                                  57 حاصالت البريد 292  

                                          57 حاصالت البريد29201   

0 الهبات الجارية الداخلية 294  

 هبات جارية من مؤسسات في الداخل29401   

 هبات جارية من افراد في الداخل29402

 تبرعات وهبات لصالح الخزينة29409   

13,598 الهبات الجارية الخارجية 295  

 هبات جارية من حكومات اجنبية29501   

                      13,598 هبات جارية من منظمات دولية29502   

 هبات جارية خارجية من منظمات غير حكومية29503   

 هبات جارية من افراد في الخارج29504   

                     57,698                25,690                         96,731 االيرادات غير الضريبية االستثنائية 299  

                              1,007                             781                                30,000 ايرادات ناتجة عن تسوية مخالفات البناء29901   

                              1,389                             997                                   6,731 استردادات29902   

                            55,302                      23,912                                60,000 ايرادات ناتجة عن تسوية االمالك البحرية29903

 زيادة عامل االستثمار من الفنادق29904   

13,395,988     8,123,261  13,572,249  

1,138,684            779,709 ايرادات خزينة مختلفة   3  568,449         

                  568,449         1,138,684                      779,709 ايرادات الخزينة

 الذمم

 البلديات

 الودائع

 حسابات الغير االخرى

14,175,697     9,261,945  14,140,698  

مجموع ايرادات املوازنة

املجموع العام
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مشروع موازنة 2021

(بماليين الليرات)

قيمةشرحالرمز

                       10,492,580اإليرادات الضريبية1

                         3,079,669اإليرادات غير الضريبية2

مقارنة اإليرادات والحاصالت األخرى



مشروع موازنة 2021

2021مشروع موازنة 2020قانون موازنة بيان اإليراداتالرمز

                 4,687,171       4,835,805القروض املعقودة من الدولة لصالح الخزينة5

                        4,687,171                        4,835,805القروض الداخلية56

                            4,687,171                             4,835,805سندات خزينة داخلية561

                                 4,687,171                                 4,835,805القروض الداخلية56101

-                               -القروض الخارجية57
-                                                -ديون خارجية

مقارنة اإليرادات والحاصالت األخرى

(بماليين الليرات)



23/12/2020  
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    األسباب املوجبةاألسباب املوجبة      

  20212021  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 

  العامةالعامة  مواد املوازنةمواد املوازنة

  

          

  باستثناءباستثناء  عشرةعشرة  السابعةالسابعة  لغاية املادةلغاية املادة  املادة األولىاملادة األولى  منمن

  عشرةعشرة  الرابعةالرابعةو و   التاسعةالتاسعةو و   الثامنةالثامنةو و   الخامسةالخامسة  املواداملواد

  والسابعة عشرةوالسابعة عشرة  والخامسة عشرة والسادسة عشرةوالخامسة عشرة والسادسة عشرة

  
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 تكـرار املـواد ذاتهـا

 ال تعديـل.

 

     



23/12/2020  
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    األسباب املوجبةاألسباب املوجبة      

  20212021  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 ر ــ          القــانو                   املــادا ااماة ــ  ةــ  
م
     النافــح مكًــا
م
              الصــادر ارــار        6           

                                             ) ــــــــانو  املوامنــــــــ  الملاةــــــــ   املوامنــــــــا  امل  قــــــــ  ل ملــــــــا          0202 / 3 / 5

0202    )  

                                                 يجــــــام ل  يوةــــــ  لــــــا اتــــــار تًو ــــــ  ا ــــــر قا ا  ا ــــــ  الــــــ يو     - 1

ر لــــــا تن  ــــــح املوامنــــــ    لــــــا ان ـــــــا  
                               ضــــــً  مــــــ  د الي ــــــا املقــــــ  
                     

را ااـــ  الملـــا                            االعرًـــادا  افضـــاف      0202                            االعرًـــادا  املـــ   

                                                      لرغط     ف ااما ن  اململطاا ملؤ    كهرباء لبنا   فق ةا 

                                  ةـــــ  لـــــحا القـــــانو   ا ـــــ ار  ـــــن ا   ا نـــــ      13              رد لـــــا املـــــادا 

ــــ   ــــ    ذلـــ ـــــط   تو  ـــ ـــ  ا  ةرو ــ ــ ـــــال  صـ ــــ  توــ ــــ  ال بنان ـــ                                                   االملً ــ

                             اقرارا  تص ر ع   م ر املال  .

 

 عل :         اا يوة      تط ع   - 0
م
     ةج س النواب فص  ا
م
                  

                وامن   ااما ن                         الي ا امل قق لا تن  ح امل -

                                 ان ا  االعرًادا  امل  را  افضاف    -

                                                 أ  اط ال يو  ال ا      اامارو   التي ت  ت  ي لا  -

ـــام  - ــ ــــ  ال بنان ــــــ  املجـ ـــــ  االملً ــ                                                   نت جــــــ  ا ــــــ ار  ــــــن ا  ااما نـ

                                                   ا ـــــ ارلا اًووـــــو البنـــــ  اة ل ةـــــ  لـــــح  املـــــادا  كًـــــا اـــــالملً   

                             اةونب   املجاما اقوان    ا  .

                  ا  ااما ن . -

 

                                اإلجازة باالقتراضاإلجازة باالقتراض    : :                       ادة الخامسةادة الخامسة    املامل
  

  
ــــ    - 1 ـــام ل  يوةــ ـــار              يجـــ ــ ــــا اتـ ـــــر قا ا          لــ ـــ  ا ـ ــ ـــ  ا                تًو ـ ــ        لــــــ يو        ا ـ

ـــــا                      ر لــــــــــا تن  ــــــــــح املوامنــــــــــ                       ضــــــــــً  مــــــــــ  د الي ــــــــــا املقــــــــــ        ــ ــ ــــا ان ـ ــ ــ            لــ

ــــاف      01  02             را ااـــــــــ  الملـــــــــا                  االعرًـــــــــادا  املـــــــــ     ــ ــ ـــــادا  افضـ ــ                        االعرًــ

                                                    لرغط ـــ   ـــ ف ااما نـــ  اململطـــاا ملؤ  ــــ  كهربـــاء لبنـــا   فـــق ةــــا     

                          ا  ار  ن ا   ا ن  االملً                    ة  لحا القانو      13      املادا          رد لا

                                                       ال بنان ــ  توــال  صــ  ا  ةرو ــط   تو  ــ    ذلــ  اقــرارا  تصــ ر 

                ع   م ر املال  .

 

 

 

 عل :  - 0
م
     تط ع  مارا املال   ةج س النواب فص  ا
م
                                    

                                       الي ا امل قق لا تن  ح املوامن   ااما ن   -

                                 ان ا  االعرًادا  امل  را  افضاف    -

                                             ط ال يو  ال ا      اامارو   التي ت  ت  ي لا     أ  ا -

ـــام  - ــــ  ال بنان ـــــ  املجـــ                                                   نت جـــــ  ا ـــــ ار  ـــــن ا  ااما نــــــ  االملً ـ

ـــا                                      ا ـــــــــــ ارلا اًووـــــــــــو البنـــــــــــ  اة ل ةـــــــــــ  لـــــــــــح  املـــــــــــادا ــ ــ ــ         كًــ

                                     االملً   اةونب   املجاما اقوان    ا  .

                  ا  ااما ن . -

 

             ــن ا   ا نــ          ا ــ ار                      ل  يوةــ  اــاال   ار ع ــ                  لــا  ــب   افوــاما

           بهــ ت تًو ــ                             توــال  صــ  ا  ةرو ــط   تو  ــ                  ملً ــ  ال بنان ــ     اال

                                                  ا ــــــــر قا ا  ا ــــــــ  الــــــــ يو   لرغط ــــــــ  الي ــــــــا املقــــــــ ر لــــــــا تن  ــــــــح 

      0201                                           املوامنــــــــــــــــ    ةجًــــــــــــــــو  االعرًــــــــــــــــادا  املــــــــــــــــ  را ااــــــــــــــــ  الملــــــــــــــــا  

                      االعرًادا  افضاف    

 لـــــــذلك،

                      ت  ا   اح لح  املادا.
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة      

  20172017لى النصوص القانونية ملشروع موازنة العام لى النصوص القانونية ملشروع موازنة العام للتعديالت املقترحة عللتعديالت املقترحة ع
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                           املادة الثامنة: فتح االعتمادات االستثنائية

 حكاذاا املذادة 
 
             تنفيذاا
 
                                  مذذا التسذت يم نملذا لذائجم اريم، ي ذذةم     58      

 
 
 إذا دعذذذذذف طذذذذذانف اايئذذذذذة لنف ذذذذذات ممذذذذذت ي ةم    نت ذذذذذا ماسذذذذذ ما
 
                                                 

                                        ااي صذذذذذذذذذادي عذذذذذذذذذا ما ذذذذذذذذذم الذذذذذذذذذ  يا م بفذذذذذذذذذتح اعتمذذذذذذذذذادات            بنذذذذذذذذذا   ع ذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذ

  م     0202                                                     اسذذتثنائية  ن إفذذافية  ن بن ذذا اعتمذذادات ةذذل م ا  ذذة ال ذذاا 

                                                            ع      ال تتاان  هاه االعتمادات مائذة م يذاي لةذلة لننا يذةم ن اذ  

                                                            ت ذا  هذذاه التذذتابةل ع ذذ  م اف ذة املا ذذم النيذذاد  ةذذل  ن  ع ذذت 

 .                 ن تئم فيه ب ت ذلك

 

                                                                                تح االعتمادات االستثنائيةتح االعتمادات االستثنائية  فف                                املادة الثامنة:املادة الثامنة:

                         

 حكاذذذذذذذذذذاا املذذذذذذذذذذادة 
 
             تنفيذذذذذذذذذذاا
 
                       مذذذذذذذذذذا التسذذذذذذذذذذت يم نملذذذذذذذذذذا لذذذذذذذذذذائجم     58      

                                                 اريم، ي ذذذةم إذا دعذذذف طذذذانف اايئذذذة لنف ذذذات ممذذذت ي ةم    

 بنذذا   ع ذذ   ذذااي صذذادي عذذا ما ذذم الذذ  يا م بفذذتح 
 
                                           نت ذذا ماسذذ ما
 
           

                                                        اعتمذذادات اسذذتثنائية  ن إفذذافية  ن بن ذذا اعتمذذادات ةذذل م ا  ذذة 

         ثالثمانذذذذذذة                                م ع ذذذذذذ     ال تتاذذذذذذان  هذذذذذذاه االعتمذذذذذذادات    200 0      ال ذذذذذذاا 

                                                  م يذذذذذذذذاي لةذذذذذذذذلة لننا يذذذذذذذذةم ن اذذذذذذذذ     ت ذذذذذذذذا  هذذذذذذذذاه التذذذذذذذذتابةل ع ذذذذذذذذ  

                                                   م اف ة املا م النياد  ةل  ن  ع ت ن تئم فيه ب ت ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حكااا املادة       0202                      ما  ا    م ا  ة ال اا    5           صف املادة 
 
             تنفياا
 
      

                  ائية  ن إفذذذذذذافية  ن                   فذذذذذذتح اعتمذذذذذذادات اسذذذذذذتثن    ع ذذذذذذ             مذذذذذذا التسذذذذذذت ي     58

                  م ع ذ     ال تتاذان      2020     ل ذاا        ال امذة         ا  ذة  امل                 بن ا اعتمادات ةل 

      . .       مليار     100     من غ                هاه االعتمادات

 

         غةل   هم

 ل حذذذذ د كذذذذاالت اسذذذذتثنائية تمذذذذتتال ار احذذذذة إ ذذذذ  اعتمذذذذادات 
 
                                                 ن ظذذذذاا
 
     

       كبلم

 

            بناء  عليه،

 

                       تم ا تلاح هاا الت تنا.

 



23/12/2020  

4 

  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20212021  حة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقتر للتعديالت املقتر 
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي
  

 رقـــــ                            ملـــــادة التاســـــعةملـــــادة التاســـــعة  اا
 
     مـــــن القـــــانوك النافـــــذ ح مـــــا
 
              الصـــــادر بتـــــار      6                      

   (    2020                                            )قــانوك املوازنــة العامــة واملوازنــات املمحقــة لعــام       2020 / 3 / 5

                                              إجازة نقل االعتمادات ــإجازة نقل االعتمادات ــ

  

                                      ات  املوامنـــ  الملاةـــ  ةـــ  انـــ  ااـــ    ـــر ضــــً                    يجـــام النقـــ  لـــا امر ـــ - 1

                                       م                         لـحا االمر ــات  اقــرار ةــ  ةج ــس الـومراء انــاءم علــ  ا  ــ اح  م ــر املال ــ . 

                                                 طبق لحا الر ا   عل  امر ات  ك  ةوامن  ة  ق .

                                                   يجــام نقــ  االعرًــادا  امل صصــ  لر اتــو ال ــائ  ةــ  املــوط       - 0

          املؤ  ـــــــا        اةـــــــ                                               املرملا ـــــــ ي   اةوـــــــراء  املرملـــــــاة    لـــــــا افدارا  المل

                                                   املق ــــ   اًوافقــــ  ةج ــــس اام ةــــ  امل ن ــــ  ةــــ  افدارا املنقــــول        الملاةــــ  

                               ةنها اا  افدارا املنقول اليها. 

ير  النق  اقرار ة   م ر املال   بمل  تأش   املرا و املركاي لملق  

 الن قا . 

                                                    يجـــــــــام نقــــــــــ  االعرًــــــــــادا  امل  وطــــــــــ  لــــــــــا ةوامنــــــــــ   مارا ال ا   ــــــــــ   - 3

                         امل صصــــــــــــ  له ئــــــــــــ  ادارا ال ــــــــــــ     –        افدار ــــــــــــ            الــــــــــــ  ائر   –           الب ــــــــــــ يا  

                                                            اتل ــــا   املركبــــا  ااــــ  ةوامنــــ  اله ئــــ  املــــحكورا بملــــ   ــــ  ر اةنظًــــ  

                                                                ااما   بهـا  اقـرار ةـ   م ـر املال ـ    بملـ  تأشـ   املرا ـو املركـاي لملقـ  

          الن قا . 

                                                    يجـــام نقـــ  االعرًـــادا  امل  وطـــ  لـــا تا ـــجو  ة ر  ـــا   ـــائ       - 4

                                       لـــــا ةوامنـــــ   مارا ال ا   ـــــ   الب ـــــ يا  ااـــــ                        لصــــااج اةوهـــــاا المل ـــــكر   

                                                           الرا ــجو املًاثــ  لـــا ال صــول اة ـــر   ذلــ  اقــرار ةـــ   م ــر ال ا   ـــ  

                                                 الب  يا  بمل  تأش   املرا و املركاي لملق  الن قا .

        القــــــانوك       مــــــنمــــــن                            املــــــادة التاســـــعة املــــــادة التاســـــعة                                     تعـــــديل البنــــــد ا مـــــنتعـــــديل البنــــــد ا مـــــن    : :                           املـــــادة التاســــــعةاملـــــادة التاســــــعة

 رقــــــ  
 
     النافــــــذ ح مــــــا
 
           وك املوازنــــــة     )قــــــان      2020 / 3 / 5              الصــــــادر بتــــــار        6           

     (                   إجــــازة نقــــل االعتمــــادات )  (     2020                             العامــــة واملوازنــــات املمحقــــة لعــــام 

                        واالستعاضة عنها بنص جديد

 

 ر ــــ    ُ               ُيملــــ ل البنــــ  ا ةــــ 
م
     املــــادا الرا ــــمل  ةــــ  القــــانو  النافــــح مكًــــا
م
                                    6     

                                       ) ـــانو  املوامنــ  الملاةـــ   املوامنــا  امل  قـــ        0202 / 3 / 5              الصــادر ارــار   

                       ي رملار عنه انص و ي :     (   دا                 اواما نق  االعرًا   ( )    0202     لملا  

  

     ةـــ          ااـــ    ـــر      فصـــ     ةـــ                                      يجــام النقـــ  لـــا امر ـــات  املوامنـــ  الملاةــ   - 1

                                           م     ضـً  لـحا االمر ـات  اقـرار ةـ  ةج ـس الـومراء انـاءم علــ               انـ  ااـ    ـر  

                    ا   اح  م ر املال  .

 

                   الباقا د   تمل ي 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                        أثنــاء الرطب ــق ال مللــا لــا اوــراء النقــ  ضــً  اــاب االمر ــات  ةــ  

              ــر لــا مالــ       ااــ              النقــ  ةــ  انــ           اةيان ــ                 ــر  تبــ   عــ        ااــ       انــ

                                                      وــود البنـــ ي  لـــا فصــ    ة ر  ـــ   ضـــً  اــاب االمر ـــات   اةةـــر 

    م ـــ                   ةـــ   ضـــع لـــح  املـــادا             ت ق ـــق الهـــ ت          اةيان ـــ           الـــحي عر ـــ  

                                            اعرًـــاد الرصـــا ف اا  يـــ  ل ًوامنـــ  ا  ـــو امصـــاءا       بـــ       أنـــه

ــــ  لملــــــا   ــــ  اا يوةــ ـــا       0221                   ةال ــ              يملــــــ  امر ــــــات       كـــ
م
 املوامنــــــ  فصــــــ 
م
           

 
م
  امــ ا
م
 ُ                                                      ُ جــام النقــ  اــ   كافــ  البنــود اًجــرد  ــرار عــ   م ــر املال ــ       

                           لجس متى ع  ةج س الومراء 

 

 ل  اوــــــــــ  ااــــــــــ  بملــــــــــ  املر نــــــــــ  لــــــــــا عً  ــــــــــه ن
م
                                  بالرــــــــــااا   نظــــــــــرا
م
ـــ                  ــ ــ ــ    قـ

                                                االعرًـــــــادا  ضــــــــً  اــــــــاب االمر ــــــــات   ةـــــــع ربــــــــ  القــــــــرار اًج ــــــــس 

         الومراء 

 

                                         ة  أو  ت ق ق الغاي  ة   ضع لح  املادا

 

                                                         تــ  اوــراء الرملــ ي  ل ــر ء  ةــع اا اوــ  ال مل  ــ   الغايــ  ةــ   ضــع 

           لح  املادا.
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20212021  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                إمكانيــــــة اــــــتممك املجروقــــــات مــــــن ال ــــــ         ::        عشــــــرةعشــــــرة                  الرابعــــــةالرابعــــــة            املــــــادة املــــــادة  

      املدني   ع                        الح املدير ة العامة للدفا  لص

 

ـــا ةي نـــــص   ـــــر                                      تقـــــ     ـــــادا اا ـــــجل ااـــــ  امل ير ـــــ  الملاةـــــ                     فــ

ــــ    عنــــــ   ــــ فا  املــ        م                        بنــــــاءم علــــــ  ت ــــــو لــــــح  اة  ــــــ ا         اال رضــــــاء                 ل ــ

                                                     امل ر  ــا  ال مةــ  التــي ت راوهــا  ذلــ  ضــً  مــ  د االعرًــادا  

          ةـ  ل ـ فا                                                     امل  وط  لهح  الغاي  لا املوامن  ااما   اامل ير   الملا

   :                       امل     عل  الشي  الرااا
 

 
 

 أوال
 

ـــا مــــال تـــــوفر ة ــــالً  ل ً ير ــــ  الملاةـــــ  ل ــــ فا  املــــ    لـــــا                                                          : لـ

   :                                               املوامن  الملاة  ضً  ااب  مارا ال ا      الب  يا 

                                                  يـر  نقـ  االعرًـادا  ةـ  انـ  امل ـالًا  امل صصـ  ل ً ير ـ   - 1

ـــجو ) ــ ــ ــ ــ ـــــ    الرا ــ ــ ــ ــ ــــ فا  املــ ــ ــ ــ ــ ــــ  ل ـ ــ ــ ــ ــ ــــ   0- 1-  11-   301- 6- 7- 1                             الملاةـ ــ ــ ــ ــ       ( ااـ

                                                      الرنا ــجو الملائــ ا لبنــ  امل ر  ــا  )ة ر  ــا   ــائ  /ة ر  ا  

                                                       م ــــــو  ل ًولــــــ ا /ة ر  ا   م ــــــو  ل ر فئــــــ ( لــــــا ةوامنــــــ   مارا 

                                                      الــــ فا  الــــوت ي   ذلــــ  اقــــرار ةشــــ  ل يصــــ ر عــــ   م ــــر ال ا   ــــ  

                                                            الب ـ يا    م ــر الــ فا  الــوت ي بملــ  تأشــ   املرا ــو املركــاي لملقــ  

 .       الن قا 

                                     ا  لا ةوامن  امل ير ـ  الملاةـ  ل ـ فا                      ير  ت     ان  امل ر    - 0

                                                        امل    ان س   ً  االعرًادا  املنقول  أع   اقرار ةش  ل يص ر 

                                                           ع   م ر ال ا      الب  يا    م ر املال     ـ ل ةه ـ  يـوة   ةـ  

 .  1                                         تار      ر القرار املش  ل املحكور لا البن  
 

                                                      اًــــا أ  امل ير ــــ  الملاةــــ  ل ـــــ فا  املــــ    ا اوــــ  ةا ــــ   ضـــــر ر   

ـــي تقـــــو  اًهـــــا  ة  ان ـــــ   ل                         ــــريمل  لرـــــأة   امل ر  ـــــا                                 آلل ـــــا  التـ

         ال اع            عل  ة ار 

 

                                                          م   أ  عً    الر ا   ت رغر  ف ـ ا مةن ـ  تو  ـ   اةةـر الـحي 

ـــ ـــ   تن  ــــح املهــــا  امل قـ ـــاذ                       ا علــــ  عاتقهــــا ةــــ  ات ــــاء  ا                          يملر ــــ   ـ         انقـ

          ا ملات

 

 لـــــــذلك،

                      ت  ا   اح لح  املادا.
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 ثانيا
 
          فا  املـ                                                : لـا مـال عـ   تـوفر ة ـالً  ل ً ير ـ  الملاةـ  ل ـ      

  :                                                  لا املوامن  الملاة  ضً  ااب  مارا ال ا      الب  يا 

                                                   يـــر  تـــأة   االعرًـــاد ل ً ر  ـــا  املط ـــوب تقـــ يًها عـــ  تر ـــق   - 1

                                                           النقــ  ةـــ  اــاب امر ـــات  املوامنــ  الملاةـــ  ااــ  اـــاب  مارا ال ا   ـــ  

                                                       الب ـــ يا  علـــ  الرا ـــجو الملائـــ  ل ً ـــالً  امل صصـــ  ل ً ير ـــ  

                   (   ذلـــ  اقـــرار يصـــ ر  0- 1-  11-   301- 6- 7- 1 )                     الملاةـــ  ل ـــ فا  املـــ   

 .                                                   ع   م ر املال   بمل  تأش   املرا و املركاي لملق  الن قا 

                                                      يـــــر  فـــــرح اعرًـــــاد لـــــا ةوامنـــــ  امل ير ـــــ  الملاةـــــ  ل ـــــ فا  املـــــ       - 0 

                                                       اـن س   ًــ  االعرًــادا  املنقولـ   اقــرار  ةشــ  ل يصـ ر عــ   م ــر 

ـــ                                                 ال ا   ـــــــــ   الب ـــــــــ يا    م ـــــــــر املال ـــــــــ  ة صـــــــــص كً ـــــــــالً   ــ ــ    ةــ

                                                         امل ير ـ  لصــااج املوامنـ  الملاةــ     ـر    ــا لـحا االعرًــاد   ــرفه 

ا لأل ول   دفمله اا  م اب ااما ن  الملاة   .   م                                       فقم

ـــ    - 3 ــ ــــؤة  ةـــ ــ ـــاد املــ ــ ـــ  االعرًـــ ــ ـــــر  نقـــ ـــــ فع  يـــ ــــ  الـــ ــ ــــا  عً  ــ ــ ـــــ  اتًــ                                                 بملـــ

                                                         االمر ــات  ةــ  انــ  امل ــالًا  لــا اــاب  مارا ال ا   ــ   الب ــ يا  

ـــــراء                                   ااــــــــــ  انــــــــــ  امل ر  ــــــــــا  لــــــــــا اــــــــــاب  مارا الــــــــــ ف ــ ــ ــــوت ي   اوـ ــ ــ                   ا  الــ

                                                        الر  ــــ   املقااــــ  لــــا املوامنــــ  ااما ــــ  اامل ير ــــ  الملاةــــ  ل ــــ فا  

ا ملا  رد لا      0- 1         البن           م            امل      فقم
م
 ة  ال قرا أ ال
م
             . 
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20212021  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                األكثــر األكثــر                                                               اجــازة نقــل اعتمــادات ملســاعدة األســر اجــازة نقــل اعتمــادات ملســاعدة األســر     : :         عشــرةعشــرة                  الخامســةالخامســة            املــادة املــادة  

          حاجةحاجة

 

 ةي نـــــــص   ـــــــر  يًكـــــــ  نقـــــــ  االعرًـــــــادا  امل  وطـــــــ  لـــــــا اـــــــاب 
م
                                                فـــــــا
م
    

                                                     امر ــــــات  املوامنــــــ   امل صصــــــ  لروميــــــع ة ــــــاع ا  اورًاع ــــــ  لأل ــــــر 

              اقــرار يصــ ر عـــ                  ار ل ــ ا لبنان ـــ     ة  ــ     152                املقــ را اق ًـــ          كرــ  ماوــ    اة

                م                                             م ـــــر املال ـــــ  انـــــاءم علـــــ  ا  ـــــ اح افدارا امل رصـــــ   دملـــــ  تأشـــــ   املرا ـــــو 

                     املركاي لملق  الن قا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل ظــــــر ت اال رصـــــادي  
م
                  نظـــــرا
م
ــــ       ـــا             االورًاع ــ ـــي يًـــــر بهـــ ـــملب  التـــ                     الصــ

                              لبنا   ت ا   اةمة  االورًاع   

 

ـــ  ا                                 تـــــ   ضـــــع نـــــص لـــــح  املـــــادا ةـــــ  أوـــــ  اوـــــام  ـــ        نقــ             اعرًـــــادا  ةــ

                                                    امر ـــــــــات  املوامنـــــــــ  اقـــــــــرار ةـــــــــ   م ـــــــــر املال ـــــــــ  لروميـــــــــع ة ـــــــــاع ا  

                          اورًاع   لأل ر اةكر  ماو .
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                        مــــــادات ملعال ـــــة األوضــــــاع مــــــادات ملعال ـــــة األوضــــــاع                           إجــــــازة نقـــــل اعتإجــــــازة نقـــــل اعت    : :         عشـــــرةعشـــــرة                  السادســــــةالسادســــــة            املـــــادة املـــــادة  

                                                    املستجدة بفعل فمروس كورونااملستجدة بفعل فمروس كورونا

  

 ةي نـــــــص   ـــــــر  يًكـــــــ  نقـــــــ  االعرًـــــــادا  امل  وطـــــــ  لـــــــا اـــــــاب 
م
                                                فـــــــا
م
    

      ا ملــــــــ          امل ــــــــرج ا        اة ضــــــــا                                 امر ـــــــات  املوامنــــــــ   امل صصــــــــ  ململاا ـــــــ 

           اقــــرار يصــــ ر                    ة  ــــار ل ــــ ا لبنان ــــ       022               املقــــ را اق ًــــ         كور نــــا        ف ــــ   

                                افدارا امل رصــ   دملــ  تأشــ   املرا ــو                    م            عـ   م ــر املال ــ  انــاءم علــ  ا  ـ اح 

                     املركاي لملق  الن قا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        امل ـــرج ا         اة ضـــا                                        لـــا طـــ  انتشـــار  بـــاء كور نـــا  ضـــر را ةملاا ـــ  

                اال رع  ال مة  

 

   ةــ                                                    تــ   ضــع نــص لــح  املــادا ةــ  أوــ  تــأة   االعرًــادا  ال مةــ  

  .                            املط وب  اقرار ة   م ر املال           اال رع      ن              امر ات  املوام 
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                              لتوزيـــــع مســــــاعدات لتوزيـــــع مســــــاعدات                                       إجــــــازة نقـــــل اعتمـــــادات إجــــــازة نقـــــل اعتمـــــادات     : :         عشـــــرةعشـــــرة                  الســـــابعةالســـــابعة            املـــــادة املـــــادة  

                                                              ملتضرر ن جراء انفجار مرفت بمروتملتضرر ن جراء انفجار مرفت بمروت                          الترمي  على االترمي  على ا

  

 ةي نـــــــص   ـــــــر  يًكـــــــ  نقـــــــ 
م
                      فـــــــا
م
                         االعرًـــــــادا  امل  وطـــــــ  لـــــــا اـــــــاب       

                                                   امر ــــــــــات  املوامنـــــــــــ   امل صصـــــــــــ  لروميـــــــــــع ة ـــــــــــاع ا  ال ـــــــــــ ة   علـــــــــــ  

           ة  ـــار ل ـــ ا      122               املقـــ را اق ًـــ              ةرفـــأ ا ـــ                        املرضـــرر   وـــراء ان جـــار 

                              م                          اقــرار يصــ ر عــ   م ــر املال ــ  انــاءم علــ  ا  ــ اح افدارا امل رصــ          لبنان ــ  

                                        دمل  تأش   املرا و املركاي لملق  الن قا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           جار ةرفأ ا      ت اع اته                                 نت ج  لآلثار الضمً  امل  تب  ع  ان 

 

                        ةملاا ـــ  اتثــار امل ـــرج ا عـــ                              تــ   ضـــع نــص لـــح  املــادا ةـــ  أوــ 

     نـــ                          اعرًـــادا  ةـــ  امر ـــات  املوام                           ان جـــار ةرفـــأ ا ـــ    ار صـــ ص

                     اقرار ة   م ر املال                    لهح  الغاي  تنق 
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  20212021  على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامعلى النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة للتعديالت املقترحة 
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

   

  الفصل الثانيالفصل الثاني

    قوانمك البرامجقوانمك البرامج  تعديالتتعديالت

  

          

      عشرةعشرة  الثامنةالثامنة  املادةاملادة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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 األسباب املوجبة نص الحاليال

                                          تعديل قوانمك البرامجتعديل قوانمك البرامج              عشرة:عشرة:                  الثامنةالثامنة            املادة املادة 

 ملا يلا:
م
        يمل ل ارناةج اعرًادا  ال فع لا ك  ة   وان   ال  اةج املبجن  أدنا   فقا
م
                                                                     

                                 قانوك برنامج لرئاسة مجلس الوزراء - 1

                 الرسـمية عـن أعبــاء                                                                            قـانوك برنـامج ليشـ يد أب يـة لـتدارات العامـة لـي سـنيل اسـتغناء الدولـة وإدارا هـا -

                                                             وأكالف اسيئجار املباني واإلنشاءات التي تشغلها كمراكز ومكااب لها

                        (  تملــ ي تها ال ــ ًا املــادا     0215        )ةوامنــ        0215 / 1 /  15      تــار       77                                  املــادا ال اد ــ  عشــرا ةــ  القــانو  ر ــ  

 ر ــ  
م
     الرابملــ  عشــرا ةــ  القــانو  النافــح مكًــا
م
            انو  ارنــاةج    (  ــ    0202        )ةوامنــ        0202 / 3 / 5              الصــادر ارــار      6                                   

                                                                                            لتشـــج   أاا ـــ  لـــعدارا  الملاةـــ  لـــا  ـــب   ا ـــرغناء ال  لـــ   اداراتهـــا الر ـــً   عـــ  أعبـــاء  أكـــ ت ا ـــتئجار 

                                                                                        املبـــا    اف شـــاءا  التـــي تشـــغ ها كًراكــــا  ةياتـــو لهـــا. ا  ـــ  يـــوم  ر ــــ   اعرًـــادا  الـــ فع علـــ  الشــــي  

        الرااا:

       ليصبح:

2021 2022 2023 2024 2025 

 ليار لمرةم 165 200 100 275 0

 من:
 
    بدال
 
    

2021 2022 2023 2024 

 مليار لمرة 200 100 275 165

 

                     ) الباقا د   تمل ي (.  

 

                                                                                              كـــو   ـــانو  ارنـــاةج تشـــج   أاا ـــ  لـــعدارا  الملاةـــ  لـــا  ـــب   ا ـــرغناء ال  لـــ   اداراتهـــا الر ـــً   عـــ  أعبـــاء 

                        ب  اإيــــ ا  اا يوةــــ  ةشــــر                                                                    أكــــ ت ا ــــتئجار املبــــا    اف شــــاءا  التــــي تشــــغ ها كًراكــــا  ةياتــــو لهــــا ةــــرت

                                                        انو  ل ًج س الن اد  مول   اراتها  الر ا    ذا  الص   

                 ل ًج س الن اد                                        ل  تود  بمل  ةشر   القانو  املحكور أع                     نظرا ة  اا يوة 

 

 لذلك،

   

  .    0205          اا  الملا        0201                                              ت  تمل ي   انو  ال  ناةج ارأو   اعرًادا  الملا  
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20212021  ت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديال للتعديال 
  

 األسباب املوجبة النص الحالي

                                                                         قانوك برنامج لترا ب منطقة الضاحية ال نوبية الغربية ملدينة بمروت )ال سار( ــ -

                   (  تملـــ ي تها )ترتجـــو     0221        )ةوامنـــ        0221 / 6 /  05      تـــار        306                                      املـــادا الرا ـــمل   الملشـــر   ةـــ  القـــانو  ر ـــ  

                                                                                     قــــ  الضــــام   اا نوب ــــ  الغرب ــــ  مل ينــــ  ا ــــ   (  ال ــــ ًا املــــادا الرابملــــ  عشــــرا ةــــ  القــــانو  النافــــح    ةنط

 ر ــــــ  
م
     مكًـــــا
م
                                    ( ا  ــــــ  يـــــوم  ر ــــــ   اعرًـــــادا  الــــــ فع علــــــ      0202        )ةوامنـــــ        0202 / 3 / 5              الصـــــادر ارــــــار      6    

              الشي  الرااا:

       ليصبح:

2021 2022 2023 

 ة  ار ل  ا 45 50.5 0

 

 

 ة :
م
    ا ال
م
    

2021 2022 

 ة  ار ل  ا 50.5 45

 

 

                     ) الباقا د   تمل ي (.

 

 

 

 
 

                                                       لا ضوء ال عا اا  ت     الي ا االا ب  اا  الناتج امل لا 

                     لترا ـــب منطقـــة الضــــاحية                      الملائـــ  لقـــانو  ارنـــاةج       0201                                          وـــاء لـــحا اال  ـــ اح ارملـــ ي  اعرًـــاد الـــ فع ل ملـــا  

  .    0203          اا  الملا    ه            ( ع   ترم                                      ال نوبية الغربية ملدينة بمروت )أل سار

 

 لذلك،

           ةــــ  ضــــًنها       0201                                                                           اةــــف  مارا املال ــــ  اإعــــادا النظــــر لــــا االعرًــــادا  امل  وطــــ  لــــا ةشــــر   املوامنــــ  لملــــا  

                                                                                        اعرًــــادا  الــــ فع لقــــوان   ال ــــ اةج  م ــــ  تــــ  اة ــــح ااالعربــــار االعرًــــادا  املــــ  را غ ــــ  اململقــــودا ةــــ  كــــ  

               انو  ارناةج.
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 األسباب املوجبة النص الحالي

               ي وزارة املالية              قانوك برنامج ل  - 2

                                                                                    أعمال التجديد والتجر ر وال يل واملسح ووضع الخرائط النهائية لي جميع األراض ي اللبنانية -

                          (  تملــ ي تها   ــانو  ارنــاةج     2002        )ةوامنــ        2002 / 2 / 8      تــار        392                                      املــادا الثان ــ   الملشــر   ةــ  القــانو  ر ــ  

 ر ـ                                                      ةعًال الر  ي   الر ر ر )ةص    امل ام (  ال   ًا املادا 
م
     الرابمل  عشـرا ةـ  القـانو  النافـح مكًـا
م
                                   6   

                                                  ( ا    يوم  ر    اعرًادا  ال فع عل  الشي  الرااا:    0202        )ةوامن        0202 / 3 / 5              الصادر ارار   

 

       ل صبح:

 

2021 2022 

 مليار لمرة 5 0

 ة :
م
    ا ال
م
    

2021 

 مليار لمرة 5

 

 

 

                     ) الباقا د   تمل ي (.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ةـ  أوـ  ت  ـ   ة ـرو  الي ـا لـا ةوامنـ        0200          ااـ  الملـا        0201        رر لملا                  اعرًاد ال فع املق       ترم     ت  

  .    0201      الملا  
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 األسباب املوجبة النص الحالي

                                                                                       قـــانوك برنـــامج إلنشــــاء أب يـــة وزارة املاليـــة ولتنفيــــذ مشـــروع إنشـــاء املب ــــ  املوحـــد إلدارة ال مـــار  لــــي  -

                   حرم مرفت بمروت

                        (  تملــ ي تها ال ــ ًا املـــادا     0217        )ةوامنــ        0217 /  11 / 3    ر     تــا    66                                  املــادا ال اد ــ  عشــرا ةــ  القــانو  ر ــ  

 ر ــ  
م
     الرابملــ  عشــرا ةــ  القــانو  النافــح مكًــا
م
            ( ا  ــ  يــوم      0202        )ةوامنــ        0202 / 3 / 5              الصــادر ارــار      6                                   

                                      ر    اعرًادا  ال فع عل  الشي  الرااا:

                                                      مساهمة ملجلس اإلنماء واالعمار إلنشاء أب ية لوزارة املالية:  -

       ليصبح:

2021 2022 2023 2024  

 مليار لمرة 1.5 13 2.5 0

 من:
 
    بدال
 
    

2021 2022 2023  

 مليار لمرة 13 2.5 1.5

                     ) الباقا د   تمل ي (.

 

  :                                                                            مساهمة ملجلس اإلنماء واالعمار إلنشاء املب   املوحد إلدارة ال مار  لي حرم مرفت بمروت  -

 ليصبح:

2021 2022 2023 2024  

 مليار لمرة 9 6 7.140 0

 
 
 بدال
 
 من:    

2021 2022 2023  

 مليار لمرة 6 7.140 9

                     ) الباقا د   تمل ي (.

 

 

                                                                                           الهـــ ت ةـــ  لـــحا الرملـــ ي  ف ًـــا  ـــص أاا ـــ   مارا املال ـــ   تـــأة   اعرًـــادا  الملقـــ  افوًـــااا ملرابملـــ  ا شـــاء 

                                                     لا ة ر ف امل افظا  املي ف اتن  ح  ةج س افنًاء  افعًار.                     ة لزوم وزارة املالية     إدار       أاا   

 

          ااـــ  الملـــا        0201                  اعرًـــاد الـــ فع لملـــا          ا  م ـــ        رًـــادا                                               اضـــاف  ااـــ  ذلـــ    اةـــف  مارا املال ـــ   اًراوملـــ  االع

  .    0201                                         ة  او  ت     ة رو  الي ا لا ةوامن  الملا        0201
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 األسباب املوجبة النص الحالي

                                          قانوك برنامج ليسديد ديوك وتعو ضات االستمال   - -

                      (  ـــانو  ارنـــاةج لت ـــ ي      0217        )ةوامنـــ        0217 /  11 / 3      تـــار       66                                  املـــادا ال ـــابمل  عشـــرا ةـــ  القـــانو  ر ـــ  

 ر ــ                                                      ديــو   تملو ضــا  اال ــرً ل  تمل ي تــه ال ــ ًا املــادا الرابملــ 
م
     عشــرا  ةــ  القــانو  النافــح مكًــا
م
                            6   

                                                  ( ا    يوم  ر    اعرًادا  ال فع عل  الشي  الرااا:    0202        )ةوامن        0202 / 3 / 5              الصادر ارار   

      ل صبح

 (بمليارات اللمراتاعتمادات الدفع )

 2021 2022 2023 2024 2025 

 16 152 2 32 2                    ةج س افنًاء  افعًار

 37 12 2 6 2                     مارا الطا    امل ا 

 5 12 022 1 2              ائر افدارا 

 61 200 200 40 0 املجموع العام

 ة :
م
    ا ال
م
    

 (بمليارات اللمراتاعتمادات الدفع )

 2021 2022 2023 2024 

 152 2 32 16                    ةج س افنًاء  افعًار

 12 2 6 37                     مارا الطا    امل ا 

 12 022 1 5              ائر افدارا 

 200 200 40 61 املجموع العام

 

                   الباقا د   تمل ي (.   )  

 

 

 

 
 

                                                       لا ضوء ال عا اا  ت     الي ا االا ب  اا  الناتج امل لا 

ـــ اح  ــ ـــــحا اال  ـــ ـــــاء لـــ ـــــ                 وـــ ـــــا          ا  م ـــ ـــــ فع ل ملـــ ــ ـــاد الـ ــ             ليســــــــديد ديــــــــوك                      الملائــــــــ  لقــــــــانو  ارنــــــــاةج       0201                   اعرًـــ

  .    0205          اا  الملا           االعرًاد          ع   ترم                    تعو ضات االستمال   و 

 

 لذلك،

 

ـــ        0201     لملـــــا   ا        ةوامنـــــ                                                               اةـــــف  مارا املال ـــــ  اإعـــــادا النظـــــر لـــــا االعرًـــــادا  امل  وطـــــ  لـــــا ةشـــــر         ةــ

                                                                                        ضًنها اعرًادا  ال فع لقـوان   ال ـ اةج  م ـ  تـ  اة ـح ااالعربـار االعرًـادا  املـ  را غ ـ  اململقـودا 

    ةج.                ة  ك   انو  ارنا
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 األسباب املوجبة النص الحالي

                                            قانوك برنامج لي وزارة األشغال العامة والنقل:  - 3

                      اإلسكاك والتنظي  املدني  –                               قانوك برنامج ألعمال الض  والفرز 

                           ( اململ لــــــ  ااملــــــادا ااماة ــــــ  ةــــــ      1777        )ةوامنــــــ        1777 / 3 / 7      تــــــار        600                             املــــــادا الملشــــــر   ةــــــ  القــــــانو  ر ــــــ  

       اف ــــــيا    –                                  ( ) ــــــانو  ارنــــــاةج ةعًــــــال الضــــــ   ال ــــــرم     0222        )ةوامنــــــ        0222 / 0 /  11     ار    تــــــ     173            القـــــانو  ر ــــــ  

 ر ـــ  
م
      الرنظــ   املـــ   (  تمل ي تـــه  ال ــ ًا املـــادا الرابملـــ  عشـــرا  ةــ  القـــانو  النافـــح مكًــا
م
              الصـــادر ارـــار      6                                                                          

                                                  ( ا    يوم  ر    اعرًادا  ال فع عل  الشي  الرااا:    0202        )ةوامن        0202 / 3 / 5

 

       ل صبح:

2021 2022 2023 2024 2025 

 ل  ا مليار 7 15 5 10 0

 

 ة :
م
    ا ال
م
    

2021 2022 2023 2024 

 ل  ا مليار 15 5 10 7

 

                     ) الباقا د   تمل ي (.

 

 

 

 

 

 
 

 

             ةــــ  اوـــــ  ت  ـــــ         0205                         ا  ـــــ  تــــ  ترم  ـــــه ااــــ  الملـــــا        0201                                  تــــ  تملـــــ ي  اعرًــــاد الـــــ فع املقــــرر ل ملـــــا  

  .    0201                      ة رو  الي ا لا ةوامن  
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 سباب املوجبةاأل  النص الحالي

                 لــــــي البتــــــروك ومب ــــــ    (MARSATI)                                                          قــــــانوك برنــــــامج ملشــــــروع إنشــــــاء معهــــــد العلــــــوم البجر ــــــة والت نولوجيــــــا   -

                                     للمدير ة العامة للنقل البري والبجري 
 

                      (   ــــانو  ارنـــاةج ملشــــر       0217        )ةوامنـــ        0217 /  11 / 3      تـــار       66                                      املـــادا الثان ـــ   الملشــــر   ةـــ  القـــانو  ر ــــ  

                                                                       ـــــ   الركنولوو ـــــا  ةب ـــــى ل ً ير ـــــ  الملاةـــــ  ل نقـــــ  ال ـــــ ي  الب ـــــري ال ـــــ ًا املـــــادا                         ا شـــــاء ةملهـــــ  المل ـــــو  الب ر 

 ر ــــ  
م
     الرابملــــ  عشــــرا ةــــ  القــــانو  النافــــح مكًــــا
م
            ( ا  ــــ  يــــوم      0202        )ةوامنــــ        0202 / 3 / 5              الصــــادر ارــــار      6                                   

                                      ر    اعرًادا  ال فع عل  الشي  الرااا:

       ل صبح:

 )بآالف اللمرات(

 2023 2022 2021        الت س ب

3 / 9 / 129   / 485   / 227   / 2 / 2  

                   إنشاء أب ية متخصصة

0 9.000.000          4.285.773          

3 / 9 / 129   / 485   / 229   / 1 / 2  

                                      نفقات دروس واسيشارات ومراقبة لتنشاءات

0 500.000 0 

          4.285.773          9.500.000 0 املجموع

 من:
 
    بدال
 
    

 )بآالف اللمرات(

 2022 2021        الت س ب

3 / 9 / 129   / 485   / 227   / 2 / 2  

                   إنشاء أب ية متخصصة

4.285.773          9.00    0.000      

3 / 9 / 129   / 485   / 229   / 1 / 2  

                                      نفقات دروس واسيشارات ومراقبة لتنشاءات

0 500.000 

          9.500.000          4.285.773 املجموع

 

                     ) الباقا د   تمل ي (.

 

 

             ةـــــ  أوـــــ  ت  ـــــ         0203          ااـــــ  الملـــــا     ه             ا  ـــــ  تـــــ  ترم  ـــــ      0201                                 تـــــ  تملـــــ ي  اعرًـــــاد الـــــ فع املقـــــرر لملـــــا  

  .    0201                            ة رو  الي ا لا ةوامن  الملا  
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 األسباب املوجبة حاليالنص ال

                                            قانوك برنامج إلنشاء مرفت سياحي لي خليج جونية -

                      (   ـــانو  ارنـــاةج ف شـــاء     0217        )ةوامنـــ        0217 /  11 / 3      تـــار       66                                      املـــادا اا اديـــ   الملشـــر   ةـــ  القـــانو  ر ـــ  

                                                         ة  ـــار ل.ل.  تمل ي تـــه  ال ـــ ًا املـــادا الرابملـــ  عشـــرا ةـــ  القـــانو      62                                ةرفـــأ  ـــ اخا لـــا   ـــ ج وون ـــه البـــالغ 

 ر ــ   ا
م
     لنافــح مكًــا
م
                                    ( ا  ــ  يــوم  ر ــ   اعرًــادا  الــ فع علــ      0202        )ةوامنــ        0202 / 3 / 5              الصــادر ارــار      6          

              الشي  الرااا:

               )اآالت ال   ا (                                                               ليصبح:                                                         

 2023 2022 2021 الت س ب

              إنشاءات أخرى 

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

0 12,958,860 2.347.289 

                                      نفقات دروس واسيشارات ومراقبة لتنشاءات

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

0 0 0 

   

  من:
 
     بدال
 
               )اآالت ال   ا (                                                                                                   

 2022 2021 الت س ب

              إنشاءات أخرى 

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

2,347,289 12,958,860 

         لتنشاءات                             نفقات دروس واسيشارات ومراقبة 

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

0 0 

 

                     ) الباقا د   تمل ي (.

 

 

 

 

 

                                                       لا ضوء ال عا اا  ت     الي ا االا ب  اا  الناتج امل لا 

                    إلنشـــاء مرفـــت ســـياحي لـــي                      الملائـــ  لقـــانو  ارنـــاةج       0201                   اعرًـــاد الـــ فع ل ملـــا         ا  م ـــ                  وـــاء لـــحا اال  ـــ اح 

  .    0203          اا  الملا           االعرًاد          ع   ترم               خليج جونية

 

 

 

 لذلك،

 

           ةــ  ضــًنها       0201              ةوامنــ  الملــا                                                               اةــف  مارا املال ــ  اإعــادا النظــر لــا االعرًــادا  امل  وطــ  لــا ةشــر   

                                                                                        اعرًــادا  الـــ فع لقـــوان   ال ــ اةج  م ـــ  تـــ  اة ـــح ااالعربــار االعرًـــادا  املـــ  را غ ــ  اململقـــودا ةـــ  كـــ  

               انو  ارناةج.
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      القاع  -          رأس بعلبك   –                            مال واتهيل طر ق التوفيقية                 قانوك برنامج الست -

                        (   ــانو  ارنــاةج ال ــركًال     0217        )ةوامنــ        0217 /  11 / 3      تــار       66                                      املــادا الثالثــ   الملشــر   ةــ  القــانو  ر ــ  

                                                           القـا   تمل ي تـه  ال ـ ًا املـادا الرابملـ  عشـرا ةـ  القـانو  النافـح   -          رأ  بمل بـ    –                       تأل   تر ـق الروف ق ـ  

 ر ــ  
م
     مكًــا
م
                                           (  ا  ــ  يــوم  ر ــ   اعرًــادا  الــ فع علــ  الشــي      0202        )ةوامنــ        0202 / 3 / 5          در ارــار       الصــا   6    

        الرااا:

       ليصبح:

               )اآالت ال   ا (

2021 2022 2023 2024 2025 

0 5.000.000 1.691.854 10,000,000 10,000,000 

 

 من: 
 
    بدال
 
    

               )اآالت ال   ا (

2021 2022 2023 2024 

10.000.000 5.000.000 1,691,854 10.000.000 

 

                     ) الباقا د   تمل ي (.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       لا ضوء ال عا اا  ت     الي ا االا ب  اا  الناتج امل لا 

                    الســت مال واتهيــل طر ــق                      الملائــ  لقــانو  ارنــاةج       0201                   اعرًــاد الــ فع ل ملــا         ا  م ــ                  وــاء لــحا اال  ــ اح 

  .    0205          اا  الملا         القاع  –          رأس بعلبك   –          التوفيقية 

 

 لذلك،

 

           ةــ  ضــًنها       0201             ةوامنــ  الملــا                                                  ال ــ  اإعــادا النظــر لــا االعرًــادا  امل  وطــ  لــا ةشــر                 اةــف  مارا امل

                                                                                        اعرًـــادا  الـــ فع لقـــوان   ال ـــ اةج  م ـــ  تـــ  اة ـــح ااالعربـــار االعرًـــادا  املـــ  را غ ـــ  اململقـــودا ةـــ  كـــ  

               انو  ارناةج.
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  -                             الحـدود الشــمالية، قســ  البــداوي   -              الشــمال طــرابلس                                        قـانوك برنــامج الســت مال جــزء مـن أواوســتراد  - -

                الحدود الشمالية

 

                (   ــــــانو  ارنــــــاةج     0217        )ةوامنــــــ        0217 /  11 / 3      تــــــار       66                                      املــــــادا الرابملــــــ   الملشــــــر   ةــــــ  القــــــانو  ر ــــــ  

       اا ــــــ  د   –                             اا ــــــ  د الشــــــًال      ــــــ  البــــــ ا ي   –                                        ال ــــــركًال وــــــاء ةــــــ   أ تو ــــــ  اد الشــــــًال تــــــراا س 

         النافــــح          القــــانو      ةـــــ      عشــــرا          الرابملــــ       املـــــادا    ًا    ال ــــ                     الشــــًال    تمل ي تــــه 
م
 مكًـــــا
م
        ارـــــار          الصــــادر   6     ر ــــ       

                                                ا    يوم  ر    اعرًادا  ال فع عل  الشي  الرااا:  (     0202        ةوامن  )      0202 / 3 / 5

       ل صبح:

2021 2022 2023 2024  

 مليار لمرة 10 10 5 0

 

 ة :
م
    ا ال
م
    

2021 2022 2023  

 مليار لمرة 10 5 10

     (.                 ) الباقا د   تمل ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                            ةــــ  أوــــ  ت  ــــ   ة ــــرو  الي ــــا لــــا       0201          ااــــ  الملــــا        0201                        اعرًــــاد الــــ فع املقــــرر لملــــا        ترم ــــ     تــــ  

  .    0201             ةوامن  الملا  
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  :                                   قانوك برنامج لي وزارة الدفاع الوط ي  .  4

                                                              قانوك برنامج لتجقيق عتاد واجهمزات وب   اجتية ممحة لصالح ال    -

                                                          )افوــاما ل  يوةــ  عقــ  ن قــا  ةــ  أوــ  ت ق ــق عرــاد  تجه ــ ا   ب ــى       0215 /  11 /  01      تــار       32        نو  ر ــ      القــا

         النافــــح          القــــانو      ةــــ                                                            ت ر ــــ  ة  ــــ  لصــــااج اا ــــجل(  تمل ي تــــه  ال ــــ ًا املــــادا الرابملــــ  عشــــرا 
م
 مكًــــا
م
   6     ر ــــ       

        الرااا:                                        ا    يوم  ر    اعرًادا  ال فع عل  الشي    (     0202        ةوامن  )      0202 / 3 / 5        ارار          الصادر

       ليصبح:

 (بآالف اللمرات)

 2023 2022 2021 الت س ب

 اجهمزات فنية متخصصة

3/10/111/210/226/2/1 
0 8.722.500 108.675.000 

 اجهمزات فنية مختلفة

3/10/111/210/226/2/9 
0 2.500.000 13.215.007 

 اجهمزات للمعلومااية

3/10/111/210/226/3/1 
0 250.000 322.000 

 لنقلاجهمزات ل

3/10/111/210/226/4/1 
0 0 151.490.000 

 إنشاء أب ية متخصصة

3/10/111/210/227/2/2 
0 13.570.000 73.810.000 

 صيانة أب ية متخصصة

3/10/111/210/228/2/2 
0 3.015.000 5.774.000 

 صيانة التجهمزات الفنية

3/10/111/210/228/6/1 
0 560.000 6.360.000 

 صيانة وسائل النقل

3/10/111/210/228/8/1 
0 8.300.000 73.534.000 

 نفقات دروس واسيشارات ومراقبة مختلفة

3/10/111/210/229/1/9 
0 0 6.360.000 

 439.540.007 36.917.500 0 املجموع

 

                                                       لا ضوء ال عا اا  ت     الي ا االا ب  اا  الناتج امل لا 

                                          الملائــ  لقــانو  ارنــاةج لر ق ــق عرــاد  تجه ــ ا        0201                                          وــاء لــحا اال  ــ اح ارملــ ي  اعرًــاد الــ فع ل ملــا  

  .      0203          اا  الملا    ه                                       ب ى ت ر   ة    لصااج اا جل ع   ترم  

 

 لذلك،

 

           ةــ  ضــًنها       0201     لملــا   ا                                                              مارا املال ــ  اإعــادا النظــر لــا االعرًــادا  امل  وطــ  لــا ةشــر   ةوامنــ          اةــف   

                                                                                        اعرًــادا  الـــ فع لقـــوان   ال ـــ اةج  م ـــ  تـــ  اة ـــح ااالعربــار االعرًـــادا  املـــ  را غ ـــ  اململقـــودا ةـــ  كـــ  

               انو  ارناةج.

 

    .    0203            ا اا  الملا                    لقانو  ال  ناةج لح      0201           ال فع لملا      ا                           بالرااا  ت  ترم   اعرًاد
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 من:
 
    بدال
 
    

 )بآالف اللمرات(

 2022 2021        الت س ب

                    اجهمزات فنية متخصصة

3 / 10  / 111   / 210   / 226   / 2 / 1  
108.675.000 8.722.500 

                    اجهمزات فنية مختلفة

3 / 10  / 111   / 210   / 226   / 2 / 9  
13.215.007 2.500.000 

                    اجهمزات للمعلومااية

3 / 10  / 111   / 210   / 226   / 3 / 1  
322.000 250.000 

              اجهمزات للنقل

3 / 10  / 111   / 210   / 226   / 4 / 1  
151.490.000 0 

                   إنشاء أب ية متخصصة

3 / 10  / 111   / 210   / 227   / 2 / 2  
73.810.000 13.570.000 

                   صيانة أب ية متخصصة

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

                       صيانة التجهمزات الفنية

3 / 10  / 111   / 210   / 228   / 6 / 1  
6.360.000 560.000 

                  صيانة وسائل النقل

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

                                    نفقات دروس واسيشارات ومراقبة مختلفة

3 / 10  / 111   / 210   / 229   / 1 / 9  
6.360.000 0 

 36.917.500 439.540.007 املجموع

                     ) الباقا د   تمل ي (.  
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                                     قانوك برنامج إلزالة القنابل العنقودية -

                     (  ــــــانو  ارنــــــاةج فمالــــــ      0217        )ةوامنــــــ        0217 /  11 / 3      تــــــار       66                                      املــــــادا ااماة ــــــ   الملشــــــر   ةــــــ  القــــــانو  ر ــــــ  

        )ةوامنــ        0217 / 7 /  31     ار    تـ     111                                                                    القنااـ  الملنقوديـ   تمل ي تـه  ال ــ ًا املـادا الرابملـ  عشـرا ةــ  القـانو  ر ـ  

                                                  ( ا    يوم  ر    اعرًادا  ال فع عل  الشي  الرااا:    0217

 

       ليصبح:

2021 2022 2023  

 مليار لمرة 20 7.5 0
  

 من:
 
    بدال
 
    

2021 2022  

 مليار لمرة 7.5 20
 

                     ) الباقا د   تمل ي (.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                       لا ضوء ال عا اا  ت     الي ا االا ب  اا  الناتج امل لا 

              إلزالـــة القنابـــل                      الملائـــ  لقـــانو  ارنـــاةج       0201                                         اء لـــحا اال  ـــ اح ارملـــ ي  اعرًـــاد الـــ فع ل ملـــا   وـــ

  .    0203          اا  الملا           االعرًاد          ع   ترم              العنقودية

 

 لذلك،

 

                                                                                  اةـــف  مارا املال ـــ  اإعـــادا النظـــر لـــا االعرًـــادا  امل  وطـــ  لـــا ةشـــر   املوامنـــ  الملاةـــ  لملـــا  

                                              ال ـــ اةج  م ـــ  تـــ  اة ـــح ااالعربـــار االعرًـــادا                                 ةـــ  ضـــًنها اعرًـــادا  الـــ فع لقـــوان      0201

                                       امل  را غ   اململقودا ة  ك   انو  ارناةج.
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                                              قانوك برنامج لي وزارة التربية والتعلي  العالي    - 5

                                     قانوك برنامج ألب ية ال امعة اللبنانية   -

            (  تملــــــ ي تها     1771        )ةوامنــــــ        1771 / 0 /  10      تــــــار        056                                      املــــــادا الثان ــــــ   الملشــــــر   ةــــــ  القــــــانو  ر ــــــ   -

 
م
 ) ـــانو  ارنـــاةج ةاا ـــ  اا اةملـــ  ال بنان ـــ (  ال ـــ ًا املـــادا الرابملـــ  عشـــرا ةـــ  القـــانو  النافـــح مكًـــا
م
                                                                                       

                                          ( ا  ــ  يـوم  ر ــ   اعرًـادا  الــ فع علـ  الشــي      0202        )ةوامنـ        0202 / 3 / 5              الصـادر ارــار      6    ر ـ  

        الرااا:

       ل صبح:

2021 2022 

 ل  ا مليار 22 0

 

 ة :  ا 
م
    ال
م
  

2021 

 مليار لمرة 22

 

                     ) الباقا د   تمل ي (.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            لمل   ت به ة  افدارا امل رص .      0200      ل ملا        0201                                 ت  تأو   االعرًاد امل  وظ لا الملا  
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             زارة التربيـــة                                                                                قـــانوك برنـــامج إلنشـــاء نظـــام ااصـــاالت معلوماايـــة بـــمك املـــدارس الرســـمية واإلدارة املركز ـــة لـــو  -

                والتعلي  العالي

                     (  ــــانو  ارنــــاةج ف شــــاء     0217        )ةوامنــــ        0217 /  11 / 3      تــــار       66                                      املــــادا ال اد ــــ   الملشــــر   ةــــ  القــــانو  ر ــــ  

                                                                                                  نظــا  اتصـــاال  ةمل وةات ـــ  اـــ   املـــ ار  الر ـــً    افدارا املركا ــ  لـــومارا ال  ا ـــ   الرمل ـــ   الملـــااا  تمل ي تـــه  

 ر ــــ                                ال ــــ ًا املــــادا الرابملــــ  عشــــرا ةــــ  ال
م
     قــــانو  النافــــح مكًــــا
م
  (     0202        )ةوامنــــ        0202 / 3 / 5              الصــــادر ارــــار      6                 

                                                ا    يوم  ر    اعرًادا  ال فع عل  الشي  الرااا:

       ليصبح:

 2024 2023 2022 2021 الت س ب

                    اجهمزات للمعلومااية

3 / 11  / 118   / 981   / 226   / 3 / 1      

0 3.5 3.5 3.5 

 مليار لمرة
                          صيانة اجهمزات للمعلومااية

3 / 11  / 118   / 981   / 228   / 7 / 1  

0 0.5 0.5 0.5 

 

 من:
 
    بدال
 
    

 2023 2022 2021 الت س ب

                    اجهمزات للمعلومااية

3 / 11  / 118   / 981   / 226   / 3 / 1      

3.5 3.5 3.5 

 مليار لمرة
                          صيانة اجهمزات للمعلومااية

3 / 11  / 118   / 981   / 228   / 7 / 1  

0.5 0.5 0.5 

 

                     ) الباقا د   تمل ي (.

 

 

 

       امل لا                                                 لا ضوء ال عا اا  ت     الي ا االا ب  اا  الناتج 

ـــاد الـــــ فع ل ملـــــا   ـــ اح ارملـــــ ي  اعرًــ      نظـــــام   ء     إلنشـــــا                     الملائـــــ  لقـــــانو  ارنـــــاةج       0201                                          وـــــاء لـــــحا اال  ــ

    ع ــــ                                                                                      ااصـــاالت معلوماايـــة بــــمك املـــدارس الرســــمية واإلدارة املركز ـــة لــــوزارة التربيـــة والتعلــــي  العـــالي

  .    0201                 ترم  ه اا  الملا  

 

 لذلك،

 

     ة        0201       لملا        وامن    امل                 امل  وط  لا ةشر                                                 اةف  مارا املال   اإعادا النظر لا االعرًادا 

                                                                                ضـــًنها اعرًـــادا  الــــ فع لقـــوان   ال ــــ اةج  م ـــ  تـــ  اة ــــح ااالعربـــار االعرًــــادا  املـــ  را غ ــــ  

                            اململقودا ة  ك   انو  ارناةج.
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 األسباب املوجبة النص الحالي

  ي                                                                    قانوك برنامج إلنشاء واجهمز أب ية مدرسية لوزارة التربية والتعلي  العال -

                     (  ـــــانو  ارنـــــاةج ف شـــــاء     0217        )ةوامنـــــ        0217 /  11 / 3      تـــــار       66                                      املـــــادا ال ـــــابمل   الملشـــــر   ةـــــ  القـــــانو  ر ـــــ  

            النافــح مكًــا                   عشــرا ةــ  القــانو           الرابملــ                                                                  تجه ــ  أاا ــ  ة ر ــ   لــومارا ال  ا ــ   الرمل ــ   الملــااا  ال ــ ًا املــادا 

                               رًادا  ال فع عل  الشي  الرااا:                 ا    يوم  ر    اع  (     0202        )ةوامن        0202 / 3 / 5              الصادر ارار      6    ر   

 

       ليصبح:

               )بآالف اللمرات(                                                                                                                                                                                      

 2022 2021 التبو ب

 470.538 0                              أثاث  ة ر شا   تجه  ا  ةكرب    1 / 1 /   006 /   710 /   117 /  11 / 3

 2.350.000 0       ةر صص              ا شاء أاا    0 / 0 /   007 /   710 /   117 /  11 / 3

 940.000 0                     ان  أاا   ةر صص   0 / 0 /   005 /   710 /   117 /  11 / 3

 352.500 0                                      ن قا  در    ا تشارا   ةرا ب  لع شاءا   0 / 1 /   007 /   710 /   117 /  11 / 3

 4.113.038 0 912مجموع الوظيفة 

  0 0                              أثاث  ة ر شا   تجه  ا  ةكرب    1 / 1 /   006 /   700 /   117 /  11 / 3

 1.431.250 0             أاا   ةر صص        ا شاء  0 / 0 /   007 /   700 /   117 /  11 / 3

 658.000 0                     ان  أاا   ةر صص   0 / 0 /   005 /   700 /   117 /  11 / 3

 190.900 0                                      ن قا  در    ا تشارا   ةرا ب  لع شاءا   0 / 1 /   007 /   700 /   117 /  11 / 3

 2.280.150 0 922مجموع الوظيفة 

 6.393.188 0 119الفصل 

 6.393.188 119لفصل ل العاماملجموع 

 

                                                       لا ضوء ال عا اا  ت     الي ا االا ب  اا  الناتج امل لا 

             إلنشـــاء واجهمـــز                      الملائـــ  لقـــانو  ارنـــاةج       0201   ا                                         وـــاء لـــحا اال  ـــ اح ارملـــ ي  اعرًـــاد الـــ فع ل ملـــ

  .    0200                     ع   ترم  ه اا  الملا                                               أب ية مدرسية لوزارة التربية والتعلي  العالي

 

 لذلك،

 

     ةـ        0201                                                                           اةف  مارا املال   اإعادا النظر لا االعرًادا  امل  وط  لا ةشر   املوامن  لملـا  

                                  ـــح ااالعربـــار االعرًـــادا  املـــ  را غ ـــ                                                  ضـــًنها اعرًـــادا  الـــ فع لقـــوان   ال ـــ اةج  م ـــ  تـــ  اة 

                            اململقودا ة  ك   انو  ارناةج.

 

  .      0200                              لقانو  ال  ناةج لحا اا  الملا        0201                               م   ت  ترم   اعرًاد ال فع لملا  
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 األسباب املوجبة النص الحالي

 

 من: 
 
    بدال
 
               )بآالف اللمرات(                                                                                                                                                                     

 2021 التبو ب

 470.538                              أثاث  ة ر شا   تجه  ا  ةكرب    1 / 1 /   006 /   710 /   117 /  11 / 3

 2.350.000                   ا شاء أاا   ةر صص   0 / 0 /   007 /   710 /   117 /  11 / 3

 940.000                     ان  أاا   ةر صص   0 / 0 /   005 /   710 /   117 /  11 / 3

3 / 11  / 117   / 710   / 007   / 1 / 0  
                             ن قـــــــــــــا  در    ا تشـــــــــــــارا   ةرا بـــــــــــــ  

         لع شاءا 
352.500 

 4.113.038 912مجموع الوظيفة 

 0                              أثاث  ة ر شا   تجه  ا  ةكرب    1 / 1 /   006 /   700 /   117 /  11 / 3

 1.431.250                   ا شاء أاا   ةر صص   0 / 0 /   007 /   700 /   117 /  11 / 3

 658.000                     ان  أاا   ةر صص   0 / 0 /   005 /   700 /   117 /  11 / 3

3 / 11  / 117   / 700   / 007   / 1 / 0  
                             ن قـــــــــــــا  در    ا تشـــــــــــــارا   ةرا بـــــــــــــ  

         لع شاءا 
190.900 

 2.280.150 922مجموع الوظيفة 

 6.393.188 119مجموع الفصل 
   

                     ) الباقا د   تمل ي (.
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 األسباب املوجبة النص الحالي

    :                                     قانوك برنامج لي وزارة الطاقة واملياه  - 6

                لي مختلف املناطق                                       قانوك برنامج لألشغال املائية وال هربائية  -

                         (  تملــ ي تها  ال ــ ًا املــادا     0221        )ةوامنــ        0221 / 6 /  05      تــار        306                                      املــادا الثان ــ   الملشــر   ةــ  القــانو  ر ــ  

 ر ـــ  
م
     الرابملـــ  عشـــرا ةـــ  القـــانو  النافـــح مكًـــا
م
                ( تـــوم  اعرًـــادا      0202        )ةوامنـــ        0202 / 3 / 5              الصـــادر ارـــار      6                                   

                                                   الكهربائ   لا ة ر ف املناتق عل  الشي  الرااا:                                            ر    ارناةج ال فع لقانو  ارناةج لألشغال املائ 

       ليصبح:

 )بآالف اللمرات(

 2023 2022 2021 تعر ف األشغال الوظيفة
631 

 اإلدارة، البناء، االسيثمار والتخطيط

3/18/105/631/227/4/1 

 إنشاءات مياه الشفة

اتممك موارد مائية 

 إضافية
0 27.222.525 24.318.885 

631 

 بناء، االسيثمار والتخطيطاإلدارة، ال

3/18/105/631/227/4/1 

 إنشاءات مياه الشفة

مشاريع مياه 

 الشرب
0 11.000.000 0 

631 

 اإلدارة، البناء، االسيثمار والتخطيط

3/18/109/631/227/4/2 

 إنشاءات مياه الري 

مشاريع مياه الري 

 والصرف الصحي
0 0 0 

631 

 اإلدارة، البناء، االسيثمار والتخطيط

3/18/109/631/227/4/2 

 إنشاءات مياه الري 

مشاريع اقو   

وصيانة مجاري 

 األنهر

0 534.711 974.497 

4351 

 املصادر التقليدية لل هرباء

3/18/108/4351/226/9/1 

 اجهمزات أخرى 

 

 اجهمز كهربائي
0 316.238 1.749.616 

 27.042.998 39.073.474 0 املجموع

                                                       لا ضوء ال عا اا  ت     الي ا االا ب  اا  الناتج امل لا 

                            لقــــــانوك برنــــــامج لألشــــــغال املائيــــــة        الملائــــــ        0201               اد الــــــ فع ل ملــــــا                             وــــــاء لــــــحا اال  ــــــ اح ارملــــــ ي  اعرًــــــ

  .    0203          اا  الملا           االعرًاد          ع   ترم                                وال هربائية لي مختلف املناطق

 

 لذلك،

 

           ةـ  ضـًنها       0201                                                                           اةف  مارا املال   اإعادا النظـر لـا االعرًـادا  امل  وطـ  لـا ةشـر   املوامنـ  لملـا  

                                                        تــ  اة ــح ااالعربــار االعرًــادا  املــ  را غ ــ  اململقــودا ةــ  كــ                                    اعرًــادا  الــ فع لقــوان   ال ــ اةج  م ــ

               انو  ارناةج.
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 من:
 
    بدال
 
    

 )بآالف اللمرات(

 2022 2021             تعر ف األشغال     ظيفة    الو 

631 

 اإلدارة، البناء، االسيثمار والتخطيط

3/18/105/631/227/4/1 

 إنشاءات مياه الشفة

                  اــــــــــــــتممك مــــــــــــــوارد مائيــــــــــــــة 

       إضافية
24.318.885 27.222.525 

631 

 اإلدارة، البناء، االسيثمار والتخطيط

3/18/105/631/227/4/1 

 إنشاءات مياه الشفة

 11.000.000 0                  مشاريع مياه الشرب

631 

 اإلدارة، البناء، االسيثمار والتخطيط

3/18/109/631/227/4/2 

 إنشاءات مياه الري 

                 مشــــــــــــــاريع ميـــــــــــــــاه الـــــــــــــــري 

             والصرف الصحي
0 0 

631 

 اإلدارة، البناء، االسيثمار والتخطيط

3/18/109/631/227/4/2 

 إنشاءات مياه الري 

                    مشــاريع اقــو   وصــيانة 

            مجاري األنهر
974.497 534.711 

4351     

                          املصادر التقليدية لل هرباء

3 / 18  / 108   / 4351    / 226   / 9 / 1  

              اجهمزات أخرى 

 

              اجهمز كهربائي
1.749.616 316.238 

 39.073.474 27.042.998 املجموع

 

                     ) الباقا د   تمل ي (.
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                20162016  //    1010  //    2727            اار   اار           6363                                                                                                          اوزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانوك رق  اوزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانوك رق      --

                          (  ـــــانو  ارنـــــاةج لرن  ـــــح بملـــــ      0215        )ةوامنـــــ        0215 / 1 /  15      تـــــار       77            القـــــانو  ر ـــــ                        املـــــادا ااماة ـــــ  عشـــــرا ةـــــ  

    63                                                                             اال ـــرً ل الملائـــ ا لهـــا لـــا ةنطقـــ  مـــور نهـــر ال  طـــا   ةـــ  النبـــع ااـــ  املصـــو )القـــانو  ر ـــ           أعًـــال        املشـــاريع 

         النافــــح          القــــانو      ةــــ                                    تمل ي تــــه ال ــــ ًا املــــادا الرابملــــ  عشــــرا    (    0216 /  12 /  07      تــــار   
م
 مكًــــا
م
        ارــــار       ادر   الصــــ   6     ر ــــ       

 ملا يلا:   (    0202        ةوامن  )      0202 / 3 / 5
م
        ا    يوم  ر    اعرًادا  ال فع عل  الومارا   فقا
م
                                                

 ليصبح:

  لي باب وزارة الطاقة واملياه:لي باب وزارة الطاقة واملياه:  ..11

 )بمليارات اللمرات(

وزارة الطاقة واملياه املدير ة العامة للموارد 

 املائية وال هربائية
 برنامج اعتمادات الدفع

 2025 2024 2023 2022 2021 الت س ب

3 -15  -113   -631   -001   -1 -1    

                               ا رً كا  ف شاءا  امل ا  املبرحل   
0 0 0 15 15 

3 -15  -113   -631   -007   -1 -1      

                      ا شاءا  امل ا  املبرحل   
0 184 155 123 123 

3-15-113-631-007-1-7   

 ن قا  در    ا تشارا   ةرا ب  ة ر     
0 16 13 12 12 

 150 150 168 200 0 املجًو  الملا 
 

 )بمليارات اللمرات(

 وزارة الطاقة واملياه

 املدير ة العامة لالسيثمار
 برنامج اعتمادات الدفع

 2025 2024 2023 2022 2021 الت س ب

3-15-111-631-007-7-1  

                        ة الً   ل ًصـ    الوتن ـ    –             ا شاءا  أ ر  

              لنهر ال  طا  

0 0,4 0,6 0.4 0,4 

 

 

                   ةــ  اوــ  ت  ــ   ة ــرو        0205                     ع ــ  ترم  ــه ااــ  الملــا        0201                                  تــ  تملــ ي  اعرًــاد الــ فع املقــرر ل ملــا  

     0201                      الي ا لا ةوامن  الملا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



23/12/2020  

31 

 األسباب املوجبة النص الحالي

  لي باب وزارة الب ئة:لي باب وزارة الب ئة:  ..22

 للمرات()بمليارات ا

 برنامج اعتمادات الدفع وزارة الب ئة

 2025 2024 2023 2022 2021 الت س ب

3 -01  -123   -560   -007   -7 -1      

              ا شاءا  أ ر  
0 3 3 1.5 1,5 

3 -01  -123   -560   -007   -1 -7      

                                    ن قا  در    ا تشارا   ةرا ب  ة ر   
0 2 2 1.5 1,5 

 3 3 5 5 0 املجموع العام
  

تطب ق اةعًال املحكورا أع   االرملا   ةع ارناةج اةة  املر  ا افنًائ  ا    عل  أ  تروا   مارا البجئ  

 ترفع امل الً  امل صص  لهحا ال  ناةج اًا يملادل االعرًادا  املحكورا أع  .
  
  

  لي باب وزارة الصناعة:لي باب وزارة الصناعة:  ..33

 )بمليارات اللمرات(

 برنامج اعتمادات الدفع وزارة الصناعة

 2025 2024 2023 2022 2021 الت س ب

3-05-122-151-007-1-7   

                                    ن قا  در    ا تشارا   ةرا ب  ة ر   
0 0,3 0,3 0,3 0,3 

  

  لي باب وزارة الزراعة:لي باب وزارة الزراعة:  ..44

 )بمليارات اللمرات(

 برنامج اعتمادات الدفع وزارة الزراعة

 2025 2024 2023 2022 2021 الرا جو

3-11-122-101-007-1-7  

                                      ن قا  در    ا تشارا   ةرا ب  ة ر   
0 0,3 0,3 0,3 0,3 
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 من:
 
    بدال
 
     

  لي باب وزارة الطاقة واملياه:لي باب وزارة الطاقة واملياه:  ..11

 )بمليارات اللمرات(

 مارا الطا    امل ا  امل ير   الملاة  

 ل ًوارد املائ    الكهربائ  
 برنامج اعتمادات الدفع

 2024 2023 2022 2021 الت س ب

3 -15  -113   -631   -001   -1 -1      

                                ا رً كا  ف شاءا  امل ا  املبرحل
15 0 0 15 

3 -15  -113   -631   -007   -1 -1      

                      ا شاءا  امل ا  املبرحل   
123 184 155 123 

3 -15  -113   -631   -007   -1 -7      

                                      ن قا  در    ا تشارا   ةرا ب  ة ر     
12 16 13 12 

 150 168 200 150 املجًو  الملا 
 

 

 )بمليارات اللمرات(

 وزارة الطاقة واملياه

 املدير ة العامة لالسيثمار
 مج اعتمادات الدفعبرنا

 2024 2023 2022 2021 الت س ب

3-15-111-631-007-7-1  

                ة ـــــــــــــــالً   ل ًصــــــــــــــــ      –             ا شـــــــــــــــاءا  أ ــــــــــــــــر  

                      الوتن   لنهر ال  طا  

0,4 0,4 0,6 0,4 
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  لي باب وزارة الب ئة:لي باب وزارة الب ئة:  ..22

 )بمليارات اللمرات(

 برنامج اعتمادات الدفع وزارة الب ئة

 2024 2023 2022 2021 الرا جو

 1,5 3 3 1,5              ا شاءا  أ ر       1- 7-   007-   560-   123-  01- 3

3-01-123-560-007-1-7   

                                  در    ا تشارا   ةرا ب  ة ر       ن قا
1,5 2 2 1,5 

 3 5 5 3 املجموع العام

عل  أ  تروا   مارا البجئ  تطب ق اةعًال املحكورا أع   االرملا   ةع ارناةج اةة  املر  ا افنًائ  ا    

  صص  لهحا ال  ناةج اًا يملادل االعرًادا  املحكورا أع  .ترفع امل الً  امل
 

  لي باب وزارة الصناعة:لي باب وزارة الصناعة:  ..33

 )بمليارات اللمرات(

 برنامج اعتمادات الدفع وزارة الصناعة

 2024 2023 2022 2021 الرا جو

3-05-122-151-007-1-7   

                                    ن قا  در    ا تشارا   ةرا ب  ة ر   
0,3 0,3 0,3 0,3 

  

  الزراعة:الزراعة:لي باب وزارة لي باب وزارة   ..44

 )بمليارات اللمرات(

 برنامج اعتمادات الدفع وزارة الزراعة

 2024 2023 2022 2021 الرا جو

3-11-122-101-007-1-7  

 ن قا  در    ا تشارا   ةرا ب  ة ر    
0,3 0,3 0,3 0,3 
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  :                             قانوك برنامج لي وزارة االاصاالت - 2

                                                                     قانوك برنامج لتطو ر واوسعة الشب ة الثابتة ومتمما ها والخدمات املرافقة -
 

            ال ــــــ ًا املــــــادا           تمل ي تــــــه   (     0217        )ةوامنــــــ        0217 /  11 / 3      تــــــار       66                                      املــــــادا الرا ــــــمل   الملشــــــر   ةــــــ  القــــــانو  ر ــــــ  

                           الرابملـ  عشـرا ةــ  القـانو  
م
 النافـح مكًــا
م
                            ا  ـ  يــوم  ر ـ   اعرًــادا   (    0202        )ةوامنـ        0202 / 3 / 5      تــار      6    ر ـ               

 ملا يلا:
م
        ارناةج ال فع لقانو  ارناةج لرطو ر  تو مل  الشبك  الثاار   ةرًًاتها  اام ةا  املرافق    فقا
م
                                                                                         

       ل صبح:

2021 2022 2023  

 مليار لمرة 125 25 0

 ة :
م
    ا ال
م
    

2021 2022  

 مليار لمرة 25 125

                     ) الباقا د   تمل ي (.
 

                  كًا يمل ل الرا جو:

  :         بجيث يصبح    

                                                    ا شــــــــــاءا  أ ــــــــــر   )ة ــــــــــالً  له ئــــــــــ  أ و ــــــــــ   لرطــــــــــو ر  تو ــــــــــمل    1 / 7 /   007 /   161 /   122 /  15 / 3

                      نــــــــف  بــــــــراةج ةمل وةات ــــــــ                        املرافقــــــــ  ةــــــــ  اتصــــــــاال   أن            اامــــــــ ةا             ةرًًاتهــــــــا         الثاارــــــــ         الشــــــــبك 

           والا( 

 من:
 
    بدال
 
    

                                                    ا شــــــــاءا  أ ــــــــر   )ة ــــــــالً  له ئــــــــ  أ و ــــــــ   لرطــــــــو ر  تو ــــــــمل    1 / 7 /   007 /   161 /   122 /   115 / 3

                                           املرافقــــــــ  ةــــــــ  اتصــــــــاال   أن  نــــــــف  بــــــــراةج ةمل وةات ــــــــ             اامــــــــ ةا             ةرًًاتهــــــــا         الثاارــــــــ         الشــــــــبك 

           والا( 

                    الباقا د   تمل ي .

 

                  اا  الناتج امل لا                                       لا ضوء ال عا اا  ت     الي ا االا ب 

              لتطـــو ر واوســـعة                      الملائـــ  لقـــانو  ارنـــاةج       0201                                          وـــاء لـــحا اال  ـــ اح ارملـــ ي  اعرًـــاد الـــ فع ل ملـــا  

  .    0203          اا  الملا           االعرًاد          ع   ترم                                              الشب ة الثابتة ومتمما ها والخدمات املرافقة

        الملاة .                                                                       كًا ت  تمل ي  الرا جو بمل  دةج املوامنا  امل  ق  لا لحا املشر   ضً  املوامن  

 لذلك،

 

      0201                                                                                  اةف  مارا املال   اإعادا النظر لا االعرًادا  امل  وط  لا ةشر   املوامن  الملاة  لملـا  

                                                                                     ة  ضًنها اعرًادا  الـ فع لقـوان   ال ـ اةج  م ـ  تـ  اة ـح ااالعربـار االعرًـادا  املـ  را غ ـ  

                            اململقودا ة  ك   انو  ارناةج.
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  20212021  عديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتللت
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

   

  

  الثالثالثالثالفصل الفصل 

  التعديالت الضر نيةالتعديالت الضر نية

  

          

  لغاية لغاية   عشرةعشرة  التاسعةالتاسعةاملادة املادة   منمن

  والثمانوك والثمانوك   الحاديةالحادية  املادةاملادة
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  20212021  صوص القانونية ملشروع موازنة العامصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النللتعديالت املقترحة على الن
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                            اقســــيط الضــــرائب والرســــوم املتوجبــــة اقســــيط الضــــرائب والرســــوم املتوجبــــة     : :         عشــــرةعشــــرة                  التاســــعةالتاســــعة            املــــادة املــــادة  

                                                                                                        علـــــــى املكلفـــــــمك التـــــــي اتـــــــولى مدير ـــــــة املاليـــــــة العامـــــــة اجقيقهـــــــا علـــــــى املكلفـــــــمك التـــــــي اتـــــــولى مدير ـــــــة املاليـــــــة العامـــــــة اجقيقهـــــــا 

      هاها            وجبايتوجبايت

  

 ةي نــــــص أ ــــــر   بصــــــورا ا ــــــرثنائ    ملــــــرا  امــــــ ا فقــــــ   
م
                                               فــــــا
م
    

ـــــ  ــــ        يًكـ ــــوا  ة ير ـــ ـــي ترــ ــ ــــو  التـ ـــــرائو  الر ــ ــــ  الضــ ـــ   ايافــ ــ                                                  ل ًي  ـ

                                                             املال   الملاة  ت ق قها  وبايتها  اًا فيها الضرائو املقرطمل  عنـ  

ـــ   ــــ  عـــ ـــاف   الضــــــرائو الناتجــ ـــ  الق ًــــــ  املضــ ـــع  الضــــــر ب  علـــ                                                      املنبــ

      أعًال    ع                                                الري  ف الحات   تق    الضرائو  الر و  املرووب  

ـــــنتي ــ ــ ــــنوا        0202        0217       ــ ــ ــ ــ ـــ ث  ـ ــ ــ ــ ـــــ ا ثــ ــ ــ                  د   أي غراةـــــــــــا  أ                ملــ

        فوائ . 

                                                          يرووـو علـ  الـراغب   ااف ــر ادا ةـ  أميـا  لــح  املـادا تقـ ي  ت ــو 

                                                        طـــ   ـــ ل ةه ـــ  أ صـــالا ث ثـــ  أشـــهر ةـــ  تـــار    شـــر لـــحا القـــانو  

ـــ    ـــو أ  ال تقــــ  عـ ـــي يجـ ـــ  التـ ـــ    15                                           ت ــــ ي  ال فملــــ  اة اـ ًـ           % ةــــ    

                                                 الضرائو  الر و  املط وب تق  طها ضً  امله   ذاتها. 

                                            الر  ـــف عـــ  ت ـــ ي  اة  ـــاط املربق ـــ  لـــا ةواع ـــ لا            لـــا مـــال

. 7                                           ت ر ق كاف  اة  اط  ترووو ع يها فائ ا اًمل ل 
م
 %  نو ا
م
        

                                                     ي ـــتث ى ةـــ  اميـــا  لـــح  املـــادا الضـــر ب  علـــ  ال وائـــ  املنصـــو  

  .          تمل ي تها      0223 /   177               ة  القانو  ر       51              عنها لا املادا 

         ووــــو  ــــرار                                            ت ــــ د د ــــائق تطب ــــق لــــح  املــــادا  عنــــ  اف رضــــاء  اً

                     يص ر ع   م ر املال  .

                                                         ة  أو  ة اع ا املي     االضرائو  الر و  التـي ترـوا  ة ير ـ  

                                                         املال ـــ  الملاةـــ  ت ق قهـــا  وبايتهـــا علـــ  ت ـــ ي  الضـــرائو  الر ـــو  

                                       املرووب  ع يه  د   أي غراةا  أ  فوائ   

 

                 واء لحا اف   اح.
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                                                                    اقســـــيط الضـــــرائب والرســـــوم املتوجبـــــة علـــــى اقســـــيط الضـــــرائب والرســـــوم املتوجبـــــة علـــــى     : :               العشـــــروكالعشـــــروك            املـــــادة املـــــادة  

                                        أشخاص القانوك العامأشخاص القانوك العام

  

 ةي نـــــص أ ـــــر   بصـــــورا ا ـــــرثنائ    ملـــــرا  امـــــ ا فقـــــ    
م
                                              فـــــا
م
      

ـــ  ل ب ـــــ يا   ات ـــــادا  الب ـــــ يا   املؤ  ـــــا  الملاةـــــ    ـــــائر                                                          يًكــ

                                                         أشـما  القــانو  الملـا  املرووبــ  ع ـيه  ال  اةــا  لصـااج ااما نــ  

                                                   ناتجــــــ  عـــــــ  امل ال ــــــا  املرمل قـــــــ  اضـــــــر ب  الر اتــــــو  اةوـــــــور عـــــــ  

                                                       ة ـــر  ةيها  ال  ـــ ًا الرـــأ ر لـــا الرصـــر ح عـــ  ت ـــ  الضـــر ب   أ  

ـــً  املهــــ  القانون ـــــ    عـــــ  امل ال ـــــا   ـــ  ت ـــــ ي لا ل ما نـــــ  ضــ                                                     عـ

                     ةــــ   ــــانو  ضــــر ب  الــــ        13      10      11                     املرمل قــــ  اضــــر ب  املــــواد 

ـــ   ــ ـــــ  ار ــ ــــا  املرمل قــ ـــــ  امل ال ـــ ـــ  (  عــ ــ ـــ  املق ًــ ــ ــــ  غ ــ ـــــر ب  علـــ                                                     )الضــ

                                                             الطابع املااا  اًا فيها ع   تأديـ  ر ـ  الطـابع املـااا املرووـو علـ  

                                                           املبـــالغ التـــي دفملتهـــا ل غ ـــ   الغراةـــا  الناتجـــ  عـــ  اشـــغالها ةةـــ ل 

                                                       ال  لـــ  الملاةـــ   تق ـــ   لـــح  املرووبـــا  ملـــ ا ثـــ ث  ـــنوا  د  

            أي  فوائ . 

 

ـــــحا  ـــــ  لــ ـــر ادا ةـ ــ ـــــراغب   ااف ــ ـــــما  الـ ــــؤالء اةشــ ــــ  لــ ـــــو علـــ                                                 يرووـ

  .    0201 /  10 /  31                                      الرق    تق ي  ت و  ط    ل ةه   أ صالا 

 

                                                   لــا مــال الر  ــف عــ  ت ــ ي  اة  ــاط لــا ةواع ــ لا  ت ــر ق   

 
م
 كافــــــ  اة  ــــــاط ةضــــــافا
م
ـــــا                  ـــا        اليهـ ــ ـــــاا ةنهـ ـــــف ةمل ـ ــــي كانـ ـــــا  التــ                               الغراةـ

.    %  ن 7                          ترووو ع يها فائ ا اًمل ل 
م
 و ا
م
    

 

                                                     ةـــــ  أوـــــ  ة ـــــاع ا أشـــــما  القـــــانو  الملـــــا  الـــــحي  لـــــ  ي   ةـــــوا 

                                                       اًووبـــاته  تجـــا  ااما نـــ  ال  ـــ ًا ت ـــ  املرمل قـــ  ات ـــ ي  ضـــر ب  

    13        10       1 1                                          الر اتو  اةوور عـ  ة ـر  ةيه    ضـر ب  املـواد 

                                                         ةـ   ــانو  ضــر ب  الــ     ر ـ  الطــابع املــااا  الغراةــا  الناتجــ  

                        ع  اشغالها ةة ل ال  ل  

 

                 واء لحا اف   اح.
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ـــا  ــ ـــــ يا  اًووباتهـــ ــــادا  الب ـــ ــ ــــ يا   ات ــ ــ ــــا  الب ـ ــ ـــــ     ــ ـــــال عـــ ــــا مـــ ــ                                                      لـ

                                                      م يرو ــف افادتهــا ةــ  عائــ ا  الصــن    امل ــرق  ل ب ــ يا  اارـــ اءم 

ـــ   ـــ    ًــــ      0200 / 1 / 1   ةـ ـــا  املبــــالغ املرووبــــ  ع يهــــا ةـ                                                ــــر  ا رطـ

                                                     عائــ ا  الصــن    امل ــرق  ل ب ــ يا  امل ــر ق  لهــا عــ  اةعــوا  

          ةا  ب .      0201

 

                                         اال رضــــاء د ــــائق تطب ــــق لــــح  املــــادا اًووــــو  ـــــرار          ت ــــ د عنــــ      

                                          يص ر ع   م ري املال    ال ا      الب  يا .
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  20212021  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                                  إجراء تسو ة على التكاليف املتعلقة إجراء تسو ة على التكاليف املتعلقة     : :                 والعشروكوالعشروك                الحادية الحادية             املادة املادة  

                                                                                                          بضــر بة الــدخل وبالضــر بة علــى القيمــة املضــافة املقدمــة أمــام بضــر بة الــدخل وبالضــر بة علــى القيمــة املضــافة املقدمــة أمــام 

                                                                    اإلدارة الضر نية أو ل اك االعتراضاتاإلدارة الضر نية أو ل اك االعتراضات

  

 ةي نــــص   بصــــورا ا ــــرثنائ    ت ــــو  الريــــال ف املرمل قــــ  
م
                                                  فــــا
م
    

                                                       االضــر ب  علــ  الــ     بالضــر ب  علــ  الق ًــ  املضــاف   اململ ــ ر 

                                                   ةـــا  افدارا الضـــر ب   أ  أةــــا  ا ـــا  االع  اضـــا   لـــ  يــــر         ع يهـــا أ

                               أ  التي ت  البـف بهـا ةـ   بـ      0202 /  10 /  31                     البف بها لغاي  تار   

                                                      افدارا الضـــــــر ب    لـــــــ  تارـــــــه ةه ـــــــ  افع ـــــــ ار ع يهـــــــا أةـــــــا  ا ـــــــا  

                                  افع  اضا  ارار    شر لحا القانو .
 

     مل ـ ر                                                  ت  د   ً  الت و   ا ً    ااملئ  ة    ًـ  الضـرائو امل

                                                       ع يها فق  د   غراةا  الر قق  الر ص   التي كانف ةرووب .
 

                            يرووــو علــ  املي ــف أ  يرقــ   ةــ                           ل  ــر ادا ةــ  لــح  الت ــو    

                                                    افدارا الضــر ب   امل رصــ  اط ــو  طــ   أ  ي ــ د املي ــف الــحي 

        املب ــــغ                           يرووــــو ع  ــــه انت جــــ  الت ــــو  
م
 كــــاة 
م
                 ــــ ل ةه ــــ  أ صــــالا       

         القانو .                           ث ث  أشهر ة  تار    شر لحا 

 

                                                     ال يًكــ  ل ًي ــف أ  ي رــار اال ــر ادا ةــ  الت ــو   عــ  وــاء ةــ  

                                                   الري  ـــــــف الوامـــــــ  الصـــــــادر عـــــــ  افدارا الضـــــــر ب   ا  ـــــــ  تشـــــــً  

ـــف                                                        الت ــــو   كافــــ  النقــــاط  ال  ــــ ا  اململ ــــ ر ع يهــــا ضــــً  الري  ـ

        الوام .
 

 ل رـــأ ر لـــا تشـــك   ا ـــا  اع  اضـــا    بالرـــااا الرـــأ ر لـــا اـــف 
م
                                                      نظـــرا
م
    

                       امل  ا  املووودا أةاةها 

 

 عل  مقو  املي      افدارا 
م
                           مر ا
م
      

 

                 واء لحا اف   اح.
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                                                      ترو ــف افدارا الضــر ب    كــحل  ترو ــف ا ــا  االع  اضــا  التــي 

                                       ب   ت ــو املي ـــف اوــراء الت ـــو    عــ  البـــف                    تب غهــا افدارا الضـــر 

          ااالع  ار.

 

                                                       يًكـــ  ل ًي  ـــ   الـــحي   ـــاةوا ارق ـــ   الضـــر ب  املرووبـــ  ع ـــيه  

                                                      بــــ  تــــار    شــــر لــــحا القــــانو   لــــ  يــــر  ت ــــ ي  كافــــ  اة  ـــــاط  

               ةـ  القـانو  ر ـ      12                                         ل ًي     الحي  ا ر اد ا ةـ  أميـا  املـادا 

                       لملاةــ   املوامنــا  امل  قــ         وامنــ  ا  امل       ) ــانو        0217 /  11 / 3      تــار       66

ـــــا   ـــــادا     0217     لملــ ـــــا  املــ       تـــــــار       77               ةـــــــ  القـــــــانو  ر ـــــــ      03                  (  أ  أميــ

                                   وامنــــــــ  الملاةــــــــ   املوامنــــــــا  امل  قــــــــ  لملــــــــا    امل       ) ــــــــانو        0215 / 1 /  15

ـــــادا     0215 ــ ــ ــ ـــــا  املــ ــ ــ ــ       تـــــــــــــار        111               ةـــــــــــــ  القـــــــــــــانو  ر ـــــــــــــ      11                  (  أ  أميــ

                                   وامنــــــــ  الملاةــــــــ   املوامنــــــــا  امل  قــــــــ  لملــــــــا    امل       ) ــــــــانو        0217 / 7 /  31

 ر ــــــ      05           ميــــــا  املــــــادا        (  أ  أ    0217
م
     ةــــــ  القــــــانو  النافــــــح مكًــــــا
م
                      6     

                                   وامنــ  الملاةــ   املوامنــا  امل  قــ  لملــا    امل       ) ــانو        0202 / 3 / 5      تــار   

 ملا يلا:    0202
م
        (  اال ر ادا ة  أميا  لح  املادا  فقا
م
                                    

 

ـــــرائو  ــ ــــ  الضـ ــ ـــ    ًــ ــ ــ ـــــ  ةـ ــ ـــ   ااملئـ ــ ــ ــــو   ا ً ـ ــ ـــ  الت ــ ــ ــ ــــ د   ًـ ــ                                                    ت ــ

      فق  .                                             اململ  ر ع يها بمل  م   اا اء امل  د ة  الضر ب 
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                                                    التنزيــــــــــل ال لــــــــــي للغرامــــــــــات عــــــــــن التنزيــــــــــل ال لــــــــــي للغرامــــــــــات عــــــــــن                                                   املــــــــــادة الثانيــــــــــة والعشــــــــــروك:املــــــــــادة الثانيــــــــــة والعشــــــــــروك: 

 مــن 
 
 مــن املخالفــات الحاصــلة إعتبــارا
 
    املخالفــات الحاصــلة إعتبــارا
 
                            
 
                              واإلعفــاء ال زئــي واإلعفــاء ال زئــي             20192019  //    1010  //  11                        

                                                                                                من الغرامات عن املخالفات الحاصلة قبل هذا التار  من الغرامات عن املخالفات الحاصلة قبل هذا التار  

  

 ةي نـص أ ـر   بصـورا 
م
                   ةع ةراعاا أميا  املادا ال ااق      فا
م
                                    

           ا رثنائ  :

ـــ    - أ ــ ــ ـــــ       122        ل اا ـــــــــب      تنــ ــ ـــــا  الر صــ ــ ـــق  غراةــ ــ ــ ــــا  الر قــ ــ ــ                                  % غراةـ

            تـار    شـر       0217 /  12 / 1                                   الناتج  ع  امل ال ا  اا ا ـ   ةـا اـ   

                             لحا القانو    الرااا ا انها:

ــــ يا    - ــــادا  الب ـــ ــــ يا   ات ـــ ـــ  الب ـــ ــ ـــــ  علــ ـــــ  املرووبــ ــــا  كافــ                                                      الغراةـــ

                                                     املؤ  ــــا  الملاةــــ    ــــائر أشــــما  القــــانو  الملــــا  نت جــــ  عــــ   

                                     ا ترتـــو ع يهـــا ةــ  ضـــرائو  ر ـــو  ضـــً  املهـــ                   ال  اةهــا ات ـــ ي  ةـــ

                                                    القانون   امل  دا لا القوان    اةنظً  املرع   افوراء.

                                                          غراةا  الر قق  الر ص   التي ترـوا  ة ير ـ  املال ـ  الملاةـ  لـا   -

                               مارا املال   فرضها  وبايتها. 

                                                      الغراةــا  املرووبــ  علــ  أ اةـــر الر صــ   الصــادرا عـــ  افدارا    -

                                                ــا  الملاةــ   الب ــ يا   ات ــادا  الب ــ يا    ـــائر             الملاةــ   املؤ 

                                                         أشما  القانو  الملا  غ   امل  دا ارار   ن اذ لحا القانو . 

                                     الغراةا  املرووب  عل  ر و  امل يان  .   -

 

 ل ظر ت اف رصادي   اةةن   التي تًر بها الب د 
م
                                             نظرا
م
     

                                                    ة  أو  ة اع ا املي     املر      لعل  ا  اًووباته  

 

   ح.              واء لحا اف   ا
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                                                    غراةا  الر قق  الر ص   املرووب  عل  الر و  الب  ي .   -

                                                    غراةـــا  الر قـــق  الر صـــ   املرووبـــ  علـــ  ر ـــو  الب  يـــ  علـــ    -

                     املؤ  ا  ال  ام  .   

                                                      الغراةــــــا   م ــــــادا  الرــــــأ    امل  تبــــــ  علــــــ  اشــــــ  اكا  الصــــــن      -

                         الوت ي ل ضًا  االورًااا  

 

                                    % كافـــ  غراةـــا  امل ال ـــا  الـــواردا أعـــ     72           ت  ـــ  اا ـــب    - ب

  .      0217 /  12 / 1            اا ا     ب  

 

ُ                                                  ُيشــــ  ط لع ــــر ادا ةــــ  الر  ــــ   الــــوارد لــــا البنــــ ي  أ  ب    -  ج 

ــــا  ــــ ي  املرووبــ ــــ  أ صــــــالا                 ت ــ ــــ ل ةه ــ         نقــــــ ا أ        0201 /  10 /  31                 ــ

ـــا ةه ــــ  أ صــــالا ث ثــــ                                                       االرق ــــ   شــــرط ت ــــ ي  ال فملــــ  اة اــــ  لـ

                               أشهر ة  تار    شر لحا القانو .
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      م رر    5      املادة 

 

 
 
 ثالثا
 
     :  

                                                      تعفــم مــن ضــر بة الــدخل أربــاح الصــادرات الصــناعية اللبنانيــة 

                            % من الضر بة املتوجبة عليها.  50            امل شت ب سبة 

 

 مــن       11                          تعــديل الفقــرة تعــديل الفقــرة     : :                                         ادة الثالثــة والعشــروكادة الثالثــة والعشــروك    املــاملــ
 
 مــن مــن البنــد ثالثــا
 
    مــن البنــد ثالثــا
 
                  
 
              

            اـــــــــــار   اـــــــــــار             144144                                                        م ـــــــــــرر مـــــــــــن املرســـــــــــوم اإلشـــــــــــترا ي رقـــــــــــ  م ـــــــــــرر مـــــــــــن املرســـــــــــوم اإلشـــــــــــترا ي رقـــــــــــ        55            املـــــــــــادة املـــــــــــادة 

                                                                      وتعديالاـــــــــــه )قـــــــــــانوك ضـــــــــــر بة الـــــــــــدخل( املعـــــــــــدل وتعديالاـــــــــــه )قـــــــــــانوك ضـــــــــــر بة الـــــــــــدخل( املعـــــــــــدل             19591959  //  66  //    1212

                20142014  //      248248                            بموجب القانوك بموجب القانوك 

  

 ةــــ  املــــادا    1            تملــــ ل ال قــــرا 
م
          ةــــ  البنــــ  ثالثــــا
م
               ةكــــرر ةــــ  املر ــــو     5              

                       تمل ي تـه ) ـانو  ضـر ب        1757 / 6 /  10          تـار      111             افش  ااا ر ـ  

              ا  ـــ  تصـــبح كًـــا       0211 /   015                           الـــ   ( اململـــ ل اًووـــو القـــانو  

     يلا:

مل ــــــــــ  ةــــــــــ  ضــــــــــر ب  الــــــــــ    أربــــــــــاح الصــــــــــادرا  الصــــــــــناع    - 1
ُ
                                           ت
ُ
 

                                   % ة  الضر ب  املرووب  ع يها  لا مال   52                      ال بنان   املاشأ اا ب  

                                                      ت و ـــــ  اةةـــــوال الناتجـــــ  عـــــ  الرصـــــ ير ااـــــ  املصـــــارت الملاة ـــــ  لـــــا 

        االياةـ                                                    نا  ال تثًارلا لا لبنا   أ  لـا مـال اثبـا  ا ـر  اةها   لب

                                           لغايا  الاشاط الصنااا الحي يًار  لا لبنا .

 

رفـــــع   ـــــب  افع ـــــاء ااــــــ   ً ـــــ    ـــــبمل   ااملئـــــ  )
ُ
                                       ت
ُ
ــــس   75          %( امًــ

 ة  ال ن  التي ياشر فيها لحا القانو . 
م
                                       نوا  اعربارا
م
              

ـــ        و  ــــرار                                              ت ــــ د د ــــائق تطب ــــق لــــح  املــــادا  عنــــ  اف رضــــاء  اًووـ

                     يص ر ع   م ر املال  .
 

         الصنااا             لا القطااا                                ة  أو  تش  ع اف تثًارا  اا  ي ا 

                                                      ةــ  أوــ  ة ــاع ا القطــا  املصــرلا علــ  ا ــرملادا عاف رــه   ةــ  

ـــ                                                          أوــــ  اعــــادا الثقــــ  ااــــ  ذلــــ  القطــــا   اةةــــر الــــحي يقر ــــ ي ت   ـ

ـــن ه   ـــ   ــــ ل ةـ ـــا  املصــــرلا ةـ ـــ  اعــــادا الثقــــ  االقطـ ـــ   علـ                                                     املي  ـ

                   ائ   عل  أربامه            اع اءا  و

          ال  ـــ ًا ةـــ                    الملًـــ   اةونب ـــ                                ةـــ  أوـــ   فـــر ااما نـــ  ال بنان ـــ  

 
م
 أ  وائ ـــــــــا

م
  بــــــــ  املي  ـــــــــ   الـــــــــحي  ي صـــــــــ و  علـــــــــ  ايـــــــــراداته  ك  ـــــــــا

م
         

م
                                           

                                                           االملً   اةونب    اةةر الحي يقر  ي الاا  لؤالء املي     تا    

 ة  ت   الملً    
م
                ااما ن  واءا
م
             

ـــ ـــ ًا                             ةــــ  أوــــ  امل ــــالً  لــــا ةنـــــع ت و ـ ـــ   اةونب ــــ  ال  ــ ًـ                           المل

ــــوا   ــــا اة ـ ـــ  لـ ـــج الكب ــ ـــا  بملـــــ  الشــ ـــارج لبنــ ــــ   ــ ـــ  ااـ                                                         الـــــ  الر اةة  كــ

ـــ   ـــا ي ـــــرج ةـــ ـــ   أ  ةــ ـــ ًا بملــــــ  أ  تبــ ــــ  ال  ــ ــــ  الملً ـ                                                        ال بنان ـــــ  لر ـ

                                           لبنا  لهح  الغاي  يق ر اً  ارا  ال  الرا   

 

       لحل 

                                                      وـــاء اف  ـــ اح الـــحي يقر ـــ ي ةـــنح ت ـــ  اف ـــتثًارا  اع ـــاء وائـــ  

                ب  عل  اةرباح.         ة  الضر 
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 -16املادة 

 

اذا   ع ع ا لا  ن  ةمل ن  اعر   لحا الي ا ة  اعباء ال ن  

    ل ال ن  الرال    نال ة  الربح اا ق ق  الحي ييو     مص

املحكورا   اذا ل  يكف لحا الربح لرغط   الي ا اياة ه نال ر    

الي ا ة  ارباح ال ن  الثان     اذا اق  ةنه ش يء نال ة  ارباح 

ال ن  الثالث .  ال يًك  نق  لحا الي ا ا  ر     اا  ةا بمل  ال ن  

 الثالث  التي تلا  ن    وعه.

امله   امل  دا ل رصر ح ع   يجو الرصر ح ع  ةق ار الي ا ضً 

 الربح اا ق ق    عل  الشي  ذاته. .........

..... 

..... 

..... 

 

      مـــــــن مـــــــن         1616                                      إضـــــــافة نـــــــص إلـــــــى املـــــــادة إضـــــــافة نـــــــص إلـــــــى املـــــــادة     : :                 والعشـــــــروكوالعشـــــــروك                  الرابعـــــــةالرابعـــــــة            املـــــــادة املـــــــادة 

                                وتعديالاـــه )قـــانوك وتعديالاـــه )قـــانوك             19591959  //  66  //    1212            اـــار   اـــار             144144                                املرســـوم اإلشـــترا ي املرســـوم اإلشـــترا ي 

                          ضر بة الدخل(ضر بة الدخل(

  

  

ـــــادا  ــ ــ ــ ــــ  املــ ــ ــ ــ ــ ـــات ااـ ــ ــ ــ ــ ـــ  ااا     16               يضــ ــ ــ ــ ــ ــــو  افشــ ــ ــ ــ ــ ـــــ  املر ـ ــ ــ ــ           تـــــــــــــار      111                   ةــ

                                           تمل ي ته ) انو  ضر ب  ال   ( النص الرااا:      1757 / 6 /  10

 

              ل ن  اضاف  .       0202                                يًك  ت   ر الي ا اا ا     ل  ن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل ظــر ت اف رصــادي  الصــملب  التــي اــ أ يملــا   ةنهــا املي  ــو  
م
                                                     نظــرا
م
    

 ةــ  
م
    بشــي  ة  ايــ  اعربــارا
م
                         التــي ترافقــف ةــع وائ ــ      0217 /  12 / 1                   

ـــف أشــــــما  القــــــانون   الملــــــا                    كور نــــــا  أثرلــــــا ال ــــــ  ـــ  ة ر ـــ                                    بي علـــ

         ااما  

 ل م ائر الكب  ا التي يملا   ةنها املي  و  اضر ب  ال    ال 
م
                                                         نظرا
م
     

                                                          ًا ةنه  املي  و  ار   الضر ب  عل  أ ا  الربح اا ق ق   

 

       لحل 

                                                 ت  ا   اح اعطائه   ن  اضاف   لر   ر ت   اام ائر.
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                                                                          الناشــــــــــــئةالناشــــــــــــئة              شــــــــــــر اتشــــــــــــر ات    الال            إعفــــــــــــاء إعفــــــــــــاء     : :                 والعشــــــــــــروكوالعشــــــــــــروك                  الخامســــــــــــةالخامســــــــــــة            املــــــــــــادة املــــــــــــادة  

yy))SSttaarrtt  uupp  ccoommppaann ) )     مـــن ضـــر بة الـــدخل علـــى األربـــاح ملـــدة مـــن ضـــر بة الـــدخل علـــى األربـــاح ملـــدة                                                            

                    ثالث سنواتثالث سنوات

  

  

 ةي نـص   ـر  تمل ـ  
م
                   فـا
م
   ((Start up company        الناشـئ         شـركا   ال    

                                                        التـــــي تاشـــــأ بملـــــ  تـــــار    شـــــر لـــــحا القـــــانو   ةـــــ  ضـــــر ب  الـــــ    علـــــ  

                                                              اةرباح )ضر ب  الباب اة ل( مل ا ث ث  نوا  اعربـارا ةـ  تـار   ن ـاذ 

                                % علـ  اة ـ  ةـ  الملـاة    لـ نها ةـ    52                        لحا القانو  شرط أ  ييـو  

            ال بنان   .

 

 

              اقـرار يصـ ر عـ                                            ت  د د ائق تطب ق لـح  املـادا  عنـ  اف رضـاء 

              م ر املال  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 لـ  رلا لـا   START UP COMPANY                  ة  أو  تش  ع شـرك  
م
           نظـرا
م
    

ـــــاد ــ ــ ـــ           اال رصــ ــ ــ ــ ـــــامق  ةــ ــ ــ ــــ   ــ ــ ــ ـــر  ا  غالب ـــ ــ ــ ــ ــــ  ا ــ ــ ــ ــــ  ملها علـــ ــ ــ                                        لتشـــ

                          ة ر  ةيها ة  ال بنان     

 

                 واء لحا اف   اح.



23/12/2020  

46 

  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20212021  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
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                                                        إعفــــاء االســــيثمارات ال ديــــدة لــــي إعفــــاء االســــيثمارات ال ديــــدة لــــي     : :                 والعشــــروكوالعشــــروك                  السادســــةالسادســــة            املــــادة املــــادة  

                                                                                                      القطــاعمك الســياحي والصــنا ي بشــكل جزئــي مــن الضــر بة علــى القطــاعمك الســياحي والصــنا ي بشــكل جزئــي مــن الضــر بة علــى 

              األرباحاألرباح

  

 ةي نــــص   ــــر  تمل ــــ  املؤ  ــــا  الصــــناع    ال ــــ ام   التــــي 
م
                                                   فــــا
م
    

             % ةـــ  الضـــر ب    75      اا ـــب                                       تاشـــأ بملـــ  ن ـــاذ لـــحا القـــانو   ةـــ  اع ـــاء

      0200        0201                                          علـــــــ  اةربـــــــاح املرووبــــــــ  ع يهـــــــا عــــــــ  أعًـــــــال ال ــــــــنوا  

    م                                              انـــاءم علـــ  ت ـــو يقـــ   ااـــ  افدارا الضـــر ب   امل رصـــ   شـــرط       0203  

                                            % عل  اة   ة  الملاة    ل نها ة  ال بنان   .  52        أ  ييو  

                                                          عل  املؤ  ا  امل ر   ا ةـ  افع ـاء  ضًـ  املهـ  القانون ـ  امل ـ دا 

ـــا                                                        ــــــانو  ضـــــر ب  الــــــ     أ  ترقـــــ   االرصــــــار ح عـــــ  نرــــــائج اةعًــــــال     لــ

                                                           ال ــنو     أ  ت ــر ل اال ــ     امل ــتن ا  كافــ  الملائــ ا مل ا ــبتها 

 ةميـــا  املــادا     12                  عــ  ةـــ ا افع ــاء ملـــ ا 
م
              ـــنوا   فقــا
م
           ةـــ  القـــانو      32          

                           ) انو  افوراءا  الضر ب  (.     225 0 /  11 /  11      تار       11    ر   

                               امل رصـــ  ر ااـــ  دائًـــ  علـــ  املؤ  ـــا                         تًـــار  الـــ ائرا الضـــر ب   

                                                       امل ر   ا ة  افع اء بغ   الرثبف ة  تق  لا بشر ط افع اء.

                                                      لــــــا مــــــال ا ــــــر ادا املؤ  ــــــا  الصــــــناع   ةــــــ  ت  ــــــ    علــــــ  أربــــــاح 

 ملــا تــنص ع  ــه املــادا 
م
                    ــادراتها الصــناع   ال بنان ــ  املاشــأ  فقــا
م
     ةكــرر    5                                      

ـــه      1757 /   111                       ةــــــ  املر ــــــو  افشــــــ  ااا ر ــــــ   ــ              ) ــــــانو  ضـــــــر ب             تمل ي تـ

                                                       ال   (  ت ر    ت   املؤ  ا  الصناع   ة  الر     اةعل . 

                                                     ت ـــ د عنـــ  اف رضـــاء د ـــائق تطب ـــق لـــح  املـــادا اقـــرار يصـــ ر عـــ  

              م ر املال  .
 
 

                                                    ةــــ  أوــــ  تشــــ  ع اف ــــتثًارا  اا  يــــ ا لــــا القطــــاع   ال ــــ اخا 

                                                          الصنااا  اةةر الحي يقر  ي ةنح ت   اف تثًارا  اع اء وائ  

                     الضر ب  عل  اةرباح     ة  

 

                 واء لحا اف   اح.
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                                                      مـــنح حـــوافز للشـــر ات وامل سســـات مـــنح حـــوافز للشـــر ات وامل سســـات     : :                 والعشـــروكوالعشـــروك                  الســـابعةالســـابعة            املـــادة املـــادة  

      لـي لـي                                           ر   نشـر هـذا القـانوك ر   نشـر هـذا القـانوك                                                                       الصناعية والتجار ة التي ا شـت بعـد اـاالصناعية والتجار ة التي ا شـت بعـد اـا

                                                        مناطق ارغب الح ومة بينميتهامناطق ارغب الح ومة بينميتها

  

                                                       تمل ـــ  الشـــركا   املؤ  ـــا  الصـــناع    الرجار ـــ  التـــي تاشـــأ بملـــ  

                                                            تار    شر لـحا القـانو   التـي تًـار   شـاتها الرئجيـ ي لـا املنـاتق 

    12                                                     التـــي ترغـــو اا يوةــــ  اتنً تهـــا ةــــ  الضـــر ب  علــــ  اةربـــاح ملــــ ا 

 ةـــ  تــار   ةًار ـــ 
م
                 ــنوا  اعربــارا
م
                         شــاتها ال مللـــا  كًــا ت  ـــ                 

                                                       ر ـــو  ت ـــ     ل اتهـــا  ر ـــو  ال ـــ   ال ـــنو   املرووبـــ  علـــ  ت ـــ  

ـــب   ـــا تمل ــــــ    52             اتل ــــــا  اا ـــ ـــر  كًـــ ــــنوا  الملشـــ ـــ ا ال ــ ــــ  ف ـــ                                     % ت  ــ

                                 ا ـــرملًالها ملًار ـــ   شـــاتها ةـــ  ر ــــ           اشـــادتها                اةاا ـــ  التـــي تـــر  

        البناء.

 

                                                     يش  ط ل  صول عل  لـح  افع ـاءا  أ  ال تقـ    ًـ  رأ  املـال 

                                                      امل ـــتثًر عـــ   ً ـــ  ة يـــ   د الر أة  كـــ  أ  أ  تقـــو  اا ـــر  ا  

  با ـــب  
م
        عًالـــ  لبنان ـــ  ال يقـــ  عـــ دلا عـــ   ً ـــ   لبنان ـــا
م
                                          55   %  

                         ة  ةجًو  الملاة    ل نها.

 

                       تنً تهـــا اًر ـــو  ير ـــح لـــا                                  ت ـــ د املنـــاتق التـــي ترغـــو اا يوةـــ  لـــا

              ةج س الومراء.

 

 

             تجار                                               ة  أو  الر     عل  ا شاء شركا   ةؤ  ا   ناع 

                                      و ي ا لا ةناتق ترغو اا يوة  اتنً تها 

 

                 واء لحا اف   اح.
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                        إجــــــــراء إعــــــــادة اقيــــــــي  اســــــــتثنائية إجــــــــراء إعــــــــادة اقيــــــــي  اســــــــتثنائية     : :                 والعشــــــــروكوالعشــــــــروك                  الثامنــــــــةالثامنــــــــة            املــــــــادة املــــــــادة  

                                                                                          ابتة للمكلفمك بضر بة الدخل وللعقـارات املشـمولة ابتة للمكلفمك بضر بة الدخل وللعقـارات املشـمولة                   لألصول الثلألصول الث

 مـــــن املـــــادة 
 
 مـــــن املـــــادة بتحكـــــام البنـــــد ً مـــــن ثالثـــــا
 
          بتحكـــــام البنـــــد ً مـــــن ثالثـــــا
 
                                 
 
                              مـــــن قـــــانوك ضـــــر بة مـــــن قـــــانوك ضـــــر بة         4545                       

            اـــار   اـــار           6464                              مـــن القـــانوك رقـــ  مـــن القـــانوك رقـــ          1313                                                  الـــدخل املعدلـــة بموجـــب املـــادة الـــدخل املعدلـــة بموجـــب املـــادة 

2020    //  1010    //  20172017          

  

                                                        يجوم اوراء اعادا تق    ا رثنائ   لأل ول الثاار  ل ًي        - 1

 ة                                  اضر ب  ال     ل ملقارا  املشًول  ا
م
    أميا  البن  ج ة  ثالثا
م
                      

   ة      13                                        ة   انو  ضر ب  ال    اململ ل  اًووو املادا     15      املادا 

 ملا يلا:      0217 /  12 /  02      تار       61            القانو  ر   
م
         فقا
م
     

                                                   إجــــراء إعــــادة اقيــــي  اســــتثنائية لألصــــول الثابتــــة للمكلفــــمك  -   أ

              بضر بة الدخل:

                                                    يجـوم لألشــما  اا ق ق ــ    اململنـو    امل ــاة   اً ــ  ة ا ــب  

 انصـــو   انون ـــ  أ  تنظ ً ـــ   ملـــرا  امـــ ا فقـــ      ةنر
م
                                          ظًـــ  عًـــ 
م
       

ــــا  ــ ــ ــ ـــي لـ ــ ــ ــ ــــ  تار ـــ ــ ــ ــ ـــً  ةه ــ ــ ــ ــ ـــــ       0201 / 6 /  32                    ضــ ــ ــ ـــــادا تق ـــ ــ ــ ـــــراء اعـــ ــ ــ                       اوـــ

                                                      ا ـــــرثنائ   لملنا ـــــر اة ـــــول الثاارــــــ  )اًـــــا فيهـــــا اة ـــــه    ــــــن ا  

                                                      ال ي    ن ا   مصص املشارك   الملقارا   املووودا  الثاار  

               الرغ  ـ  لـا  ـ                                              اة ر ( لرص  ح  ثار الرضم  النق ي الناتج ع  

           ت   اة ول.

                                                            تتنا ل عً    اعادا الرق ـ   وً ـع اة ـول املشـار اليهـا لـا ال قـرا 

 روـــــ  لـــــا   ـــــود املؤ  ـــــ  ارـــــار    ـــــااق ة ل كـــــانو  
ُ
                                          ال ـــــااق   امل
ُ
           

                                                شرط أ  ال تا     ً  اة ول اململاد تق  ًها عـ      0202       الثا   

 

                                                         ة  أو  تص  ح  ثار الرضم  النق ي الناتج عـ  الرغ  ـ  لـا  ـ   

                                                   اة ـــــــول الثاارـــــــ  ل ًي  ـــــــ   اضـــــــر ب  الـــــــ    علـــــــ  أ ـــــــا  الـــــــربح 

                                                        اا ق قــ    عــ  الرغ  ـــ  لــا  ـــ   الملقــارا  التـــي يً كهــا اةشـــما  

 ةـ  أ ـول ةًار ــ                                 الطب مل ـو  أ  اململنو ـو   التـي ال ت
م
                شـي  أ ـ 
م
       

        عً ه   

 

                 واء لحا اف   اح.
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                                             ملر ال و  ارار   اوراء عً    اعادا الرق   .

                                                    ــ  اعــادا الرق ــ   اوا ـــط  أمــ  اام ــ اء املنت ــب   ااـــ         تجــر  عً

                                                     نقاا  امل ًن   الملقار    لا لبنا  ي رار   امو المل   .

                                                      ت ضــــع ال ر  ــــا  افيجاا ــــ  الناتجــــ  عــــ  عً  ــــ  اعــــادا الرق ــــ   

                         )ث ثـــ  ااملئــ ( ةــ    ًــ  لـــح     % 3                          لضــر ب    ــب   و يــ ا ةملــ لها 

          ال ر  ا .

                             نـــ  لـــا لـــح  املـــادا  املي  ـــو  علـــ                                ي ـــر    ةـــ  اعـــادا الرق ـــ   املبج  

                                                      أ ـا  الـربح املقطـو  أ  املقــ ر  اذا ثبـف  وـود ة ـتن ا  ت ــًح 

                                  اإعادا تق    عنا ر اة ول الثاار .

                                                       لــا ةط ــق اةمــوال  ال يجــوم أ  ترملــارر لــح  اةميــا   االا ــب  

                                              ل ًصـــــــــــارت  ةـــــــــــع  ـــــــــــانو  النقـــــــــــ   الت ـــــــــــ  ف   ـــــــــــائر النصـــــــــــو  

               ع  ةصرت لبنا .                             الرنظ ً    الرطب ق   الصادرا 

 
م
 لـا مــال تــ   الر ــر  عــ  أي أ ــ  ةــ  اة ــول اململــاد تق  ًهــا  فقــا
م
                                                       

                                                    ةميـــــا  لـــــح  ال قـــــرا  بـــــ  ةـــــر ر ثـــــ ث  ـــــنوا  علـــــ  تـــــار   اعـــــادا 

                                                    الرق ـــــ   ي ت ـــــو ربـــــح الر  ـــــ   اـــــال ر  اـــــ     ًـــــ  الر ـــــر  عـــــ  

                              اة      ًره  ب  اعادا تق  ًه.

       بتحكـــام                                               إجـــراء إعـــادة اقيـــي  اســـتثنائية للعقـــارات املشـــمولة -   ب

 مـــــن املـــــادة 
 
          البنـــــد ً مـــــن ثالثـــــا
 
                     مـــــن قـــــانوك ضـــــر بة الـــــدخل     45                

      اـــــــــــار       64               مـــــــــــن القـــــــــــانوك رقـــــــــــ      13                   املعدلـــــــــــة بموجـــــــــــب املـــــــــــادة 

20  / 10  / 2017    :  

                                                         يجـوم لألشــما  الطب مل ــ    اململنــو    املشــار الــيه  لــا البنــ   ج  

      تــــــــــــــــار       61                                     ةــــــــــــــــ  املــــــــــــــــادا الثالثــــــــــــــــ  عشــــــــــــــــرا ةــــــــــــــــ  القــــــــــــــــانو  ر ــــــــــــــــ  

ــــ       0217 /  12 /  02 ــ ــ ـــــ ا فقــ ــ ـــــرا  امـــ ــ ــــا                      ملـــ ــ ــ ـــي لــ ــ ــ ــــ  تار ـــ ــ ــ ـــً  ةه ــ ــ ــ                     ضـــ

                                              اوـــــــراء اعـــــــادا تق ــــــــ   ا ـــــــرثنائ   ل ملقـــــــارا  التــــــــي     0201 /  26 /  32

          يً يونها.
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                                                         تجــر  عً  ــ  اعــادا الرق ــ   اوا ـــط  أمــ  اام ــ اء املنت ــب   ااـــ  

                                                     نقاا  امل ًن   الملقار    لا لبنا  ي رار   امو المل   .

                                                               ت ضع ال ر  ـا  افيجاا ـ  الناتجـ  عـ  عً  ـ  اعـادا الرق ـ   لضـر ب

                                      % )اثنا  ااملئ ( ة    ً  ت   ال ر  ا . 0                     ب   و ي ا ةمل لها 

                                                    ي ــــ د أ ــــ اب المل  ــــ  املشــــار الــــيه  لــــا ال قــــرت    أ     ب     - 0

                                                          أع    فـر  الضـر ب  النـاتج عـ  اد ـال م ـادا علـ  نت جـ  الرق ـ   

                                                      ـــ ل ةه ـــ  شــــهر   ةـــ  تـــب غه   ــــرار افدارا ت ـــف تائ ـــ   ــــر ا  

ـــب  ال ــــبتها تملـــــادل   ــ ــــ  ملـــــ ا                           فائـــــ ا   ـ ــــ   ـــــن ا  ااما نـ                              ائـــــ ا علـ

                                                   ًـــــس  ـــــنوا  ااـــــ  مـــــ   الت ـــــ ي   كًـــــا يًكـــــنه  ا ـــــ  وا  فـــــر  

                                                 م     الضــر ب  املرووــو لهــ  لــا مــال ت  ــ   الرق ــ    ذلــ  انــاءم علــ  

                                          ت و  ط  يق ةونه اا  الوم ا املال   امل رص .

                                                    ت ــــــ د الضــــــر ب  علــــــ  ال ر  ــــــا  افيجاا ــــــ  الناتجــــــ  عــــــ  عً  ــــــ  

 اـال 
م
     اعادا الرق    نقـ ا
م
                                     اة  ةـع تقـ ي  ت ـو املوافقـ  علـ  اعـادا                   

                             الرق    اا  افدارا الضر ب  .

                                                         تبف الوم ا املال   امل رص  بملً  ـ  اعـادا الرق ـ     اذا رفضـف 

لف لــح  النت جــ   يرووــو ع يهــا ااــ                                                               املوافقــ  علــ  نت جتهــا أ  عــ  

                                                  أ ــــــــ اب المل  ــــــــ   رارلــــــــا اــــــــالرف  أ  االرملــــــــ ي     ــــــــق لهـــــــــؤالء 

                 االع ـ ار أةــا  ا نـ
م
   االع  اضــا  امل رصــ  اضـر ب  الــ     فقــا
م
                                    

                                               لأل ول املنصو  ع يها لا  انو  افوراءا  الضر ب  .

ـــــ      - 3 ــــ  اعــــــادا الرق ـ ـــــاا فوــــــراء عً  ــ ـــ  تً يــــــ  امله ــــــ  اململطـ                                                   يًكـــ

                                                    ملــرت   فقــ   كــ  ةــرا ملــ ا  ــر  أشــهر  اًووــو ةر ــو  ير ــح لــا 

                                          ةج س الومراء اناء عل  ا   اح  م ر املال  .

                                     ضــاء  أ ــول تطب ــق لــح  املــادا اقــرار يصــ ر              ت ــ د عنــ  اال ر   - 1

                ع   م ر املال  .
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 49دة املا

        االوــــور         الر اتــــو      ةجًــــو          الصــــاف       غ ــــ           اــــالواردا      يقصـــ 

        النق يـ          املنـافع            االكراة ـا           اا ـوائا       ملو ضـا      الر            الر ص صـا 

 .         المل ا  

                    مــــــن املرســــــوم مــــــن املرســــــوم         4949                        تعــــــديل املــــــادة تعــــــديل املــــــادة     : :                                   التاســــــعة و العشــــــروكالتاســــــعة و العشــــــروك            املــــــادة املــــــادة 

                                وتعديالاـــــــــه )قـــــــــانوك وتعديالاـــــــــه )قـــــــــانوك             19591959  //  66  //    1212            اـــــــــار   اـــــــــار             144144                          االشـــــــــترا ي رقـــــــــ  االشـــــــــترا ي رقـــــــــ  

                          ضر بة الدخل(ضر بة الدخل(

  

  

ل املـــــــــــــادا        تـــــــــــــار        111                       ةـــــــــــــ  املر ـــــــــــــو  افشـــــــــــــ  ااا ر ـــــــــــــ      17            تملـــــــــــــ  

                         ال   ( ا    تصبح كًا                      تمل ي ته ) انو  ضر ب      1757 / 6 /  10

     يلا:

 

        اةوـــور         الر اتـــو      ةجًـــو          الصـــاف       غ ـــ           اـــالواردا      يقصـــ 

         املنــافع            افكراة ــا           اا ــوائا            الرملو ضــا             الر ص صــا 

                                                  المل ا ـ    لـا مـال تـ  ت  ـ   ت ـ  الر اتـو  ة  قاتهـا         النق يـ 

                                          ت ت و الضر ب   ت  د عل  أ ا  املب غ امل   .

 

                             ادا  عنــــ  اف رضــــاء  اًووــــو  ــــرار                        ت ــــ د د ــــائق تطب ــــق لــــح  املــــ

                     يص ر ع   م ر املال  .

 

 

 

 

 

 

                                                 م ــــــ  ا  المل يــــــ  ةــــــ  أ ــــــ اب الملًــــــ  عًــــــ  ا ااــــــ  دفــــــع ر اتــــــو 

                                                   ة  ضــ  مل ــر  ةيه  نت جــ  اة ضـــا  اف رصــادي  الصــملب  التـــي 

                                                    يملــــــانو  ةنهــــــا ب ــــــبو الشــــــج لــــــا الــــــ  الر اةة  كــــــ   د ــــــبو وائ ــــــ  

                     الملًــ   اةةــر الــحي                                        كور نـا التــي أو ــ ته  علــ  اف  ــال اا ائــ  عــ

                                                     يقر  ي امت اب ضر ب  الر اتو  اةوـور  ت ـ ي لا علـ  أ ـا  

ـــا  ــ ــــا    ًتهــ ــ ــــ  أ ـ ــ ــــجس علـ ــ ـــــالغ  لـ ــــ  املبــ ــ ـــ  ت ـ ــ ـــــ  ةــ ـــــ  املقبوضــ                                                   الق ًــ

         اف ً    

 

                 واء لحا اف   اح.
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 :56املادة 

 

 

 

 

 

 
م
 ت ـــــــرر الضـــــــر ب  علـــــــ  الـــــــواردا  ال ـــــــنو   الصـــــــاف   امل ـــــــ دا  فقـــــــا
م
                                                     

                                 ةــــ   ــــانو  ضــــر ب  الــــ    بملــــ  أ  ينــــ ل     52      17      15            ةميـــا  املــــواد 

 ةميــــا  
م
       ةنهــــا ليــــ  شــــمص تب عــــا ةــــ  املي  ــــ   الرن يــــ  الملــــائلا  فقــــا
م
                                                  

                الشـــر ط  اافضـــاف                                ةـــ   ـــانو  ضـــر ب  الـــ    ضـــً  ذا     31      املـــادا 

                                                     ااـــــــــ  تن يـــــــــ  ةب ـــــــــغ عشـــــــــرا ة يـــــــــ   ل ـــــــــ ا لبنان ـــــــــ  ةـــــــــ  أ ـــــــــا  اململـــــــــا  

                     الرقاع ي ل ًرقاع ي .

 

                                              مـــن املرســـوم االشـــترا ي رقـــ  مـــن املرســـوم االشـــترا ي رقـــ          5656                        تعـــديل املـــادة تعـــديل املـــادة     : :                 الثالثـــوك الثالثـــوك             املـــادة املـــادة 

                                                          وتعديالاـــــــه )قـــــــانوك ضـــــــر بة الـــــــدخل( وتعديالاـــــــه )قـــــــانوك ضـــــــر بة الـــــــدخل(             19591959  //  66  //    1212            اـــــــار   اـــــــار             144144

            اـــــــــار   اـــــــــار             144144                              مـــــــــن القـــــــــانوك رقـــــــــ  مـــــــــن القـــــــــانوك رقـــــــــ          4848                                      املعدلـــــــــة بموجـــــــــب املـــــــــادة املعدلـــــــــة بموجـــــــــب املـــــــــادة 

                                                                                        )قــــانوك املوازنــــة العامــــة واملوازنــــات املمحقــــة لعــــام )قــــانوك املوازنــــة العامــــة واملوازنــــات املمحقــــة لعــــام             20192019  //  77  //    3131

20192019        ))    

  

ـــــادا  ــ ــ ــ ـــــ ل املــ ــ ــ ــ       تـــــــــــــار        111                       ةـــــــــــــ  املر ـــــــــــــو  افشـــــــــــــ  ااا ر ـــــــــــــ      56           تملــ

                                           تمل ي تـــه ) ـــانو  ضـــر ب  الـــ   ( اململ لـــ  اًووـــو       1757 / 6 /  10

ـــــادا  ــ        ) ـــــــــانو        0217 / 7 /  31      تـــــــــار        111               ةـــــــــ  القـــــــــانو  ر ـــــــــ      15      املــ

    كًا      صبح ت        (  ا        0217                                     املوامن  الملاة   املوامنا  امل  ق  لملا  

      يلا:

  

 
م
 ت ـــرر الضـــر ب  علـــ  الـــواردا  ال ـــنو   الصـــاف   امل ـــ دا  فقـــا
م
                                                     

ــــواد  ــــا  املـ                             ةـــــ   ـــــانو  ضـــــر ب  الـــــ    بملــــــ  أ      52      17      15            ةميـ

 
م
 ينـــ ل ةنهـــا ليـــ  شـــمص تب عـــا ةـــ  املي  ـــ   الرن يـــ  الملـــائلا  فقـــا
م
                                                       

                                     ة   ـانو  ضـر ب  الـ    ضـً  ذا  الشـر ط      31            ةميا  املادا 

ـــ   ل ــــ ا لبنان ــــ  ةــــ  أ ــــا           اافضــــاف                                                 ااــــ  تن يــــ  ةب ــــغ عشــــرا ة يـ

                           اململا  الرقاع ي ل ًرقاع ي .

 

ُ                  ي ـر     رثــ  املرقاعــ ي  ةـ  تن يــ  عــائلا ُيجـاأ اا ــب  مصــ  كــ                                        

                        ةنه  لا اململا  الرقاع ي.

 

                                                         ةـــ  أوـــ  تـــأة   المل الـــ  لـــا امت ـــاب الرن يـــ  الملـــائلا ل ورثـــ  ةـــ  

                ائلا اا ــب  مصــره                                       ــ ل اعطــاء كــ   ر ــ    ــب  ةــ  الرن يــ  الملــ

                           لا اململا  الرقاع ي ملورثه   

 

                 واء لحا اف   اح.
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 63املادة 

 

 

    اا        ي فملها  ي   الت         االوور         الر اتو   ة         الضر ب       يقرطع   ا       الملً    رب    عل 

  ال     ةوع    لا     اشهر     ر    ك         ااما ن     اا         املقرطمل        املبالغ     يؤدي          االو    ا 

 .      اململن       اشهر      ال ر      ف  ا    يلا     الحي      الشهر   ة            ااماةس عشر      يرمل  

        6363                                                        تعـــديل الفقـــرة األولـــى مـــن املـــادة تعـــديل الفقـــرة األولـــى مـــن املـــادة     : :                   والثالثـــوك والثالثـــوك                   الحاديـــةالحاديـــة            املـــادة املـــادة 

                  وتعديالاــه وتعديالاــه             19591959  //  66  //    1212            اــار   اــار             144144                                              مــن املرســوم االشــترا ي رقــ  مــن املرســوم االشــترا ي رقــ  

                                      قانوك ضر بة الدخل(قانوك ضر بة الدخل(  ))

  

  

ـــ  املـــــادا                         ةـــــ  املر ـــــو  افشـــــ  ااا ر ـــــ      63                           تملـــــ ل ال قـــــرا اة اـــــ  ةــ

                               تمل ي تــــــــــه ) ــــــــــانو  ضــــــــــر ب  الــــــــــ   (        1757 / 6 /  10      تــــــــــار        111

               لرصبح كًا يلا:

 

                                                     علـــــ  رب الملًـــــ  أ  يقرطـــــع الضـــــر ب  ةـــــ  الر اتـــــو  اةوـــــور التـــــي 

       الملً ــ                                                        يــ فملها ااــ  اةو ــ   أ  يــؤدي املبــالغ املقرطملــ  ااــ  ااما نــ  ا

ُ                                             ذاتهــــا التــــي ُدفملــــف فيهــــا ت ــــ  الر اتــــو  اةوــــور كــــ  ث ثــــ  أشــــهر لــــا             

                                                      ةوعــ  ال يرملــ   اامــاةس عشــر ةــ  الشــهر الــحي يلــا ف ــ ا الث ثــ  

                                                            أشهر اململن    عل  أ  ير  امت ـاب الضـر ب  اـال   ا ال بنان ـ  ةـ  

                                                   ـ ل ت و ــ  ت ــ  الر اتــو علــ  أ ـا   ــملر الصــرت امل ــ د ةــ  

                                  ت و ـــ    ًـــ  الضــر ب  ااـــ  ةـــا يملادلهـــا                         بــ  ةصـــرت لبنـــا   اعــادا

                                                        االملً ــ  اةونب ــ  التــي دفملــف فيهــا ت ــ  الر اتــو علــ  أ ــا   ــملر 

              الصرت ذاته.  

 

                                                   ت ـــــ د د ـــــائق تطب ـــــق لـــــح  املـــــادا  عنـــــ  اف رضـــــاء اًووـــــو  ـــــرار 

                       يص ر ع   م ر املال  .

 

 ةنهــا اــالظر ت اف رصـــادي  
م
                        م ــ  ا  بملــ  املؤ  ــا   ت   ــا
م
                         

                              ه ة ـــــــــر  ةولا نت جـــــــــ  تـــــــــ    القـــــــــ را                     الصـــــــــملب  التـــــــــي يملـــــــــا   ةنـــــــــ

                                                       الشـرائ   لــر ات،ه   عًــ   ااــ  ت ــ ي  ر اتــو لــؤالء امل ــر  ة   

 االـــــــ  الر اةة  كـــــــ   اةةـــــــر الـــــــحي يقر ـــــــ ي امت ـــــــاب 
م
 أ  وائ ـــــــا

م
                                          ك  ـــــــا

م
         

م
    

                                               ضــــــر ب  الر اتـــــــو  اةوـــــــور  ت ـــــــ ي لا علـــــــ  أ ـــــــا   ـــــــملر  ـــــــرت 

                                                     الملًـــ   اةونب ـــ   فـــق ال ـــملر اململرًـــ  لـــ   املنصـــ  افلك   ن ـــ  

                    أ شألا ةصرت لبنا         التي

 

                 واء لحا اف   اح.
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          مــــــــن املرســــــــوم     47               تعــــــــديل نــــــــص املــــــــادة                          املــــــــادة الســــــــابعة واألر عــــــــوك:

                      وتعديالاـــــه )قـــــانوك ضـــــر بة       1959 / 6 /  12      اـــــار        144             االشـــــترا ي رقـــــ  

        الدخل( ــ

                   ت تث ى ة  الضر ب :

1 -  ....     

0 -  ....     

3   -  ...    

                                                       ةملاشــا  تقاعــ   رثــ  شــه اء القــو  المل ــكر    اةةن ــ   اا رخــ    - 1

         ةــــ   ــــانو      55                                         لــــا القــــو  المل ــــكر   كًــــا مــــ دتها أميــــا  املــــادا 

               ال فا  الوت ي.

5 -  ......       

6 -  ......       

7 -  .......        

5 -  .......        

7 -  ......       

1 2 -  ......       

11  -  ......       

 

      مــــــن مــــــن         4747                  مـــــن املــــــادة مـــــن املــــــادة       44                        تعــــــديل البنــــــد تعــــــديل البنــــــد     : :                 الثالثـــــوك الثالثـــــوك     و و                   الثانيــــــةالثانيــــــة              املـــــادةاملـــــادة

                                            )قــــانوك املوازنــــة العامــــة )قــــانوك املوازنــــة العامــــة             20192019  //  77  //    3131            اــــار   اــــار             144144                        القــــانوك رقــــ  القــــانوك رقــــ  

    ((        20192019                                            واملوازنات املمحقة لعام واملوازنات املمحقة لعام 

  

  

ـــــ   ــ ــ ـــــ ل البنـ ــ ـــــادا    1           يملـــ ــ ــ ـــ  املـ ــ ــ ــ       تــــــــــار        111               ةــــــــــ  القــــــــــانو  ر ــــــــــ      17         ةـ

ـــــا                               ) ــــــــانو  املوامنــــــــ  الملاةــــــــ   املوام       0217 / 7 /  31 ــ ــــ  لملـ ــ ــــا  امل  قــ ــ                 نــ

                     ( ا    يصبح كًا يلا:    0217
 

 

                                                ةملاشـــــــا  تقاعـــــــ   رثــــــــ  شـــــــه اء القــــــــو  المل ـــــــكر    اةةن ــــــــ     - 1

                                                          ةملاشا  تقاع  اا رخ  لا ت   القو  كًا مـ دتها أميـا  املـادا 

             ةـــوط   القطـــا                  ةملاشـــا  تقاعـــ                        ةـــ   ـــانو  الـــ فا  الـــوت ي     55

ــــا                                                  الملـــــــا  الـــــــحي  يروفـــــــو  أثنـــــــاء ةًار ـــــــته  عً هـــــــ  أ  تواوـــــــ ل        لـــ

             ةراكا عً ه .

 

 

 

 

 

 
 

 

         ةــ  املــادا    1                                            ةــ  أوــ  تــ ارل اامطــأ الــحي   ــع عنــ  تملــ ي  البنــ  

ــــه أ        0217                             ةـــــ   ـــــانو  املوامنـــــ  الملاةـــــ  لملـــــا      17 ـــرج عنـ                   الـــــحي نــ

                                                        افع اء ة  الضر ب  أ بح يتنا ل  رثـ  شـه اء القـو  المل ـكر   

                                                  اةةن ــــــــــ  لــــــــــا مــــــــــ   أ  الصــــــــــ  ح أ  افع ــــــــــاء يجــــــــــو أ  يتنــــــــــا ل 

                 لؤالء المل كر                  ةملاشا   رث 

 

                 واء لحا اف   اح.
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20212021  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                    إعفـــــــــاء التعو ضـــــــــات التـــــــــي تعطـــــــــم إعفـــــــــاء التعو ضـــــــــات التـــــــــي تعطـــــــــم     : :                   والثالثـــــــــوك والثالثـــــــــوك                   الثالثـــــــــةالثالثـــــــــة            املـــــــــادة املـــــــــادة  

          ة أو ة أو                                                                               للمســــــــــــتخدممك والعمــــــــــــال نييجــــــــــــة صــــــــــــرفه  مــــــــــــن الخدمــــــــــــللمســــــــــــتخدممك والعمــــــــــــال نييجــــــــــــة صــــــــــــرفه  مــــــــــــن الخدمــــــــــــ

                                                              استقالته  من الضر بة على الدخلاستقالته  من الضر بة على الدخل

  

  

 ةي نـــص   ـــر  تمل ـــ  ةـــ  الضـــر ب  علـــ  الر اتـــو  اةوـــور  
م
                                                  فـــا
م
    

                                                          كًــا تملر ــ  ةــ  اةعبــاء القاا ــ  ل رن يــ  ةــ   اردا  أ ــ اب الملًــ  

ـــي تملطــــــ   ــــ   الرملو ضــــــا  التـــ ــــ  أ ــــــا  الــــــربح اا ق قــ ـــ   علــ                                                     املي  ـــ

     ته                                                     ل ً ـر  ة    الملًـال نت جـ   ـرفه  ةـ  اام ةـ  أ  ا ـرقال

        متــــى     0201 / 6 /  32        لغايــــ        0217 / 7 / 1                      ـــ ل ال  ــــ ا املًرــــ ا ةـــ  

ــــا                               لــــــو تجــــــا م  اا ــــــ  د املنصــــــو  ع يهــــــ ــــوان   النافــــــحا لــ ــــا القــ                          ا لــ

  .     لبنا 

 

                                                   ت ـــــ د د ـــــائق تطب ـــــق لـــــح  املـــــادا  عنـــــ  اف رضـــــاء اًووـــــو  ـــــرار 

                       يص ر ع   م ر املال  .

  

 

 

 

 

 

 

ـــــحي   ـــــر  ة   الــ ــــ  امل ــ ـــــر ب   علــ ــــاء الضــ ـــف اةعبـــ ــ ـــ  ت   ـ ــ ـــ  أوــ ــ                                                  ةـ

                                                    يصـــرفو  ةـــ  اام ةـــ  أ  ي ـــرق  و  نت جـــ  اة ضـــا  اف رصـــادي  

           كـــحل      0217                                         الصـــملب  التـــي يملجشـــها لبنـــا  ةنـــح ةنرصـــف الملـــا  

                                              ت   ـــــــــف ت ـــــــــ  اةعبـــــــــاء علـــــــــ  أ ـــــــــ اب الملًـــــــــ  الـــــــــحي  يــــــــــ فملو  

                                                    تملو ضــا  اضــاف   مل ــر  ةيه  ترجــا م اا ــ  د املنصــو  ع يهــا 

                     لا القوان   النافحا 

 

                 واء لحا اف   اح.
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  املوجبةاملوجبة  األسباباألسباب

  20212021  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                                إعفـــاء املســـاعدات النقديـــة والعي يـــة إعفـــاء املســـاعدات النقديـــة والعي يـــة     : :                   والثالثـــوك والثالثـــوك                   الرابعـــةالرابعـــة            املـــادة املـــادة  

                                          أو التـي اــدفع أو امــنح أو التـي اــدفع أو امــنح             20202020                                                        التـي دفعــو أو منجـو خــالل العــام التـي دفعــو أو منجـو خــالل العــام 

                                          ســـــنيل اإلعانـــــة مـــــن أ ـــــحاب ســـــنيل اإلعانـــــة مـــــن أ ـــــحاب           علـــــىعلـــــى            20222022  وو            20212021                  خـــــالل عـــــامي خـــــالل عـــــامي 

                                                                                              العمل  للمستخدممك والعمال من الضر بة على الدخلالعمل  للمستخدممك والعمال من الضر بة على الدخل

  

  

 ةي نـــص   ـــر  تمل ـــ  ةـــ  الضـــر ب  علـــ  الر اتـــو  اةوـــور  
م
                                                  فـــا
م
    

                                                          كًــا تملر ــ  ةــ  اةعبــاء القاا ــ  ل رن يــ  ةــ   اردا  أ ــ اب الملًــ  

ــــنوا    ــ ــ ــ ـــ ث  ـ ــ ــ ــ ـــــ ا ثــ ــ ــ ـــــ  ملــ ــ ــ ـــــربح اا ق قــ ــ ــ ـــــا  الــ ــ ــ ــــ  أ ــ ــ ــ ــ ـــ   علـ ــ ــ ــ                                               املي  ــ

                                   لمل ا ـــ  التـــي دفملـــف أ  ةن ـــف  ـــ ل الملـــا                     امل ـــاع ا  النق يـــ   ا

ـــاة        0202 ـــ ل عـــ ـــنح  ـــ ـــي تــــــ فع أ  تًـــ ــــواء         0200        0201                              أ  التـــ       ــ

                                                      كانـف ت ـ  امل ـاع ا  ةــ  أةـوال املؤ  ـا  أ  اعانـا   رد  ااــ  

                       ت   املؤ  ا  ة  اامارج.

 

 

                                                    ت ــــ د د ــــائق تطب ــــق لــــح  املــــادا  عنــــ  اف رضــــاء  اًووــــو  ــــرار 

                     يص ر ع   م ر املال  .

 

 

 

 

 

ـــ ــ ـــ  أوـ ــــر  ةيه       ةـــ ــــاع ا ة ــ ــــ  ة ــ ــــ اب الملًــــــ  علــ                                            تشــــــ  ع أ ــ

 نت ج  ان جار ةرفأ ا     لا 
م
                            الحي  تضرر ا ةاديا
م
                  1 / 5 / 0202         

 

                 واء لحا اف   اح.
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20212021  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                        إعفـــــــــــــــاء روااـــــــــــــــب املـــــــــــــــوظفمك إعفـــــــــــــــاء روااـــــــــــــــب املـــــــــــــــوظفمك     : :                   والثالثـــــــــــــــوك والثالثـــــــــــــــوك         ســـــــــــــــةســـــــــــــــة          الخامالخام            املـــــــــــــــادة املـــــــــــــــادة  

                                                                                                              واملستخدممك الـذين أصـ بوا باعاقـة دائمـة نييجـة انفجـار مرفـت واملستخدممك الـذين أصـ بوا باعاقـة دائمـة نييجـة انفجـار مرفـت 

                                                                          بمروت من الضر بة على الروااب واألجور بمروت من الضر بة على الروااب واألجور 

  

  

 ةي نص   ـر  تمل ـ  ر اتـو املـوط     امل ـر  ة   الـحي  
م
                                                  فا
م
    

                                                    أ ــــجبوا اإعا ــــ  دائًــــ   أ ــــب وا ةــــ  ذ ي افمر اوــــا  ااما ـــــ  

                                       أ ا     ة  الضر ب  عل  الر اتو  اةوور.                نت ج  ان جار ةرف

 

 

                                                    ت ــــ د د ــــائق تطب ــــق لــــح  املــــادا  عنــــ  اف رضــــاء  اًووــــو  ــــرار 

                     يص ر ع   م ر املال  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــر  ةيه   ــــاع ا ة ــ ــــ  ة ــ ــــ اب الملًــــــ  علــ ـــ  تشــــــ  ع أ ــ ـــ  أوـــ                                               ةـــ

 نت ج  ان جار ةرفأ ا     لا 
م
                            الحي  تضرر ا و  يا
م
                  1 / 5 / 0202         

 

                 واء لحا اف   اح.
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  باب املوجبةباب املوجبةاألساألس

  20212021  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

 

 

 

 

 497/2003من القانوك رق   51املادة 

 

 

 

 

 
 
 أوال
 
 ةي نــــــص   ـــــــر  ت ضــــــع ةميــــــا   ـــــــانو  ضــــــر ب  الـــــــ       

م
                                         :   فــــــا
م
      

                           تــه(  لضــر ب  البــاب الثالــ        تمل ي    57 /   111                     )املر ــو  االشــ  ااا ر ــ  

    :    %(  10 )             عشرة باملائة          ةنه اًمل ل 

                                                         فوائ   عائ ا   ايرادا  اا  ـااا  ال ائنـ  كافـ  امل رومـ  لـ     . 1

                                                  املصـــــــــــارت اًـــــــــــا فيهـــــــــــا م ـــــــــــااا  الرـــــــــــوف   )االد ـــــــــــار(  اا ـــــــــــرثناء 

                                                 اا  ــــــــــااا  امل رومــــــــــ  اا ــــــــــ  اا يوةــــــــــ   الب ــــــــــ يا   ات ــــــــــادا  

             ا    م ــــــااا                                        الب ـــــ يا   املؤ  ــــــا  الملاةـــــ  لــــــ   ةصـــــرت لبنــــــ

                                                البملثا  ال ا وةا     القنص    اةونب   لا لبنا .

      من من         5151                                                    تعديل الفقرة أوال من املادة تعديل الفقرة أوال من املادة     : :                   والثالثوك والثالثوك                   السادسةالسادسة            املادة املادة 

                                                                املعدلة بموجب املادة السابعة عشرة املعدلة بموجب املادة السابعة عشرة             20032003  //      497497                        القانوك رق  القانوك رق  

                                          وبموجـــــــــــب املـــــــــــادة السادســــــــــــة وبموجـــــــــــب املـــــــــــادة السادســــــــــــة             20172017  //    6464                            ن القـــــــــــانوك رقـــــــــــ  ن القـــــــــــانوك رقـــــــــــ    مـــــــــــمـــــــــــ

      مـــن مـــن         3131                          وبموجـــب املـــادة وبموجـــب املـــادة             20182018  //    7979                                                والثالثـــوك مـــن القـــانوك رقـــ  والثالثـــوك مـــن القـــانوك رقـــ  

              20192019  //  77  //    3131            اار   اار             144144                        القانوك رق  القانوك رق  

 

ـــ  املــــــادا        0223 /   177               ةــــــ  القــــــانو  ر ــــــ      51                         تملــــــ ل ال قــــــرا أ ال ةـــ

                                               اململ لـــــــــــ  اًووـــــــــــو املـــــــــــادا ال ـــــــــــابمل  عشـــــــــــرا ةـــــــــــ  القـــــــــــانو  ر ـــــــــــ  

                                ال اد ـــ   الث ثـــو  ةـــ  القـــانو  ر ـــ                بًووـــو املـــادا       0217 /  61

ـــــادا       0215 /  77 ــ ــ ــــو املـ ــ ــ       تــــــــــار        111               ةــــــــــ  القــــــــــانو  ر ــــــــــ      31              بًووــ

                لرصبح كًا يلا:       0217 / 7 /  31

 
 
 أوال
 
 ةي نـــص   ـــر  ت ضـــع ةميـــا   ـــانو  ضـــر ب  الـــ       

م
                                         :   فـــا
م
      

ـــــاب     57 /   111                     )املر ـــــــو  االشـــــــ  ااا ر ـــــــ   ـــــر ب  البــ ـــــه(  لضــ                          تمل ي تــ

    :  %(  10 )             عشرة باملائة                 الثال  ةنه اًمل ل 

                                                     فوائــ   عائــ ا   ايــرادا  اا  ــااا  ال ائنــ  كافــ  امل رومـــ   - 1

                                                      لــــــ   املصــــــارت اًــــــا فيهــــــا م ــــــااا  الرــــــوف   )االد ــــــار(  اا ــــــرثناء 

ـــــادا   ــ ــ ــ ــــ يا   ات ـ ــ ــ ــ ــــ   الب ــ ــ ــ ــ ـــ  اا يوةــ ــ ــ ــ ـــــ  اا ـــ ــ ــ ــ ـــــااا  امل رومـ ــ ــ                                                  اا  ـــ

ـــــااا    ـــــا    م ــ ـــــرت لبنــ ـــــ   ةصــ ــــ  لــ ـــــا  الملاةـــ ــــ يا   املؤ  ــ                                                   الب ـــ

      بنا .                                          البملثا  ال ا وةا     القنص    اةونب   لا ل

 

                                                        ةـ  أوـ  تــوف   المل الـ  لـا فــرر ضـر ب  البـاب الثالــ  ةـ   ــانو  

                                                      ضر ب  ال    ا    ت ضع ت   ال وائ  ل ًمل ل الملادي عنـ ةا 

ـــ              % ل   ــــااا   5                            % ل   ــــااا  اــــالملً   اةونب ــــ    3          ال تا ــــ  عـ

                                   ةرت ـع عنـ  تجـا م اململـ ال  املشـار اليهـا                           االملً   ال بنان     ململـ ل

       أع    

 

                 واء لحا اف   اح.
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                                                       فوائــــ   عائــــ ا  الودائــــع   ــــائر االل  اةــــا  املصــــرف   اــــأي عً ــــ    . 0

                                                             كانــف اًــا فيهــا ت ــ  الملائــ ا لغ ــ  املق ًــ    اا ــرثناء الودائــع اــ   

  .Interbank deposits)               املصارت ااما   )

 

                    ادارا اةةوال.                                    فوائ   ايرادا   عائ ا  م ااا  االئرًا  . 3

                                                    عائـــ ا   فوائـــ  شـــهادا  افيـــ ا  التـــي تصـــ رلا وً ـــع املصـــارت   . 1

                                           ن ا  ال ي  التي تص رلا الشركا  املغ   .

                                                فوائ   ايرادا   ن ا  ااما ن  االملً   ال بنان  .  . 5

 ةــــ  ال ــــو  الرــــااا لرــــار    شــــر لــــحا   12            يطبـــق ةملــــ ل ال  . 6
م
                                % اعربــــارا
م
         

                 ا     يملــــاد تطب ــــق                                      القــــانو    ي ــــرًر الملًــــ  اــــه ملــــ ا ثــــ ث  ــــنو 

                                                % اعربارا ة  ال و  الرااا النتهاء ال ن  الثالث . 7        ةمل ل ال 

                                                             ت  د د ائق تطب ق لح  املادا عن  اال رضاء اقرار ة   م ر املال  .

 

ـــأي  - 0 ــ ـــــرف   اــ ــــا  املصــ ــــائر االل  اةـــ ـــع   ـــ ــ ـــــ ا  الودائــ ـــــ   عائــ                                                   فوائـ

                                                              عً ـ  كانـف اًـا فيهـا ت ــ  الملائـ ا لغ ـ  املق ًـ    اا ـرثناء الودائــع 

  .Interbank deposits)                   ا   املصارت ااما   )

 

                                                     فوائ   ايرادا   عائ ا  م ااا  االئرًا   ادارا اةةوال. - 3

ـــــ  - 1 ــ ـــي تصـــ ــ ــ ـــــ ا  التـــ ــ ـــهادا  افيـــ ــ ــ ـــــ  شـــ ــ ـــــ ا   فوائـــ ــ          رلا وً ــــــــــع                                     عائـــ

                                                املصارت   ن ا  ال ي  التي تص رلا الشركا  املغ   .
 

                                                فوائ   ايرادا   ن ا  ااما ن  االملً   ال بنان  . - 5

 

   %(   32       ااملئ  )        ث ثو                                          ت ضع ال وائ  املشار اليها   لضر ب  اًمل ل 

                               % علـــ  اا  ـــااا  اـــالملً   اةونب ـــ   3                     عـــ  اا ـــاء الـــحي يرجـــا م 

     ن  .                             % عل  اا  ااا  اال   ا ال بنا 5  

 

 

                                                 ت  د د ائق تطب ق لح  املادا اقرار ة   م ر املال  .
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                                          ضر بة التضامن الوط يضر بة التضامن الوط ي    : :                   والثالثوك والثالثوك                   السابعةالسابعة            املادة املادة  

  

      دائـ       م ـاب    كـ         ً      عل         ام ا       ملرا       نائ      ا رث       ضر ب       ت رر

      0202 /  12 /  31  ا      كًـــا لـــ         لبنـــا     لـــا         الملاة ـــ         املصـــارت     لـــ         ة رـــوح

 
م
  فقا
م
  :   يلا    ملا      

      د الر        ة  ــــو           ًرــــه      تب ــــغ      م ــــاب    كــــ     عــــ   (      ااملئــــ        امــــ    % ) 1 -

         أة  ييـــ       د الر        ة  ـــو         عشـــر           ترجـــا م      ال   $(          102220222 )         أة  ييـــ 

  .      اة ر           اةونب            الملً      ة          يملادلها    ةا    أ    $(           0202220222 )

      الـــحي        اا  ـــاب    ةـــ        الق ـــ     عـــ   (      ااملئـــ        نصـــف       امـــ    % )   105 -

ـــــ  ــ ــ ـــــ       يا ــ ــ ــ ـــــر      عــ ــ ــ ــــ       د الر        ة  ـــــــــــو         عشــ ــ ــ ــ      ال   $(           0202220222 )         أة  ييـ

ـــ           يرجــــــــا م  ــ ــــ       د الر        ة  ــــــــو          ً ـــ ــ ـــــا    أ    $(           5202220222 )           أة  ييــ ــ     ةـ

  .      اة ر           اةونب          الملً      ة          يملادلها

    عــــ       يا ــــ       الــــحي        اا  ــــاب    ةــــ        الق ــــ     عــــ   (      ااملئــــ        اثنــــا    % ) 0 -

    ةـ          يملادلهـا    ةـا    أ    $(           5202220222 )           أة  يي       د الر        ة  و          ً   

  .      اة ر           اةونب          الملً  
 

ـــــ    % ) 1 - ــ ــ ـــــ        امــ ــ ــ ـــــ   (      ااملئــ ــ ــ ـــ     عــ ــ ــ ــ ــــاب    كــ ــ ــ ــ ـــــه      تب ـــــــــــغ      م ـ ــ ــ ـــار         ًرــ ــ ــ ــ        ة  ــ

ـــ ا                 ً ــــــــــــًاي  ة  ـــــــــــــو   ــ ــ ــ ــ ـــــ       ل ـ ــ ــ ــ      ال   .(  ل . ل               1052202220222 )         لبنان ــ

     .(.  ل . ل                32022202220222 )         لبنان        ل  ا       ة  ار       ث ث           ترجا م 

      الـــحي        اا  ـــاب    ةـــ        الق ـــ     عـــ   (      ااملئـــ        نصـــف       امـــ  )  %    105 -

     ال   .(  ل . ل                32022202220222 )         لبنان ــ       ل ــ ا       ة  ــار       ث ثــ      عــ       يا ــ 

                75022202220222 )         لبنان ــــ       ل ــــ ا       ة  ــــار           ــــبملو         ً ــــ          يرجــــا م 

    .(. ل . ل

                                                         لــا طــ  الظــر ت اف رصــادي  الرالنــ  التــي تًــر بهــا الــب د  ا اوــ  

                      ال  ل  لبمل  افيرادا  

                                                    ةـــ  أوـــ  أ  يرضــــاة   يشـــارل أ ــــ اب رة   اةةـــوال الكب ــــ ا 

                                                    بملــــــ  اةعبــــــاء التــــــي ت  تــــــو علــــــ  ال  لــــــ  فعطائهــــــا لــــــح ي الــــــ    

          امل   د   

 

               ء لحا اف   اح.  وا
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    عــــ       يا ــــ       الــــحي        اا  ــــاب    ةــــ        الق ــــ     عــــ   (      ااملئــــ        اثنــــا    % ) 0 -

    .(. ل . ل        220222        75022202 )         لبنان        ل  ا       ة  ار           بملو         ً  

 

         ااما نــ      ااــ         يؤدنهــا      أ          الضــر ب        يقرطــع    أ        املصــرت     علــ        يرووــو

          القـانو       لـحا      شـر       تـار      ةـ        شهرا         أ صالا      ةه       ضً            ال بنان  

  .      اا  اب      عً        احا 

 

         ــانو      لــا       ع يهــا        املنصــو          الغراةــ         امل ــالف       املصــرت     علــ       ت ــرر

  .        الضر ب            افوراءا 

 

ــــائق         اال رضـــــاء     عنـــــ       ت ـــــ د        ــــــرار       اًووـــــو       املـــــادا      لـــــح       تطب ــــــق       د ـ

   .       املال         م ر    ع       يص ر
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 -87املادة 

   
 

 

                                                         ال ي ـــق الي كـــا  ا  ي صـــ  علـــ  تـــر    كلـــا ا  وائـــ  لـــرل  ا  تـــأة   

                              ةـــــــا لــــــ  يثبــــــف ا ال ا  الضـــــــر ب                            ة ــــــ   ضــــــًان  لـــــــ ي  ياــــــرج فوائــــــ 

                                 املرووب  عل  لح  ال وائ       د .

 

                                                               لــا مـــال تن  ــح الـــرل  ا  الرــأة   اوا ـــط  د ائــر االوـــراء  ترــوا  لـــح  

                                                            ال  ائر ا رطا  الضر ب  ة  املبالغ امل ص    دفملها اا  ااما ن .

 

                    مـــــــــن املرســـــــــوم مـــــــــن املرســـــــــوم         8787                        تعـــــــــديل املـــــــــادة تعـــــــــديل املـــــــــادة     : :                   والثالثـــــــــوك والثالثـــــــــوك                   الثامنـــــــــةالثامنـــــــــة            املـــــــــادة املـــــــــادة 

                                وتعديالاـــــــــه )قـــــــــانوك وتعديالاـــــــــه )قـــــــــانوك             19591959  //  66  //    1212            اـــــــــار   اـــــــــار             144144                            االشـــــــــترا ي رقـــــــــ االشـــــــــترا ي رقـــــــــ 

                          ضر بة الدخل(ضر بة الدخل(

  

ـــــادا  ــ ــ ــ ــــــ ل املـ ــ ــ       تــــــــــــار        111                        ةــــــــــــ  املر ــــــــــــو  االشــــــــــــ  ااا  ر ــــــــــــ      57           تملــ

                                            تمل ي ته ) انو  ضر ب  ال   ( ا    تصبح كًا       1757 / 6 /  10

     يلا:
 

ــــا أ  وائــــــ  لــــــرل  أ   ــــ  تــــــر    كلــ ـــا  أ  ي صــــــ  علــ ـــق ةي كـــ                                                    ال ي ـــ

ـــ   ـــا لـــ ــ ـــرج فوائــــــ   ةـ ـــــ ي  ياـــ ـــًان  لـ ـــ   ضـــ ــــأة   ة ـــ ــــ                                          تــ          ي صــــــ  علــ

                                         ةوافق  ة بق  ة  ال  ائر الضر ب   امل رص .
 

                                                           لـــا مـــال تن  ــــح الـــرل  أ  الرــــأة   اوا ـــط  د ائــــر افوـــراء  ترــــوا  

ـــا ااـــــ   ـــ  املبـــــالغ امل صـــــ    دفملهــ                                                        لـــــح  الـــــ  ائر ا رطـــــا  الضـــــر ب  ةــ

         ااما ن .
 

 ةي نــــص   ــــر  ةملــــاة   
م
                   ت ــــتث ى ةــــ  أميــــا  لــــح  املــــادا    فــــا
م
                               

                                   الملائـــ ا ل  ـــ ارا  ال ـــ ام    الومـــ ا                         تـــر    الـــرل  أ  الرـــأة   

                                                    ال ــــكن   التــــي تً كهــــا أ ــــ ابها اًووــــو  ــــر ر  لــــا مــــال كانــــف 

                                                       ال وائــــ  الناتجــــ  عنهــــا ملصــــ    اا هــــ  ال ائنــــ   اضــــمل  ل ضــــر ب  

                                                        علــ  أربــاح لــح  اا هــ   علــ  أ  ت ــ د د ــائق تطب ــق لــح  ال قــرا 

                             اقرارا  تص ر ع   م ر املال  .

 

                          املال ــــ  تقــــ   ت ــــه    ةصــــرف                            ملــــا كانــــف املصــــارت  املؤ  ــــا 

                                                       ت ــــــــ   ا  ةال ــــــــ  ااــــــــ  مبائنهــــــــا فتًــــــــا  عً  ــــــــا  شــــــــراء ال ــــــــ ارا  

                    اامصو    االرق     

                                                     ملـــــا كانـــــف املؤ  ـــــا  الرجار ـــــ  املنت ـــــب  ااـــــ  وًمل ـــــ  ة ـــــروردي 

                                                           ال ـــ ارا  لـــا لبنـــا  تقـــو  بملً  ـــا  ا ـــع االرق ـــ   لابائنهـــا الـــحي  

            اتنظــ   عقــود                                         يــود   شــراء  ــ ارا   ــ ام    صو ــ     تقــو 

 لأل ـــــول لـــــ   ل ئـــــ  ادارا 
م
                      تـــــأة   أ  رلـــــ  لصـــــاا ها ت ـــــ    فقـــــا
م
                              

                                         اتل ا   املركبا  )ةص    ت     ال  ارا (  

ــــ   ــ ــ ـــ  ت ـ ــ ــ ــــ  عــ ــ ــ ـــــرادا  الناتجـ ــ ـــــ ا   افيــ ــ ـــــ   الملائــ ــ ــــف ال وائــ ــ ــ ـــــا كانـ ــ                                                      ملــ

 ةــــــــ  أ ــــــــول املهنــــــــ  لر ــــــــ  
م
                    الت ــــــــه     الت ــــــــ   ا  تملر ــــــــ  وــــــــاءا
م
                              

              جار ـــــــــ  املـــــــــحكورا                                    املصـــــــــارت  املؤ  ـــــــــا  املال ـــــــــ   املؤ  ـــــــــا  الر

                                                   أعــــ     ت ضــــع لضــــر ب  البــــاب اة ل ةــــ   ــــانو  ضــــر ب  الــــ    

                                                               )الضر ب  عل  اةرباح الرجار  (   تيو  االرااا ت ف ر اا  ال  ائر 

                                  الضر ب   امل رص  لا  مارا املال    

                                                          ملــا كانـــف عقـــود الرـــأة   أ  الـــرل  اا ار ـــ  علـــ   ـــ ارا   ـــ ام   

                        تــوفر ل ــ  ائر الضــر ب                                   صو ــ   يً كهــا أشــما  تب مل ــو   ال 

                                                     ةملط ا  توامي املشقا  التي يركب لا أ  اب المل    ل  صول 

                                                        عل  تر  ص ة بق ة  ت   ال  ائر ل      الرأة   أ  الرل   
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 -   116      املادة 

 

 

                                                  علــــــــــ  وً ــــــــــع االشــــــــــما  اا ق ق ـــــــــــ    اململنــــــــــو    الــــــــــحي  يرًرملـــــــــــو  

                                                    ااع ـــــــاءا  ا  ا ـــــــرثناءا   ا ـــــــ  ةـــــــ  ضـــــــر ب  الـــــــ     كـــــــحل  علـــــــ  

                                                        وً ــــــــع الشــــــــركا  الرجار ــــــــ  التــــــــي ترًرــــــــع ااع ــــــــاء دائــــــــ  عًــــــــ  ااملــــــــادا 

           الب انـــــا                                                  ااماة ـــــ  ةـــــ  لـــــحا املر ـــــو  االشـــــ  ااا  تقـــــ ي  الرصـــــار ح

                                                            ال ـنو   ااـ  الــ  ائر املال ـ  امل رصـ   اتــ   املـوط    امل رصـ   عنــ  

                                                           الط ــو علــ  كــ    ــ  ا  ة ــتن  لــه ع  ــ  ار  يــ  االعًــال  االربــاح ا  

                                                 اام ائر املرمل ق  به  ا  اً  يرملاة  ةمله  ة  الغ  .

                                                       ولــي حــال التــتخر او الــرفض افــرض علــى املخــالف غرامــة قــدرها مــن 

  .                            رة وخمسمائة الف لمرة لبنانية            مايتي الف لم

 

                    مــــــن املرســــــوم مــــــن املرســــــوم           116116                        تعــــــديل املــــــادة تعــــــديل املــــــادة     : :                                   التاســــــعة والثالثــــــوك التاســــــعة والثالثــــــوك             املــــــادة املــــــادة 

                                وتعديالاــــــــه )قــــــــانوك وتعديالاــــــــه )قــــــــانوك             19591959  //  66  //    1212            اــــــــار   اــــــــار             144144                            االشــــــــترا ي  رقــــــــ  االشــــــــترا ي  رقــــــــ  

                          ضر بة الدخل(ضر بة الدخل(

  

ـــــادا  ــ ــ ـــــ ل املــ ــ ــ       تـــــــــــار        111                        ةـــــــــــ  املر ــــــــــو  االشـــــــــــ  ااا  ر ـــــــــــ       116           تملـ

  ا                                           تمل ي ته ) انو  ضر ب  ال   ( ا    تصبح كً      1757 / 6 /  10

     يلا:

 

                                                         عل  وً ع اةشما  اا ق ق     اململنو     ـواء كـانوا يرًرملـو  

 بتحكـــــــام املـــــــادة 
 
              باعفـــــــاءات دائمـــــــة عمـــــــال
 
              مـــــــن هـــــــذا املرســـــــوم    5                  

                         أ  اإع ــاءا  أ  ا ـــرثناءا    ،                              االشــترا ي، أو عمــال بقــوانمك خاصــة

                                 تقـــ ي  الرصـــار ح  الب انـــا  ال ـــنو      ،                    ا ـــ  ةـــ  ضـــر ب  الـــ   

ـــــ  ـــــ  امل رصـ ـــــ  ائر املال ـ ــــ  الـ ـــــ                             ااــ ـــ   عنـ ــ ــــوط    امل رصـ ـــ   املــ ــ                            اتـ

                                                        الط و عل  ك      أ  ة تن  له ع    ار  ي  اةعًال  افرباح 

     وعنـــد                                                     أ  اام ـــائر املرمل قـــ  بهـــ  أ  اًـــ  يرملاةـــ  ةملهـــ  ةـــ  الغ ـــ . 

 
 
 املخالفــة يفقــد املكلــف حقــه باإلعفــاء ســواء  ــاك اإلعفــاء دائمــا
 
                                                    

.
 
 أو إستثنائيا
 
             

 

 

 
 

 

 ةلً ــــ  اململ وةـــا  لغايــــا  ا
م
                        نظـــرا
م
                            لرــــ   ق الضـــر بي التــــي يرضــــًنها     

                                                       الرصر ح ال نوي ل ًؤ  ا  امل رثناا ةـ  الضـر ب  علـ  اةربـاح 

ــــ   ــ ــ ـــ   أ  ا هــ ــ ــ ــ ـــ  ةق ًـ ــ ــ ــ ـــــما  غ ـ ــ ــ ـــع أشـ ــ ــ ــ ـــــا ةـ ــ ــ ــــ  تملاة هـ ــ ــ ـــ ًا ا هــ ــ ــ ــ                                                 ال  ـ

                                                        اململ وةــا  املرمل قــ  اً ــر  ةيها  اةيان ــ  أ  ييونــوا ة ــر  ة   

                      ل   أكر  ة   امو عً  
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     -  20      املادة 

 

 

 

                                                     يــــــؤد  الر ـــــــ  اطر قـــــــ  الصــــــا  الطـــــــابع املـــــــااا اململــــــ   ص صـــــــا لهـــــــح  

                                                      الغايـــــ   ةـــــا لـــــ  يـــــنص القـــــانو   ـــــرام  علـــــ   وـــــوب اعرًـــــاد تر قـــــ  

                          ةــــــا ي يهــــــا  أ  علــــــ  ال ــــــًاح     06      املــــــواد                          أ ــــــر  ةــــــ  الطــــــر  املبجنــــــ  لــــــا

            ااعرًادلا. ـ

              /ل.ل.ةئرـــا الـــف       022222                                  شـــرط أ  ال ترجـــا م   ًـــ  الر ـــ  املرووـــو/

                                                       ل ـــــــ ا لبنان ـــــــ    لـــــــا لـــــــح  اا ـــــــال  يرووـــــــو ت ـــــــ ي  الر ـــــــ  نقـــــــ ا لـــــــا 

                                                       ـــــــناديق املال ـــــــ  اًووـــــــو أ اةـــــــر  ـــــــب   ـــــــادرا عـــــــ  الـــــــ  ائر املال ـــــــ  

                    ــــ  التــــي ا ــــرًملف ااـــــ                                          امل رصــــ  لــــا امل افظــــا  أ  عــــ  الـــــ  ائر الملقار 

                                                           الملقـــــ  اًـــــا لـــــا ذلـــــ  املياتـــــو الملقار ـــــ  اململا نـــــ  أ  عـــــ  امل ت ـــــب   لـــــا 

                                               أ  عـــ  ةصـــ    ت ـــ    ال ـــ ارا   االل ـــا  التـــي ا ـــرًملف            اة ضـــ   

                                                             ااــ  عقــ  الب ـــع اًــا لــا ذلـــ  املياتــو الرابملــ  ل ًصـــ     علــ  ا  يـــ رج 

                                                  ر ـــــــــ  الطـــــــــابع املـــــــــااا ضـــــــــً  اةـــــــــر القـــــــــب  املـــــــــنظ  ال ـــــــــت  اء ر ـــــــــو  

                   ت      ر و  ال   .  ال

                                                               فــــا لــــنص ال قــــرا ال ــــااق   تملر ــــ  ر ــــص البنــــاء ا  اعــــادا البنــــاء ا  

                                                           اضــــاف  علــــ  انــــاء  التــــي ا ــــرولا عنهــــا ر ــــ  الطــــابع املــــااا لصــــقا  بــــ  

                                                           ـــ  ر لـــحا القـــانو   كانـــف   ًرـــه تا ـــ  عـــ  ةـــائتي الـــف ل ـــ ا ة ـــ دا 

                                 ال يرووو ع يها اي ر   ا  غراة .

                                              مـــن املرســـوم االشـــترا ي رقـــ  مـــن املرســـوم االشـــترا ي رقـــ          2020            املـــادة املـــادة               تعـــديلتعـــديل    : :                 األر عـــوك األر عـــوك             املـــادة املـــادة 

                                                  )قانوك رس  الطابع املالي()قانوك رس  الطابع املالي(            19671967  //  88  //  55            اار   اار           6767

  

      1767 / 5 / 5      تـار       67                       ة  املر ـو  االشـ  ااا ر ـ      02           تمل ل املادا 

 :                                      ) انو  ر   الطابع املااا( لرصبح كًا يلا

                                           يؤد  ر   الطابع املااا اإم   الطر  الرال  :  -  02      املادا 

 لهـح  الغايـ                      ع  تر ق الصـا  الطوا  -
م
              بـع املال ـ  اململـ ا  ص صـا
م
                     

                                                      علــــ  أ  ال ترجــــا م   ًــــ  الر ــــ  املرووــــو علــــ  الصــــ  أ  الكرااــــ  

                                            ل.ل.  با ــــــــــرثناء اا ــــــــــاال  التــــــــــي يــــــــــنص فيهــــــــــا القــــــــــانو           0220222

                                           رام  عل  اعرًاد تر ق  أ ر  لت  ي  الر  .

ـــ    - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر ص لهــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــما  املــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ   اةشــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــط   ال  الو ــ ــ ــ ــ ــ ــ                                       اوا ــ

 ةميـــا  
م
       اا ـــر  اةها  فقـــا
م
                                  لـــحا القـــانو   علـــ  أ  ال ترجـــا م   ًـــ                 

      ل.ل.            12202220222      الر   

اب المل ل ع  الصيول  اف ناد التي ينظًونهـا أ    -                                                         نق ا ل   كر 

                                                       يصـــاد و  ع يهـــا   ةهًـــا ا غـــف   ًـــ  الر ـــ . علـــ  ا  تـــ رج   ًـــ  

                                                     ر   الطابع املااا ضً  افيصال الحي يص ر  الياتو المل ل.

 لـــــا  ـــــناديق املال ـــــ  اذا  -
م
                     نقـــــ ا
م
         0220222                  تجـــــا م    ًـــــ  الر ـــــ        

                                                 ل.ل  ذلــــــــ  اًووـــــــــو أ اةــــــــر  ـــــــــب   ـــــــــادرا عــــــــ  الـــــــــ  ائر املال ـــــــــ  

                                                          امل رص  لا امل افظا  أ  ع  ال  ائر الملقار ـ  التـي ا ـرًملف ااـ  

                                              ةــــــ  اوــــــ  توضـــــــ ح  تبا ــــــ  الــــــنص اامـــــــا  اطــــــر  ت ــــــ ي  ر ـــــــ  

                                                       الطـــابع املـــااا   ت  يـــ   ـــقوت املبـــالغ التـــي يًكـــ  ت ـــ ي لا ايـــ  

       تر ق  

ـــام                                     بهــــ ت  ضــــع تــــر  ت ــــ ي  و يــــ ا ت ــــه  علــــ                  املــــواتن   انجـ

                                                   اململاة     ت ًح ل دارا ارطو ر  تنويع   ائ  الت  ي .

 

                       لحل   واء لحا اال   اح.

 



23/12/2020  

65 

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

                                                           الملقـ  اًــا لـا ذلــ  املياتــو الملقار ـ  اململا نــ  أ  عـ  امل ت ــب   لــا 

ـــ    ــ ــ ــ                                         أ  عــــــــــ  ةصــــــــــ    ت ــــــــــ    ال ــــــــــ ارا   اتل ــــــــــا  التــــــــــي            اة ضـ

ًــا لـــا ذلــ  املياتـــو الرابملــ  ل ًصـــ             ا ــرًملف                                                  ااـــ  عقــ  الب ـــع ا

                                                 علــــــــ  أ  يــــــــ رج ر ــــــــ  الطــــــــابع املــــــــااا ضــــــــً  أةــــــــر القــــــــب  املــــــــنظ  

                                  ال ت  اء ر و  الت      ر و  ال   .

                                                       اًووو اشملارا  ت  ي  ير  اعرًادلا ة  وانو  مارا املال  .  -

                    فقـــــا ل طـــــر   اتل ـــــا    e-stamp                         اًووـــــو تـــــابع ةـــــااا الك    ـــــ    -

                     ملرً لا  مارا املال  .      التي ت

 

                                                    ت ــــ د د ــــائق تطب ــــق لــــح  املــــادا  عنــــ  اف رضــــاء  اًووــــو  ــــرار 

                     يص ر ع   م ر املال  .
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  -21املادة 

 

 

 
 

                                               م ــر املال ــ  كً ــا  الطوابــع املال ــ  املًكــ  ا ــ ارلا                  ت ــ د اقــرار ةــ    

  .                                                                فئاتها  أشيالها   الر اا  عل  تباعتها  تار    ضملها لا الر ا ل 

 

 

                    مــــــــن املرســــــــوم مــــــــن املرســــــــوم         2121                        تعــــــــديل املــــــــادة تعــــــــديل املــــــــادة     : :                   واألر عــــــــوك واألر عــــــــوك             اديــــــــةاديــــــــة      الحالح            املــــــــادة املــــــــادة 

                                        وتعديالاـــــه )قـــــانوك رســـــ  وتعديالاـــــه )قـــــانوك رســـــ              19671967  //  88  //  55            اـــــار   اـــــار           6767                          االشـــــترا ي رقـــــ  االشـــــترا ي رقـــــ  

                            الطابع املالي(الطابع املالي(

  

      1767 / 5 / 5      تـار       67                    املر ـو  االشـ  ااا ر ـ      ة     01           تمل ل املادا 

                                                   تمل ي ته ) انو  ر   الطابع املااا( لرصبح كًا يلا: 

                                                      يــــر  ت ضــــ    ب ــــع الطوابــــع الور  ــــ  ال  ــــق  اإمــــ   الطــــر قر   

           الرال ر  :
 

                                                 توابــــع ةملــــ ا ة ــــبقا يــــر  ت  يــــ  الكً ــــا  املًكــــ  ا ــــ ارلا  - 1

               تــــار    ضــــملها لــــا                                                ةنهـــا   فئاتهــــا  أشــــيالها   الر ااــــ  علــــ  تباعتهــــا   

                                        الر ا ل اًووو  رار يص ر ع   م ر املال  .

 

                      يــر  اف ر صــال ع يهــا ةــ    e-stamps                      توابــع ةال ــ  الك   ن ــ   - 0

                                                     ال   ا ـــ  يـــر  ال ـــ   ص ا  ك ،هـــا  أ ـــول ا ـــر  اةها   شـــي  

                               ًووو  رار يص ر ع   م ر املال  .                    الطوابع  ةوا  اتها ا
 

          علـــــ  تـــــر  ص                                          ت  ـــــل مقـــــو  ااعـــــ  الطوابـــــع الور  ـــــ  اا ا ـــــ   

                                                    اب ـــــــع الطوابـــــــع ارـــــــار    شـــــــر لـــــــحا القـــــــانو  ةـــــــ    ـــــــب  ةـــــــ    ًـــــــ  

                                              اا ملال  التي ي ص  ع يها ااع  الطوابع الر ً  .

 

                               ادا اقرار يص ر ع   م ر املال  .                       ت  د د ائق تطب ق لح  امل

 

                                                        اًـــا ا  ا ـــر  ا  الطوابـــع ال ور ـــ  املطبوعـــ  الك   ن ـــا اوا ـــط  

                       رً ا لا كث ـ  ةـ  الـ  ل                                  اوهاا  ا   م يث   ةرطورا ا بح ةمل

                                                        لـــحا الشــــي  ةــــ  الطوابـــع ي ــــاع  لــــا توف  لـــا ل ًي  ــــ   اطر قــــ  

ـــــا    ــــ   ت ـــ ــ ـــــا  تباعـ ــــ   ن قـــ ــ ــــا ت  ـ ــ ـــــال  لـ ـــــر    ي ـــ ـــه   ا ــ ــ                                                ا ــ

                             الطوابع الور    اململ ا ة بقا 

 

                 واء لحا اال   اح.
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  -22املادة 

 

 

 

                                       تبا  الطوابع املال   ة  اا ًهور اوا ط :

 
                                               الباع  املجام    فقا الميا  لحا املر و  االش  ااا.  - 1

 

 

 

                                                     اةنـــــــــاء الصـــــــــناديق أ  املـــــــــوط    لـــــــــا االدارا   املؤ  ـــــــــا  الملاةـــــــــ    - 0

          ر املال  .                                      ذل  لا اا اال  التي ت  د اقرار ة   م 

 

                                                          ال  لـا االدارا   املؤ  ـا  الملاةـ   لـا أي ةراكـا ا ـر   علـ  أ    - 3

              ةــ  لــحا املر ــو      01                                          ال ترجــا م   ــب  اا ملالــ  ت ــ  امل ــ دا لــا املــادا 

                                                              االش  ااا   ذل  لا اا اال  التي ت  د  تـنظ  ا ـولها اقـرار ةـ   م ـر 

        املال  .

 

              املرســــــــــوم املرســــــــــوم         مــــــــــنمــــــــــن        2222                        تعــــــــــديل املـــــــــادة تعــــــــــديل املـــــــــادة     : :                 األر عـــــــــوك األر عـــــــــوك     و و                   الثانيــــــــــةالثانيــــــــــة            املـــــــــادة املـــــــــادة 

                                        وتعديالاـــــه )قـــــانوك رســـــ  وتعديالاـــــه )قـــــانوك رســـــ              19671967  //  88  //  55            اـــــار   اـــــار           6767                          االشـــــترا ي رقـــــ  االشـــــترا ي رقـــــ  

                            الطابع املالي(الطابع املالي(

  

      1767 / 5 / 5      تـار       67                       ة  املر ـو  افشـ  ااا ر ـ      00           تمل ل املادا 

 :                                      ) انو  ر   الطابع املااا( لرصبح كًا يلا

 

  ة  اا ًهور اوا ط :
م
                    تبا  الطوابع املال    اململ ا ة بقا
م
                                 

 

ـــ  ااا                      الباعـــــــــــ  املجـــــــــــام    فقـــــــــــا  - 1 ــ ــ ــ ــــو  االشــ ــ ــ ــ ـــــحا املر ـ ــ ــ ــــا  لــ ــ ــ                            ةميـــ

ـــت  اء الضــــــرائو  ــــ  ال ــ ــــ  ال بنان ـ ــــ ا ةـــــع ال  لــ                                                        املؤ  ـــــا  املرملا ـ

          الر و .

 

                                                     أةنـــاء الصـــناديق أ  املـــوط    لـــا افدارا   املؤ  ـــا  الملاةـــ   - 0

                                                ذل  لا اا اال  التي ت  د اقرار ة   م ر املال  .

 

    عل                                                     ال  لا افدارا   املؤ  ا  الملاة   لا أي ةراكا أ ر    - 3

       ةـــ  لـــحا     01                                             أ  ال ترجـــا م   ـــب  اا ملالـــ  ت ـــ  امل ـــ دا لـــا املـــادا 

                                                       املر ــو  االشــ  ااا   ذلــ  لــا اا ــاال  التــي ت ــ د  تــنظ  أ ــولها 

                      اقرار ة   م ر املال  .

 

 

                                                        م ــــ  ا  تــــوافر الطوابــــع لــــ   اا هــــا  التــــي ترملا ــــ  ةملهــــا ال  لــــ  

  م                                                    ال ر    ت     اململاة     ب  الضرائو  الر و  ي ه  انجا

                                                   اململـــــاة   علـــــ  املـــــواتن    ي ـــــاع  لـــــا تقـــــ ي  اامـــــ ةا  اصـــــورا 

            افض   ا ر  

 

                 واء لحا اال   اح.
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 :43املادة 

1- .... 

2- .... 

3- ... 

4- ... 

5- .... 

ة  اب املؤ  ا   الشركا  تأدي  ر   الطابع  يًك  -6

املااا املقطو  نق ا ع  ال وات   املر ً  التي يص ر نها  ب  

  ضملها لا اال رملًال.

 

      مــــن مــــن         4343                  مــــن املــــادة مــــن املــــادة       66                          تعــــديل الفقــــرة تعــــديل الفقــــرة     : :                   واألر عــــوك واألر عــــوك                   الثالثــــةالثالثــــة            املــــادة املــــادة 

                                وتعديالاـه )قـانوك وتعديالاـه )قـانوك             19671967  //  88  //  55            اـار   اـار           6767                                        املرسوم االشترا ي رقـ  املرسوم االشترا ي رقـ  

                                    رس  الطابع املالي(رس  الطابع املالي(

  

    67                       مـــن املرســـوم االشـــترا ي رقـــ      43         مـــن املـــادة    6            تعـــدل الفقـــرة 

                        الطـابع املـالي( لتصـبح                   وتعديالاه )قانوك رسـ      1967 / 8 / 5      اار   

         كما يلي:

 

ـــــ ار   –   6 ــ ــ ـــــاة   اإ ــ ــ ــ ـــ   امل ــ ــ ــ ــ ـــــ  املي  ــ ــ ــ ـــ  كافــ ــ ــ ــ ـــــاال                                  علــ ــ ــ ــــوات    ايصــ ــ ــ ــ                فـ

                                  أ  ي ـــ د ا ر ـــ  الطـــابع املـــااا املقطـــو                          اشـــملارا  دائنـــ   ة ينـــ 

                                  فيصـــــاال   افشــــملارا  ال ائنـــــ   امل ينـــــ            ال ــــوات    ا    عـــــ        املرووــــو 

                                                        التـــــي يصـــــ ر نها شـــــهر ا  أ  يرقـــــ ةوا ارصـــــار ح شـــــهر   الك   ن ـــــ  

ــــ   ــــ ل ةه ــ  ةــــــ  انتهــــــاء الشــــــهر اململ ــــــي  اًووــــــو نًــــــاذج     15          ــ
م
                                    يوةــــــا
م
    

                                تضملها  مارا املال   لهح  الغاي .

 

                            م                       تطبـــــــق أميـــــــا  لـــــــح  ال قـــــــرا اارـــــــ اءم ةـــــــ  أ ل ال صـــــــ  الـــــــحي يلـــــــا 

             ا القانو .                      ال ص  الحي ياشر ف ه لح

 

                                                     ت ـــ د د ـــائق تطب ـــق لـــح  ال قـــرا   عنـــ  اف رضـــاء اًووـــو  ـــرار 

                     يص ر ع   م ر املال  .

  

 

                                                     م ـــ  ا  الرصـــر ح االلك    ـــ   عً  ـــا  الت ـــ ي  النقـــ ي لر ـــ  

                                                             الطابع املااا ع  ال وات    االيصاال   ةا شابهها ير ح املي     ة  

          االمر ــاظ                                               عنــاء الب ــ  عــ  الطوابــع الور  ــ   ةــ  عــوء ت ا نهــا 

                                                         بهـــا  كًـــا يـــوفر علـــ  االدارا تيـــال ف الطباعـــ   الر ـــا     ي ـــاع  

                                          ال  ائر املال   لا ةرا ب      ت  ي  الر   

 

                 واء لحا اال   اح.
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                                                                  إعفاء امل سسات والشر ات التي ا شت إعفاء امل سسات والشر ات التي ا شت     : :                   واألر عوك واألر عوك                   الرابعةالرابعة            املادة املادة  

                                                                                                                أو التــي يــت  امديــد أجلهــا لــي أي مــن الســ لمك التجــاري واملــدني أو التــي يــت  امديــد أجلهــا لــي أي مــن الســ لمك التجــاري واملــدني 

            سنواتسنوات          ثالثثالث                                                                                        بعد نشر هذا القانوك من رس  الطابع املالي ملدة بعد نشر هذا القانوك من رس  الطابع املالي ملدة 

  

  

                                                           تمل   املؤ  ا   الشركا  التي تاشأ أ  التي يـر  تً يـ  أو هـا لـا 

                                   ري  املــــ     بملــــ   شــــر لــــحا القــــانو   ةــــ                     أي ةـــ  ال ــــ     الرجــــا

                                                    ر   الطابع املـااا املقطـو  عـ  ر صـ  الرأ ـجس املنصـو  ع  ـه 

                       امل  ـــق ااملر ـــو  االشـــ  ااا    1              ةـــ  اا ـــ  ل ر ــ     6     3           لــا البنـــ ي  

                                   تمل ي تـــه ) ـــانو  ر ـــ  الطـــابع املـــااا(       1767 / 5 / 5      تـــار       67    ر ـــ  

        نوا .     ث ث    مل ا 

 

                          ا أعـــ   الشـــركا  املـــحكورا ةـــ                               كًـــا تمل ـــ  ضـــً  امله ـــ  املشـــار اليهـــ

                                                        ر   الطابع املااا الا بي ع    ً  رأ  املال  اة ه  امل ررا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 لهـــ  ف شــاء ةؤ  ـــا   شـــركا  
م
 علـــ  املــواتن    تشـــ  ملا

م
                         ت ــه  

م
                     

م
     

                                                    و ي ا  اال رًرار االملً  لا املؤ  ا   الشركا  القائً .

 

                 واء لحا اال   اح.
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                                                    إعفــــاء الشــــر ات وامل سســــات مــــن إعفــــاء الشــــر ات وامل سســــات مــــن     : :                   واألر عــــوك واألر عــــوك                   الخامســــةالخامســــة            املــــادة املــــادة  

                                                                                                      غرامـــات رســــ  الطــــابع املــــالي املتوجبــــة جــــراء عــــدم اجديــــد مــــدة غرامـــات رســــ  الطــــابع املــــالي املتوجبــــة جــــراء عــــدم اجديــــد مــــدة 

            العقدالعقد

  

  

        ي  كــحل                                               تمل ـ  املؤ  ــا   الشــركا  امل ــ    لـا ال ــ   الرجــار 

                                                      الشــركا  امل ن ــ  امل ــ    لــا ال ــ   اامــا  االشــركا  امل ن ــ   

                                                      ةـــ  الغراةــــا  علــــ  ر ــــ  الطــــابع املـــااا الناتجــــ  عــــ  عــــ   تج يــــ  

                                                     ة ا الشرك  أ  املؤ    شرط أ  ير  ت  ي  الر     ل ةه   

  .    0201 /  10 /  31       أ صالا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
م
 ب ــبو الظــر ت اال رصــادي   االورًاع ــ  الصــملب   ت    ــا
م
    علــ                                                   

                                               املواتن    مل اع ته  لا تص  ح ا ضاعه  القانون   

 

                 واء لحا اال   اح.  
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     -  17      املادة 

 

 

 ةميــا  ال قــرا اة  ــ ا ةــ  املــادا 
م
                                فــا
م
 ةــ    16    

م
      تملر ــ  شــاغرا اعربــارا
م
                     

                                                                 تار   انجاملا ال مللا اةاا   أ  أ  ا  اةاا   اا  يـ ا التـي لـ  تشـغ  

 
م
  لـــ  تـــؤور بملـــ  انجاملـــا  شـــرط أ  يقـــ   املالـــ  أ  امل ـــتثًر تصـــر  ا
م
                                                         

 ة  تار   افنجام.
م
                 ع  الشغور لا ةه   شهر عل  اةكر  اعربارا
م
                                        

 

 

                              مــن قـانوك ضــر بة مــن قـانوك ضــر بة       11  77                        تعـديل املـادة تعـديل املـادة     : :                   واألر عــوك واألر عــوك                   السادسـةالسادسـة            املـادة املـادة 

                  وتعديالاهوتعديالاه            19621962  //  99  //    1717                                      األمال  املب ية اار   األمال  املب ية اار   

ـــــادا  ــ ــ ـــــ ل املــ ــ ــ                                   ةـــــــــــ   ـــــــــــانو  ضـــــــــــر ب  اةةـــــــــــ ل املبا ـــــــــــ  تـــــــــــار       17           تملــ

                             تمل ي ته ا    تصبح كالرااا:      1760 / 7 /  17

 ةميا  ال قرا اة   ا ة  املادا 
م
                                فا
م
    16  :  

                                                     تملر ـــــ  شـــــاغرا اعربــــــارا ةـــــ  تــــــار   انجاملـــــا ال مللــــــا  ملـــــ ا ثــــــ ث - 1  

                                                   ك   أ ص ى اةاا   اا  ي ا املاشأا ة   ب  تجار اةاا           نوا 

ـــــ   ــ ــــؤور بملـ ــ ـــ  تــ ــ ــ ـــغ   لـ ــ ــ ـــ  تشـ ــ ــ ـــي لـ ــ ــ ــــ    التـ ــ ـــــر ب  الــ ــ ـــمل   لضـ ــ ــ                                                 ااماضـ

 عـ  الشـغور 
م
           انجاملا  شرط أ  يقـ   املالـ  أ  امل ـتثًر تصـر  ا
م
                                            

                                               لا ةه   شهر عل  اةكر  اعربارا ة  تار   افنجام.

                   شـاغرا ةـ  تـار          (  تملر ـ 1                                   اا رثناء اةاا   الواردا لا ال قـرا )  - 0

                                                         انجاملــا ال مللــا  ملـــ ا  ــن  ك ــ  أ صـــ ى اةاا ــ  أ  أ  ــا  اةاا ـــ  

                                                       اا  يــ ا التــي لــ  تشــغ   لــ  تــؤور بملــ  انجاملــا  شــرط أ  يقــ   

 عــ  الشــغور لــا ةه ــ  شــهر علــ  اةكرــ  
م
                                 املالــ  أ  امل ــتثًر تصــر  ا
م
                       

                         اعربارا ة  تار   افنجام.

                   االا ـــب  لألاا ـــ                                       اذا ا ـــرًر الشـــغور ملـــ ا تا ـــ  عـــ  ثـــ ث  ـــنوا

ـــا لـــــا البنـــــ   ـــار اليهــ ـــن     1                     املشــ ـــ   ــ                                  ةـــــ  لـــــح  املـــــادا  أ  ملـــــ ا تا ـــــ  عــ

ـــا لـــــا البنـــــ   ـــار اليهـ ـــب  لألاا ـــــ  املشــ ـــف    0                                    االا ـ                    ةــــ  لـــــح  املـــــادا  تي ــ

                    % )  ً ـــــــــــو  ااملئـــــــــــ ( ةــــــــــــ    52                        اةاا ـــــــــــ  االشـــــــــــغور علـــــــــــ  أ ـــــــــــا  

                           افيرادا  الصاف   املق را.  

  .    0203 / 1 / 1ُ                         ُيملً  بهحا النص اار اء ة    

                                                       ا   اح الرمل ي  اا  تش  ع ةالي  الملقارا  عل  تأو  لـا أ       نه ت 

ــــا ايجــــــاد أةــــــاك   ــــواتن   لــ ـــي   املــ ــــا مــــــ  ةشـــ ـــا ي ــــــال  لــ                                                     ا ملهــــــا ةًـــ

                                                        ال ــتئجارلا أ  ل شــراء لغايــا  ال ــك  أ  غ ــ  ال ــك   كًــا نهــ ت 

                                                      ااــ  تشــ  ع شــاغلا الملقــارا  املصــرح عــ  شــغورلا علــ  الرصــر ح  

                      ـــف افيـــرادا  عـــ                                     عـــ  انتهـــاء الشـــغور تاملـــا لـــ  ي ـــر    ا ةـــ

                                                       الشغور املصرح عنه  ةًا يؤدي اا  تملا ا ايـرادا  ااما ن .
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 -  20     ملادة  ا

 

 

 

 

 ا را ــره                                      ي ــق ل ًالــ  أ  امل ــتثًر أ  يبقــ  لــا البنــ  
م
         اء الشــاغر نــاتورا
م
                

                                                   ت  ـــــــ  ةـــــــ ا الشـــــــغور د   أ  ي قـــــــ  مقـــــــه لـــــــا اال ـــــــر ادا ةـــــــ    ـــــــف 

         الضر ب .

 

                              مــن قــانوك ضــر بة مــن قــانوك ضــر بة         2020                          تعــديل  املــادة تعــديل  املــادة     : :                   واألر عــوك واألر عــوك                   الســابعةالســابعة            املــادة املــادة 

                  وتعديالاهوتعديالاه            19621962  //  99  //    1717                                      األمال  املب ية اار   األمال  املب ية اار   

  

  

ـــــادا  ــ ــ ــــــ ل  املـ ــ                                   ةــــــــــ   ــــــــــانو  ضــــــــــر ب  اةةــــــــــ ل املبا ــــــــــ  تــــــــــار       02            تملــ

                          ي ته ا    تصبح كالرااا:    تمل      1760 / 7 /  17

 

   
م
 ي ـــــــق ل ًالـــــــ  أ  امل ـــــــتثًر أ  ُيبقـــــــ  لـــــــا البنـــــــاء الشـــــــاغر نـــــــاتورا
م
                            ُ                          

                                                   ا را ــــره د   أ  ي قــــ  مقــــه لــــا اال ــــر ادا ةــــ    ــــف الضــــر ب  

                   مل ا  ن  ك   أ ص ى.

 

  .    0203 / 1 / 1ُ                     م    ُيملً  بهحا النص اار اءم ة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          لـا أ                                                      نه ت ا   اح الرمل ي  اا  تش  ع ةالي  الملقارا  عل  تأو

ــــا ايجــــــاد أةــــــاك   ــــواتن   لــ ـــي   املــ ــــا مــــــ  ةشـــ ـــا ي ــــــال  لــ                                                     ا ملهــــــا ةًـــ

                                                        ال ــتئجارلا أ  ل شــراء لغايــا  ال ــك  أ  غ ــ  ال ــك   كًــا نهــ ت 

                                                      ااــ  تشــ  ع شــاغلا الملقــارا  املصــرح عــ  شــغورلا علــ  الرصــر ح  

                                                     عـــ  انتهـــاء الشـــغور تاملـــا لـــ  ي ـــر    ا ةـــ    ـــف افيـــرادا  عـــ  

                            اا  تملا ا ايـرادا  ااما ن .                           الشغور املصرح عنه  ةًا يؤدي 
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      1962 / 9 /  17                                  مـــن قـــانوك ضـــر بة األمـــال  املب يـــة اـــار       47      املـــادة 

         وتعديالاه

 

 

 

                        يــــ  تــــار    شــــوء اا ــــق بهـــــا                                يجــــري الري  ــــف االضــــر ب   بملــــ  ت    

 ةنهــــــــا  عنــــــــ  
م
           علــــــــ  أ ــــــــا  افيــــــــرادا  الصــــــــاف   لألاا ــــــــ  ة  ــــــــوةا
م
                                       

                                             اال رضاء  ةق ار الرن ي  ااما  ابمل  د ر ال ك .

 

 

                              مـــن قـــانوك ضـــر بة مـــن قـــانوك ضـــر بة         4747                        تعـــديل املـــادة تعـــديل املـــادة     : :                   واألر عـــوك واألر عـــوك                   الثامنـــةالثامنـــة            املـــادة املـــادة 

                  وتعديالاهوتعديالاه            19621962  //  99  //    1717                                      األمال  املب ية اار   األمال  املب ية اار   

 

 

ـــــادا  ــ ــ ـــــ ل املــ ــ ــ                    اةةـــــــــــ ل املبا ـــــــــــ  تـــــــــــار                  ةـــــــــــ   ـــــــــــانو  ضـــــــــــر ب      17           تملــ

                             تمل ي ته ا    تصبح كًا يلا:   760 1 / 7 /  17

 

                                                         يــر  الري  ــف االضــر ب   بملــ  ت  يــ  تــار    شــوء اا ــق بهــا  علــ  

 ةنهــا عنــ  اف رضــاء  
م
                   أ ــا  افيــرادا  الصــاف   لألاا ــ  ة  ــوةا
م
                                   

                                ر الرن ي  ااما  ابمل  د ر ال ك .    ةق ا

 

ـــار  ـــ ل املبا ـــــ  علـــــ  أ  ـــــا  الملقــ ـــ  علـــــ  مـــــ ا                                            تجـــــاأ ضـــــر ب  اةةــ            كــ

 لــــــ   
م
 ةـــــ  ا ايــــــ  الملـــــا  الــــــحي  ـــــ   ف ـــــه اففــــــرام أ ـــــوال

م
     اعربـــــارا

م
                                        

م
       

                                                          الـ  ائر الملقار ـ   لــا مـال تووبــف ت ـ  الضــر ب  عـ  ف ــ ا ةـا  بــ  

        اففرام.

 

                                                    ت ــــ د د ــــائق تطب ــــق لــــح  املــــادا  عنــــ  اف رضــــاء  اًووــــو  ــــرار 

                     يص ر ع   م ر املال  .

 

 

 

 

                  لـ  لـا فـرر الضـر ب                                         ا  الرمل ي  املق  ح لو ة  أو  تأة   المل ا

                                                      ا    ال ير ً  ةال  أم  اة  ا  الضر ب  املرووب  عل  كاةـ  

 علـــ  ةالـــ  لـــحا الملقـــار  بـــ  
م
                         ايـــرادا  الملقـــار التـــي ترووـــو أ ا ـــا
م
                               

        اففرام.



23/12/2020  

74 

  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20212021  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 املوجبة األسباب النص املقترح النص الحالي

                                                            اشــــتراط إعطـــــاء القيمــــة التتجمريـــــة اشــــتراط إعطـــــاء القيمــــة التتجمريـــــة     : :                                   التاســــعة واألر عـــــوك التاســــعة واألر عـــــوك             املــــادة املــــادة  

                                                                                                          للعقـــار أو القســـ  مـــن العقـــار بيســـديد الضـــرائب املتوجبـــة علـــى للعقـــار أو القســـ  مـــن العقـــار بيســـديد الضـــرائب املتوجبـــة علـــى 

                      العقار فقطالعقار فقط

  

  

ملطـــ  الق ًـــ  
ُ
           لـــا مـــال عـــ    وـــود اشـــارا   ـــا لصـــااج ااما نـــ   ت
ُ
                                          

ـــــر ب   ــ ــــت  اء ضـ ــ ـــــ  ا ــ ـــار بملـــ ــ ــ ـــ  الملقـ ــ ـــ  ةـــ ــ ـــار أ  الق ـــ ــ ــ ــــ  ل ملقـ ــ                                                       الرأو  يــ

ـــ ـــار            اةةــــ ل املبا ـ ـــ  الملقـ ـــ  ةـ ـــار أ  الق ـ ـــ  لــــحا الملقـ ـــ  علـ                                               املرووبـ

 
م
  علــ  الملقــار  بــ  اففــرام  ا ــت  اء ضــر ب  الــ    املرووبــ   فقــا
م
                                                        

 ة  املادا 
م
          ةميا  البن  ج ة  ثالثا
م
                      ة   انو  ضـر ب  الـ         15                      

                ــــر  ةرووبــــ  علـــــ                                      د   اشــــ  اط ت ــــ ي  أيــــ  ر ــــو  أ  ضــــرائو أ

        البائع.

 

ـــ                         اف رضــــاء  اًووــــو  ــــرار                               ت ــــ د د ــــائق تطب ــــق لــــح  املــــادا  عنـ

                     يص ر ع   م ر املال  .

  

 

 

 

 

 

 
 

 اا  أ  افوراءا  التي أ وبتها املادا 
م
                                    نظرا
م
    61               ة  القانو  ر       13    

                                        علـــ  الـــ  ائر املال ـــ  امل رصـــ  اإمالـــ  ا انـــا        0217 /  12 /  02      تـــار   

                                                       الق ًـــ  الرأو  يـــ  ااـــ  الومـــ ا امل رصـــ  اضـــر ب  الـــ     ـــ  أد  

                                   الوم ا  املال   امل رص  بهح  الضر ب                        اا  تراك  اململاة   ل   

                     الرأ ر لا انجاملا 

 ل ملً  لا فر    د ائر   ةا  املي     اضـر ب  الـ     
م
                                                   ت ه  
م
      

 علــــــــ  ةصــــــــ    ااما نــــــــ  ار ق ــــــــق  ت صــــــــ   الضــــــــرائو 
م
                                          م اطــــــــا
م
      

                       َ                               الر و  امل ر ق  لها وَراء عً  ا  الر ر  ع  الملقارا   

 

                 واء لحا اف   اح.
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     - 5      املادة 

                                          االشما   الملً  ا  اامارو  ع  نطا  الضر ب .

 

                                                      ال ت ضع ل ضر ب  الملً  ا  التي تتنا ل اراض ي غ   ةبا  .

 

                   ــــــائر اشــــــما  اا ــــــق                                      كًــــــا ال ت ضــــــع ل ضــــــر ب  ال  لــــــ   الب ــــــ يا 

                                                           الملـــا  لـــا كـــ  ةـــا يرمل ـــق االملً  ـــا  التـــي يقوةـــو  بهـــا او ـــ ه   ـــ ط  

                                                         عاةـــــ  متـــــى  لـــــو تقاضـــــوا لقـــــاء ذلـــــ  عائـــــ ا  ا  اـــــ ال  ا  اشـــــ  اكا   

                                                             اا ـــــرثناء الملً  ـــــا  التـــــي تتنـــــا ل االةـــــور الرال ـــــ   التـــــي تبقـــــ   اضـــــمل  

         ل ضر ب :

 

                    تاو   االة ل ااما  .  -

         االتصاال .  -

       هرباء.         املاء  الك  -

                     االع   املرئ   امل ًو .  -

                                  اال وا  اال ته ك    امل ااخ  امل ام .  -

                الربغ  الرابال.  -

                ةوا ف ال  ارا .  -

                  املرال ء  املطارا .  -

 الرملا ن ا . -

            اـــار   اـــار             379379                              مـــن القــانوك رقـــ  مـــن القــانوك رقـــ        55                        تعــديل املـــادة تعــديل املـــادة     : :                 الخمســـوك الخمســـوك             املــادة املــادة 

                                                                          وتعديالاه )الضر بة على القيمة املضافة(وتعديالاه )الضر بة على القيمة املضافة(            20012001  //    1212  //    1414

 

ـــــادا  ــ ــ ـــــ ل املــ ــ ــ       0221 /  10 /  11      تـــــــــــار        377               ةـــــــــــ  القـــــــــــانو  ر ـــــــــــ     5           تملــ

                                                     تمل ي ته )الضر ب  عل  الق ً  املضاف ( لرصبح كًا يلا:
 

                                          اةشما   الملً  ا  اامارو  ع  نطا  الضر ب .  - 5      املادا 
 

                      ي رج ع  نطا  الضر ب :

ـــا  - 1 ــ ـــ  ةـ ــــا كـــ ـــق الملــــــا  لــ ــ ـــما  اا ـ ــــائر أشـــ ــــ يا    ــ ــــ   الب ــ                                                  ال  لــ

                                و  بها او ـ ه   ـ ط  عاةـ  متـى  لـو                          يرمل ق االملً  ا  التي يقوة

                                            تقاضوا لقاء ذل  عائ ا  أ  ا ال  أ  اش  اكا .
 

                    تبق   اضمل  ل ضر ب :

                    تأو   اةة ل ااما  .  -

         االتصاال .  -

                املاء  الكهرباء.  -

                     افع   املرئ   امل ًو .  -

                                  اة وا  اال ته ك    امل ااخ  امل ام .  -

                الربغ  الرابال.  -

  .              ةوا ف ال  ارا   -

                 املرالئ  املطارا .  -

            الرملا ن ا .  -

                                        اة شط  املناف   لألشما  ااماضمل   ل ضر ب .  -

ــــو  بملً ـــ  أ  تقــ ــ ــــ  ةًكـ ــــ  أ  ال  لــ ـــمل                                   م ــ ــ ـــــافس ااماضـ ـــــا  تنـ                     ـ

                                                       ل ضـر ب  علــ  الق ًــ  املضــاف    م ـ  أ  اع ــاء ال  لــ  عــ  لــح  

                                اة شط  يشي  ةناف   غ   ةريافئ  

                  صــ   ــارج اةراضــ ي                                       م ــ  أنــه ةــ  الوااــج أ  الملً  ــا  التــي ت

   0                                                      ال بنان   ال ت ضع ل ضر ب  عل  الق ً  املضـاف  ا  ـو املـادا 

                                                     ةـــــ   ـــــانو  الضـــــر ب  علـــــ  الق ًـــــ  املضـــــاف    م ـــــ  أنـــــه ااملقااـــــ  

                                        ةـــ  لـــحا القـــانو  الملً  ـــا  ااماروـــ  عـــ  نطـــا     5           مـــ د  املـــادا 

                                                       الضــــر ب    م ـــــ  انــــه االرـــــااا لــــ  ي ـــــ د لــــا  ـــــانو  الضــــر ب  علـــــ  

ـــاف  ب                                     شـــــي    ااـــــج  تصـــــا ف ل ملً  ـــــا  التـــــي ت صـــــ                 الق ًـــــ  املضــ

                                                         ارج اةراض ي ال بنان   عل  أنها  ارو  ع  نطا  الضر ب   

                                                م ــــــ  أ  شـــــــركا  اة ت شــــــور  ـــــــ  اضــــــطر  ااـــــــ  الت ــــــ    لـــــــا 

ـــ   ــ ـــ  أ  ةملظــ ــ ــــالرغ  ةـ ـــاف  اـــ ــ ـــــ  املضـ ًـ ـــ  الق  ــ ـــــر ب  علــ ــــ  الضـ                                                    ة ير ــ

                                                     شـــــــاتها لـــــــو  ـــــــارج اةراضـــــــ ي ال بنان ـــــــ  ب ـــــــبو أ  بملضـــــــها يقـــــــو  

ـــ  املنطقــــ  اا ــــرا  يمل ــــ  تصــــ يرلا  ةًــــا أ وــــو               اإد ــــال ال ــــ ع                                          ااـ

                                                 ت ـــــــ   ها   م ـــــــ  أ   ت ـــــــ    شـــــــركا  اة ت شـــــــور لـــــــا ة ير ـــــــ  

                                                        الضر ب  عل  الق ً  املضـاف  يا ـ  ةـ  أعبـاء لـح  الشـركا   ةـ  

                                                            ةووباتها امل ا ب   د   أي  تـأث  ا  ايجاا ـ  علـ  ايـرادا   ا نـ  

        ال  ل  

 

                     لحل  واء لح اف   اح.
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ـــارج     تـــــر       التــــي         اامـــــ ةا        تقـــــ ي      أ          اةةــــوال       ت ـــــ           عً  ــــا  - 0        ــ

        02      17       املــــواد       أميـــا            ا ــــت  ائها     مـــال    لــــا     اال            ال بنان ـــ          اةراضـــ ي

         القانو .     لحا    ة     01

 

        املبا  .      غ            اةراض ي     ا ع        عً  ا  - 3

 

        مراع  .        لغايا         املبا        غ             ااةراض ي         املرمل ق           الملً  ا  - 1

 

      شــور       اة ت  -     لبنــا        ــارج         شــاتها         امل صــور          الشــركا        أ شــط  - 5

    16     ر ــــ           افشـــ  ااا        املر ــــو     ةـــ        اة اــــ        املـــادا    لــــا       ع يهـــا        املنصـــو 

  .    1753 / 6 /  01       تار  

 

       الــــنص      بهــــحا      يملًــــ 
م
 اعربــــارا
م
       ال صــــ      يلــــا      الــــحي       ال صــــ        ا ايــــ     ةــــ          

         القانو .     لحا     ف ه       ياشر       الحي

 

    عـ        يصـ ر         اقـرار           اف رضـاء      عنـ         املـادا      لـح        تطب ق       د ائق      ت  د

        املال  .        م ر 
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                         اال شط  اململ اا ة  الضر ب   -  16      املادة 

                                                         تمل ـــــــ  ةـــــــ  الضـــــــر ب  الملً  ـــــــا  التـــــــي تـــــــر  دا ـــــــ  االراضـــــــ ي ال بنان ـــــــ  

                                 املرمل ق  ااي ة  اال شط  الرال  :

                                           ي يقـــــ ةها االتبـــــاء ا  ا ـــــ اب املهـــــ  التـــــي لهـــــا  ـــــ              اامـــــ ةا  التـــــ  - 1

                      تب    ن قا  اال تش اء.

         الرمل   .  - 0

                                                   الضـــــــــًا   اعـــــــــادا الضـــــــــًا   الرقـــــــــ يًا  الصـــــــــ    التـــــــــي تؤدنهـــــــــا   - 3

                                                   ناديق الرملاض   ارباب الملً   اام ةا  املرمل ق  بها.

 

 

 

                         اام ةا  املصرف    املال  .  - 1
 

                    اصــــ   املن ملــــ  الملاةــــ                                       أ شــــط  اله ئــــا   اا ًمل ــــا  التــــي ترًرــــع  - 5

                                                         ت   اململن ـ  ارعايـ  ذ ي افمر اوـا  ااما ـ   امل ـن    اةيرـا  

                                                    اةت ــــــــــال  املصــــــــــاا   اــــــــــاةةرار الملق  ــــــــــ   ال ــــــــــرتان     ــــــــــائر  

                                                       اةةـــرار التـــي ت ـــ د اقـــرار ةـــ  ةج ـــس الـــومراء  ت ق قـــا ل غايـــا  

                                                         التـي أ شــمف ةــ  أو هــا   اا ــرثناء اة شــط  التــي تقــو  بهــا بشــي  

                                                                إضـافة بنـدين وتعـديل البنـد الرابـع إضـافة بنـدين وتعـديل البنـد الرابـع     : :                   والخمسـوك والخمسـوك                   الحاديـةالحاديـة            املـادة املـادة 

                                                                      مــــــــن قــــــــانوك الضــــــــر بة علــــــــى القيمــــــــة املضــــــــافة مــــــــن قــــــــانوك الضــــــــر بة علــــــــى القيمــــــــة املضــــــــافة         1616                  مـــــــن املــــــــادة مـــــــن املــــــــادة 

    ((        20012001  //    1212  //    1414            اار   اار             379379                          )القانوك رق  )القانوك رق  

  

  

ـــ       تــــار        377               ةــــ  القــــانو  ر ــــ      16               نــــص املــــادا              يضــــات انــــ ا  ااـ

                                               تمل ي ته )الضر ب  عل  الق ً  املضاف ( كالرااا:      0221 /  10 /  11

ــــاء   10 ـــار  ةرملهــــــ  البنــ ــ ــــ  الملقـ ـــ   ةالــ ــ ـــارك  اـ ـــــ  ااملشـــ ــــج   اةاا ـ                                                       : تشــ

                   ًتها  ب ملها.

 

  .                                       : تباع  الطابع املااا  تباع  أ را  النق   13

 

ـــــ ل البنـــــ  الرابـــــع ةـــــ  املـــــادا ع نهـــــا                       ةـــــ   ـــــانو  الضـــــر ب  علـــــ                                      يمل 

        ( ل صـبح     0221 /  10 /  11      تـار        377                           الق ً  املضـاف  )القـانو  ر ـ  

         كالرااا:

 

                                                         اام ةا  املصرف    املال ـ   اًـا فيهـا الملً  ـا  التـي تقـو  بهـا   - 1  

                 املصارت اف  ة   .

 

 

 

 

                                                      م ــــــ  أ  الطوابــــــع  اة را  النق يــــــ  ةمل ــــــاا ةــــــ  الضــــــر ب  علــــــ  

ـــــادا  ــ ــــو املــ ــ ــ ـــــاف  اًووـ ــ ـــــ  املضــ ــ                     ةـــــــــ  القـــــــــانو    م ـــــــــ  أ      17                          الق ًــ

                                                   عً  ـــــا  تباعـــــ  الطوابـــــع  أ را  النقـــــ  لـــــا مـــــال مصـــــ ف  ـــــارج 

                                                   اةراضـــــــ ي ال بنان ـــــــ  ال ت ضـــــــع ل ضـــــــر ب  كًـــــــا ال ت ضـــــــع عً  ـــــــا  

                                                          اف ــر  اد املرمل قــ  اــالطوابع  أ را  النقــ    لملــ   ت ً ــ  عً  ــ  

                                                الطباعـــــــــ  لـــــــــا مـــــــــال مصـــــــــ ف دا ـــــــــ  اةراضـــــــــ ي ال بنان ـــــــــ  أكـــــــــ ت 

        اضاف   

ــــ  أ  الملً                                           ــــــا  التــــــي تقــــــو  بهـــــا املصــــــارت اف ــــــ ة   تنــــــ رج              م ـ

ـــج                                                    ضــــً  الملً  ــــا  املصــــرف     م ــــ  أ  الــــنص اا ــــااا لــــ  يواـ

                                                 بشـــــــي    ــــــــر ح افع ــــــــاءا  ةــــــــ  الضـــــــر ب  علــــــــ  الق ًــــــــ  املضــــــــاف  

                                املرمل ق  بملً  ا  املصارت اف  ة   

 

                      لحل  واء لحا اف   اح.
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                                                التــــي يشــــي  اع اةلــــا ةناف ــــ  غ ــــ  ةريافئــــ  ل ًؤ  ــــا        ةركــــرر 

                 ااماضمل  ل ضر ب .

 

                                                     النقــ  املشــ  ل ل شــما  اًــا لــا ذلــ  النقــ  الــحي يــر  اوا ــط    - 6

                ارا  االورا.

                              ت     الحلو اا  املصرت املركاي.  - 7

                                     املرالنا   ال انصجو   ائر الملاب اا ل.  - 5

                     ا ع الملقارا  املبا  .  - 7

             ةبا   ل  ك .             تاو   عقارا    -  12

                                                 اعًال املاارع   االا ب  لت     ة ا   ه  الاراع  .  -  11

                                                      ت  د د ائق تطب ق لـح  املـادا اًووـو ةرا ـ   تصـ ر انـاء علـ  

                                                        ا  ــ اح  م ــر املال ــ   علــ  ا  ت ــري لــح  االع ــاءا  املــحكورا ةــ  

                        تار   ن اذ لحا القانو .

       ملًـ  لـا                                              اال شط  التي تقو  بها د ر اا ضان  املـر ص لهـا ال  -  10

                                        مق  مضان  االت ال عل  االراض ي ال بنان  .

                                                     يقصـ  اأ شـط  د ر اا ضــان  اال شـط  املرمل قــ  اإيـ ا  االت ــال 

 الملً  ـــا  
م
           اال الد الـــحي  لـــ  د   ال ـــن  الثالثـــ    تشـــً  أيضـــا
م
                                             

                                                       التـــي تقـــو  بهــــا لـــح  الــــ  ر ا هـــ  نق هـــ   بــــ مله  ال بـــا  اامــــا  

               ر ةت الها.                                       بهح  ال  ر  الاشاتا  التي تنظًها لح  ال

                                                       يشــً  لــحا االع ــاء ال  ــ ا  الضــر ب   ال ــااق  التــي لــ  ت ــروت 

                            د ر اا ضان    لها الضر ب  .
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     -  19      املادة 

                              اع اء الرص ير  االعًال املشابه 

                                تمل   ة  الضر ب  االعًال الرال  :

                                                        ت ـــــــ    اةـــــــوال ةر ـــــــ   ا  ةنقولـــــــ  ااـــــــ   ـــــــارج االراضـــــــ ي ال بنان ـــــــ     - 1

    .                                              تق ي  اام ةا  امل رملً    ارج االراض ي ال بنان 

                                                            ت ـــ    اةـــوال ةر ـــ   ةـــ  لبنــــا  ااـــ  ا ضـــا  ةمل قـــ  ل ر ـــو  اا ًرك ــــ     - 0

                                                               تقــ ي   ــ ةا  ةــ  لبنــا  ة ــرملً   لــا ا ضــا  ةمل قــ  ل ر ــو  اا ًرك ــ . 

                                                       ت ـــــــــ    االةـــــــــوال  تقـــــــــ ي  اامـــــــــ ةا  ضــــــــًـ  اال ضـــــــــا  اململ قـــــــــ  ل ر ـــــــــو  

                                                                  اا ًرك     عً  ا  اعادا تص يرلا   ذل   فقا الميا  التشريع اا ًرك .

                               ص ير الحلو اا  املصارت املركا  . ت  - 3

                                                       ت ـــــــــ    االةـــــــــوال  تقـــــــــ ي  اامـــــــــ ةا  ااـــــــــ  االدارا   املصـــــــــااج الملاةـــــــــ    - 1

                                                        الب ـــــ يا  ف ًـــــا ي ـــــص اا ـــــاء املًـــــول ةـــــ  ةصـــــادر  ارو ـــــ  علـــــ  شـــــي  

                                                           ـــــر ر ا  لبـــــا    تمل ـــــ  االياةـــــ  ملـــــ ا  ـــــار   عً  ـــــا  ت ـــــ    اةةـــــوال 

                  لــــا املشــــاريع املًولــــ                                                 تقــــ ي  اامــــ ةا  ااــــ  الب ــــ يا   ات ــــادا  الب ــــ يا  

                                                     بشــــــــي  كاةـــــــــ  ةـــــــــ  ةصــــــــادر  ارو ـــــــــ  أ  بشـــــــــي  ةشــــــــ  ل اـــــــــ   الب ـــــــــ يا  

                                                              ات ــادا  الب ــ يا   بــ   ةصــادر  ارو ــ   شــرط أ  ال تقــ    ــب  اا ــاء 

          % ةـــــــ    ًـــــــ    52                                      املًـــــــول ةـــــــ  ةصـــــــادر  ارو ـــــــ  علـــــــ  شـــــــي  لبـــــــا  عـــــــ  

                                                              الرًو ــــ    أ  ال يشــــارل لــــا الرًو ــــ  أي ةصــــ ر ة لــــا   ــــر غ ــــ  الب ــــ يا  

                                                            الب ــ يا    يملًــ  بهــحا القــانو  ملــ ا  ــار   ةــ  تــار    شــر  لــا         ات ــادا

   (.    0217 / 0 /  16      تار      5                      اا ر  ا الر ً  )المل د 

                                                                  ت  د د ائق تطب ق لح  املادا اًووو ةرا    تص ر اناء عل  ا  ـ اح  م ـر 

                                                                    املال    عل  ا  ت ري لح  االع اءا  املحكورا ة  تار   ن اذ لحا القانو .

      مـــن مـــن         1919                                              إضـــافة بنـــد إلـــى نـــص املـــادة إضـــافة بنـــد إلـــى نـــص املـــادة     : :               لخمســـوك لخمســـوك   اا    و و                   الثانيـــةالثانيـــة              املـــادةاملـــادة

                                    وتعديالاــــــه )الضــــــر بة وتعديالاــــــه )الضــــــر بة             20012001  //    1212  //    1414            اــــــار   اــــــار             379379        رقــــــ  رقــــــ                      القــــــانوك القــــــانوك 

                                      على القيمة املضافة(على القيمة املضافة(

  

  

ـــــادا  ــ ــ ــ ــــص املـ ــ ــ ــ ــــ  نــ ــ ــ ــ ــ ـــات اا ــ ــ ــ ــ       تــــــــــــار        377     ر ــــــــــــ              ةــــــــــــ  القــــــــــــانو      17                  يضـ

      البنــــ                                         تمل ي تـــه )الضــــر ب  علــــ  الق ًــــ  املضــــاف (      0221 /  10 /  11

            الرااا نصه:

 

      تـار        153                   نهـا لـا القـانو  ر ـ                              عً  ا   لو الغحاء املنصـو  ع

       اململن ــ                                          )ت   ــ   لــو الغــحاء( التــي تقــو  بهــا اا هــا        0202 / 6 /  16

  .           اولو الغحاء

 

                                                    ت ــــ د د ــــائق تطب ــــق لــــح  املــــادا  عنــــ  اف رضــــاء  اًووــــو  ــــرار 

                     يص ر ع   م ر املال  .

 

 

 

 
 

ــــو       0202 / 6 /  16      تــــــار        153                     م ــــــ  أ  القــــــانو  ر ــــــ   ـــ   لــ ــ            )ت   ـ

ـــ  داد ـــق ا ــ                             الضـــــر ب  عنـــــ  اتًـــــا  عً  ـــــ   لـــــو                          الغـــــحاء( أعطـــــ  مــ

                                                        الغـــحاء التــــي تقــــو  بهـــا اا هــــا  اململن ــــ  اولـــو الغــــحاء   م ــــ  أ  

                                               ااماضــــــــــمل   ل ضــــــــــر ب  علــــــــــ  الق ًــــــــــ  املضــــــــــاف  يقوةــــــــــو  ا  ــــــــــ  

                                                   الضـــــــر ب  علـــــــ  ةشـــــــ  ياته     ضـــــــملو  عً  ـــــــاته  ل ضـــــــر ب  علـــــــ  

                                                        الق ًـــ  املضـــاف  لـــا ةرامـــ  المقـــ  لـــا مـــال ا ملهـــا ةـــ  الغ ـــ  أ  لـــا 

                  ا  الغ   د   عور              مال ت   ًها ا

                                      تمل ــى اا ــ  داد الضــر ب  التــي  ــبق  مصــ ها     17               م ــ  أ  املــادا   

ـــع ل ضـــــر ب    م ـــــ  أنــــه لـــــا مـــــال  لـــــو الغـــــحاء ال  ـــا ااماضــ                                                      دفملهـ

                                                   يووــــ  ضــــر ب   ــــبق أ  مصــــ ها ااماضــــع ع يهــــا اــــ  يووــــ  عً  ــــ  

                                                   م   ل ضر ب  مص ف ل   شـرائه   م ـ  أ  الهـ ت لـو اع ـاء 

      ا                              عً  ا  الولو ةع اعطاء مق ا

 

                      لحل  واء لحا اف   اح.
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         االسترداد  -  49      املادة 

 

                                                        ي ـــــق ل ماضـــــع ل ضـــــر ب  ا  ي ـــــ  د كاةـــــ  الضـــــر ب  امل فوعـــــ  ةنـــــه ا  

                                  ل ا  الغــــــــاء ا  ف ــــــــخ الملً  ــــــــ  ااماضــــــــمل                      وــــــــاءا ةنــــــــه لــــــــا مــــــــال ااطــــــــا

                                                             ل ضـر ب  ا  لـا مـال عـ   دفـع الـثً  ك  ـا ا  وائ ـا ا  ت  ـ     ًرــه 

                                 ارار   المق لرار   اوراء الملً   .

 

                                                        ت ــــــ د اًر ــــــو  انــــــاء علــــــ  ا  ــــــ اح  م ــــــر املال ــــــ  االوــــــراءا   اال ــــــول 

                                                           املرمل ق  اا   داد الضر ب  التي ت و    ًتها الضر ب  املرووب .

 

                                                      هـــا  اململن ـــ  اولـــو الغـــحاء املـــحكورا لـــا  ـــانو  ت   ـــ   لــــو      ي ـــق ل

                                                         الغـــحاء مـــق ا ـــ  داد الضـــر ب  عنـــ  اتًـــا  عً  ـــ   لـــو الغـــحاء ت ـــف 

                                                       ر ااـــ  ال ــــ ط  امل رصــــ   فـــق الشــــر ط املنصــــو  ع يهـــا لــــا القــــانو  

        املحكور.

 

        4949                                                          إلغـــاء الفقـــرة األخمـــرة مـــن املـــادة إلغـــاء الفقـــرة األخمـــرة مـــن املـــادة     : :                   والخمســـوك والخمســـوك                   الثالثـــةالثالثـــة            املـــادة املـــادة 

                                            وتعديالاه )الضر بة على وتعديالاه )الضر بة على             20012001  //    1212  //    1414                اار اار           379379                      من القانوك من القانوك 

            اـــــار   اـــــار             183183                                                                                القيمـــــة املضـــــافة( املضـــــافة بموجـــــب القـــــانوك رقـــــ  القيمـــــة املضـــــافة( املضـــــافة بموجـــــب القـــــانوك رقـــــ  

                                      )اجفمز وهب الغذاء()اجفمز وهب الغذاء(            20202020  //  66  //    1616

  

  

ـــــادا  ــ ـــ  املــ ــ ــ ـــ ا ةــ ــ ــ ـــــرا اة  ــ ــ ــــ  ال قــ ــ ــ       تـــــــــار        377           ةـــــــــ  القـــــــــانو      17                            ت غـ

ــــاف (       0221 /  10 /  11 ــ ــ ــ ــ ـــــ  املضــ ــ ــ ــ ـــ  الق ًـــ ــ ــ ــ ــ ـــــر ب  علـــ ــ ــ ــ ـــــه )الضـــ ــ ــ ــ                                       تمل ي تـــ

ـــ        0202 / 6 /  16          تـــــار      153                         املضـــــاف  اًووـــــو القـــــانو  ر ـــــ          )ت   ــ

              لو الغحاء(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــو       0202 / 6 /  16      تــــــار        153                     م ــــــ  أ  القــــــانو  ر ــــــ   ـــ   لــ ــ            )ت   ـ

ـــ  داد الضـــــر ب  عنـــــ  اتًـــــا  عً  ـــــ   لـــــو  ـــق ا ــ                                                     الغـــــحاء( أعطـــــ  مــ

                                                        الغـــحاء التــــي تقــــو  بهـــا اا هــــا  اململن ــــ  اولـــو الغــــحاء   م ــــ  أ  

                                               ااماضــــــــــمل   ل ضــــــــــر ب  علــــــــــ  الق ًــــــــــ  املضــــــــــاف  يقوةــــــــــو  ا  ــــــــــ  

ـــ ــ                                                 ر ب  علـــــــ  ةشـــــــ  ياته     ضـــــــملو  عً  ـــــــاته  ل ضـــــــر ب  علـــــــ     الضــ

                                                        الق ًـــ  املضـــاف  لـــا ةرامـــ  المقـــ  لـــا مـــال ا ملهـــا ةـــ  الغ ـــ  أ  لـــا 

                                مال ت   ًها اا  الغ   د   عور  

                                      تمل ـــى اا ـــ  داد الضـــر ب  التـــي  ـــبق  مصـــ ها     17               م ــ  أ  املـــادا 

ـــع ل ضـــــر ب    م ـــــ  أنــــه لـــــا مـــــال  لـــــو الغـــــحاء ال  ـــا ااماضــ                                                      دفملهـ

                                             ــــبق أ  مصــــ ها ااماضــــع ع يهــــا اــــ  يووــــ  عً  ــــ           يووــــ  ضــــر ب

                                                   م   ل ضر ب  مص ف ل   شـرائه   م ـ  أ  الهـ ت لـو اع ـاء 

                                عً  ا  الولو ةع اعطاء مق اا    

 

                      لحل  واء لحا اف   اح.
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  -58املادة 

 

 

 

 

 

 

 

                          ماال   ا   ال   داد الضر ب 

 

                                                         ت ــــــ د اًرا ــــــ   تر ــــــح لــــــا ةج ــــــس الــــــومراء  انــــــاء  علــــــ  ا  ــــــ اح  م ــــــر 

                                                       املال ــــ   شــــر ط  ا ــــول  اوــــراءا  تطب ــــق مــــاال  ا ــــ  داد الضــــر ب  

                              الرال    تار   ا ء الملً  بها:

 

             قـــ   لـــا لبنــــا                                          الضـــر ب  امل فوعـــ  علـــ  ةشـــ  يا  اي شــــمص غ ـــ  ة  - أ

                                                   عنـــــ  نق هـــــا ةـــــ  ضـــــً  اةرملرـــــه الشمصـــــ   ااـــــ   ـــــارج الـــــب د الوـــــ  

                         ا رملًالها الغراضه ااما  .

 

 

 

 

      مــــن مــــن         5858                                              تعــــديل البنــــد أ مــــن املــــادة تعــــديل البنــــد أ مــــن املــــادة     : :       وك وك             والخمســــوالخمســــ                  الرابعــــةالرابعــــة            املــــادة املــــادة 

                                                          وتعديالاــــــه )الضــــــر بة علــــــى القيمــــــة وتعديالاــــــه )الضــــــر بة علــــــى القيمــــــة             20012001  //      379379                        القــــــانوك رقــــــ  القــــــانوك رقــــــ  

                املضافة(املضافة(

  

  

ل البنــــــــــ  أ ةــــــــــ  املــــــــــادا        0221 /   377               ةــــــــــ  القــــــــــانو  ر ــــــــــ      55                       يملــــــــــ  

                                                       تمل ي تــــه ) ــــانو  الضــــر ب  علــــ  الق ًــــ  املضــــاف (  ل صــــبح كًــــا 

     يلا:

 

                            ماال   ا   ال   داد الضر ب 

 

                     م                 لـــا ةج ــــس الـــومراء  انـــاءم علـــ  ا  ـــ اح  م ــــر                    ت ـــ د اًرا ـــ   تر ـــح

                                               املال ــــــــــ   شــــــــــر ط  أ ــــــــــول  اوــــــــــراءا  تطب ــــــــــق مــــــــــاال  ا ــــــــــ  داد 

                                      الضر ب  الرال    تار   ا ء الملً  بها:

 

ـــ  ةقـــــ   لـــــا  -   أ ـــ  يا  أي شـــــمص غ ــ                                                الضـــــر ب  امل فوعـــــ  علـــــ  ةشــ

                                                     لبنـــا  عنـــ  نق هــــا ةـــ  ضــــً  أةرملرـــه الشمصـــ   ااــــ   ـــارج الــــب د 

ــــه اام ـــــرملًالها ةغراضــ ـــ  ا ـ ـــــرط أ                          ةوـــ ــــ   شـ ـــ              ا ــ ــ ــــو        ال يقـ       ةجًــ

                    عــــ  ةب ـــغ  ً ـــًاي  ألــــف                                     ًـــ  املشـــ  يا  لــــا ال ـــاتورا الوامـــ ا 

       ل.ل.(.         5220222              ل  ا لبنان   )

  

 

                                                   م ــــــ  أ   ــــــانو  الضــــــر ب  علــــــ  الق ًــــــ  املضــــــاف  أعطــــــ  اا ــــــق 

                                                     اا ـ  داد الضــر ب  امل فوعــ  علــ  ةشــ  يا  أي شــمص غ ــ  ةقــ   

                                                        لا لبنا  عن  نق هـا ةـ  ضـً  أةرملرـه الشمصـ   ااـ   ـارج الـب د 

                             ةو  ا رملًالها ةغراضه ااما   

                                أ  كاةـــ  الضـــر ب  امل فوعـــ  علـــ  بملـــ       وـــاء                 م ـــ  أنـــه اإعطـــاء   

                                               التــي يركبــ لا ال ــ اح دا ــ  الــب د ةًكــ  م ــادا   ــب          املصــار ف 

                                                افل ـــــ ا  لـــــ   اةشـــــما  الـــــحي  يقـــــ ةو   ـــــ ةا  ل  ـــــ اح عـــــ  

                                                  تر ق ال وات   التي يق ةها ال ائح لا ت و اف   داد 

 

                      لحل  واء لحا اف   اح.
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                                                       الضــــر ب  التــــي ا ــــااف االةــــوال  اامــــ ةا  املق ةــــ  لــــا لبنــــا  ااــــ    - ب

                                                       شــركا   روــال اعًــال غ ــ  ةق ًــ   لــا لبنــا   ال يقوةــو  ااعًــال 

                                      اضمل  ل ضر ب  عل  االراض ي ال بنان  .

 

                                                   ا  كاةــــ  الضــــر ب  امل فوعــــ  ةــــ   بــــ  اله ئــــا  ال ا وةا ــــ        وــــاء  - ج

 ل ت ا  ــــــــــا  
م
            القنصــــــــــ     املنظًــــــــــا  ال  ل ــــــــــ   ةوط يهــــــــــا  فقــــــــــا
م
                                        

         ال  ل  .

 

                                                     ي ق ل شـما  الـحي  يتبملـو  النظـا  املب ـ  لـا تنظـ    ا ـ ار   - 5

 Cash                                                      ال ـــوات    امل ـــاة   اا ـــرملًال  لـــ  ت ـــ    املب ملـــا  النق يـــ  )

Registerت با اا  ة ير ـ  الضـر ب  علـ  الق ًـ  املضـاف                (  ا  يق ةوا                                          

                                                    ةـــــــــ  اوـــــــــ  ا ـــــــــ  داد ثًـــــــــ   لـــــــــ   امـــــــــ ا وـــــــــر  اكت ـــــــــابها بملـــــــــ  تـــــــــار   

                                                عل  ا  تيـو  ةطااقـ  ل ًوا ـ ا  امل ر ضـ  ةـ   بـ      0220 / 1 /  31

                                                         امل ير ــ    ذلــ   فقــا ل شــر ط  اال ــول التــي ت ــ د اًووــو  ــرار ةــ  

              م ر املال  .
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     2018 /   108          قانوك رق  

 

            مادة وحيدة:

 

 
 
 أوال
 
      تـــــار        173               ةـــــ  القـــــانو  ر ـــــ      07                          : يو ـــــف الملًـــــ  اأميـــــا  املـــــادا    

  (     0222                                      )املوامنـــــــــــــ  الملاةـــــــــــــ   املوامنـــــــــــــا  امل  قـــــــــــــ  لملـــــــــــــا        0222 / 0 /  11

 ةــــــ  تــــــار   ن ــــــاذ لــــــحا 
م
                    تملــــــ ي تها   ذلــــــ  ملــــــ ا ثــــــ ث  ــــــنوا  اعربــــــارا
م
                                     

       قانو .  ال

 

 
 
 ثانيا
 
     ....:      

                                                              امديد إيقاف العمل بتحكام املادة امديد إيقاف العمل بتحكام املادة     : :                   والخمسوك والخمسوك                   الخامسةالخامسة            املادة املادة 

                                )املوازنـــة العامـــة )املوازنـــة العامـــة             20002000  //  22  //    1414            اـــار   اـــار             173173                              مـــن القـــانوك رقـــ  مـــن القـــانوك رقـــ          2929

                        ( وتعديال ها( وتعديال ها        20002000                                            واملوازنات املمحقة لعام واملوازنات املمحقة لعام 

  

  

      تـار        173               ة  القانو  ر       07                              يً د ايقات الملً  اأميا  املادا 

  (     0222                           ملاةــــــــ   املوامنـــــــا  امل  قــــــــ  لملــــــــا             )املوامنـــــــ  ال      0222 / 0 /  11

ــــ      0215 /   125                                       تملـــــ ي تها الـــــحي أ ـــــر  اًووـــــو القـــــانو  ر ـــــ             ذلـ

.      0203          لغاي  عا  
م
 ضًنا
م
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًــ  االر ــ  املقطــو  ةنــح  ًــا أ  اة ــباب التــي أد  ااــ    ــف المل                                                        ا

                                                    ثـــ ث  ـــنوا  ال تـــاال  ائًـــ  ال اـــ  ماد  الصـــملوبا  اف رصـــادي  

              عل  املي      

 

               ء لحا اف   اح.  وا
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 ةـ  أ ل  ـن    - 1      املادا 
م
            يً د مل ا عشـر  ـنوا  و يـ ا اعربـارا
م
                                1777      

       ارً يــــــــ           القاضــــــــ ي      1771 / 7 / 0      تــــــــار       71 /  15                  ة ملــــــــول القــــــــانو  ر ــــــــ  

                                 تو  ف تطب ق  انو  ضر ب  اةراض ي.

 

                                                        تعــديل املــادة األولـــى مــن املرســـوم تعــديل املــادة األولـــى مــن املرســـوم     : :                   والخمســـوك والخمســـوك                   السادســةالسادســة            املــادة املــادة 

                                      )امديــــد اوقيــــف العمــــل )امديــــد اوقيــــف العمــــل             19831983  //  88  //    1717            اــــار   اــــار           5555                          االشــــترا ي رقــــ  االشــــترا ي رقــــ  

                                            بقانوك ضر بة األراض ي(بقانوك ضر بة األراض ي(

  

  

      تـــــــــــار       55                                        تملـــــــــــ ل املـــــــــــادا اة اـــــــــــ  ةـــــــــــ  املر ـــــــــــو  االشـــــــــــ  ااا ر ـــــــــــ  

                         اقــــانو  ضــــر ب  اةراضــــ ي..(                     )تً يــــ  تو  ــــف الملًــــ        1753 / 5 /  17

 ملا يلا:
م
         فقا
م
     

 

ــــ   ــــ د لغايـ     55                          ة ملـــــول املر ـــــو  االشـــــ  ااا ر ـــــ        0200 /  10 /  31           يًـ

                                   القاضـــ ي ارً يــ  تو  ـــف تطب ــق  ـــانو        1753 / 5 /  17          الصــادر لــا 

               ضر ب  اةراض ي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          اًا أ  اة باب التي أد  اا    ف الملً  اقانو  ضر ب  اةراض ي 

                                الصملوبا  اف رصادي  عل  املي                            ال تاال  ائً  ال ا  ماد  

   

                 واء لحا اف   اح.
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   4      املادة

 
م
 ةً ــــ ا

م
 ت ـــ د ر ـــو  ا ـــ ار وـــوام ال ـــ ر الملـــادي الـــحي ال ي ًـــ  ر ًـــا

م
      

م
                                                  

   ا:      كًا يل

 قيمة الرس  نوع الرس 

 )ل.ل.(         جواز سفر

 60،000        ملدة سنة

 200.000              مل ا ث ث  نوا 

 300.000              مل ا  ًس  نوا 

 500.000              مل ا عشر  نوا 

                                                          ا ـــــرثنائ ا يملطـــــ  ال بنـــــان و  امل ـــــ  و  لـــــا ال ـــــوائح االنر اا ـــــ  لـــــا   -

                                                       اامــــارج وــــواما   ــــ ر ملــــ ا شــــهر   لرًك ــــنه  ةــــ    ــــاةه  اــــواو،ه  

                                                    اد  ةقااــــ  ر ــــ    ًرــــه الــــف ل ــــ ا لبنان ــــ  علــــ  ا  ال يرملــــ        االنر ــــ

  .    0215 / 5 /  05                       تار   ا  ار ووام ال  ر 

                                                        ووام   ر لبنا   و ي  ملـ ا  ًـس  ـنوا  ي ًـ  ر ًـا ةً ـ ا  عنـ  

                    تج ي   ل ً ا ذاتها 

          1222222               ة  ال ئ  اال ا 

        7520222                 ة  ال ئ  الثان  

          5220222                 ة  ال ئ  الثالث 

                                              ً ـــ ا  فئاتهــا اقــرار ةـــ  ةــ ير عــا  االةـــ  الملــا   ـــً                ت ــ د االر ــا  امل

           لــــــث ث  ــــــ را         75222        ل ــــــ رت          52222                   اال اةــــــ  ل ــــــ را  امــــــ ا 

  .       1220222          ةا فو  

  .   ل.ل      3222           ً  املر ر 

                                                  إعفـــــــاء  املجموعـــــــات الســـــــياحية إعفـــــــاء  املجموعـــــــات الســـــــياحية     : :                   والخمســـــــوك والخمســـــــوك                   الســـــــابعةالســـــــابعة            املــــــادة املــــــادة 

                                                                                      الوافدة إلى لبناك من رس  سمة اإلقامة واملرورالوافدة إلى لبناك من رس  سمة اإلقامة واملرور

  

  

      1755 / 7 / 1      تـــار       16                  ملـــ  ةـــ  القـــانو  ر ـــ                      يضـــات ااـــ  املـــادا الراب

                                                       املرمل ق ارمل ي   انو  تنظ   وواما  ال  ر  تمل ي    ً  بمل  

                              ر و  اةة  الملا   النص الرااا:

 

                                                      تمل ـــ  املجًوعـــا  ال ــــ ام   الوافـــ ا ااـــ  لبنــــا  ةـــ  ر ـــ   ــــً  

                                                         اف اةـــ   املـــر ر  اذا كانـــف ةـــ ا ا اةتهـــا ال ترملـــ    أ ـــبو    ذلـــ  

                                    ر    شر القانو  لا اا ر  ا الر ً  .            نوا  ة  تا   3    مل ا 

 

                                                    ي هــ  بملبــارا  ةجًوعــ   ــ ام    كــ  ةجًوعــ  ةؤل ــ  ةــ   ــبمل  

                أشما   ةا فو  .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     ةــ  أوــ  تشــ  ع القطــا  ال ــ اخا لــا لبنــا   ةــ   ــ ل تشــ  ع 

                                                    ال ــــواح علــــ  م ــــارا لبنــــا  علــــ  شــــي  ةجًوعــــا  ملــــ   ال ترجــــا م 

              اامً   أيا   

 

  .                    لحل  واء لحا اف   اح
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  3 املادة

 

 

 

 

 

                                                           اذا كـــــا  االنرقـــــال يتنـــــا ل عقـــــارا ةبا ـــــا فج ـــــرول  ر ـــــ  االنرقـــــال علـــــ  

        لـا  ــ                                                      ا ـا  املب ـغ اا ا ـ  ةــ  ضـرب الق ًـ  الراو  يــ  املبجنـ 

                                    )اث ـــي عشـــر  نصـــف(  ذلـــ  عنـــ ةا ييـــو  لـــحا       1005               الري  ـــف اـــالر   

                                                      املب غ يا   عل  اال ملار املحكورا لا الصيول ا  املصرح بها.

 

                    مـــــن املرســـــوم مـــــن املرســـــوم       33                              إلغـــــاء نـــــص املـــــادة إلغـــــاء نـــــص املـــــادة     : :                   والخمســـــوك والخمســـــوك                   الثامنـــــةالثامنـــــة            املـــــادة املـــــادة 

          19391939  //    1212  //    1818            اار   اار           2020                          االشترا ي رق  االشترا ي رق  

  

  

      1737 /  10 /  15      تــار     LE /  02                   ةــ  املر ــو  االشــ  ااا    3           ت غــ  املــادا 

ـــــادا  ــ ـــــ  ااملــ ــ      173    ر ــــــــــ        0222                    ةـــــــــ   ـــــــــانو  ةوامنـــــــــ  عـــــــــا      10              اململ لــ

                     ت تب ل االنص اتت :

 

 ي ــرول  ر ــ  االنرقــال علــ  "
م
                        اذا كــا  االنرقــال يتنــا ل عقــارا ةبا ــا
م
                                  

                                                        أ ـا  املب ــغ اا ا ـ  ةــ  ضـرب الق ًــ  الرأو  يـ  املبجنــ  اــالر   

            صـــااج املال ـــ                                           )عشـــر  (  تقـــو  د ائـــر الضـــرائو النوع ـــ  لـــا امل    02

                                                          اف   ً    دائرا ضر ب  اةة ل املبا   لا ا     ار ً   الق ًـ  

                                                    الرأو  يـــــ  ارـــــار   اعطائهـــــا بملـــــ  ت  يـــــ   ااـــــج  ة صـــــ  ل  صـــــ  

ــــو   ــ ــــاب الر ـ ــ ـــــ  امت ـ ــــ  لغايــ ــ ـــ    ذلـ ــ ـــــااا الر ًــ ـــــ  اوًــ ـــــ  ةــ                                                   امل ًنــ

                                                    الملقار ــــــــ    ا  أةانـــــــــا  ال ـــــــــ   الملقــــــــاري ة اةـــــــــ  ارطب ـــــــــق لـــــــــحا 

                           ًــــ  اا صــــ  امل ًنــــ   ذلــــ  عنــــ ةا                           القــــانو  د   أي تملــــ ي  لــــا   

                                                    ييـــــــو  لـــــــحا املب ـــــــغ يا ـــــــ  علـــــــ  اة ـــــــملار املـــــــحكورا لـــــــا الصـــــــيول أ  

 .         املصرح بها

                                                  ت ـــ د د ـــائق تطب ـــق لـــح  املـــادا عنـــ  اال رضـــاء اقـــرار يصـــ ر 

     .              ع   م ر املال  

 
 

                                                           ا  الغايــ  ةــ  ا  ــ اح تملــ ي  املــادا الثالثــ  ةــ  املر ــو  افشــ  ااا 

                  هــا أ  ت ــرول  ر ــو        1737     ــن               كــانو  اة ل     15      تــار       02    ر ــ  

                                                           ال ــــرا   افنرقــــال لــــا الملقــــارا  املبا ــــ  ااف ــــتناد ل ق ًــــ  ال مل  ــــ  

        )املر و     0                                                ل ملقار كًا  رد لا البن   ام  ة  و  ل الر و  ر   

                           ( ف ــــــــــرر لـــــــــحا الرملــــــــــ ي  أ  ييــــــــــو      1757 /   115             افشـــــــــ  ااا ر ــــــــــ  

                                                       ت ًــــــ   الق ًــــــ  الرأو  يــــــ  الصــــــاا   لرن  ــــــح اململــــــاة   الملقار ــــــ  

 لق ًــــــ  الملقــــــار ارــــــار    ــــــ  رلا  كًــــــا تقــــــرر ضــــــرب الق ًــــــ      
م
                                                 فقــــــا
م
   

 ة      02                 الرأو  ي  االر   
م
    ا ال
م
  ب        1005   

م
     التي كا  يملً  بها  ااقا
م
                       

               الرمل ي  اة   .

                                                      كًــــا ت ــــو ةــــ  امل ــــؤ ل   لــــا الــــ  ائر الملقار ــــ  الرق ــــ  اًضــــًو  

                                                   لـــــحا القـــــانو  د   أ  ي ـــــق لهـــــ  عنـــــ  امت ـــــاب الر ـــــو  تملـــــ ي  

                  الق ً  الرأو  ي .                  الر ً   الوارد لا 
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                                                اســــــــــييفاء الرســــــــــوم لــــــــــي دوائــــــــــر اســــــــــييفاء الرســــــــــوم لــــــــــي دوائــــــــــر     : :                                   التاســــــــــعة والخمســــــــــوك التاســــــــــعة والخمســــــــــوك             املــــــــــادة املــــــــــادة 

            بعملــة بعملــة                                                                                                     املفوضــيات السياســية والقنصــليات بالــدوالر األممر ــي أو املفوضــيات السياســية والقنصــليات بالــدوالر األممر ــي أو 

                                            البلد الذي اتواجد فيهالبلد الذي اتواجد فيه
  

  

 

 ةي نــــــــص   ــــــــر ت ـــــــــرول  الر ــــــــو   لــــــــا د ائــــــــر امل وضـــــــــ ا  
م
                                              فــــــــا
م
    

 ل ـــــــــملر 
م
  فقــــــــا

م
      ال  ا ــــــــ    القنصــــــــ  ا  االـــــــــ  الر اةة  كــــــــ  مصـــــــــرا

م
     

م
                                        

                                                   الصـــرت اململرًـــ  ةـــ   بـــ  ةصـــرت لبنـــا  كًـــا   ًكـــ  ا ـــت  اةلا 

 .                                  ملً   الب   الحي ترواو  ف ه البملث  ب

 

                                   اال  الر اةة  ك  أ  ال ور   تود  لا                          ير  ت و   املبالغ امل ص   -

ـــ   لـــــ   ةصـــــرت                                                    م ـــــاب ااما نـــــ  امل رـــــوح اامـــــ   لـــــات   الملً رــ

 .     لبنا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــو   ــ ــ ــ ــــرولا الر ــ ــ ــ ــ ـــ    ت ــ ــ ــ ــ ـــ    القنصـــ ــ ــ ــ ـــــا  ال ا وةا ـــ ــ ــ ـــا أ  البملثـــ ــ ــ ــ                                                    اًـــ

 ل ملً ــــــ  امل   ــــــ  ليــــــ  ا ــــــ  امل  تبــــــ  علــــــ  
م
                                   اــــــالملً   اةونب ــــــ   فقــــــا
م
                    

               أ  اب المل     

                                      ول اا  ااما ن  ال بنان ـ  ت ـ  الر ـو                           بًا أنه ة  الطب عا أ  ت

                                 االملً   ع نها التي ا روف ف بها  

ـــــالملً    ــ ـــــرادا  اـ ــ ــــ  ايـ ــ ــــوفر ل ما نــ ــ ــــ  أ  يــ ــ ـــأ  ذلــ ــ ـــ  شـــ ــ ـــا أ  ةـــ ــ ــ                                                     بًـ

         اةمنب   

                                                              بًــا أ  القــانو  أوــام لــوم ري اامارو ــ   املغ ــ ا    املال ــ  تنظــ   

                    ا ت  اء ت   الر و  

 

                 واء لحا اف   اح.
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 من 32 املعدل باملادة 1966/2/14 تاريخ  66/11 من القانون رقم 28 و 27املادتين 

1985قانون موازنة 

1990 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1991 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1993 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1995 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

:رسوم استخراج الرمال والحص ى الخصوصية املتاخمة لألمالك العمومية البحرية

 لألصول-
ً
.ل. ل1000: عن كل متر مكعب من الرمل أو الحص ى املرخص به وفقا

تعديل رسوم املرافئ واملنائر املادة الستون 

 تاريخ 66/11تعدل رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من القانون رقم 

 امللحق 9 والجدول رقم 1985 من قانون موازنة 32 املعدل باملادة 1966/2/14

 ملا يلي1995 و1993 و1991 و1990بقوانين املوازنة لالعوام 
ً
:، وفقا

:رسوم استخراج الرمال والحص ى من األمالك الخاصة املتاخمة لألمالك العامة البحرية

 لألصول- 
ً
.ل. ل3,000: عن كل متر مكعب من الرمل أو الحص ى املرخص به وفقا

رسوم استخراج الرمال والحص ى من األمالك العامة البحرية وفلشها ضمن األمالك 

:العامة البحرية أو إعادتها إلى البحر

 لألصول- 
ً
.ل. ل6,000: عن كل متر مكعب من الرمل أو الحص ى املرخص به وفقا

 1985 من قانون موازنة 33 املعدل باملادة 1966/2/14 تاريخ 66/11القانون 

 امللحق بقانون موازنة 9 والجدول رقم 1990 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1991

1993 امللحق بقانون موازنة  9والجدول رقم 

 1985 من قانون موازنة 33 املعدل باملادة 1966/2/14 تاريخ 66/11القانون 

 امللحق بقانون موازنة 9 والجدول رقم 1990 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1991

1993 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

األسباب املوجبة 

2021للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام 

إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من 

 1966/2/14 تاريخ 11/66القانون رقم 

 من قانون موازنة 32املعدل باملادة 

 في قوانين املوازنة 9والجدول رقم 1985

قد , 1995 و 1993 و 1991 و1990لألعوام 

مض ى على العمل بها أكثر من خمس 
ً
,وعشرين عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت 

الكثير من املعطيات وظروف العمل في املرافئ 

, كما تغيرت قيمة العملة الوطنية, واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات 

,املستوفاة متوافقة مع واقع الحال

 على زيادة ايرادات , لهذه االسباب
ً
وحرصا

,الخزينة

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات 

املفروضة على مخالفي احكام القوانين 

.البحرية

88



االسباب املوجبةالنص املقتـرحالنص الحالـي

إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من 

 1966/2/14 تاريخ 11/66القانون رقم 

 من قانون موازنة 32املعدل باملادة 

 في قوانين املوازنة 9والجدول رقم 1985

قد , 1995 و 1993 و 1991 و1990لألعوام 

مض ى على العمل بها أكثر من خمس 
ً
,وعشرين عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت 

الكثير من املعطيات وظروف العمل في املرافئ 

, كما تغيرت قيمة العملة الوطنية, واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات 

,املستوفاة متوافقة مع واقع الحال

 على زيادة ايرادات , لهذه االسباب
ً
وحرصا

,الخزينة

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات 

املفروضة على مخالفي احكام القوانين 

.البحرية

(.ل.ل)رسم املالحة - 1

:رسم الوصول والسفر يحدد كما يلي

90:  طن1000 إلى 1عن كل طن صاف من - 

 40.000: مع حد أدنى قدره    

60: 3000 إلى 1001عن كل طن صاف من - 

30:  فما فوق3001عن كل طن صاف من - 

للسفن اللبنانية% 50حسم 

(.ل.ل)رسم املالحة - 1

:رسم الوصول والسفر يحدد كما يلي

150:  طن1000 إلى 1عن كل طن صاف من -

75.000: مع حد أدنى قدره

100: 3000 إلى 1001عن كل طن صاف من -

50:  فما فوق3001عن كل طن صاف من - 

للسفن اللبنانية% 50حسم 

 1985 من قانون موازنة 33 املعدل باملادة 1966/2/14 تاريخ 66/11القانون 

 امللحق بقانون موازنة 9 والجدول رقم 1990 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1991

1993 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

(.ل.ل)رسوم املنائر - 2

100:  طن1000 إلى 1عن كل طن صاف من - 

 50.000: مع حد أدنى قدره

60: 3000 إلى 1001عن كل طن صاف من - 

40:  فما فوق3001عن كل طن صاف من - 

للسفن اللبنانية% 50حسم 

 

(.ل.ل)رسوم املنائر - 2

160:  طن1000 إلى 1عن كل طن صاف من - 

 100.000: مع حد أدنى قدره

100: 3000 إلى 1001عن كل طن صاف من - 

70:  فما فوق3001عن كل طن صاف من - 

للسفن اللبنانية% 50حسم 
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االسباب املوجبةالنص املقتـرحالنص الحالـي

إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من 

 1966/2/14 تاريخ 11/66القانون رقم 

 من قانون موازنة 32املعدل باملادة 

 في قوانين املوازنة 9والجدول رقم 1985

قد , 1995 و 1993 و 1991 و1990لألعوام 

مض ى على العمل بها أكثر من خمس 
ً
,وعشرين عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت 

الكثير من املعطيات وظروف العمل في املرافئ 

, كما تغيرت قيمة العملة الوطنية, واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات 

,املستوفاة متوافقة مع واقع الحال

 على زيادة ايرادات , لهذه االسباب
ً
وحرصا

,الخزينة

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات 

املفروضة على مخالفي احكام القوانين 

.البحرية

 1985 من قانون موازنة 33 املعدل باملادة 1966/2/14 تاريخ 66/11القانون 

 امللحق بقانون موازنة 9 والجدول رقم 1990 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1991

1993 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1995 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

(.ل.ل): الرسوم السنوية املترتبة على السفن- 3

سفن املالحة- أ

رسم سنوي على السفن املسجلة في لبنان واملعدة للمالحة الساحلية أو الدولية البعيدة 

 ملا يلي
ً
:املدى وفقا

 300: 1000 إلى 1عن كل طن صاف من -

100: 3000 إلى 1001عن كل طن صاف من - 

50:  فما فوق3001عن كل طن صاف من - 

 

(.ل.ل): الرسوم السنوية املترتبة على السفن- 3

سفن املالحة- أ

رسم سنوي على السفن املسجلة في لبنان واملعدة للمالحة الساحلية أو الدولية البعيدة 

 ملا يلي
ً
:املدى وفقا

 400: 1000 إلى 1عن كل طن صاف من - 

200: 3000 إلى 1001عن كل طن صاف من - 

100:  فما فوق3001عن كل طن صاف من - 

1985 من قانون موازنة 33 املعدل باملادة 1966/2/14 تاريخ 66/11القانون 

 امللحق بقانون موازنة 9 والجدول رقم 1990 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1991

1993 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1995 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

سفن املرافئ - ب

الزوارق اآللية

:عن كل زورق تتراوح قوة محركاته 

 25 و 1بين 
ً
60.000:    حصانا

 50 و26 بين 
ً
90.000:  حصانا

 100 و 51بين
ً
120.000:  حصانا

180.000:  فما فوق101بين 

 

سفن املرافئ - ب

الزوارق اآللية

:عن كل زورق تتراوح قوة محركاته 

 25 و 1بين 
ً
100.000:    حصانا

 50 و26 بين 
ً
150.000:  حصانا

 100 و 51بين
ً
200.000:  حصانا

280.000:  فما فوق101بين 
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االسباب املوجبةالنص املقتـرحالنص الحالـي

إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من 

 1966/2/14 تاريخ 11/66القانون رقم 

 من قانون موازنة 32املعدل باملادة 

 في قوانين املوازنة 9والجدول رقم 1985

قد , 1995 و 1993 و 1991 و1990لألعوام 

مض ى على العمل بها أكثر من خمس 
ً
,وعشرين عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت 

الكثير من املعطيات وظروف العمل في املرافئ 

, كما تغيرت قيمة العملة الوطنية, واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات 

,املستوفاة متوافقة مع واقع الحال

 على زيادة ايرادات , لهذه االسباب
ً
وحرصا

,الخزينة

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات 

املفروضة على مخالفي احكام القوانين 

.البحرية

 1985 من قانون موازنة 33 املعدل باملادة 1966/2/14 تاريخ 66/11القانون 

 امللحق بقانون موازنة 9 والجدول رقم 1990 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1991

1993 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1995 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

:القوارب والفاليك املجهزة بمجاذيف

15.000:  أمتار5عن كل قارب أو فلوكة ال يزيد طوله   عن -

25.000:  أمتار5عن كل قارب أو فلوكة يزيد طوله عن - 

(شالونات- مواعين)جروم املرفأ 

:إذا كانت الحمولة الصافية تتراوح

20 و 5 بين  
ً
25.000:  طنا

50 و 21 بين  
ً
35.000:  طنا

100 و 51 بين  
ً
50.000:  طنا

75.000:  فما فوق101 بين  

:القوارب والفاليك املجهزة بمجاذيف

60.000:  أمتار5عن كل قارب أو فلوكة ال يزيد طوله   عن -

80.000:  أمتار5عن كل قارب أو فلوكة يزيد طوله عن - 

(شالونات- مواعين)جروم املرفأ 

:إذا كانت الحمولة الصافية تتراوح

20 و 5 بين  
ً
25.000:  طنا

50 و 21 بين  
ً
35.000:  طنا

100 و 51 بين  
ً
50.000:  طنا

75.000:  فما فوق101 بين  

سفن النزهة-  ج

املجهزة بمحرك

:         عن كل زورق تتراوح قوة محركاته بين

25 إلى 1من - 
ً
75.000:  حصانا

50 إلى 26من - 
ً
125.000:  حصانا

175.000:  حصان100 إلى 51من - 

225.000:  حصان300 إلى 101من - 

450.000:  حصان700 إلى 301من - 

650.000:  حصان فما فوق701من - 

سفن النزهة-  ج

املجهزة بمحرك

:عن كل زورق تتراوح قوة محركاته بين

  

25 إلى 1من - 
ً
150.000:  حصانا

50 إلى 26من - 
ً
250.000:  حصانا

350.000:  حصان100 إلى 51من - 

500.000:  حصان300 إلى 101من - 

600.000:  حصان700 إلى 301من - 

900.000:  حصان فما فوق701من - 
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االسباب املوجبةالنص املقتـرحالنص الحالـي

إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من 

 1966/2/14 تاريخ 11/66القانون رقم 

 من قانون موازنة 32املعدل باملادة 

 في قوانين املوازنة 9والجدول رقم 1985

قد , 1995 و 1993 و 1991 و1990لألعوام 

مض ى على العمل بها أكثر من خمس 
ً
,وعشرين عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت 

الكثير من املعطيات وظروف العمل في املرافئ 

, كما تغيرت قيمة العملة الوطنية, واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات 

,املستوفاة متوافقة مع واقع الحال

 على زيادة ايرادات , لهذه االسباب
ً
وحرصا

,الخزينة

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات 

املفروضة على مخالفي احكام القوانين 

.البحرية

غير املجهزة بمحرك  

:عن كل زورق يتراوح طوله بين

   

25.000:  أمتار5 إلى 1من - 

50.000:  أمتار5أكثر من - 

:سفن الصيد املجهزة بمحرك-  د

       25,000  

10.000:   سفن الصيد غير املجهزة بمحرك

غير املجهزة بمحرك

:عن كل زورق يتراوح طوله بين

50.000:  أمتار5 إلى 1من - 

100.000:  أمتار5أكثر من - 

:سفن الصيد املجهزة بمحرك-  د

25.000:  أمتار8عن كل زورق صيد ال يزيد طوله عن - 

50.000:  متر12 متر و 8,1عن كل زورق صيد يبلغ طوله بين - 

150.000:  متر15 متر و 12,1عن كل زورق صيد يبلغ طوله بين - 

 300.000:  متر15عن كل زورق صيد يزيد طوله عن - 

20.000:  سفن الصيد غير املجهزة بمحرك

:الزوارق الشراعية-  هـ

يستوفى الرسم التالي دون اعتبار قوة املحرك

75.000:  أمتار5من ا إلى -

100.000:  أمتار5أكثر من - 

:الزوارق الشراعية-  هـ 

يستوفى الرسم التالي دون اعتبار قوة املحرك

100.000:  أمتار5من ا إلى - 

 200,000:  أمتار10 و5,1بين - 

300,000:  متر15 و 10,1بين - 

400.000:  متر15أكثر من - 

يستوفى رسم سنوي عن سفن النزهة والزوارق الشراعية التي يتم إرساءها وفق األصول 

:في مرافئ الصيد والنزهة التابعة للدولة اللبنانية وفق التالي

 150,000:  أمتار3عن كل متر طولي للسفن والزوارق الشراعية التي ال يتجاوز عرضها - 

.ل.ل

 225,000:  أمتار3عن كل متر طولي للسفن والزوارق الشراعية التي يتجاوز عرضها - 

.ل.ل
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االسباب املوجبةالنص املقتـرحالنص الحالـي

إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من 

 1966/2/14 تاريخ 11/66القانون رقم 

 من قانون موازنة 32املعدل باملادة 

 في قوانين املوازنة 9والجدول رقم 1985

قد , 1995 و 1993 و 1991 و1990لألعوام 

مض ى على العمل بها أكثر من خمس 
ً
,وعشرين عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت 

الكثير من املعطيات وظروف العمل في املرافئ 

, كما تغيرت قيمة العملة الوطنية, واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات 

,املستوفاة متوافقة مع واقع الحال

 على زيادة ايرادات , لهذه االسباب
ً
وحرصا

,الخزينة

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات 

املفروضة على مخالفي احكام القوانين 

.البحرية

 (.ل.ل): الرسوم املترتبة على البضائع-  4

 كان نوعها حتى ولو - 
ً
عن كل طن متري من البضائع املفرغة في املوانئ اللبنانية أيا

100: أفرغت بواسطة األنابيب

 كان نوعها حتى ولو -
ً
عن كل طن متري من البضائع املفرغة خارج املرافئ واملوانئ أيا

 50: أفرغت بواسطة األنابيب

%30تستفيد السفن اللبنانية من حسم قدره 

تعفى الحبوب واملحروقات التي تستوردها الدولة اللبنانية من هذا الرسم

 (.ل.ل): الرسوم املترتبة على البضائع-  4

 كان نوعها حتى ولو - 
ً
عن كل طن متري من البضائع املفرغة في املوانئ اللبنانية أيا

200: أفرغت بواسطة األنابيب

 كان نوعها حتى ولو -
ً
عن كل طن متري من البضائع املفرغة خارج املرافئ واملوانئ أيا

 100: أفرغت بواسطة األنابيب

%30تستفيد السفن اللبنانية من حسم قدره 

تعفى الحبوب واملحروقات التي تستوردها الدولة اللبنانية من هذا الرسم   

 1985 من قانون موازنة 33 املعدل باملادة 1966/2/14 تاريخ 66/11القانون 

 امللحق بقانون موازنة 9 والجدول رقم 1990 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1991

1993 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1995 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

(.ل.ل): الرسوم املترتبة على املؤسسات واألفراد-  5

 

:الوكالء البحريون-  أ

:  يخضع الوكالء البحريون املؤتمنون  على السفن التجارية للرسمين التاليين

1.500.000: رسم تسجيل مقطوع يسدد عند التسجيل- 

800.000: رسم سنوي يسدد في الشهر األول من السنة- 

 

(.ل.ل):   الرسوم املترتبة على املؤسسات واألفراد- 5

:الوكالء البحريون-  أ

:يخضع الوكالء البحريون املؤتمنون  على السفن التجارية للرسمين  التاليين

2.000.000: رسم تسجيل مقطوع يسدد عند التسجيل- 

1.000.000: رسم سنوي يسدد في الشهر األول من السنة- 
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االسباب املوجبةالنص املقتـرحالنص الحالـي

إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من 

 1966/2/14 تاريخ 11/66القانون رقم 

 من قانون موازنة 32املعدل باملادة 

 في قوانين املوازنة 9والجدول رقم 1985

قد , 1995 و 1993 و 1991 و1990لألعوام 

مض ى على العمل بها أكثر من خمس 
ً
,وعشرين عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت 

الكثير من املعطيات وظروف العمل في املرافئ 

, كما تغيرت قيمة العملة الوطنية, واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات 

,املستوفاة متوافقة مع واقع الحال

 على زيادة ايرادات , لهذه االسباب
ً
وحرصا

,الخزينة

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات 

املفروضة على مخالفي احكام القوانين 

.البحرية

:(الستيفادورية)متعهدو التفريغ والشحن - ب

2.000.000: رسم تأسيس- 

500.000: رسم سنوي يسدد في الشهر األول من السنة- 

:متعهدو تموين السفن بالزيوت واملحروقات- ج

5.000.000: رسم تأسيس- 

800.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 

:متعهدو تموين السفن باملأكوالت واملشروبات- د

1.000.000: رسم تأسيس- 

500.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 

:(الستيفادورية)متعهدو التفريغ والشحن -   ب

 2.000.000: رسم تأسيس- 

1.000.000: رسم سنوي يسدد في الشهر األول من السنة-

:متعهدو تموين السفن بالزيوت واملحروقات- ج

5.000.000: رسم تأسيس- 

2.000.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 

:متعهدو تموين السفن باملأكوالت واملشروبات- د

2.000.000: رسم تأسيس- 

1.000.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 

:متعهدو نقل نفايات السفن-  هـ

1.000.000: رسم تأسيس- 

1.000.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 

.ل.ل/ 1.000.000/كفالة مصرفية بقيمة- 

:متعهدو نقل ضمن املرفأ-   و

2.000.000: رسم تأسيس- 

800.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 

:متعهدو تصليح سفن-  ز

1.500.000: رسم تأسيس- 

600.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 

:متعهدو نقل نفايات السفن-  هـ

2.000.000: رسم تأسيس- 

1.000.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 

:متعهدو نقل ضمن املرفأ-  و

2.000.000: رسم تأسيس- 

1.000.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 

:متعهدو تصليح سفن-  ز

2.000.000: رسم تأسيس- 

1.000.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 

:متعهدو نشاطات أخرى-  ح

500.000: رسم تأسيس- 

500.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 

:متعهدو نشاطات أخرى-  ح

2.000.000: رسم تأسيس- 

1.000.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 
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االسباب املوجبةالنص املقتـرحالنص الحالـي

إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من 

 1966/2/14 تاريخ 11/66القانون رقم 

 من قانون موازنة 32املعدل باملادة 

 في قوانين املوازنة 9والجدول رقم 1985

قد , 1995 و 1993 و 1991 و1990لألعوام 

مض ى على العمل بها أكثر من خمس 
ً
,وعشرين عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت 

الكثير من املعطيات وظروف العمل في املرافئ 

, كما تغيرت قيمة العملة الوطنية, واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات 

,املستوفاة متوافقة مع واقع الحال

 على زيادة ايرادات , لهذه االسباب
ً
وحرصا

,الخزينة

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات 

املفروضة على مخالفي احكام القوانين 

.البحرية

:الكفاالت املصرفية-  ط

 كفاالت مصرفية سنوية 5يقدم جميع األفراد واملؤسسات والشركات املبينين في البند 

تحدد مقدار كل منها وتعدل بقرار من وزير األشغال العامة والنقل وتسري على جميع 

هؤالء املسجلين قبل صدور هذا القانون

:الكفاالت املصرفية-  ط

 كفاالت مصرفية سنوية 5يقدم جميع األفراد واملؤسسات والشركات املبينين في البند 

تحدد مقدار كل منها وتعدل بقرار من وزير األشغال العامة والنقل وتسري على جميع 

هؤالء املسجلين قبل صدور هذا القانون

(.ل.ل): الرسوم املترتبة على البحارة والعمال-  6

30.000: ربان, ضابط بحري, تلميذ ضابط بحري- 

10.000: بحار اختصاص ي- 

500: صياد بحري- 

(.ل.ل): الرسوم املترتبة على البحارة والعمال-  6

75.000: ربان, ضابط بحري, تلميذ ضابط بحري-

30.000: بحار اختصاص ي- 

15.000: بحار سفر - 

15.000: صياد بحري هاٍو- 

1,000: صياد بحري- 

 1985 من قانون موازنة 33 املعدل باملادة 1966/2/14 تاريخ 66/11القانون  

 امللحق بقانون موازنة 9 والجدول رقم 1990 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1991

1993 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1995 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

(.ل.ل)رسم اإلنشاء -  7

:يستوفى رسم مقطوع عن

100.000: سفينة نزهة- 

30.000: سفينة صيد- 

50.000: سفينة مرفأ- 

25.000: قارب مرفأ- 

10.000: عن كل طن من حمولتها الصافية: ماعونة-

 

(.ل.ل)رسم اإلنشاء -  7

:يستوفى رسم مقطوع عن

300.000: سفينة نزهة- 

100.000: سفينة صيد- 

150.000: سفينة مرفأ- 

75.000: قارب مرفأ- 

30.000: عن كل طن من حمولتها الصافية: ماعونة- 
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االسباب املوجبةالنص املقتـرحالنص الحالـي

إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من 

 1966/2/14 تاريخ 11/66القانون رقم 

 من قانون موازنة 32املعدل باملادة 

 في قوانين املوازنة 9والجدول رقم 1985

قد , 1995 و 1993 و 1991 و1990لألعوام 

مض ى على العمل بها أكثر من خمس 
ً
,وعشرين عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت 

الكثير من املعطيات وظروف العمل في املرافئ 

, كما تغيرت قيمة العملة الوطنية, واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات 

,املستوفاة متوافقة مع واقع الحال

 على زيادة ايرادات , لهذه االسباب
ً
وحرصا

,الخزينة

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات 

املفروضة على مخالفي احكام القوانين 

.البحرية

(.ل.ل)رسوم تملك السفن -  8

عن سفن املالحة-  أ

يستوفى عن كل طن من الحمولة الصافية للسفينة إذا كان تاريخ إنشائها ال يتعدى 

:عشر سنوات

800 : 1000 – 1من - 

400 : 3000 – 1001من - 

100:  فما فوق3001من - 

:إذا كان تاريخ إنشائها يتعدى العشر سنوات وال يتجاوز الثالثين سنة

600 : 1000 – 1من - 

200 : 3000 – 1001من - 

75:  فما فوق3001من - 

(.ل.ل)رسوم تملك السفن -  8

عن سفن املالحة-  أ

:يستوفى عن كل طن من الحمولة الصافية للسفينة

1600 : 1000 – 1من - 

800 : 3000 – 1001من - 

200: 5000 – 3001من - 

300: 10,000 – 5001من - 

40:  فما فوق10,001من - 

سفن النزهة-  ب

:   يستوفى رسم مقطوع

5,000: عن زورق مجهز بمحرك

15,000: عن زورق غير مجهز بمحرك

سفن النزهة-  ب

:يستوفى رسم مقطوع

:عن زورق مجهز بمحرك

100.000:  أمتار9ال يزيد طوله عن - 

15  و 9.1بين - 
ً
150.000:  مترا

15أكثر من - 
ً
250.000:  مترا

50.000: عن زورق غير مجهز بمحرك

 1985 من قانون موازنة 33 املعدل باملادة 1966/2/14 تاريخ 66/11القانون 

 امللحق بقانون موازنة 9 والجدول رقم 1990 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1991

1993 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1995 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

96



االسباب املوجبةالنص املقتـرحالنص الحالـي

إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من 

 1966/2/14 تاريخ 11/66القانون رقم 

 من قانون موازنة 32املعدل باملادة 

 في قوانين املوازنة 9والجدول رقم 1985

قد , 1995 و 1993 و 1991 و1990لألعوام 

مض ى على العمل بها أكثر من خمس 
ً
,وعشرين عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت 

الكثير من املعطيات وظروف العمل في املرافئ 

, كما تغيرت قيمة العملة الوطنية, واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات 

,املستوفاة متوافقة مع واقع الحال

 على زيادة ايرادات , لهذه االسباب
ً
وحرصا

,الخزينة

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات 

املفروضة على مخالفي احكام القوانين 

.البحرية

سفن الصيد-  ج

15.000: عن زورق مجهز بمحرك- 

10.000: عن زورق غير مجهز بمحرك

سفن املرفأ-  د

100.000: عن زورق مجهز بمحرك- 

40.000: عن زورق غير مجهز بمحرك- 

املواعين, الشالونات-  هـ

تعامل كسفن املالحة

رسم طابع مالي على محضر التسجيل-  و

واحد ونصف باأللف على قيمة السفينة

سفن الصيد-  ج

50.000:  أمتار10عن زورق مجهز بمحرك وال يزيد طوله عن - 

 100.000:  متر15 متر و 10.1عن زورق مجهز بمحرك يبلغ طوله بين - 

200.000:  متر15عن زورق مجهز بمحرك يزيد طوله عن - 

50.000: عن زورق غير مجهز بمحرك

  

سفن املرفأ-  د

250.000: عن زورق مجهز بمحرك- 

150.000: عن زورق غير مجهز بمحرك- 

املواعين, الشالونات-  هـ

تعامل كسفن املالحة

   

رسم طابع مالي على محضر التسجيل-  و

واحد ونصف باأللف على قيمة السفينة

رسم طابع مالي على سند الشطب-  ز

نصف باأللف على قيمة السفينة

رسم طابع مالي على سند الشطب-  ز

نصف باأللف على قيمة السفينة

 

(.ل.ل)قيمة املستندات الرسمية -  9

60.000: قانون التجارة البحرية- 

25.000: سند تمليك بحري- 

 50.000: دفتر حركة سفن املالحة- 

50.000: دفتر تنقالت البحارة لسفن املالحة- 

100.000: خريطة بحرية أو مصور بحري- 

20.000: تذكرة متعهد تموين أو متعهد تفريغ وشحن أو وكيل بحري- 

 

(.ل.ل)قيمة املستندات الرسمية -  9

60.000: قانون التجارة البحرية- 

25.000: سند تمليك بحري- 

50.000: دفتر حركة سفن املالحة- 

50.000: دفتر تنقالت البحارة لسفن املالحة- 

100.000: خريطة بحرية أو مصور بحري- 

 20.000: بطاقة لكل عامل مع متعهد تموين أو متعهد تفريغ وشحن أو وكيل بحري- 
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االسباب املوجبةالنص املقتـرحالنص الحالـي

إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من 

 1966/2/14 تاريخ 11/66القانون رقم 

 من قانون موازنة 32املعدل باملادة 

 في قوانين املوازنة 9والجدول رقم 1985

قد , 1995 و 1993 و 1991 و1990لألعوام 

مض ى على العمل بها أكثر من خمس 
ً
,وعشرين عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت 

الكثير من املعطيات وظروف العمل في املرافئ 

, كما تغيرت قيمة العملة الوطنية, واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات 

,املستوفاة متوافقة مع واقع الحال

 على زيادة ايرادات , لهذه االسباب
ً
وحرصا

,الخزينة

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات 

املفروضة على مخالفي احكام القوانين 

.البحرية

15.000: تذكرة ربان, أو ضابط أو تلميذ ضابط بحري أو بحري اختصاص ي - 

15.000: دفتر حركة زوارق النزهة واملرفأ- 

10.000: دفتر حركة زوارق الصيد- 

25.000: تذكرة بحري سفر- 

5.000: تذكرة بحري صيد- 

تعدل قيمة هذه املستندات واملستجدة من مثيالتها بقرار من وزير النقل

بطاقة ربان, أو ضابط بحري أو تلميذ ضابط بحري أو مهندس بحري أو بحري -  

 25.000: اختصاص ي أو بحري أو بحري صياد هاوي

25.000: دفتر حركة زوارق النزهة واملرفأ- 

10.000: دفتر حركة زوارق الصيد- 

50.000: تذكرة بحري سفر- 

50.000: تذكرة صيد بحري هاو- 

 5.000: تذكرة بحري صيد- 

تعدل قيمة هذه املستندات واملستجدة من مثيالتها بقرار من وزير األشغال العامة 

. والنقل

كما تحدد رسوم الدورات البحرية وبدالت التدريس للمدرسين واملدربين بقرارات تصدر 

عن وزير االشغال العامة والنقل

 

العقوبات عن املخالفات ألحكام هذا القانون وسواه من النصوص البحرية -  11

واملرعية

يعاقب بغرامة نقدية عن كل متر مربع من األمالك العامة البحرية يشغل دون ترخيص - 

خمسة أضعاف سعر املتر املربع املعتمد لتحديد البدل السنوي إلشغال أمالك : قانوني

 للمناطق
ً
عامة بحرية وفقا

 50.000: كل متر مكعب مستخرج من األمالك العامة البحرية دون ترخيص قانوني - 

.ل.ل

: عن كل بحري أو عامل يعمل دون رخصة أو دون أن يحمل رخصة انتهى مفعولها- 

.ل. ل35.000

 

العقوبات عن املخالفات ألحكام هذا القانون وسواه من النصوص البحرية -  11

واملرعية

يعاقب بغرامة نقدية عن كل متر مربع من األمالك العامة البحرية يشغل دون -

خمسة أضعاف سعر املتر املربع املعتمد لتحديد البدل السنوي : ترخيص قانوني

 للمناطق
ً
إلشغال أمالك عامة بحرية وفقا

: كل متر مكعب مستخرج من األمالك العامة البحرية دون ترخيص قانوني - 

.ل. ل150.000

عن كل مالح بحري أو عامل بحري يعمل دون رخصة أو يحمل رخصة انتهى - 

.ل. ل100.000: مفعولها

.ل. ل25.000: عن املخالفات األخرى ألحكام هذا القانون - 

 إلى 50.000عن مخالفات أنظمة املالحة البحرية وسير العمل في املرفأ من - 

.ل. ل50.000.000

.ل. ل100.000: عن املخالفات األخرى ألحكام هذا القانون - 

 إلى 100.000عن مخالفات أنظمة املالحة البحرية وسير العمل في املرفأ من - 

.ل. ل150.000.000
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االسباب املوجبةالنص املقتـرحالنص الحالـي

إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من 

 1966/2/14 تاريخ 11/66القانون رقم 

 من قانون موازنة 32املعدل باملادة 

 في قوانين املوازنة 9والجدول رقم 1985

قد , 1995 و 1993 و 1991 و1990لألعوام 

مض ى على العمل بها أكثر من خمس 
ً
,وعشرين عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت 

الكثير من املعطيات وظروف العمل في املرافئ 

, كما تغيرت قيمة العملة الوطنية, واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات 

,املستوفاة متوافقة مع واقع الحال

 على زيادة ايرادات , لهذه االسباب
ً
وحرصا

,الخزينة

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات 

املفروضة على مخالفي احكام القوانين 

.البحرية

عن كل تلوث يجري باملحروقات السائلة وغيرها سواء من السفن أو من املصانع  - 

 عن تحميل ربان السفينة وأصحاب السفينة ومستأجريها 
ً
القائمة على الشواطئ فضال

ومجهزيها وأصحاب املصانع بالتكافل والتضامن من كل ما يعنيه, نفقات إعادة األوضاع 

.ل. ل200.000.000 إلى 200.000إلى حالتها السابقة قبل التلوث وكل عطل وضرر من 

 للمادة 
ً
1966/2/14 تاريخ 66/11 من القانون 33تحدد هذه الغرامة وفقا

عن كل تلوث يجري باملحروقات السائلة وغيرها سواء من السفن أو من املصانع  - 

 عن تحميل ربان السفينة وأصحاب السفينة ومستأجريها 
ً
القائمة على الشواطئ فضال

ومجهزيها وأصحاب املصانع بالتكافل والتضامن من كل ما يعنيه, نفقات إعادة األوضاع 

 1,500.000.000 إلى 500.000إلى حالتها السابقة قبل التلوث وكل عطل وضرر من 

.ل.ل

 للمادة 
ً
1966/2/14 تاريخ 66/11 من القانون 33تحدد هذه الغرامة وفقا

تستوفي الخزينة على اإليرادات غير الصافية التي تجنيها محطتا إرشاد السفن في  -ب

.على هذه اإليرادات (عشرة باملئة)% 10مرفأي بيروت وطرابلس نسبة قدرها 

ويطبق هذا اإلجراء على سائر محطات اإلرشاد وعلى املرشدين املرخص لهم في سائر 

.املرافئ واملصبات

تستوفي الخزينة من اإليرادات غير الصافية التي تجنيها محطتا إرشاد السفن في  -ب

.من هذه اإليرادات (خمسة عشرة باملئة)% 15مرفأي بيروت وطرابلس نسبة قدرها 

كما تستوفي الخزينة من اإليرادات غير الصافية لسائر محطات اإلرشاد واملرشدين 

من هذه  (عشرة باملئة)% 10املرخص لهم في سائر املرافئ واملصبات نسبة قدرها 

.اإليرادات

تلغى الرسوم السابقة املخالفة لهذه الرسوم,  - ج

.وكل تخفيض أو حسم سابق معطى للسفن اللبنانية

تلغى الرسوم السابقة املخالفة لهذه الرسوم,  - ج

.وكل تخفيض أو حسم سابق معطى للسفن اللبنانية

تخفض الغرامات املتوجبة على متأخرات تسديد الرسوم السنوية على كافة أنواع 

من قيمة هذه  (تسعون باملئة)% 90السفن واملراكب والدراجات املائية بنسبة 

.2021الغرامات, شرط أن يتم تسديد هذه املتأخرات قبل نهاية كانون األول 
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  ب املوجبةب املوجبةاألسبااألسبا

  20212021  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

 

 

     270                                         اتـــتلف مـــوارد الصـــندو  )املعدلـــة بالقـــانوك رقـــ     : 3      املـــادة 

      ( ة :    0211 / 1 /  15       اار  

 

 

 

ــــ    . 1 ــ ــ ـــار اق ًــ ــ ــ ـــــابع امل رــ ــ ـــــ ا  تـــ ــ ـــــابع يـــ ــ ـــ ا       1222                            تــ ــ ــ ـــف ل ـــ ــ ــ                ل.ل. )ألـــ

                                                    ان ـــ (  علـــ  كـــ  ة رـــار أ  ي صـــق الطـــابع علـــ  وً ـــع اململـــاة      لبن

                                  اففادا   املصاد ا  الصادرا عنه. 

 

 

                                                    امل ــاع ا   الهبــا   املــنح التــي يقــرر ةج ــس ادارا الصــن      . 0

                                            بولها بمل  ةوافق   م ر ال ا      الب  يا .

 

                        ة الًا   مارا ال ا    .  . 3

 

                        القـــــانوك رقــــــ  القـــــانوك رقــــــ        مــــــن مــــــن       33                        تعــــــديل املـــــادة تعــــــديل املـــــادة     : :                 والســـــتوك والســـــتوك                   الحاديــــــةالحاديــــــة            املـــــادة املـــــادة 

                                  الصـــــــــــــــــندو  التعـــــــــــــــــاوني الصـــــــــــــــــندو  التعـــــــــــــــــاوني       مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــن             20012001  //  11  //  55            اـــــــــــــــــار   اـــــــــــــــــار               20012001  //      273273

                                                                  للمختار ن لي لبناك )طابع املختار(للمختار ن لي لبناك )طابع املختار(

 

      0221 / 1 / 5      تــــــار         0221 /   073               ةـــــ  القـــــانو  ر ـــــ     3           تملـــــ ل املـــــادا 

                                                      مــــن الصــــندو  التعــــاوني للمختــــار ن لــــي لبنــــاك )طــــابع املختــــار(

                   ا    تصبح كًا يلا:

 

     270             بالقـــانوك رقـــ                               اتـــتلف مـــوارد الصـــندو  )املعدلـــة   : 3      املـــادة 

      ( ة :    0211 / 1 /  15       اار  

ــــ    . 1 ــ ــ ـــار اق ًـ ــ ــ ـــــابع امل رــ ــ ـــــ ا  تــ ــ ـــــابع يــ ــ ـــ ا       0222                            تــ ــ ــ ـــــ  ل ــ ــ                 ل.ل. )أل ــ

                                                       لبنان ـــ (  علـــ  كـــ  ة رـــار أ  ي صـــق الطـــابع علـــ  وً ـــع اململـــاة   

                                                 اففــــــــــــــادا   املصــــــــــــــاد ا  الصــــــــــــــادرا عنــــــــــــــه. كًــــــــــــــا علــــــــــــــ  افدارا  

                                                        املؤ  ــا  الملاةــ   كافــ  املراوــع اململن ــ  عــ   ا ــر   اململــاة  

                                              الصادرا ع  أي ة رار اذا ل  ترضً  تابع امل رار.

                                                    امل ــاع ا   الهبــا   املــنح التــي يقــرر ةج ــس ادارا الصــن      . 0

                                            بولها بمل  ةوافق   م ر ال ا      الب  يا .

 

                                              االشــــــــ  اكا  امل صـــــــــ   ةـــــــــ  امل رـــــــــار    التـــــــــي يقرلـــــــــا ةج ـــــــــس   . 3

        افدارا.

                                  ة الًا   مارا ال ا      الب  يا .  . 1

 

 

                                لو ة     ج املجرًع ال بنا   كي                ملا كا  امل رار 

ــــا    ــ ــ ـــاد ال بنــ ــ ــ ــ ــــا اال رصـ ــ ــ ـــ  لــ ــ ــ ــ ـــــم  اا ا ـ ــ ــ ـــــ  الرضـ ــ ــــف نت جـــ ــ ــ ـــــا كانــ ــ                                                   ملـــ

                                                         صو ا لا ال نوا  اة   ا  بـ ااا االرت ـا  الطـارل علـ  أ ـملار 

                                                 ال  ع  اةوور ةًا ا ر ا  اع اد التشريملا  ا صو ها 

                                                   م ـــــــ  أ  امل رــــــــار ي ــــــــر    ةــــــــ  تقــــــــ يًا  الصــــــــن    الرملــــــــا    

                                        لبنــــــا     ا ـــــــ  أ  ةــــــوارد الصـــــــن    املال ــــــ  هـــــــا              ل ً رــــــار   لـــــــا 

 
م
 ضم    و ا
م
          

 

      لذلك،

ـــــادا  ــ ــ ــ ــ ـــــ ي  املـ ــ ــ ــ ــ ـــ  تملـ ــ ــ ــ ــ ــ       تــــــــــــــار         0221 /   073               ةــــــــــــــ  القــــــــــــــانو  ر ــــــــــــــ     3               تـ

5 / 1 / 0221    .  
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   :  4      املادة 

1 .  .
م
 ييو  الصا  تابع امل رار الااة ا
م
                               

 

 

 

                              مــــــن القــــــانوك رقـــــــ  مــــــن القــــــانوك رقـــــــ        44                        تعــــــديل املــــــادة تعــــــديل املــــــادة       ::              الســــــتوك الســــــتوك     و و                   الثانيــــــةالثانيــــــة            املــــــادة املــــــادة 

         20012001  //  11  //  55            اار   اار               20012001  //      273273

      0221 / 1 / 5      تــــــار         0221 /   073               ةـــــ  القـــــانو  ر ـــــ     1           تملـــــ ل املـــــادا 

                   ا    تصبح كًا يلا:

 ا ر  امل رار.      الصا       ييو    . 1
م
 ةًهورا

م
             تابع امل رار الااة ا

م
       

م
                    

ـــ      اذا   . 0 ـــار عــ ــــع امل رــ ــــاة         الصـــــا                  اةرنـ ــــ   اململـ ـــار علـ                          تـــــابع امل رــ

                                                        اففـادا   املصـاد ا  الصـادرا عنـه علـ  ادارا الصـن    توو ـه 

                                                     انــــــحار لــــــه  اذا تكــــــرر االةرنــــــا  ي ــــــر  ةــــــ  بملــــــ  أ  كــــــ  تقــــــ يًا  

                                   الصن    اقرار يص ر ع  ةج س افدارا.

 ةميــــا  . 3
م
     أ(  يبــــا  تــــابع امل رــــار ااــــ  الباعــــ  املــــر ص لهــــ   فقــــا
م
                                                  

  .    1767 / 5 / 5      تار       67                       ة  املر و  االش  ااا ر       00      املادا 

                                                         ب( يجــــوم أ  يبــــا  تــــابع امل رــــار ةباشــــرا ااــــ  امل رــــار   أ  ر ااــــ  

                            أةــــــ   الصــــــن    الرــــــابع ل صــــــن                             امل رـــــار   لــــــا لبنــــــا  اوا ــــــط  

  .                  الرملا    ل ً رار  

 

                                                         ج( ي ر    ااع  الطوابع املر ص    امل رار    ر اا  امل رار   

 ةــ   5          لــ    ــ رلا       ةــ  وملا
م
    % ةــ    ًــ  الطوابــع ت  ــ  لهــ   ــ  ا
م
                               

 ةميـــا  املــــادا 
م
             أ ـــ  الطوابـــع امل ــــ ً  لهـــ   فقــــا
م
          ةـــ  املر ــــو      01                           

  .    1767 / 5 / 5      تار       67         االش  ااا 

                                                    بملـــ ةا تبـــ   أ  بملـــ  امل ـــات   ال يقوةـــو  اـــواو،ه  م ـــو الـــنص 

                                                          القانو   اإلصا  تابع امل رار عل  وً ع اململاة   الصادرا عنه  

ـــ  ـــا تبـــ ـــق اــــــرف         كًـــ ــــ  ف ًــــــا يرمل ـــ ـــ ا  الــــــ  ائر اململن ــ ــــه عــــــ   ال ـــ                                                   أنــ

                                                   ا ــــــرقبال الط بــــــا  الصــــــادرا عــــــ  امل رــــــار ةــــــ  د    وــــــود تــــــابع 

                                                       ة رــار رغــ  الرملً ًــا  الصــادرا عــ  امل رــار ةــ  د    وــود تــابع 

                                                       ة رــــار رغــــ  الرملً ًــــا  الصــــادرا ةــــ  اا هــــا   الــــومارا  اململن ــــ  

ـــا أ          0221 /   073                                 كًــــــــا نصــــــــف املــــــــادا الرابملــــــــ  ةــــــــ  القــــــــانو   ــ ــ ًـ          ب

                                                      الصــــن    ا اوـــــ  ااـــــ  م ـــــادا ايراداتـــــه بشـــــي  أك ـــــ   عـــــ   ت ً ـــــ  

                             الا ادا فق  عل  عاتق املوات  

                                                        كًا أ  ترح ا ع الطوابع لا ال و  ة   ب  الباع  املر ص  ةـ  

                                                          بــ   مارا املال ــ   ت ــه  علــ  املــوات   علــ  امل رــار عً  ــ  تــوفر 

          امل رار ةـ                                                 الطابع لا وً ع اة  ا   ةًا ي   ة  أي  بو تًنع

                                                      الصـــــــا  الطـــــــابع  تـــــــؤدي االنت جـــــــ  ااـــــــ  م ـــــــادا ايـــــــرادا  الصـــــــن    

                                                          بالرــــااا م ــــادا اامــــ ةا  املق ةــــ  ل ً رــــار اافضــــاف  ااــــ  أ  تــــرح 

 ةــــ  
م
    الطــــابع اال ــــو   ــــ ؤدي ااــــ  م ــــادا النقــــ  لــــا الصــــن    اــــ ال
م
                                                  

                            وود كً   كب  ا ة  امل ا  .

      لذلك،

ـــــادا  ــ ــ ــ ــ ـــــ ي  املـ ــ ــ ــ ــ ـــ  تملـ ــ ــ ــ ــ ــ       تــــــــــــــار         0221 /   073               ةــــــــــــــ  القــــــــــــــانو  ر ــــــــــــــ     3               تـ

5 / 1 / 0221    .  
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     2003      عـام          بموازنـة       ملـجق  (    9  )       رقـ         جـدول 

 

 
 نوع

 الرس  

 النص القانوني

 موضوع التعديل 

 قيمة الرس  

 )ل.ل.(

       ــــــــــ ر       وـــــــــوام

       و يــــ          لبنانــــ 

       ًــــــــــس      ملــــــــــ ا

         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوا 

        ي ًـــــــــ 
م
 ر ًـــــــــا
م
       

 
م
 ةً ــــــــاا
م
        عنــــــــ         

         تج يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

       ذاتهـا        ل ًـ ا

       املـــــادا     ااـــــ       يضـــــات

          القـــــــــــــــانو      ةـــــــــــــــ    1

           تمل ي تـــه    16 /  55

         اا ـــ  ل        ـــ ًا     ال

       امل  ـــــــــــــــــق   7     ر ـــــــــــــــــ 

        ةوامنـــــــــــــــ          اقـــــــــــــــانو  

     0220     عا 

         ةـــــــــ  ال ئـــــــــ  

      اة ا 

102220222          

         ةـــــــــ  ال ئـــــــــ  

        الثان  

7520222        

         ةـــــــــ  ال ئـــــــــ  

         الثالث

5220222        

      الملا       اةة      عا       ة ير    ة        اقرار          فئاتها        املً  ا        اةر ا       ت  د

 
 

 

 
 

 

                                     فـــرض رســـ  جديـــد لصـــالح األمـــن العـــام لألرقـــام       ::                والســـتوك والســـتوك                   الثالثـــةالثالثـــة            املـــادة املـــادة 

       املممزة
 

                                                      يضــــــات ااــــــ  اا ــــــ  ل املرمل ــــــق ار  يــــــ    ًــــــ  الر ــــــو  امل ــــــروفاا عــــــ  

 ةً ـــ ا  املنصــو  عنهـــا 
م
                    وــواما  ال ـــ ر التـــي ت ًــ  أر اةـــا
م
          لـــا اا ـــ  ل                              

               ) ـانو  املوامنـ        0223 /  12 /  32      تـار        177                   امل  ق االقـانو  ر ـ     7    ر   

            ةا يلا: (    0223                              الملاة   املوامنا  امل  ق  ل ملا  
 

 نوع

 الرس  

 النص القانوني

 موضوع التعديل 

 قيمة الرس  

 )ل.ل.(

         وـــــــــــــوام  ـــــــــــــ ر 

           لبنـــــــــــا   ملـــــــــــ ا 

     ًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس 

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوا  

          ي ًـــــــــ  ر ًـــــــــا 

 
م
 ةً  ا
م
      

              ةـ  القـانو    1               يضات اا  املـادا 

                تمل ي تــــه ال ــــ ًا     55 /  16    ر ــــ  

             امل  ـــق اقـــانو     7           اا ـــ  ل ر ـــ  

    ر ـــــــــــــــــ        0220             ةوامنـــــــــــــــــ  الملـــــــــــــــــا  

   7             اا ــــــــــ  ل ر ــــــــــ        0220 /   370

                          امل  ـــــــق اقـــــــانو  ةوامنـــــــ  الملـــــــا  

     0223 /   177    ر         0223

         ةــ  ال ئــ  

      اة ا 

102220222          

         ةــ  ال ئــ  

        الثان  

7520222        

         ةــ  ال ئــ  

        الثالث 

5220222        

 

         وـــــــــــــوام  ـــــــــــــ ر 

           لبنـــــــــــا   ملـــــــــــ ا 

       ـــنوا      عشـــر 

          ي ًـــــــــ  ر ًـــــــــا 

 
م
 ةً  ا
م
      

           ةـ  القـانو     1               يضات اا  املـادا 

                تمل ي تــــه ال ــــ ًا     55 /  16    ر ــــ  

             امل  ـــق اقـــانو     7           اا ـــ  ل ر ـــ  

    ر ـــــــــــــــــ        0220             ةوامنـــــــــــــــــ  الملـــــــــــــــــا  

   7             اا ــــــــــ  ل ر ــــــــــ        0220 /   370

                          امل  ـــــــق اقـــــــانو  ةوامنـــــــ  الملـــــــا  

     0223 /   177    ر         0223

         ةــ  ال ئــ  

      اة ا 

100220222          

         ةــ  ال ئــ  

        الثان  

7520222        

      ال ئــ     ةــ  

        الثالث 

7220222        

  ت  د اةر ا  املً  ا  فئاتها اقرار ة  ة ير عا  اةة  الملا 

               ) ـــانو  املوامنـــ          0223 /  12 /  32      تـــار        177                   اًـــا أ  القـــانو  ر ـــ  

                  ـــــ  مـــــ د لـــــا اا ـــــ  ل    (    0223                              الملاةــــ   املوامنـــــا  امل  قـــــ  ل ملـــــا  

                                              ةنـــه    ًـــ  الر ـــو  امل ـــروفاا عـــ  وـــواما  ال ـــ ر ملـــ ا    7    ر ـــ  

 ةً  ا        ًس  ن
م
       وا   ت ً  أر اةا
م
                 

               ) ــــــانو  املوامنــــــ        0215 / 1 /  15      تــــــار       77                     ملــــــا كــــــا  القــــــانو  ر ــــــ  

ـــا املــــادا  (    0215                              الملاةــــ   املوامنــــا  امل  قــــ  ل ملــــا                         ــــ  تضــــً  لـ

 ل ًــادا ال ــابمل  ةــ   ــانو  تنظــ   وــواما      35    ر ــ  
م
                                      ةنــه تملــ ي 
م
         

ـــن  أ   ـــنح ملــــ ا  ـ ـــبح وــــوام ال ــــ ر يًـ                                                      ال ــــ ر ال بنان ــــ   م ــــ  أ ـ

          شر  نوا           ًس أ  ع

 ي ـــــر اا أ  يصـــــار ااـــــ  
م
                     ملـــــا كـــــا  الوا ـــــع التشـــــريعا املـــــحكور  ن ـــــا
م
                                   

      تــــــــــــار        177                   امل  ـــــــــــق االقــــــــــــانو  ر ـــــــــــ     7                 تملـــــــــــ ي  اا ـــــــــــ  ل ر ــــــــــــ  

                                    امل ــــتن  أعــــ     ذلــــ  ةــــ   ــــ ل اضــــاف  ر ــــو        0223 /  12 /  32

 
م
 وــواما  ال ــ ر املًنومــ  ملــ ا عشــر  ــنوا   التــي ت ًــ  أر اةــا
م
                                                    

 لي  فئ .
م
         ةً  ا  تبملا
م
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                              اســــييفاء رســــ  الســــمات املتوجــــب عنــــد       ::                والســــتوك والســــتوك                   الرابعــــةالرابعــــة            املــــادة املــــادة 

                                                       اقدي  طلب الحصول عليها لصالح املدير ة العامة لألمن العام

 

 
 
 أوال
 
 ةي نــص     

م
        :   فــا
م
                                          ــر  ت ــرولا امل ير ــ  الملاةــ  لألةــ  الملــا  ر ــ        

                                                   ال ــــًا  املرووــــو )ايافــــ  أنواعهــــا( عنــــ  تقــــ ي  ت ــــو اا صــــول 

.
م
 لأل ول امل  دا  انونا

م
 ع يها   ذل   فقا

م
                    

م
                 

 

 
 
 ثانيــا
 
                                                        : ال يملــاد لــحا الر ــ  اذا تــ  رفــ  ت ــو ال ــً  أ  اذا لــ  ي ــر        

      ةنها.

 

 
 
 ثالثا
 
              ر  ل ً ـر   ي                                           : ال يرووو أي ر    ً  اضالا عنـ   ـ    الاائـ     

                                                    الـــــحي   ـــــبق أ  تقـــــ ةوا اط بـــــا  اا صـــــول ع يهـــــا  تـــــ  ا ـــــت  اء 

 أع  .
م
 ملا  رد لا البن  أ ال

م
      الر   املرووو عنها   فقا

م
                    

م
                        

 

ــــو تمل  ًــــــا   ــــاء د ــــــائق تطب ــــــق لــــــح  املــــــادا اًووــ ــــ د عنــــــ  اال رضــ                                                      ت ــ

                             تص ر ع  ة ير عا  اةة  الملا .

 

 

 

 
 

                   م ادا لا افيرادا   -

                        اةيان ــــــــــ  تقــــــــــ ي  ت بــــــــــا  ال ــــــــــ -
م
 ًا   دفــــــــــع الر ــــــــــو  الك   ن ــــــــــا
م
                         

                           لر   ف اةعباء ع  املواتن  .

                           تنظ    ل   ا ت  اء الر و . -

                                                     ــ  رغــرا  التهــرب ةــ  ت ــ ي  الر ــو  الناتجــ  عــ  عــ   رغبــ   -

                                      ةق ة  الط با  اا ر   ةملاة ته  املنجاا.
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 ال  ام   الشركا  عل  غراة  فرر :عشرة الثامنة املادة

  ت رق   التي
 
  فودا
م
 عه تها لا ة  ت  ف مال لا  ارو        

 املغادرا ع 

                  
 

 

         ت رق        التي          ال  ام           الشركا      عل       ت رر
م
  فـودا
م
         ارو ـ        

        أ صـالا     ملـ ا         املغـادرا    عـ        ير  ـف       تها  عهـ    لـا     شـمص    ك     ع 

ــــبوعا  ــ ــ ــ ــ ـــــاء     علـــــــــــــ          ا ـ ــ ــ ــ ـــً         انقضــ ــ ــ ــ ــ ـــــ        ال ــ ــ ــ ــ ـــــ        غراةــ ــ ــ ــ ـــــ        ةال ــ ــ ــ ــ        اق ًــ

        ي ـــًح     (       لبنان ــ       ل ــ ا       ة يـــ        ث ثــ      فقــ    . ) ل . ل           302220222

  .        ااملغادرا         ال  اخا       الوف        أعضاء       لباقا

 

          ال ا   ـــــ        م ـــــر    ةـــــ        اقـــــرار       املـــــادا     لـــــح        تطب ـــــق       د ـــــائق      ت ــــ د

  .     الملا       اةة      عا       ة ير        ا   اح     عل       م اناءم             الب  يا 
 

 

 

    مـــــن      عشـــــرة         الثامنـــــة       املـــــادة    نـــــص       إلغـــــاء    : :                 والســـــتوك والســـــتوك                   الخامســـــةالخامســـــة            املـــــادة املـــــادة 

        العامـــــــة         املوازنـــــــة        قـــــــانوك  )      2019 / 7 /  31       اـــــــار       144     رقـــــــ           القـــــــانوك 

     علـــــــى       غرامـــــــة      بفـــــــرض        املتعلـــــــق  (     2019       للعـــــــام        املمحقـــــــة           واملوازنـــــــات

         تســتقدم      التــي          الســياحية         الشــر ات
 
 وفــودا
 
      اخلــف     حــال    لــي        خارجيــة       

                        غادرة واسيبداله بنص آخر  امل    عن        عهد ها    لي    من

 

ـــــادا  ــ ــ ـــــص املــ ــ ــ ــــ  نــ ــ ــ ـــــرا              ي غـــ ــ ــ ــــ  عشــ ــ ــ       تـــــــــــار        111               ةـــــــــــ  القـــــــــــانو  ر ـــــــــــ                الثاةنـــ

  (     0217                                             ) ــانو  املوامنــ  الملاةــ   املوامنــا  امل  قــ  ل ملــا        0217 / 7 /  31

        املرمل ـــق 
م
 ا ـــرر غراةـــ  علـــ  الشـــركا  ال ـــ ام   التـــي ت ـــرق    فـــودا
م
                                                 

   هـــا                                                        ارو ــ  لــا مـــال ت  ــف ةــ  لـــا عهــ تها عــ  املغـــادرا   ي ــرملار عن

              االنص الرااا:

 

  ارو ـ  عـ  كــ  
م
 ـرر علـ  الشـركا  ال ــ ام   التـي ت ـرق    فــودا

ُ
              ت

م
                                          

ُ
 

ــــ                                       شـــــــــــمص لـــــــــــا عهـــــــــــ تها ير  ـــــــــــف عـــــــــــ  املغـــــــــــادرا غراةـــــــــــ   ــ ــ ــ ـــــ  اق ًـ ــ ــ             ةال ــ

              ت ـــرول  ةباشـــرا                                      ل.ل. )فقـــ  ث ثـــ  ة يـــ   ل ـــ ا لبنان ـــ (            302220222

                                         ًح لباقا أعضاء الوف  ال  اخا ااملغادرا.  ُ  يُ               عن  املغادرا 

 
 

       م ــر         يصــ ر عــ                  لــح  املــادا اقـرار       تطب ــق                   اال رضــاء د ـائق  عنــ      ت ـ د

                                                الب  يا  اناء عل  ا   اح ة ير عا  اةة  الملا .          ال ا    

 

 

 

                                                      تملــحر تطب ــق الــنص اصــ غره اا ال ــ  ب ــبو عبــارا  ملــ ا أ صــالا 

                                                        أ بوعا  عل  انقضاء ال ً   كو  ال ً  افوًال   تًنح لياف  

ــــيه  ا ــــاء الوفـــــ  الـــــحي  يرووـــــو ع ـ    لـــــا مـــــال                                أعضـ
م
          ملغـــــادرا  ـــــنو ا
م
            

 رر الغراة  بشي  ةباشر عن  املغادرا.
ُ
                                   ت  ف أم ل  ت
ُ
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                                       _ )كًـــــا تملـــــ لف اًووـــــو املر ـــــو  االشـــــ  ااا ر ـــــ      63      املـــــادا 

      تــــــــــــــــــــار       52 / 1              القــــــــــــــــــــانو  ر ــــــــــــــــــــ        1757 / 6 /  10      تــــــــــــــــــــار       15 1

      1772 / 5 /  02      تــــــــــــــــــــار       72 /  11              القــــــــــــــــــــانو  ر ــــــــــــــــــــ        1752 / 1 / 7

      تــــــــــــــــــــــار        052               (  القــــــــــــــــــــــانو  ر ــــــــــــــــــــــ      1772              ) ــــــــــــــــــــــانو  ةوامنــــــــــــــــــــــ  

      تـــار        671             (.   القـــانو      1773              ) ـــانو  ةوامنـــ        1773 /  10 /  15

   (.    1775              ) انو  ةوامن        1775 / 0 / 5

     ن                                                علــــ  تــــالبي اوــــراء اشــــغال توبوغراف ــــ  ا  يودعــــوا  ــــ

ــــ د  ــ ــــ  ي ـــ ــ ــــ    ةال ـــ ــ ــــغال  ـــ ــ ـــــح  االشـــ ــ ـــــح لــ ــ ـــ  تن  ــ ــ ــ ــــ   بــ ــ                                              ااما نـــ

                 ةق ارلا كًا يلا:

 

                              _ العقارات املب ية :           1
                             

           قيمة الرس   

     ل  ا        670522            ع  ك  عقار 
 

                        _ العقارات غمر املب ية: 2

     ل  ا        670522      لكرار    12       ا   ة  

     52      12                      ع  ك  عقار ة امره ا   
م
 لكرارا
م
      ا ل         1250222       

     ل  ا         1520222      لكرار     122        51                      ع  ك  عقار ة امره ا   

     ل  ا         0200522      لكرار     122                         ع  ك  عقار ترجا م ة امره 

 

 

     189              مـــــن القـــــرار رقـــــ      63            تعـــــديل املـــــادة       ::                والســـــتوك والســـــتوك                   السادســـــةالسادســـــة            املـــــادة املـــــادة 

          وتعديال ها      1926 / 3 /  15      اار   

 

           تملــــ ي تها       1706 / 3 /  15      تــــار        157              ةــــ  القــــرار ر ــــ      63           تملــــ ل املــــادا 

              القانو  ر         1757 / 6 /  10      تار        115                          ال  ًا املر و  االش  ااا ر   

ـــــان      1752 / 1 / 7      تــــــــار       52 / 1 ــ       1772 / 5 /  02      تــــــــار       72 /  11       و  ر ــــــــ         القـ

      1773 /  10 /  15      تـــــــــــار        052               (  القـــــــــــانو  ر ـــــــــــ      1772              ) ـــــــــــانو  ةوامنـــــــــــ  

       ) ـــــــــانو        1775 / 0 / 5      تـــــــــار        671             (.   القـــــــــانو      1773              ) ـــــــــانو  ةوامنـــــــــ  

           ( كالرااا:    1775       ةوامن  
 

                                                         علــــ  تــــالبي اوــــراء اشــــغال توبوغراف ــــ  ا  يودعــــوا  ــــن    ااما نــــ  

                        د ةق ارلا كًا يلا :   ي         ةال                             ب  تن  ح لح  االشغال      

 

 قيمة الرس  عن  ل عقار

     ل  ا             3220222               .      0        120222        أ    ة  

     ل  ا             5220222  0 0       222  52       222  12    ا   

     ل  ا             5220222  0 0      22 2 2  12         222  51    ا   

     ل  ا           102220222  0 0       222   122                      ك  عقار ترجا م ة امره 

 

 

 

 

 اما نـــــــ  ال  لـــــــ  
م
 لاةـــــــا

م
               ملـــــــا كانـــــــف الر ـــــــو  الملقار ـــــــ  تشـــــــي  د ـــــــ 

م
     

م
                                

لف ع ا ةرا  كا    رلا اا   ل ر   
                                 ال بنان       ع  
      ق   امل   7                 

  (    1775                  ) انو  ةوامن   ن        1775 / 0 / 5      تار        671             االقانو  ر   

ـــع اا هـــــود  ـــم     ال تتنا ــــو ةــ ـــا ا  لـــــح  الر ــــو  ا ـــــب ف ضــ ًـ                                                     ب

                                                           االعًال  ك    املطبوعا   اامرائ    والا التي يرط ،هـا الملًـ  

                                                     لــــا اةانــــا  ال ــــ   الملقــــاري  د ائـــــر امل ــــام  فأ ــــبح ةــــ  الـــــ م  

  :                              تمل ي  النصو  التي ترعالا  ها

           تملـــ ي تها       1706 / 3 /  15      تـــار        157              ةـــ  القـــرار ر ـــ      63        _ املـــادا  1

                                                          التــي تتنـــا ل االشــغال الطوبوغراف ـــ  لــا ةوا ـــع الملقــارا   املياتـــو 

                              ثً  اامرائ  الصور  توابملها.

 



23/12/2020  

106 

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                 اذا كانــــــف املبــــــالغ املودعــــــ   ــــــن    ااما نــــــ  اصــــــ    ــــــ    

                                              ترجــــــــا م ةقــــــــ ار االكــــــــ ت ا  تقــــــــ  عنهــــــــا فــــــــإ  اةــــــــ   ال ــــــــ   

 اًقـــــــــــــ ار الر ـــــــــــــو  الطوبوغراف ـــــــــــــ  
م
                            الملقـــــــــــــاري يضـــــــــــــع كشـــــــــــــ ا
م
                

ـــغ الواوــــو اعادتــــه       اا ق ق                                                ــــ  املرووبــــ  ل ما نــــ   ةقــــ ار املب ـ

      ةنه .  ه               اليه  ا  ت ص  

 

ــــ اب  ـــــ ل ا ـــ ــــو عــ ــــ   لـــ ــــو  الطوبوغراف ـــ ــــع الر ـــ ــــو دفـــ                                                رووـــ

ـــا االعًــــال  ـــي ت بــــوا ةــــ  او هـ                                                    المل  ــــ  عــــ  اتًــــا  اململاة ــــ  التـ

              الطوبوغراف  .
 

                                                      ك  تالو اوراء اشغال توبوغراف   يؤ ر ا  يًنع تن  ـحلا 

                                   ووو ع  ه لا مال  انرقال املهن    ا                    ل ا  ة  ال  ااا ير

 لرملرفـــ  الر ـــو  ادنـــا  املب ـــغ اململـــ   
م
                                 ي ـــ د ااـــ  ااما نـــ   فقـــا
م
                     

 عـــــ  الو ـــــف الـــــحي ييـــــو  املهنـــــ    ـــــ   ـــــرفه علـــــ  
م
                                       تملو ضــــا
م
      

 ال ـــــــــه ن قـــــــــا  النقـــــــــ  
م
                  الطر قـــــــــ   لـــــــــا ةو ـــــــــع الملقـــــــــار ةضـــــــــافا
م
                             

                                                     االنرقال.  اذا اع   تالو االشغال االدارا ع  ع   ماوره 

                                      بـــ  م ـــول املوعـــ  اململـــ   ل ق ـــا  االملًـــ  ب ـــف             ااــ  االشـــغال  

                                                     ايــا  فـــ  يرووـــو اذ ذال الرملــو    اةـــا اذا لـــ  يمل ـــ  االدارا 

                                                عــــ  رغبرــــه لــــح   ــــ ل امله ــــ  املــــحكورا ف  ــــا  عن ئــــح اــــ فع 

                                            تملــــــــو   ةقطــــــــو   ــــــــ ر  عشــــــــر ل ــــــــ ا  متــــــــى  ا  لــــــــ  يارقــــــــ  

                        املهن   اا  ةو ع الملقار.

 

            ا  امل رً ك                                           تمل   ة  الر و  الطوبوغراف   ا  ا  الملقار 

.
م
 ةجانا
م
      

 

                     اصــــــ    ــــــ    ترجـــــــا م                                كانــــــف املبــــــالغ املودعــــــ   ـــــــن    ااما نــــــ       اذا

 
م
 ةقـــ ار االكـــ ت ا  تقـــ  عنهـــا فـــإ  اةـــ   ال ـــ   الملقـــاري يضـــع كشـــ ا
م
                                                       

                                                           اًقـــــ ار الر ـــــو  الطوبوغراف ـــــ  اا ق ق ـــــ  املرووبـــــ  ل ما نـــــ   ةقـــــ ار 

      ةنه .   ه                                  املب غ الواوو اعادته اليه  ا  ت ص  

 

 

                                                         رووــو دفــع الر ــو  الطوبوغراف ــ   لــو عــ ل ا ــ اب المل  ــ  عــ  

                                       تي ت بوا ة  او ها االعًال الطوبوغراف  .                اتًا  اململاة   ال

 

                                                           كـــ  تالــــو اوـــراء اشــــغال توبوغراف ـــ  يــــؤ ر ا  يًنـــع تن  ــــحلا لــــ ا  

                                                         ةــــ  الــــ  ااا يرووــــو ع  ــــه لــــا مالــــ  انرقــــال املهنــــ    ا  ي ــــ د ااــــ  

 عــ  الو ــف 
م
 لرملرفــ  الر ــو  ادنــا  املب ــغ اململــ   تملو ضــا

م
          ااما نــ   فقــا

م
                                       

م
            

                                   الحي ييو  املهن       رفه عل  الطر 
م
  ق   لا ةو ع الملقار ةضـافا
م
                         

                                                           ال ـــه ن قــــا  النقــــ   االنرقــــال.  اذا اع ـــ  تالــــو االشــــغال االدارا عــــ  

                                                        عــــ   ماورــــه ااــــ  االشــــغال  بــــ  م ــــول املوعــــ  اململــــ   ل ق ــــا  االملًــــ  

                                                            ب ف ايا  ف  يرووو اذ ذال الرملو    اةا اذا ل  يمل ـ  االدارا عـ  

              ع تملـو   ةقطـو                                             رغبره لح    ل امله   املـحكورا ف  ـا  عن ئـح اـ ف

                                                             ـــ ر  ةايـــ  الـــف ل ــــ ا لبنان ـــ  متـــى  ا  لـــ  يارقــــ  املهنـــ   ااـــ  ةو ــــع 

        الملقار.

 

 

.
م
 تمل   ة  الر و  الطوبوغراف   ا  ا  الملقارا  امل رً ك  ةجانا
م
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 نوع االعمال

                           اشغال جار ة لي موقع العقار  - 1

ـــار                 يــــــــ فع ر ــــــــ  عــــــــ  كــــــــ   ــــــــ  -  أ  ــ ــ ـــع الملقـ ــ ــ ــــا ةو ـ ــ ـــــ ي لــ ــ                            اع  تق ـ

  ايااا   ر  
م
             االرنق  ذلااا
م
             ل  ا لبنان          100222             

                                 تملر   اوااء ال اع   اع  كاة  .

ــــيه   ـــ  فـــ ــ ــــوط     اًــ ـــــا  املــ ـــع ن قــ ــ ـــ  وً ــ ــ ـــــحا الر ـ ـــً  لــ ــ                                               يشـ

                                                 اململـــــا نو   الملًــــــال   ةقــــــ ار الرملـــــو   عــــــ  اتال  ال ن ــــــ   

                                    ثً  املطبوعا  ال مة  النجام االشغال.

                                 نقـــــ  ا  ـــــو الرملرفـــــ  اململًـــــول بهـــــا لـــــ              ي ـــــرول  اوـــــرا   - ب

        االدارا.

             ل  ا لبنان         70522                                ي رول  اورا نق  ةقطوع    رلا

 

 
 

                                                   اذا ور  النق  دا   امل ين    عنـ ةا ينصـرت املهنـ   ااـ  

                                                   انجام عـ ا عً  ـا  اثنـاء  ـ را  امـ ا مل ـر ع   ة ر  ـ    

 علــــــــــ  عــــــــــ د                   تــــــــــوم   ــــــــــاعا  ال ــــــــــ ر
م
          اوــــــــــور النقــــــــــ    ــــــــــب ا
م
                 

          الملً  ا .

 

ــــ :  - 0 ـــ   ـــــر  ا  ع ةـــــ  ة روةـ ـــ  كــ ـــ  ت ـــــو  الر  يـــــ : عــ                                              ثًــ

             ل  ا لبنان         70522

 

ـــا  ــ ــــو  ملراكالــ ـــــ  الر ــ ـــــ  نقـ ــــو  ن قـ ــــح  الر ــ ـــً  لــ ــ ــــ    ضـ                                                ــ

                                                   ةصــر ت ترك ،هــا.  لــا مالــ  ااطــال مــ  د  ال ي ــرول  ر ــ  

                                                    البر  ع  الر و  التي تن    ت رملً  ملص    املال  ن  ه.

 نوع االعمال

                           اشغال جار ة لي موقع العقار  _  1

   -  أ 
م
 يــ فع ر ــ  عــ  كـــ   ــاع  تق ــ ي لــا ةو ـــع الملقــار  بالرنقــ  ذلااـــا
م
                                                       

              ل  ا لبنان           120222             ايااا   ر  

      .                             تملر   اوااء ال اع   اع  كاة

                                                       يشـــــً  لـــــحا الر ــــــ  وً ـــــع ن قــــــا  املـــــوط     اًــــــ  فـــــيه  اململــــــا نو  

ـــــا   ـــ  املطبوعــ ــ ــــ    ثًــ ـــ  اتال  ال ن ـــ ــ ــــو   عــ ـــــ ار الرملـــ ـــــال   ةقــ                                                        الملًــ

                     ال مة  النجام االشغال.

                                                    ي رول  اورا نق  ا  و الرملرف  اململًول بها ل   االدارا.  - ب

 

             التي تق  ع            ل ً افا        150222                                ي رول  اورا نق  ةقطوع    رلا

     ك       15

      ك      15             التي تا   ع                          ل  ا لبنان   ل ً افا        320222

                                                 

                                                         اذا وــــر  النقــــ  دا ــــ  امل ينــــ    عنــــ ةا ينصــــرت املهنــــ   ااــــ  انجــــام 

                                                        عــ ا عً  ــا  اثنــاء  ــ را  امــ ا مل ــر ع   ة ر  ــ    تــوم   ــاعا  

 عل  ع د الملً  ا .
م
                  ال  ر  اوور النق    ب ا
م
                        

 
 

ــــو   - 0 ــ ــ ــ ــ ـــ  ت ــ ــ ــ ــ ــ ــــ :          ثًــ ــ ــ ــ ــ ــــ  ة روةــ ــ ــ ــ ــ ـــــر  ا  ع ةــ ــ ــ ــ ـــ   ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ  كـــ ــ ــ ــ ــ ـــ  : عـــ ــ ــ ــ ــ                                                            الر  يـــ

               ل  ا لبنان          320222

 

                                                      ــــ    ضـــــً  لـــــح  الر ـــــو  ن قــــ  نقـــــ  الر ـــــو  ملراكالـــــا  ةصـــــر ت 

                                                           ترك ،هـــا.  لــــا مالــــ  ااطــــال مــــ  د  ال ي ــــرول  ر ــــ  البرــــ  عــــ  الر ــــو  

                                    التي تن    ت رملً  ملص    املال  ن  ه.
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ـــع   - 3 ـــغ  لوضـــ ـــ   ــــــاع  شـــ ـــ  كـــ ـــ  : عـــ ـــال ةكرب ـــ        ةشــــــاريع                                    اعًـــ

                                           االفــــــــــراما   م ــــــــــاب الق ا ــــــــــا   تصــــــــــ  ح  ر طــــــــــ  اةانـــــــــــ  

ـــاما   ــ ــ ــ ـــــا  امل ـــ ــ ــ ـــ      ـــ ــ ــ ــ ـــــرائ  ا ا ـــ ــ ــ ـــــ    ـــ ــ ــ ـــــام   تنظـــ ــ ــ                                          امل ــ

              ل  ا لبنان  .       10522                     تص  ح     امل اما 
 

                                 تملر   اوااء ال اع   اع  كاة  .

 

     ل.ل.                                   و   خ ع   ر ط  اةان  امل ام   - 1

 

ـــ  ة ــــف الملقــــار   لرملطــــ  ل ً ــــر ع                                                     ــــخ ةملــــ ا لرضــــ  ااـ

                                                بمل      الملً  ا  الطوبوغراف   لا ال    الملقاري.

 

 )ل.ل.( 

   05  ×     35        00  ×     30        ة    ا  

          ع  ك    و

 

30222      

   52  ×     35   ا      30  ×     17        ة    ا  

          ع  ك    و

 

10522      

  (  75  ×     52                      ة    ا  نصف   ر كب   )

          ع  ك    و

 

10522      

  (  75  ×      122                  ة    ا    ر كب   )

          ع  ك    و

 

70522      
 

 

 

 

 

ـــغ    - 3 ـــ   ـــــاع  شــ ـــ  كــ ـــ  : عــ ـــال ةكرب ــ                      لوضـــــع ةشـــــاريع االفـــــراما                                اعًــ

                                                       م ــاب الق ا ــا   تصــ  ح  ر طــ  اةانــ  امل ــام   تنظــ    ــرائ  

ـــــاما  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ   امل ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ  ح  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاما   تصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا  امل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ      ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ                                                                ا ا ــ

               ل  ا لبنان  .         150222
 

                                 تملر   اوااء ال اع   اع  كاة  .

 

                                     و   خ ع   ر ط  اةان  امل ام  ل.ل.  - 1

 

                          لرملطــــ  ل ً ــــر ع   بملــــ    ــــ                                  ــــخ ةملــــ ا لرضــــ  ااــــ  ة ــــف الملقــــار  

                                        الملً  ا  الطوبوغراف   لا ال    الملقاري.

 

 )ل.ل.( 

   05  ×     35        00  ×     30        ة    ا  

                                                                            ع  ك    و  

 

120222 

   52  ×     35   ا      30  ×     17        ة    ا  

                                                                        ع  ك    و      

 

150222 

  (  75  ×     52                      ة    ا  نصف   ر كب   )

                                                              ع  ك    و                

 

150222 

  (  75  ×      122                  ة    ا    ر كب   )

                                                                        ع  ك    و    

 

020222 
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                      خ  رائ  اطر ق  د ر  :        و     - 5

 

 )ل.ل.( 

                         ع  ك    م    ا    ر كب  

            ( ا و   ام   75  ×     52 )

70222 

                            ع  ك  لو  اضالا ل ا م    ا 

             نصف   ر كب  

10522 

 

                         ع  ك    م    ا    ر كب  

            ( ا و   ام   75  ×      122 )

100222 

                            ع  ك  لو  اضالا ل ا م    ا 

           ر كب  

70222 

 

 

                            ً    ااملئ  ل ا م  الثان                          ت    لح  الر و  اا ب  

                                                       ر   ااملئ  ل ا م  الثالث    بمل   ااملئ  لبق   الا خ.
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    :                       ر و  الصور ال وتوغراف    - 6

 

       )ل.ل.( 

              70522                                         ع  ك  لوم    ب      

  (   01 ×  15                            عــ  كـــ   ـــورا فوتوغراف ـــ    ـــا  )

  (  17 ×  17    ا  )

10522      

      70222   62  ×     52                            ع  ك   ورا فوتوغراف     ا : 

                       000522    125  ×     75                            ع  ك   ورا فوتوغراف     ا : 

                            عــــــــــــــــــ  كــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــورا فوتوغراف ــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــا : 

122   × 122        

070222       

                            عــــــــــــــــــ  كــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــورا فوتوغراف ــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــا : 

105   × 122        

320222       

 

 

ـــب   ــ ــ ــ ــــو  اا ـــ ــ ــ ــ ــــح  الر ـ ــ ــ ــ ــــ  لـ ــ ــ ــ ـــخ     12                        ت  ـ ــ ــ ــ ـــ  الا ـــ ــ ــ ــ ــــ  عــ ــ ــ ــ                ااملئـ

         االضاف  .

                        ااملئــــ  االدارا  الملاةــــ  لــــا     05                       ت ــــر    ةــــ  ت  ــــ    ــــ ر  

                                                      مـــال تقـــ يًها الـــور   املـــواد الك ًائ ـــ   غ  لـــا ال مةـــ  لهـــح  

                                              االعًـــــــال  عـــــــ  ا علـــــــ  ذلـــــــ  ت ـــــــر    االدارا  الملاةـــــــ  ةـــــــ  

       ب  .                               ااملئ  ف ًا اذا   ةف ال وما  ال     15           ت       ر  
 

                                                 اذا ا ــــرووو الط ــــو اوــــراء اعًــــال ةكرب ــــ  ي ــــرول  ر ــــ  

                                                  اضــالا  ــ ر  ثــ ث ل ــ ا  نصــف ال  ــ ا عــ  كــ   ــاع  عًــ  ا  

               واء ة  ال اع .

  :                       ر و  الصور ال وتوغراف    - 6

 

       )ل.ل.( 

       020222                                                               ع  ك  لوم    ب                            

     ( ا    01 ×  15                            عـــــ  كـــــ   ـــــورا فوتوغراف ـــــ    ـــــا  )

( 17  × 17  )  

120222       

       520222     62  ×     52                             ع  ك   ورا فوتوغراف     ا  : 

       720222              125  ×     75                             ع  ك   ورا فوتوغراف     ا  : 

           122 ×   122                             عـ  كـ   ـورا فوتوغراف ـ    ـا  : 

        

1220222        

           122 ×   105                             عـــــ  كـــــ   ـــــورا فوتوغراف ـــــ    ـــــا  : 

     

1020222        

 
 

                        ااملئ  ع  الا خ االضاف  .    12                        ت    لح  الر و  اا ب  

 

 

 

 

 

 

                                                            اذا ا رووو الط و اوراء اعًال ةكرب   ي رول  ر ـ  اضـالا  ـ ر  

ـــ   ــ ـــــاء ةــ ـــ  ا  وــ ــ ًـ ـــــاع  ع ـــ   ــ ــ ـــــ  كـ ــــ  عــ ـــ ا لبنان ــ ــ ـــف ل ــ ــ ـــــر الـ ــــ  عشــ                                                      ثًان ــ

        ال اع .
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 األسباب املوجبة املقترح النص النص الحالي

                                       _ )كًــــــا تملــــــ لف اًووــــــو املر ــــــو  االشــــــ  ااا ر ــــــ      61      املــــــادا 

      تـــــــــــــــــــــار       52 / 1              القـــــــــــــــــــــانو  ر ـــــــــــــــــــــ        1757 / 6 /  10      تـــــــــــــــــــــار        115

      تـــــار       11               (  القـــــانو  ر ـــــ      1752              ) ـــــانو  ةوامنـــــ        1752 / 1 / 7

  (     1773 /  10 /  15      تــــــــــــــــــار        052              القـــــــــــــــــانو  ر ـــــــــــــــــ        1772 / 5 /  02

   (:    1775   ن              ) انو  ةوام       1775 / 0 / 5      تار        671          القانو  

 

 
 

 

                                                 عنـــــــ ةا يـــــــ ا  رة ـــــــاء املياتـــــــو اململا نـــــــ  ل نرقـــــــال ااـــــــ   ـــــــارج 

 اأميـــا  املـــادت   
م
                الـــ ائرا عًـــ 
م
     157              ةـــ  القـــرار ر ـــ      11        13           

ـــن      15         املـــــــــــؤر  لـــــــــــا  ــ ــ ــ ــــ        1706          ذار  ــ ــ ــ ــ ـــــو علـ ــ ــ ــــه يرووــ ــ ــ ــ                     تمل ي تـ

 
م
 ر ــًا

م
 ا ــ اب المل  ــ  ا  يــ فملوا لصــن    ااما نــ  ة ــبقا

م
     

م
                                           

 كًا يلا :
م
 ة  دا

م
 ةقطوعا

م
          اضاف ا

م
      

م
       

م
       

 

 .(ل.ل) 

       اململــــــا                              اذا كـــــا  انرقـــــال رئــــــجس املكرـــــو  -

                                   يجـــري دا ــــ  امل ينــــ  اليــــائ  فيهــــا املكرــــو 

                الملقاري اململا   

000522       

       اململــــــا                              اذا كـــــا  انرقـــــال رئــــــجس املكرـــــو  -

           فيهــــا املكرــــو                          يجــــري  ــــارج امل ينــــ  اليــــائ 

                الملقاري اململا   

15  0222     

 
 

      اــار        189    رقـ            مـن القــرار     64            تعـديل املــادة     : :                 والســتوك والســتوك                   السـابعةالسـابعة            املـادة املـادة 

          وتعديال ها      1926 / 3 /  15

 

           تملـــــ ي تها       1706 / 3 /  15      تـــــار        157              ةـــــ  القـــــرار ر ـــــ      61           تملـــــ ل املـــــادا 

              القـانو  ر ـ        1757 / 6 /  10      تـار        115                    املر و  االش  ااا ر ـ         ال  ًا

    11               (  القـــــــــانو  ر ـــــــــ      1752              ) ـــــــــانو  ةوامنـــــــــ        1752 / 1 / 7      تـــــــــار       52 / 1

           (  القـانو      1773 /  10 /  15      تار        052              القانو  ر         1772 / 5 /  02      تار   

         كالرااا:   (    1775              ) انو  ةوامن        1775 / 0 / 5      تار        671
 

 
م
 عنــ ةا يـــ ا  رة ـــاء املياتــو اململا نـــ  ل نرقـــال ااــ   ـــارج الـــ ائرا عًـــ 
م
                                                            

          ذار  ــن      15         املـؤر  لــا      157              ةـ  القــرار ر ــ      11        13               اأميـا  املــادت   

                                                  تمل ي تـــه يرووـــو علـــ  ا ـــ اب المل  ـــ  ا  يـــ فملوا لصـــن          1706

 كًا يلا:   اام
م
 ة  دا

م
 ةقطوعا

م
 اضاف ا

م
 ر ًا

م
         ا ن  ة بقا

م
      

م
       

م
       

م
     

م
           

 

 

 .(ل.ل) 

            اململــا   يجــري                            اذا كـا  انرقــال رئــجس املكرــو  -

                                      دا ــــــ  امل ينــــــ  اليــــــائ  فيهــــــا املكرــــــو الملقــــــاري 

        اململا   

720222 

            اململــا   يجــري                            اذا كـا  انرقــال رئــجس املكرــو  -

ــــائ  ـــــ  اليـــ ـــارج امل ينــ ــ                    فيهـــــــا املكرـــــــو الملقـــــــاري                      ــ

        اململا   

1520222 

 

           تملـــ ي تها       1706 / 3 /  15      تـــار        157              ةـــ  القـــرار ر ـــ      61        _ املـــادا  0

                                                    التــــــــي تتنــــــــا ل انرقــــــــال رئــــــــجس املكرــــــــو الملقــــــــاري اململــــــــا   ال ــــــــرًا  

                                                     الملقـــود  ــــارج ةكربــــه اــــ ااا املـــرر ا  اا ــــبس ا  اي  ــــبو  ــــالر 

                                    ي ول د   مضور املرملا  ي  اا  دائرته.
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

  1         جدول رق  

  (    1752                ة   انو  ةوامن      10                 )كًا تمل ل ااملادا 

  -    93 /  12 /  15  -     280               مــــــن القــــــانوك رقــــــ     9             وبال ـــــدول رقــــــ   )

 )    1993       موازنة 

   75       ةوامن      75 / 0 / 7      تار        127         ة   انو      10         باملادا 

-     671               ةــ  القــانو  ر ــ     7          ا ــ  ل ر ــ                   )كًــا تملــ ل اًووــو ا

  (  75       ةوامن    -  75 / 0 / 5

 

        املدفوعة              رسوم اليس يل   لي 

ــــا   - 1                                               الر ـــــو  املرووبـــــ  عـــــ  تنظـــــ   امل اضـــــر اململـــــ ا ل ق ـــــ  لـ

                                                    ال ــــ   الملقــــاري : اًــــا فيهــــا   ــــ  الملقــــود لــــا ال ــــ   ال ــــوة  

      70522                                         ثً  املطبوعا  ال مة  مل اضر ت و الق  

 

                        ور الص ائف المل ا   ع                           الر و  املرووب  ع  تنظ    - 0

ـــ                                                    الصــــ ائف الركً   ــــ   عــــ   ــــن ا  الطــــااو لــــا املنــــاتق غ ـ

             املً وم  بمل :

      70522             ع  ك   ن 

 

 فج ــــرول  ةــــ  كــــ  شــــر   عــــ   ــــن   
م
                             اذا كــــا  امل ــــ  شــــائملا
م
                   

                                              نصـــــف الر ـــــ  املـــــحكور اعـــــ    ت ـــــرول  الر ـــــو  ن  ـــــها عـــــ  

ـــخ ا  عنــــ                                                     تنظــــ   ال ــــن ا  اا  يــــ ا عــــ  اثــــر افــــرام  ضــــ  ااـ

         ا  تر ف.       تض ع                                    خ ع  ال ن ا  اال     التي    تنظ

                مــــن قــــانوك موازنــــة    1                 تعــــديل ال ــــدول رقــــ        ::                والســــتوك والســــتوك                   الثامنــــةالثامنــــة            املــــادة املــــادة 

         وتعديالاه      1980      العام 

 

                ةـــ   ـــانو  ةوامنـــ      10                      تمل ي تـــه ال ـــ ًا املـــادا    1                يملـــ ل اا ـــ  ل ر ـــ  

    10        املـادا       1773 /   052               ة  القانو  ر ـ     7             اا   ل ر         1752      الملا  

               ةــــــ  القــــــانو  ر ــــــ     7             اا ــــــ  ل ر ــــــ        1775                      ةــــــ   ــــــانو  ةوامنــــــ  الملــــــا  

         كالرااا:      1775 /   671

 

        املدفوعة              رسوم اليس يل   لي 

ــــا ال ـــــ     - 1 ــــ  عـــــ  تنظـــــ   امل اضـــــر اململـــــ ا ل ق ـــــ  لـ                                                     الر ـــــو  املرووبـ

                                                          الملقــــاري اًــــا فيهــــا   ـــــ  الملقــــود لــــا ال ـــــ   ال ــــوة   ثًــــ  املطبوعـــــا  

     ل.ل.       50222 1                          ال مة  مل اضر ت و الق  

 

                                               الر ـــــــــو  املرووبـــــــــ  عـــــــــ  تنظـــــــــ    ـــــــــور الصـــــــــ ائف المل ا ـــــــــ  عـــــــــ    - 0

                                                          الصــ ائف الركً   ــ   عــ   ــن ا  الطــااو لــا املنــاتق غ ــ  املً ــوم 

  :   بمل 

     ل.ل.        150222             ع  ك   ن 

 

 فج ــــــرول  ةـــــ  كــــــ  شـــــر  
م
                    اذا كـــــا  امل ــــــ  شـــــائملا
م
ـــف     عــــــ                                 ـــــن   نصـــ

       ـــن ا                                                    الر ـــ  املـــحكور اعـــ    ت ـــرول  الر ـــو  ن  ـــها عـــ  تنظـــ   ال

           عـــ  ال ـــن ا         ـــخ             ا  عنـــ  تنظـــ        ااـــخ                          اا  يـــ ا عـــ  اثـــر افـــرام  ضـــ 

        اال    .

ـــق    1             _ اا ــــ  ل ر ــــ   3       1706 / 3 /  15      تــــار        157            اــــالقرار ر ــــ        امل  ـ

                                                   تمل ي تـــــــــه الـــــــــحي يتنـــــــــا ل ر ـــــــــو  الق ـــــــــ   ال ـــــــــن ا   االفـــــــــادا  

                 الملقار      فها.
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                                          الر ــــــــو  املرووبــــــــ  عــــــــ  تنظــــــــ   شــــــــهادا    ــــــــ  اا قــــــــو    - 3

                                                المل ا    كحل      الرلو  الملقار   عل  انواعها :

                                                       

      70522             ع  ك  شهادا  -

                                                    تنظــ   شــهادا    ــ  اا قــو  المل ا ــ   الرلــو  الملقار ــ  عــ  

                                    وا ملـ  لـا ةنطقـ  اةانـ   ـ   عقـار  امـ ا                 وً ـع الملقـارا  ال

                                          ااماضمل  ل  ق ا  املرلون  ةقاا  ن س ال ي 

 

                                                 الر ـــــو  املرووبـــــ  عـــــ  تنظـــــ   لـــــوائح اوًال ـــــ  ا  افراديـــــ    - 1

      70522                                               االق ود امل  ن  لا ال    الملقاري ع  ك  عقار.

ــــ   ــ ــ ـــــا علــ ــ ــ ـــار اليهـ ــ ــ ــ ــــ  املشـ ــ ــ ــــ  ا  االفراديــ ــ ــ ــــوائح االوًال ــ ــ ــ ـــــ   ال ــ ــ ــ                                                    تنظـ

ـــــ  اال ــ ــــا  ةرووبـ ــ                                  ملبــــــــارا الرال ــــــــ  : )الئ ــــــــ  اوًال ـــــــــ  ا                    ةطبوعــ

                                                          افرادي ( االق ود امل  ن  لا ال    الملقاري لغاي  تار   ....

 

ـــ   5 ــ ــ ــــا  عـ ــ ـــخ ا     ــ ــ ــ ـــــ     ـ ــ ـــــ  تنظـ ــ ــــ  عـ ــ ــــو  املرووبــ ــ                                           _ الر ــ

                                                 الوثــــائق الركً   ــــ  : عــــ  كــــ    ــــم  ا     ــــ  ي ــــرول  عــــ  

      70522           ك      

 

                                                  الر و  املرووب  ع  ةملاة   شتى كراا    ع  ةملاة    - 6

                 تب  غ  اع   :   
 

ـــ    ـــــ  ا  شـــــرح ا    ـــــ  امر ـــــات  ا  تـــــر      ـــــود لـــــا   - ـــ  كــ                                                  عــ

                                                 ال ــــــ   الملقـــــــاري ا  لــــــا دف ـــــــ  الت ــــــ    ا   ـــــــ    الطـــــــااو

70522      

      70522                          ع  ك  عقار ا  مق ة ر ف  -

                                                       الر و  املرووب  ع  تنظـ   شـهادا    ـ  اا قـو  المل ا ـ  كـحل    - 3

                                      الرلو  الملقار   عل  انواعها :

                                                                                                             

       150222               ع  ك  شهادا  -

                                            ــــ  اا قــــو  المل ا ــــ   الرلــــو  الملقار ــــ  عــــ  وً ــــع               تنظــــ   شــــهادا   

                                                            الملقارا  الوا مل  لا ةنطق  اةان      عقار  ام   ااماضمل  ل  ـق 

                           ا  املرلون  ةقاا  ن س ال ي 

 

ــــالق ود    ح                            الر ـــــو  املرووبـــــ  عـــــ  تنظـــــ   لـــــوائ  - 1 ــــ  ا  افراديـــــ  اـ                            اوًال ـ

     ل.ل.        150222       .                                  امل  ن  لا ال    الملقاري ع  ك  عقار

 

 

 

 

ــــو   - 5 ــ ـــــائق       الر ــ ــ ـــ  الوثــ ــ ــ ـــــا  عــ ــ ـــخ ا     ــ ــ ــ ـــــ     ـ ــ ـــــ  تنظــ ــ ــــ  عــ ــ                                              املرووبـــ

ـــ          ــ ــ ـــ   ــ ــ ــ ـــ  كــ ــ ــ ــــرول  عــ ــ ــ ــــ  ي ـ ــ ــ ـــم  ا     ـ ــ ــ ـــ    ــ ــ ــ ـــ  كــ ــ ــ ــــ  عــ ــ ــ                                                     الركً   ـ

     ل.ل.        150222

 

                                                     الر ـــو  املرووبـــ  عـــ  ةملـــاة   شـــتى كراا ـــ   عـــ  ةملـــاة   تب  ـــغ   - 6

  :      اع  

ـــ    ـــــ  ا  شـــــرح ا    ـــــ  امر ـــــات  ا  تـــــر      ـــــود لـــــا ال ـــــ     - ـــ  كــ                                                        عــ

  .   ل.ل        150222                      ت     ا       الطااو                     الملقاري ا  لا دف   ال

 

     ل.ل.        150222                          ع  ك  عقار ا  مق ة ر ف  -
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ــــوائح  ـــ  ال ـ ــــود   ـــــ   عــ ـــ   عـــــ    وـ ـــي تبــ ـــهادا  التــ ـــ  الشــ                                                  _ عــ

      70522                        ال  ب   ع  ك  عقار

                           طااقــــ   ــــور الصــــ ائف الملقار ــــ                      عــــ  الشــــهادا  ارثبجــــف ة _

                                                                                                          الصــــــــــــــــــــــ ائف الركً   ــــــــــــــــــــــ  ل  ــــــــــــــــــــــول عــــــــــــــــــــــ  كــــــــــــــــــــــ  عقــــــــــــــــــــــار

70522                                                                                                    

                                                  عــ  كــ  تب  ــغ ا  اعــ   يجر ــه اةــ   ال ــ   الملقــاري عــ  ا   -

      70522                       عل  الن قا  امل فوع 
 

ـــ    - 7 ــ ــ ــ ــ ــــ  عـ ــ ــ ــ ــــو  املرووبــ ــ ــ ــ                        ةراوملــــــــــــ  ال ــــــــــــ    الملقار ــــــــــــ                    الر ــ

                                                    اامرائ  ا  ر و  الكشف ع  ك  عقار  ذل  ااالضاف  ااـ  

      50222                                      الطابع القانو   امل ر ر عل  الملرائ 
 

ـــا يلـــــا : )اًووـــــو    1              ةـــــ  اا ـــــ  ل ر ـــــ     7               اضـــــ ف ااـــــ  البنـــــ                   ةــ

   (.  75         _ ةوامن      75 / 0 / 7  _      127         ة   انو      10      املادا 

 

      تـــار        052    نو       ةـــ   ـــا    01                              ر ـــو  افـــادا  ن ـــ  امل ك ـــ  ااملـــادا 

  (    1773              ) انو  ةوامن        1773 /  10 /  15
 

     ل  ا       50222                                ع  ك  ةنطق  عقار  

     ل  ا        050222                                            ع  ك   ضاء

     ل  ا         1220222                                        ع  ك  ة افظ 

     ل  ا         5220222                                             ع  ك  لبنا 

 

 

 

                                                          عــ  الشــهادا  التــي تبــ   عــ    وــود   ــ   عــ  ال ــوائح ال ــ ب   عــ    -

     ل.ل.        150222            ك  عقار 

                                               عـــــــــــــ  الشـــــــــــــهادا  ارثبجـــــــــــــف ةطااقـــــــــــــ   ـــــــــــــور الصـــــــــــــ ائف الملقار ـــــــــــــ    -

                                                                   الصــــــــــــــــــــــــــــــــــ ائف الركً   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــول عـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــار               

                                                                                                   ل.ل.        150222

                                                      عـــــ  كـــــ  تب  ـــــغ ا  اعـــــ   يجر ـــــه اةـــــ   ال ـــــ   الملقـــــاري عـــــ  ا علـــــ    -

     ل.ل.        150222                   الن قا  امل فوع 

 

                                                     الر ــــــو  املرووبــــــ  عــــــ  ةراوملــــــ  ال ــــــ    الملقار ــــــ   اامــــــرائ  ا    - 7

ـــاف  ااـــــ  ال                       ر ـــــو  الكشـــــف عـــــ  كـــــ  عقـــــار               طـــــابع القـــــانو                       ذلـــــ  ااالضــ

     ل.ل.        150222                   امل ر ر عل  الملرائ  

 

 

 

                       ر و  افادا  ن   امل ك    -

                                     ك  كشف االملقارا  التي يً كها أم ل  :  -
 

     ل  ا            150222                            ع  ك  ةنطق  عقار  

     ل  ا          520222                                          ع  ك   ضاء

     ل  ا         1520222                                      ع  ك  ة افظ 

     ل  ا          02220222 1                                         ع  ك  لبنا 
 

                                                 ت  ـــــــــ  ااــــــــــ  النصـــــــــف ر ــــــــــو  افـــــــــادا  الن ــــــــــ  التـــــــــي يقــــــــــ ةها تــــــــــ ب 

                                               م        اا اةملا  الاراملا ل  اةمل  التي يارمي اليها اناءم لط ،ها.
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ــع لر ــــ  الطــــابع املــــااا الشــــهادا   امل ــــتن ا  كافــــ    - 5                                                ت ضــ

     157         155                                           املحكورا اع    املنصو  ع يها لا القرار   ر   

     1706 / 3 /  15           املؤر    لا 

                                                  ت ــرول  الر ــو  املقطوعــ  املبا ــ  لــا لــحا اا ــ  ل اإلصــا    -

                                                    تابع ةااا اق ً  الر   عل  اال ر عاء الحي يط ـو اًووبـه 

                                                 اال ر صــال علــ    ـــخ امل ــتن ا  املشــار اليهـــا  االتــ   علـــ  

ـــــابع                 ال ــــــ    الملقار ــــــ   ــــ  الطـ ـــاف  ااــ ــ ـــــرائ   ذلــــــ  ااالضـ                                   اامـ

                              القانو   املرووو عل  اال ر عاء.

                                                       ت ضـــع لر ـــ  الطـــابع املـــااا الشـــهادا   امل ـــتن ا  كافـــ  املـــحكورا   - 5

           املــــــؤر    لــــــا      157         155                                   اعــــــ    املنصــــــو  ع يهــــــا لــــــا القــــــرار   ر ــــــ  

15  / 3 / 1706                                                                                         

                                                            ت رول  الر و  املقطوع  املبا   لا لحا اا   ل اإلصا  تابع ةااا   -

                                                       اق ًــ  الر ــ  علــ  اال ــر عاء الــحي يط ــو اًووبــه اال ر صــال علــ  

                                                      ــــــــــخ امل ــــــــــتن ا  املشــــــــــار اليهــــــــــا  االتــــــــــ   علــــــــــ  ال ــــــــــ    الملقار ــــــــــ  

ـــــان ــ ــ ـــــابع القــ ــ ــ ــــ  الطــ ــ ــ ــ ـــاف  ااـ ــ ــ ــ ـــــ  ااالضــ ــ ــ ـــــرائ   ذلــ ــ ــ ــــ                                         اامــ ــ ــ ــ ـــــو علـ ــ ــ                و   املرووــ

          اال ر عاء.

 لـــا 
م
    اةــا اذا تجـــا م    ًـــ  لـــح  الر ـــو  الث ثـــ   الـــف ل ـــ ا تـــ فع نقـــ ا
م
                                                         

                ن    ااما ن .

                                                       اذا كانــــف اململاة ــــ   اضــــمل  لر ــــ    ــــبي  ر ــــ  ةقطــــو  لــــا     امــــ  

 لصـــــــــن    
م
 نقــــــــ ا

م
        فرــــــــ فع عن ئـــــــــح الر ــــــــو  الا ـــــــــب    املقطوعــــــــ  ةملـــــــــا

م
     

م
                                       

         ااما ن .
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  20212021  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 
 

                                                          كام خاصة بالرسـوم املتوجبـة علـى كام خاصة بالرسـوم املتوجبـة علـى     أحأح    : :                                 التاسعة والستوك التاسعة والستوك             املادة املادة 

                                      إشغال األمال  العامةإشغال األمال  العامة

  

  

 ةي نص 
م
         فا
م
                                      ر   بصورا ا رثنائ    ملرا  ام ا فق :      

د ةهـــ  تقـــ ي  ت بـــا  الرق ـــ    اال ـــر ادا ةـــ  اا  ـــ   -                                                  تًـــ  

                                                     الكلــــا لبـــــ ال  اشــــغال اةةـــــ ل الب ر ـــــ   الغراةــــا   امل ـــــ دا لـــــا 

 ةـ  املـادا 
م
          ال قـرا اال اـ  ةـ  البنـ  ثاةنـا
م
                  ةملاا ـ  افشـغال غ ـ     :  11                           

ـــر         0217 /  61                                      القــــــانو   لألةــــــ ل الب ر ــــــ  ةــــــ  القــــــانو  ر ــــــ   ــ      ل ـ

                               أشهر ة  تار    شر لحا القانو .

ـــب   - ــ ــــ  اا ــ                                  % ةـــــــ  غراةـــــــا  الرـــــــأ ر لـــــــا ت ـــــــ ي  ر ـــــــو    72           تمل ـــ

ــــنوا   ــ ـــ   ـ ــ ــــ  عــ ــ ـــ ل الملاةـ ــ ــــغال اةةــ ــ ـــــرط       0217                            اشـ ـــ   شـــ ــ ـــا  بــ ــ               ةــ

                                                      ت ــ ي  لــح  الر ــو  لــا ةه ــ  أ صــالا  ــر  أشــهر ةــ  تــار    شــر 

         القانو .     لحا

      0202                                         يًكـــــ  تق ـــــ   ر ـــــو  اشـــــغال اةةـــــ ل الملاةـــــ  لملـــــاة   -

                                        مل ا ث ث  نوا  د   أي  غراةا  أ  فوائ .       0201  

                                                   يرووــو علــ  اةشـــما  الــراغب   ااال ــر ادا ةـــ  لــحا الرق ـــ   

                                                    تق ي  ت و  طـ   ـ ل ةه ـ  أ صـالا  ـر  أشـهر ةـ  تـار    شـر 

             لحا القانو .

ــــاغ ــــاع ا شـ ـــ  أوـــــ  ة ـ ـــ                   ةــ ـــر ادا ةــ ـــ  اال ــ ـــ ل الملاةـــــ  ةــ                                لا اةةــ

                                                 اا    الكلا لب ال  اشغال اةة ل الب ر    الغراةا  

                                                 ةـــــ  أوـــــ  ة ـــــاع ته  لرق ـــــ   ر ـــــو  اشـــــغال اةةـــــ ل الملاةـــــ  

       0201        0202      لملاة  

 

                 واء لحا اف   اح.
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                   لـــا ةواع ـــ لا  ت ـــر ق                                  لـــا مـــال الر  ـــف عـــ  ت ـــ ي  اة  ـــاط

 اليهــــــا الغراةــــــا  التــــــي كانــــــف ةمل ــــــاا ةنهــــــا 
م
                                     كافــــــ  اة  ــــــاط ةضــــــافا
م
                 

. 7                                 ترووو ع يها فائ ا اضاف   اًمل ل 
م
 %  نو ا
م
        

                                                 ت ت ــــو ر ـــــو  اشـــــغال اةةـــــ ل الملاةـــــ  علـــــ  أ ـــــا  ال  ـــــ ا ةـــــ  

ـــــا                                            التـــــــي لـــــــ  ي صـــــــ  فيهـــــــا ا  ـــــــال ب ـــــــبو  بـــــــاء كور نـــــــا       0202      الملــ

                    ال ا      الب  يا .                                  ا تنادا ل قرارا  الصادرا ع   مارا 

ــــ   - ــ ــ ــ ــ ـــــ  الب ر ــ ــ ــ ــ ـــ ل الملاةــ ــ ــ ــ ــ ــــاغ   لألةـــ ــ ــ ــ ــ ـــــا  الشـ ــ ــ ــ ـــ  ل ًؤ  ـــ ــ ــ ــ ــ                                            يًكــ

ـــ   ــ ـــــ  تن يــ ـــــربح اا ق قــ ـــــا  الــ ــــ  أ ــ ــــ    علـــ ـــــر ب  الـــ ــــمل  لضــ                                                   ااماضـــ

ـــن   ــ ـــــال  ــ ـــــ ا ةعًــ ــــ  الملائــ ـــــ  الب ر ـــ ـــ ل الملاةــ ــ ــــغال اةةــ ـــــ ال  اشـــ                                                   اــ

                                                         ةا بمل  ضً  اةعباء القاا   ل رن ي  ة   ارداتها ال نو  .      0202
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  20212021  النصوص القانونية ملشروع موازنة العامالنصوص القانونية ملشروع موازنة العام  للتعديالت املقترحة علىللتعديالت املقترحة على                                                                                        
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                     مصـار ف أعمـال التجديـد                    اجميل أ حاب العالقة       ::                السبعوك السبعوك             املادة املادة  

         والتجر ر
 

                            أعًال ت  يـ   ت ر ـر الملقـارا                             ير ً  أ  اب المل    ةصار ف  - 1

                                            الملائــ ا لهــ   ذلــ  ا ــرر ر ــ  ةقطــو    ــب  مل ــام  
م
 كــ  عقــار  فقــا
م
            

        ملا يلا:

 .(ل.لالرســـــــــــ  )

                 ث ثًاي  ألف ل  ا         3220222  0        3222             أ   ة  ة ام    -

        لبنان  
 

          0        3222    ة     -

  0              120222    اا    

ـــف         5220222 ــ ــ ــ ـــًاي  ألــ ــ ــ ــ              ً ــ

             ل  ا لبنان  

           120222   ة    -

  0           1220222    اا    

           ة  ــــــــــــــــــــــــــــــو  ل ــــــــــــــــــــــــــــــ ا         2220222 0 1

        لبنان  

    0             1220222  ة   -

     فو        ةا

      ة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو            105220222

ـــف  ــ ـــًاي  ألــ ــ                ً ــ

             ل  ا لبنان  
 

                                                      ا  امل كـــ   الـــحي  لـــ  ي ضـــر ا أعًـــال الر  يـــ   الر ر ـــر ب ـــبو     - 2

                                                            غ ــابه  أ  الــحي  تًنملــوا عــ  دفــع الر ــو  املط وبــ  توضــع اشــارا علــ  

                                                             ة اضر الر  ي  الملائ ا له  اق ً  الر و  املرووب  ع يه   ال ي ري 

    .                       ةر ر الاة  عل  لحا الر 

 

                                                        ا  أعًــــال الر  يــــ   الر ر ــــر لــــا لبنــــا  اــــ أ  ةنــــح  ــــ  ر القــــرار 

                    )ت  يـــ   ت ر ـــر االةـــ ل       1706 / 3 /  15      تـــار        156             التشـــريعا ر ـــ  

                                                        الملقار ـــ (  رغـــ  ةـــر ر لـــح  املـــ ا الاةن ـــ  الطو  ـــ  اق ـــف ةنـــاتق 

                                                          ع يــ ا لــا لبنــا  لــ  تباشــر فيهــا أعًــال الر  يــ   الر ر ــر ة ــباب 

ــــاا ــ ـــ  املــ ــ ـــــا الرًو ـــ ــ ـــــ ا ألًهـ                             ا الــــــــ م  لهــــــــح  االعًــــــــال  م ــــــــ  ا                          ع يـــ

                                                      أ  اب اةة ل  اا قو  المل ا   لا املنـاتق غ ـ  املً ـوم  لهـ  

                                                        اا ق لا ا  تجـري أعًـال الر  يـ   الر ر ـر لـا ةنـاتقه  فد ـال 

                                                       عقـــاراته  لـــا نظـــا  ال ـــ   الملقـــاري الـــحي يثبـــف ة ك ـــته    ــــؤة  

                                  له  الثق  املط ق  اق ود لحا ال   .

                                    ًـال عً  ـا  الر  يـ   الر ر ـر لـا وً ـع                      ة  أوـ  اف ـرا  لـا اك

              الـحي يووـو علـ        الـنص                                       املناتق ال بنان   املربق   ت  ا  ـ اح لـحا 

                                                      ا ـ اب المل  ــ  ا  ير ً ــوا ةصـار ف أعًــال الر  يــ   الر ر ــر 

                                                       الملائــ ا لملقــاراته   ذلــ  اــ فع ر ــ  ةقطــو  االا ــب  مل ــام  كــ  

      عقار.

 اعــادا الملًــ             لــح  املــادا          ا  ا  ــ اح 
م
             لــو فمل  ــا
م
   ةــ      13          اــنص املــادا         

ــــف       1706 / 3 /  15      تـــــــــــار        156                    القـــــــــــرار التشـــــــــــريعا ر ـــــــــــ   ــ ــ ــ ـــي ألغ ــ ــ ــ ــ            التــ

            بًووـــو لـــح        1757 / 6 /  10      تـــار        121                     ااملر ـــو  افشـــ  ااا ر ـــ  

                                                      املادا كا  أ  اب الملقارا  ير ً ـو  ةصـار ف أعًـال الر  يـ  

           الر ر ر.
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                                   إعفــــاء مـــن ضــــر بة الـــدخل، امل سســــات التــــي       ::                  والســـبعوك والســـبعوك                   الحاديــــةالحاديــــة            املـــادة املـــادة  

                                                           اوقفــــو عــــن العمــــل بشــــكل نهــــائي نييجــــة إنفجــــار مرفــــت بمــــروت إ ا عــــادت 

                            إلى مزاولة أعمالها من جديد:

 

 
م
   فا
م
                                                       ةي نـص   ـر  تمل ـ  ةـ  ضـر ب  الـ    علـ  أربـاح املهـ  الصـناع         

            املؤ  ــــا      0203        0200        0201                                   الرجار ــــ   غ ــــ  الرجار ــــ  عــــ  اةعــــوا  

                                                                الرجار ــ  التـــي تو  ـــف عـــ  الملًـــ  بشـــي  نهـــائ  نت جـــ  ان جـــار ةرفـــأ ا ـــ    

                                     اذا عاد  اا  ةاا ل  أعًالها ة  و ي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل ًؤ  ـــــا  الر
م
             تشـــــ  ملا
م
                               جار ـــــ  التـــــي تو  ـــــف عـــــ  الملًـــــ  بشـــــي        

                                                           نهـــائ  نت جـــ  ان جـــار ةرفـــأ ا ـــ    ااـــ  ةملـــا دا ةاا لـــ  أعًالهـــا ةـــ  

      و ي  

 

                 واء لحا اف   اح.
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  20212021  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام                                                                                        
  

 األسباب املوجبة نص املقترحال النص الحالي

                                                                          مســــاهمة الدولــــة لــــي اكــــاليف امل سســــات التــــي مســــاهمة الدولــــة لــــي اكــــاليف امل سســــات التــــي       ::                الســــبعوك الســــبعوك     و و                   الثانيــــةالثانيــــة            املــــادة املــــادة  

 خالل العام   اا
 
 خالل العام   إقفالها قسرا
 
             إقفالها قسرا
 
                         
 
              20202020          

 

 ةي نــــــــص   ــــــــر  ملــــــــرا  امــــــــ ا فقــــــــ   ت ــــــــر    املؤ  ــــــــا  ضــــــــً  
م
                                                فـــــــا
م
    

  ــ ل الملـا  
م
           القطاعـا  التـي أ   ــف   ـرا
م
                      اًووــو  ـرارا  ةج ــس     0202                        

                                                        ال ا   ـــ   الب ـــ يا  املرمل قـــ  االرـــ اا    افوـــراءا  الو ائ ـــ                الـــومراء   م ـــر 

                                                              ملواوهـــ   بـــاء كور نـــا  ةـــ  م ـــ  ةـــ  الضـــر ب  علـــ  اةربـــاح )ضـــر ب  البـــاب 

                                  اًثااـــــ  ة ـــــالً  ةـــــ  ال  لـــــ  لـــــا تيـــــال ف       0202                   اة ل( عـــــ  أعًـــــال  ـــــن  

                                                                املؤ  ـا  التــي ا ـرًر  اــ فع ن قاتهــا اًـا فيهــا ر اتـو  أوــور ة ــر  ةيها 

        اف  ال.           ل ف  ا 

 

                   % ةـــــ  ضـــــر ب  الر اتــــــو   52                                   ي ـــــ د ةقـــــ ار لـــــحا اا  ـــــ  الضــــــر بي اًملـــــ ل 

                                         اةوور املقرطمل   امل  دا   ل ف  ا اف  ال.

 

                                                           ت ـــ د عنـــ  اال رضـــاء  د ـــائق تطب ـــق لـــح  املـــادا اًووـــو  ـــرار يصـــ ر عـــ  

              م ر املال  .

 

 

 

 

 

 
 

  ــ ل الملــا  
م
           ةــ  أوــ  ة ــاع ا املؤ  ــا  التــي تــ  ا  الهــا   ــرا
م
                                          

                                        التي ا رًر  لا ت  ي  ر اتو مل ر  ةيها         0202

 

                 واء لحا اف   اح.
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                                                                        عفـــاء الشـــر ات الدامجـــة مـــن ضـــر بة الـــدخل عفـــاء الشـــر ات الدامجـــة مـــن ضـــر بة الـــدخل   إإ      ::                  والســـبعوك والســـبعوك                   الثالثـــةالثالثـــة            املـــادة املـــادة  

                                        ملدة مجددة وضمن شروطملدة مجددة وضمن شروط                      على األرباح على األرباح 

     

 ةي نـــــــص   ـــــــر  تمل ـــــــ  ةـــــــ  ضـــــــر ب  الـــــــ    علـــــــ  اةربـــــــاح  ملـــــــ ا 
م
                                                  فـــــــا
م
    3   

                                                             ــــــنوا  ةــــــ  تــــــار   الــــــ ةج  الشــــــركا  ال اةجــــــ   علــــــ  أ  ال يا ــــــ  اوًــــــااا 

                                                         افع ــــــاء ةـــــــ  الضـــــــر ب  علــــــ  ةجًـــــــو    ًـــــــ  رأ ــــــًال الشـــــــركر   ال اةجـــــــ  

                                                   جــــ   شــــرط أ  ت ــــرًر الشــــرك  ال اةجــــ  لــــا ا ــــر  ا  ة ــــر  ة         املن ة

                                                           الشــرك  املن ةجــ  ااــ  وانــو ة ــر  ةيها  ملــ ا ال تقــ  عــ  ثــ ث  ـــنوا   

                                                        شــــــرط أ  ال يقــــــ  عــــــ د امل ــــــر  ة   لــــــا كــــــ  شــــــرك  ارــــــار   الــــــ ةج عــــــ  

                                                              ً ــــــ    أ  ال تقــــــ    ًــــــ  اة ــــــول الثاارــــــ  املاديــــــ  لــــــا كــــــ  ةنهًــــــا ارــــــار   

                                          ل.ل. )ة  ار   ً ًاي  ة  و  ل  ا لبنان  (.   2            105220222022         ال ةج ع  

                                                               كًا تمل   الشـرك  املن ةجـ  ةـ  أي ضـر ب  ترووـو ع يهـا اا ـرثناء ضـر ب  

         الروميع.

 

                 ووـــو  ـــرار يصـــ ر عـــ                                            ت ـــ د عنـــ  اف رضـــاء  د ـــائق تطب ـــق لـــح  املـــادا اً

              م ر املال  .

 

                                               ي تث ى ة  نص لح  املادا املصارت  املؤ  ا  املال  .

 

 

 

 

 ة  اف  ال        ة  أو  
م
           ت     الشركا  عل  ال ةج ا ال
م
                            

 ف رًرار   عً  امل ر  ة   
م
                          تأة نا
م
        

 

                 واء لحا اف   اح.
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 املوجبة األسباب النص املقترح النص الحالي

                                                                        إعفـــــــاء فوائـــــــد الودائـــــــع ال ديـــــــدة بـــــــالعمالت إعفـــــــاء فوائـــــــد الودائـــــــع ال ديـــــــدة بـــــــالعمالت     : :                   والســـــــبعوك والســـــــبعوك                   الرابعـــــــةالرابعـــــــة            املـــــــادة املـــــــادة  

                                                                                        االجننية لدى املصارف من الضر بة ملدة ثالث سنواتاالجننية لدى املصارف من الضر بة ملدة ثالث سنوات

 

 ةي نـــــــص   ـــــــر  تمل ـــــــ  ةـــــــ  ضـــــــر ب  املـــــــادا 
م
                                  فـــــــا
م
               ةـــــــ  القـــــــانو  ر ـــــــ      51    

                                                      تملـــ ي تها  ملـــ ا ثـــ ث  ـــنوا   ال وائـــ  الناتجـــ  عـــ  الودائـــع       0223 /   177

 أ  ةــــ            اةونب ــــ  ال
م
       تــــي يــــر  ايــــ اعها لــــ   املصــــارت الملاة ــــ  لــــا لبنــــا  نقــــ ا
م
                                               

                                                             ــ ل ت و ــ  ةصـــرلا ةــ  أمـــ  املصــارت الملاة ـــ   ــارج لبنـــا   بملــ  تـــار   

                  شر لحا القانو .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فيــــ ا   دائــــع أونب ــــ  لــــ   املصــــارت الملاة ــــ  لــــا لبنــــا  
م
                                                تشــــ  ملا
م
      

 أ  ةـــــ   ـــــ ل ت و ـــــ  ةصــــــرلا ةـــــ  أمـــــ  املصـــــارت الملاة
م
                                          نقـــــ ا
م
ــــ           ــ

             ارج لبنا  

                              ة  أو  تاش   القطا  املصرلا 

 

                 واء لحا اف   اح.
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 1املادة 

 

 

 

 

 

     يًا                                                  ال تملر ــــــ  ةـــــــ  لوامــــــق االوـــــــر  ال ت ضـــــــع لضــــــر ب  الـــــــ    الرقـــــــ 

                                                          المل ا ـــ  ةـــ  ةاكـــ   ة ـــبس التـــي يًكـــ  ا  يؤةنهـــا ا ـــ اب الملًـــ  ليـــ  

                                                          ةـــ  اوـــرائه  املنت ـــب   ااـــ  الصـــن    الـــوت ي ل ضـــًا  االورًـــااا  ال 

                                                         تملر   ة  عنا ـر الك ـو ااماضـع الشـ  اكا  الصـن    املـحكور  كًـا 

                                                          تملر ــــ  ةــــ  االعبــــاء القاا ــــ  ل رن يــــ  ةــــ  االربــــاح  ذلــــ  ضــــً  الشــــر ط 

           ا القانو .            امل  دا لا لح

 

                                                                تعديـــــــل الفقـــــــرة األولـــــــم مــــــن املـــــــادة تعديـــــــل الفقـــــــرة األولـــــــم مــــــن املـــــــادة       ::                  والســــــبعوك والســــــبعوك                   الخامســــــةالخامســــــة            املــــــادة املــــــادة 

                )املتعلـــــق )املتعلـــــق             19991999  //    1010  //    2626              اار ــــــ  اار ــــــ            137137                                                    الثانيــــــة مـــــن القانــــــوك رقــــــ  الثانيــــــة مـــــن القانــــــوك رقــــــ  

                                                                                                              بقيمة التقديمات الغذائية املمنوحة للمستخدممك واألجـراء لـي بقيمة التقديمات الغذائية املمنوحة للمستخدممك واألجـراء لـي 

                            القطاع الخاص(القطاع الخاص(

  

  

     137   ـ                                                       تملـــــ ل ال قــــــرا اة لــــــ  ةـــــ  املــــــادا الثان ــــــ  ةـــــ  القانــــــو  ر ـــــ

ــــ        1777 /  12 /  06       تار ــــــــــــــ   ــ ــ ــ ـــــ يًا  الغحائ ـــ ــ ــ ــ ــــ  الرقــ ــ ــ ــ ـــــ  اق ًـــ ــ ــ ــ                                   )املرمل قــ

 ملا يلا:
م
        املًنوم  ل ً ر  ة    اةوراء لا القطا  ااما (  فقا
م
                                                 

 

ـــ   ــــ اب الملًـــ                      الرقــــــ يًا  املــــــحكورا لــــــا     ةــــــ                            ي ــــــر    اةوــــــراء  أ ــ

                                      املادا اة ا  ضً  م  د املبالغ الرال  : 

 

                  يو  عً  فمللـا  علـ                                           ت مل   الت ل  ا لبنان   لي  أو    ع  ك 

                                                    شـــي   وبـــ  تملـــا  أ    ـــ ً  تملـــا   ت ـــرملً  لـــا املطـــاع  أ  لــــا 

                       ةراور املواد الغحائ   .

 

 

 

 

 

 

 ل رــ    الكب ــ  لــا الق ًــ  الشــرائ   ل  ــ ا ال بنان ــ    ةــ  أوــ  
م
                                                           نظــرا
م
    

                                                  تقـــــــ ي  الـــــــ ع  ل ً ـــــــر  ة    اةةـــــــر الـــــــحي يقر ـــــــ ي رفـــــــع   ًــــــــ  

                         الرق يًا  الغحائ   له   

 

        ف   اح.              لحل  واء لحا ا
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                                          اقسيط الرسوم البلديةاقسيط الرسوم البلدية    : :                   والسبعوك والسبعوك                   السادسةالسادسة            املادة املادة  

  

 ةي نص   ر   بصورا ا رثنائ    يًكـ  تق ـ   الر ـو  
م
                                                  فا
م
    

                                     لـــــ  كافـــــ  املي  ـــــ    املؤ  ـــــا  الرجار ـــــ  عـــــ                   الب  يـــــ  املرووبـــــ  ع

ــــاة    ــ                                   التـــــــي يا ـــــــ  ةجًوعهـــــــا عـــــــ  ة  ـــــــو  ل ـــــــ ا       0202        0217        الملـ

                       لبنان   مل ا ث ث  نوا .

 

                                                      يرووـــو علـــ  الـــراغب   ااف ـــر ادا ةـــ  أميـــا  لـــح  املـــادا تقـــ ي    

                                                     ت ـــو  طـــ  ااـــ  الب  يـــ  اململن ـــ   ـــ ل ةه ـــ  أ صـــالا ث ثـــ  أشـــهر 

                               ت ــ ي  ال فملــ  اة اــ  التــي يجــو أ                             ةــ  تــار    شــر لــحا القــانو    

ًــــ  الر ــــو  املط ــــوب تق ــــ طها ضــــً    15          ال تقــــ  عــــ    ـــ                                         % ةـ

              امله   ذاتها. 

 

                                                     لـــا مـــال الر  ـــف عـــ  ت ـــ ي  اة  ـــاط املربق ـــ  لـــا ةواع ـــ لا  

. 7                                           ت ر ق كاف  اة  اط  ترووو ع يها فائ ا اًمل ل 
م
 %  نو ا
م
        

 

      ـــــرار                                               ت ـــــ د عنـــــ  اال رضـــــاء د ـــــائق تطب ـــــق لـــــح  املـــــادا  اًووـــــو 

                                 يص ر ع   م ر ال ا      الب  يا .

 

 

 

 

                                                    ةـــ  أوـــ  ة ـــاع ا املي  ـــ    املؤ  ـــا  الرجار ـــ  املر   ـــ   عـــ  

ــــاة    ـــ  الملــ ــــ  عــ ــــو  الب  يــ ــــ ي  الر ــ           التــــــي يا ــــــ        0202        0217                                ت ـ

                                                      ةجًوعها ع  ة  و  ل  ا لبنان   تق  طها مل ا ث ث  نوا   

 

                 واء لحا اف   اح.
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

       13      املادة 

                                    يمل   ة  الر   عل  الق ً  الرأو  ي :  

                                                       االاا ــ  امل صصــ  ال اةــ  الشــملائر ال يا ــ  ل ًــحالو اململ ــ ت بهــا   -   1

       ر ً ا.

                   القنصـــــــــ     كـــــــــ                                       االاا ـــــــــ  التـــــــــي تشـــــــــغ ها البملثـــــــــا  ال ا وةا ـــــــــ   -   0

                                                   ةوطـــــــــف لـــــــــا لـــــــــح  البملثـــــــــا  يرًرـــــــــع ااا صـــــــــان  ال ا وةا ـــــــــ   شـــــــــرط 

               اململاة   ااملث .

                                                      االاا ـــــ  التـــــي تشـــــغ ها ةنظًـــــ  االةـــــ  املر ـــــ ا  فر عهـــــا  الوكـــــاال    -   3

                                                               املنبثقـ  عنهــا  ةًث ــو االعضــاء فيهــا اي املنــ  بو   املنــ  بو  اململــا نو  

                            اام  اء  اةناء  ر الوفود.

                                         تـــــي ال ترــــوع  الـــــربح علــــ  ا  ت ـــــ د لــــح  املؤ  ـــــا            املؤ  ــــا  ال  -   1

    11                                                    اقـــــرار يصـــــ ر عــــــ  ةج ـــــس الــــــومراء )فقـــــرا ةضــــــاف  االقـــــانو  ر ــــــ  

     1772 / 5 /  02      تار   

      0212                                                    االاا   املشغول  ة  ال  ل  ةنـح تـار   اشـغالها  متـى  ـن    -   5

                                                             ال ت ـــ  د الر ـــو  التـــي  ـــبق دفملهـــا.  تملر ـــ  ال ـــ  ا  اململطـــاا  ـــااقا 

        الشـــــــؤ                                وـــــــراء لـــــــحا االلغـــــــاء    رـــــــوا   م ـــــــرا                    ل ب ـــــــ يا  ة ـــــــ دا ةـــــــ 

                                                            الب  ي   القر     املال   اقرار ةش  ل تن  ح ةضًو  لح  املادا.

 

      مـــن مـــن         1313                  مـــن املـــادة مـــن املـــادة       55                        تعـــديل البنـــد تعـــديل البنـــد     : :                   والســـبعوك والســـبعوك                   الســـابعةالســـابعة            املـــادة املـــادة 

                                وتعديالاـــــــــه )قـــــــــانوك وتعديالاـــــــــه )قـــــــــانوك             19881988  //  88  //    1212          اـــــــــار  اـــــــــار          8888  //    6060                        القـــــــــانوك رقـــــــــ  القـــــــــانوك رقـــــــــ  

                                                  الرسوم والعالوات البلدية(الرسوم والعالوات البلدية(

  

  

    88 /  60               مــــــــــن القــــــــــانوك رقـــــــــــ      13  ة        مــــــــــن املــــــــــاد   5           يعــــــــــدل البنــــــــــد 

        العـــــــــــالوات   و                        وتعديالاـــــــــــه )قـــــــــــانوك الرســـــــــــوم       1988 / 8 /  12     اـــــــــــار  

 ملا يلي:
 
        البلدية( وفقا
 
              

 

 

 

 

 

 

 

                                            اةاا   املشغول  ة  ال  ل  ةنح تار   اشغالها.  - 5
 

                                                   اةاا ـــــ  املشـــــغول  ةـــــ  املؤ  ـــــا  الملاةـــــ  ةنـــــح تـــــار   اشـــــغالها   - 6

       دفملها.                           ال ت   د الر و  التي  بق      0202 /  10 /  31        لغاي  
 

                                             ال تســـــــــتفيد مـــــــــن هـــــــــذا اإلعفـــــــــاء ال هـــــــــات التـــــــــي تســـــــــتفيد مـــــــــن 

                                  اإلعفاءات املمنوحة للم سسات العامة.

 

                                                        م   أ  ال  ل   املؤ  ـا  الملاةـ  تشـغ  اافيجـارا عـ ا ةبـا   

                                                         لقــاء اــ ال  ةرت ملــ    ا  عــ   اع ائهــا ةــ  كافــ  الر ــو  الب  يــ  

               تــو ع يهــا ةبــالغ                                               علـ  اةاا ــ  امل ــرأورا ةـ  الغ ــ   املشــغول  ةنهـا ير 

                                                        ــنو   تائ ــ   ةًــا يرملـــارر   ضــملها املــااا   ا ــ   أ  اشـــغالها 

                         اــ  لــو لــا  ــب   تأديــ    ةــ                                 لهــح  املبــا   ال ياــرج لهــا ةــ ا    

                ت     ةرفق عا          عاة  أ 

                                                           م ـ  أنــه ال يجــوم أ  تــ فع ال  لــ  ر ـو  ا  يــ  علــ  املبــا   التــي 

ـــ ـــ   ال تاـــــرج لهـــــا ةـــــ ا     لـــــا مــ ـــ  الغ ــ                 أ  ال قـــــرا                                           ت ـــــرأورلا ةــ

                                                      اة اــــ  ةــــ  املــــادا الثاةنــــ  ةــــ   ــــانو  ضــــر ب  اةةــــ ل املبا ــــ   ــــ  

ــــ   ـــ ل املبا ــــــ  علــ ـــ  الب ــــــ يا  ةــــــ  ضــــــر ب  اةةـــ ـــي  دائـــ ــــف بشـــ                                                   أع ــ

                            ةبانيها متى لو كانف ةؤورا  

      0202              لغاي  الملا        0211                                  م   أ  الر و  الب  ي  ع  اةعوا  

ـــــا                                                املرووبـــــــ  علـــــــ  املبـــــــا   التـــــــي تشـــــــغ ها ادارا  ال  لـــــــ            املؤ  ــ

                                               الملاة  ااتف ت و  الث ثًاي  ة  ار ل  ا لبنان   

 

                      لحل  واء لحا اف   اح.
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       80      املادة 

 

                      ر االر ـــــــ   ةنظًـــــــ  االةـــــــ                                  تمل ـــــــ  ةـــــــ  ر ـــــــمي ا شـــــــاء   ـــــــ ان  املجـــــــار 

                                      املر  ا  فر عها  الوكاال  املنبثق  عنها.

 

                                                             كًـا تمل ـ  االاا ـ  املشـغول  ةـ  ال  لـ  ةنـح تـار   اشـغالها  متـى  ـن  

                                ال ت   د الر و  التي  بق دفملها      0212

 

                              مـــــن القـــــانوك رقـــــ  مـــــن القـــــانوك رقـــــ          8080                        تعـــــديل املـــــادة تعـــــديل املـــــادة       ::                  والســـــبعوك والســـــبعوك                   الثامنـــــةالثامنـــــة            املـــــادة املـــــادة 

                        انوك الرســـــــــــــــــوم انوك الرســـــــــــــــــوم                       وتعديالاـــــــــــــــــه )قـــــــــــــــــوتعديالاـــــــــــــــــه )قـــــــــــــــــ            19881988  //  88  //    1212            اـــــــــــــــــار   اـــــــــــــــــار           8888  //    6060

                                    والعالوات البلدية(والعالوات البلدية(

  

  

عــدل املـــادة ثمـــانوك مـــن القــانوك رقـــ  
ُ
                                ت
ُ
              )قـــانوك الرســـوم     88 /  60 

 ملا يلي:       1988 / 8 /  12        ( اار    ة               والعالوات البلدي
 
         وفقا
 
     

 

                                                     تمل ـــ  ةـــ  ر ـــمي ا شـــاء   ـــ ان  املجـــار ر  اةر ـــ   ةنظًـــ  اةةـــ  

                                      املر  ا  فر عها  الوكاال  املنبثق  عنها.

 

          كًا تمل  :
 

                                         ا   املشغول  ة  ال  ل  ةنح تار   اشغالها.   اةا  - 1

 

                                                   اةاا ـــــ  املشـــــغول  ةـــــ  املؤ  ـــــا  الملاةـــــ  ةنـــــح تـــــار   اشـــــغالها   - 0

                                     ال ت   د الر و  التي  بق دفملها.    0202 /  10 /  31        لغاي  

 

                                             ال تســـــــــتفيد مـــــــــن هـــــــــذا اإلعفـــــــــاء ال هـــــــــات التـــــــــي تســـــــــتفيد مـــــــــن 

                                  اإلعفاءات املمنوحة للم سسات العامة.

 

 
 

                                      ملؤ  ـا  الملاةـ  تشـغ  اافيجـارا عـ ا ةبـا                     م   أ  ال  ل   ا

                                                         لقــاء اــ ال  ةرت ملــ    ا  عــ   اع ائهــا ةــ  كافــ  الر ــو  الب  يــ  

                                                            علـ  اةاا ــ  امل ــرأورا ةـ  الغ ــ   املشــغول  ةنهـا يرتــو ع يهــا ةبــالغ 

                                                        ــنو   تائ ــ   ةًــا يرملـــارر   ضــملها املــااا   ا ــ   أ  اشـــغالها 

                   لــا  ــب   تأديــ    ةــ        اــ  لــو                                لهــح  املبــا   ال ياــرج لهــا ةــ ا    

                ت     ةرفق عا          عاة  أ 

                                                           م ـ  أنــه ال يجــوم أ  تــ فع ال  لــ  ر ـو  ا  يــ  علــ  املبــا   التــي 

ـــ   أ  ال قـــــرا  ـــ   ال تاـــــرج لهـــــا ةـــــ ا     لـــــا مــ ـــ  الغ ــ                                                        ت ـــــرأورلا ةــ

                                                      اة اــــ  ةــــ  املــــادا الثاةنــــ  ةــــ   ــــانو  ضــــر ب  اةةــــ ل املبا ــــ   ــــ  

ـــ  ـــ  الب ــــــ يا  ةــــــ  ضــــــر ب  اةةـــ ـــي  دائـــ ــــف بشـــ ــــ                                       أع ــ              ل املبا ــــــ  علــ

                            ةبانيها متى لو كانف ةؤورا  

      0202              لغاي  الملا        0211                                  م   أ  الر و  الب  ي  ع  اةعوا  

                                                      املرووبـــــــ  علـــــــ  املبـــــــا   التـــــــي تشـــــــغ ها ادارا  ال  لـــــــ   املؤ  ـــــــا  

                                               الملاة  ااتف ت و  الث ثًاي  ة  ار ل  ا لبنان   

 

                      لحل  واء لحا اف   اح.
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  20212021  املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العاماملقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام  للتعديالتللتعديالت
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                            إعفاء م قـو ليسـديد الرسـ  عـن  ـل إعفاء م قـو ليسـديد الرسـ  عـن  ـل       ::                                  التاسعة والسبعوك التاسعة والسبعوك             املادة املادة  

                                                                                                      اــــرخيص لســــيارة معــــدة لتيجــــار مــــن الغمــــر باإلضــــافة إلــــى ســــائر اــــرخيص لســــيارة معــــدة لتيجــــار مــــن الغمــــر باإلضــــافة إلــــى ســــائر 

          20222022  وو            20212021                                                    الرسوم املتوجبة عن السنوات الرسوم املتوجبة عن السنوات 

  

  

مل ــــ  ةؤ 
ُ
       ت
ُ
 ةــــ  الر ـــــ  الـــــوارد لــــا البنـــــ   

م
                           رـــــا
م
 املرمل ـــــق    6   

م
        ةــــ   اد ـــــا
م
        

                                                 ار ـــــو  ال ــــــ ا  ص ااما ــــــ  لــــــا وــــــ  ل الر ــــــو  امل ر ضــــــ  علــــــ  

   ةــ       117                                               ة ر ـف أنـوا  املركبــا  اتل ـ  املنصـو  ع  ــه لـا املـادا 

   (      0210 /  12 /  00      تــــــار        013                               ــــــانو  ال ــــــ   اا  يــــــ  ) ــــــانو  ر ــــــ  

                 ًار   أعًالها ع                                             ال  ارا  التي تً كها  كاال  تأو   ال  ارا  مل

   .     0200        0201        ال نوا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةــــــ  اةعبــــــاء التــــــي تر ً هــــــا 
م
 لأل ضــــــا  اف رصــــــادي   ت    ــــــا

م
                        نظــــــرا

م
                         

م
    

                                                     كــــــــاال  تــــــــأو   ال ــــــــ ارا  عــــــــ  ال ــــــــ ارا  التــــــــي تً كهــــــــا ملًار ــــــــ  

                                                         أعًالهـــا  ال ــــ ًا لـــا طــــ  الركــــود الكب ـــ  الــــحي يملـــا   ةنــــه القطــــا  

         ال  اخا 

 

                 واء لحا اف   اح.
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  20212021  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                                        رفع نسب االسيثمار لي املناطق الصناعيةرفع نسب االسيثمار لي املناطق الصناعية      ::                  الثمانوك الثمانوك             املادة املادة  

 

 

 ةي نـــــص   ـــــر   ملـــــ ا ثـــــ ث  ـــــنوا  ةـــــ  تـــــار    شـــــر لـــــحا 
م
                                              فـــــا
م
    

ــــا املنــــــاتق      ٪  كا  02                    القـــــانو   ترفــــــع اا ــــــب   ــــتثًار لــ ــــو اال ــ ــــ    ــ                           فــ

                                 الصناع   عل  اةراض ي ال بنان  . 

 

                                                    ت ــــ د د ــــائق تطب ـــــق لــــح  املــــادا اًووـــــو  ــــرار يصــــ ر عـــــ   مراء 

                                       الصناع   اةشغال الملاة   النق   املال  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                            ة  أو  رفع   و اف تثًار لا املناتق الصناع   

 

                 واء لحا اف   اح.
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  20212021  ديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعللتع
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

                                اســــــييفاء الضــــــرائب والرســــــوم بــــــاللمرة   :                        املــــــادة الخامســــــة والثالثــــــوك 

           اللبنانية:

 ةي نـــــــــص   ـــــــــر عـــــــــا  أ   ـــــــــا   ت ـــــــــرول  وً ـــــــــع الضـــــــــرائو 
م
                                             فـــــــــا
م
    

                         مـــــــ ةا  التــــــــي تقـــــــ ةها ال  لــــــــ                                الر ـــــــو   اةوـــــــور عــــــــ  كـــــــ  أنــــــــوا  اا

                                                               ال بنان ـ  ع ــ  ة ر ــف أنــوا  املؤ  ــا  املً وكــ  أ  املًولــ  أ  املــ ارا  

 ةـــ   بـــ  ال  لـــ   اـــال   ا ال بنان ـــ  فقـــ   اًـــا فيهـــا دفـــع 
م
 أ  وائ ـــا

م
                                                    ك  ـــا

م
         

م
    

                                       ايجارا  املبا   امل رأورا ة   ب  ال  ل .

    ــــــ                                                           اذا ا رضـــــف الضــــــر را ةملادلــــــ  ال  ــــــ ا ال بنان ــــــ  اــــــأي عً ــــــ  أونب

 ل ت ــمل  ا 
م
  فقــا

م
          االا ــب  ةوــور بملــ  اامــ ةا   ف يــو  ذلــ  الااة ــا

م
     

م
                                           

                                           الر ً   التي ي رضها املصرت املركاي ال بنا  .

                                                        أةــــــا االا ــــــب  ااــــــ  مصــــــ  ال  لــــــ  لــــــا  طــــــا  ا ــــــر راج الــــــن    الغــــــام 

 االــــــــ  الر اةة  كــــــــ  أ  
م
                     ةشـــــــرقاتهًا  ب ملهــــــــا ف يـــــــو  ا ــــــــت  اةلا مصـــــــرا
م
                                      

        ال ور .

 

 

                                القــــانوك النافــــذالقــــانوك النافــــذ      مــــن مــــن         3535                        إلغــــاء املــــادة إلغــــاء املــــادة       ::          انوك انوك           والثمــــوالثمــــ                  الحاديــــةالحاديــــة            املــــادة املــــادة 

 
 
 ح مـــــــا
 
 ح مـــــــا
 
     
 
                                                    )املوازنـــــــة العامـــــــة واملوازنـــــــات )املوازنـــــــة العامـــــــة واملوازنـــــــات             20202020  //  33  //  55            اـــــــار   اـــــــار         66        رقـــــــ  رقـــــــ      

      ( (         20202020                        املمحقة لعام املمحقة لعام 

  

  

         النافح          القانو      ة     35       املادا      ت غ 
م
 مكًا
م
      0202 / 3 / 5       تـار     6     ر ـ       

      عنهـــا          ي ـــرملار   (    0202      لملـــا         امل  قـــ             املوامنـــا         الملاةـــ           )املوامنـــ 

        الرااا:       االنص
  

           ال بنان  :         اال   ا    ل     ت رو

             ال بنان  .        ل   ل       تملود      التي       اا صص -

          الر و .         الضرائو -

           ال بنان ـ         ال  لـ         تقـ ةها      التـي         اامـ ةا        أنـوا     ك     ع         الب ال  -

          املــ ارا      أ          املًولــ      أ           املً وكــ          املؤ  ــا        أنــوا        ة ر ــف      ع ــ  
م
 ك  ــا
م
      

      أ  
م
 وائ ا
م
           ال بنان ـ         ال  ـ ا        ةملادلـ          الضـر را       ا رضف       اذا         ب ها     ة        

     ذلـ         ف يـو            اامـ ةا       بملـ        لبـ ال          االا ـب         أونب ـ       عً ـ      اـأي

 
م
 الااة ا
م
          

م
  فقا
م
       لبنا .      ةصرت        ي  دلا      التي         الر ً            ل ت مل  ا      

     يلا:    ةا        ال قرا     لح        أميا     ة   ُ      ُي تث ى

 

                                                     م ــ  انــه يقر ــ ي ا ــت  اء الضــرائو  الر ــو   بــ ال  اامــ ةا  

                                                             التـــي تقـــ ةها افدارا  الملاةـــ  اـــال   ا ال بنان ـــ  اا ـــرثناء عـــ د ةـــ  

                      ت   الضرائو  الب ال   

 

                 واء لحا اف   اح.
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 أوال
 
ــــص   :    ــ ــــي          اةربـــــــــاح       اا صـــ ــ ــــود      التـــ ــ ـــــ       تملـــ ــ ـــــ         ل   لــ ــ ـــــ دا           ال بنان ــ ــ         امل ــ

        الـــن          ا ـــر راج       طـــا     ةـــ         ال  لـــ       ك صـــ           اةونب ـــ           اـــالملً  

         ب ملها.             ةشرقاتهًا          الغام 

 
 
 ثانيــــــــا
 
ـــــرائو   :      ــ ــــو          الضـ ــ ـــــ           الر ــ ــ ـــــرادا          الر اتــــــــو     علــــــــ          املرووبـ ــ             افيـ

ـــ          الملائــــ ا           ال وائـــــ             الملائــــ ا            اةونب ـــــ           اـــــالملً            ة ــــر قيها     ااــ

      اة ص:       عل 

         امل فوعــ             ة  قاتهــا          اةوــور         الر اتــو     علــ          املرووبــ          الضــر ب  -

         اةونب  .         االملً  

     ر ــ           القــانو      ةــ     51       املــادا    ا    أميــ       اًووــو         املرووبــ          الضــر ب  -

        امل  قــ             املوامنــا         الملاةــ          املوامنــ          ) ــانو              تملــ ي تها      0223 /   177

ــــا  ـــــ    (    0223      لملــ ـــــرًرار       ا هــ ـــا           اال ـ ــ ـــا     لــ ــ ـــــر ب         ا رطـ           الضــ
م
  فقــــــا
م
ــــو              لنـــ

        اا  اب.

ـــــر ب  - ــ ــ ـــــ          الضـ ــ ــ ـــــرادا      علــــــــــ          املرووبـ ــ ــ ــــوال      رة           ايـ ــ ــ ـــــ         اةةــ ــ ــ          املنقولـ

        .   ال        ضر ب          انو      ة         الثال        الباب       ةميا        فقا         اةونب  

         اا قـــو          ـــامب          الشـــركا      علـــ          املرووبـــ           الر ـــو          الضـــرائو -

        املشغ  .           الب   ل           اا قو          امب            الشركا            الب   ل  

      التــي        ال ــ اح      بــ     ةــ            ال بنان ــ         ال  ــ ا       بغ ــ           امل فوعــ          الضــر ب  -

ـــتن ا      بهــــا      تــــنظ  ـــ          الضــــر ب      لــــرد       ا ــــ          ة ـ         املضــــاف         الق ًــــ      علـ

          الملً  .     هح  ب           ا ت  اةلا        ف يو            امل فوع          ل ملً         فقا
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           امل ــــــافر      عــــــ          املغــــــادرا      ر ــــــو  -
م
 ا ــــــرا
م
       

م
  وــــــوا
م
ـــ           االــــــ  الر                 اةة  كـــ

        اامارج.    ة          الصادرا        ال  ر          لبطا ا          االا ب 

          ال  ا ـ            امل وضـ ا         د ائـر           ت ـروفيها      التـي          القنص           الر و  -

         اـــالملً             ا ــت  اةلا     يـــر      م ــ         اامــارج    لـــا           ال بنان ــ              القنصــ  ا 

          ال  ا ـ           امل وضـ        فيهـا       تًـار       التـي        امل   ـ          االملً ـ      أ           اةونب  

        ةهاةها.          القنص        أ  

      ةج ــــس    عــــ        يصــــ ر         اقــــرار          ت  يــــ لا     يــــر         ر ــــو        ضــــرائو     أيــــ  -

         الومراء.

 

 
 
 ثالثــــــــا
 
ـــــ ال    :      ــ ـــــ         البـ ــ ـــــااج         املرووبـ ــ ـــــ          افدارا        لصـ ــ ــــا         الملاةـ ــ            املؤ  ــ

ــــائر         الملاةـــــ  ـــما           ـ ــــا           القـــــانو         أشـــ         املق ةــــــ          اامـــــ ةا     عــــــ        الملـ

               ال بنان  .         اةراض ي       ارج

                                         ضـاء  د ـائق تطب ـق لـح  املـادا اًووـو  ـرار ةـ               ت  د عنـ  اف ر

              م ر املال  .
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  الرابعالرابعالفصل الفصل 

  مواد متفرقةمواد متفرقة

  

          

  لغاية لغاية   الثمانوك الثمانوك و و   الثانيةالثانيةاملادة املادة   منمن

    والحادية عشروالحادية عشر  املائةاملائة  املادةاملادة
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                                                              إجــراءات انظيميــة فيمــا خــص الشــ وك إجــراءات انظيميــة فيمــا خــص الشــ وك       ::                  الثمــانوك الثمــانوك     و و                   الثانيــةالثانيــة            املــادة املــادة  

                  الضر نيةالضر نية

  

  

                                                        يًكـــــ  لـــــوم ر املال ـــــ  أ  يملطـــــ  د ائـــــر ة ير ـــــ  الـــــواردا   املصـــــااج 

                                                         املال ــ   اف   ً ــ  لــا امل افظــا   امل رصــ  اضــر ب  الــ    لــا ةــا

ــــ   ــــط   ايافــ ـــق االضــ ــــ  الــــــ  ائر  مـــ ـــ    الرــــــابمل   لر ــ ــــص املي  ـــ                                                     ــ

ـــاف   ــ ـــــ  املضــ ـــ  الق ًــ ــ ـــــر ب  علــ ــــ  الضــ ــ ـــــ  ائر ة ير ـ ــــ  اــ ــ ــــا  املنوتـ ــ                                                      املهـ

                                                      اًووو  رارا  تنظ ً   تص ر عنه  عل  أ  ت صر تبمل   لـؤالء 

                      املي     ار   ال  ائر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لرياةـــــ  أعًـــــال الر قـــــق الضـــــر بي اـــــ   الومـــــ ا  امل رصـــــ  
م
                                                نظـــــرا
م
    

ــــ   ا ــ ـــ  الق ًــ ــ ــ ـــــر ب  علـ ــ ـــــ  االضـ ــ ـــــ ا  امل رصـ ــ ــــ     الومـ ــ ـــــر ب  الــ ــ                                                 ضـ

         املضاف   

 ملــــــــا يـــــــوفر  اتامــــــــ  ال ر ـــــــ  ل ومــــــــ ا  امل رصـــــــ  اضــــــــر ب  
م
                                              نظـــــــرا
م
     

ــــ   ــ ـــــر ب  علـــ ــ ـــــ  االضـ ــ ـــــ ا  امل رصـ ــ ـــــا  الومـ ــ ــــط   اًهـ ــ ــــ    لعضــ ــ                                                الــ

ـــ   ـــ  ةـــ ــــوف   الكث ـــ ـــق  تــ ـــال الر قـــ ـــ  م ــــــ  أعًـــ ــــاف  ةـــ                                                    الق ًــــــ  املضــ

                             اةعباء عل  افدارا الضر ب    

 

          اح.          واء لحا اف
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                                            اقســـــــــــيط مســـــــــــتجقات امل سســـــــــــات اقســـــــــــيط مســـــــــــتجقات امل سســـــــــــات       ::                    والثمـــــــــــانوك والثمـــــــــــانوك                   الثالثـــــــــــةالثالثـــــــــــة            املـــــــــــادة املـــــــــــادة  

                                                              للصندو  الوط ي للضماك اإلجتما يللصندو  الوط ي للضماك اإلجتما ي

  

  

 ةي نــص أ ــر   بصــورا ا ــرثنائ   يً
م
                                 فــا
م
                 كــ  ل ًؤ  ــا  التــي     

                                                    لــ  ت ــ د ة ــر قاتها ل صــن    الــوت ي ل ضــًا  افورًــااا عــ  

                                          تق ــــــ   لــــــح  امل ــــــر قا  ةــــــ  د   أي غراةــــــ  أ      0202      الملــــــا  

ـــ          0201 / 1 / 1                      م    فوائــــ  ملــــ ا  ــــار   اارــــ اءم ةــــ                   علــــ  أ  ــــاط فصـ

ضات عل  اة  اط ال ص    امل ر ق  ع  ك  فص  
ُ
                                         ةت ا    ت
ُ
         

                      لـ  أ  ي ـ د الق ـ  اة ل      ع    0200        0201                ة  فصول الملـاة   

                                                   لا ةه   أ صالا ث ث  اشهر ة  تار    شر لحا القانو .

 

                                                   ت ـــــ د د ـــــائق تطب ـــــق لـــــح  املـــــادا عنـــــ  اف رضـــــاء  اًووـــــو  ـــــرار 

                    يص ر ع   م ر الملً .

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــر قاتها  ــ ــ ــ ــــ د ة ـ ــ ــ ـــ  ت ــ ــ ــ ــ ـــي لـ ــ ــ ــ ـــــا  التـ ــ ــ ـــاع ا املؤ  ـ ــ ــ ــ ـــــ  ة ـ ــ ــ ـــ  أوـ ــ ــ ــ                                              ةـ

        تـ   ضـع        0202                                        ل صن    الـوت ي ل ضـًا  افورًـااا عـ  الملـا  

ـــا  ــ ــ ـــال لهـ ــ ــ ـــــ  املجـ ــ ـــــنص فتامـ ــ ـــــحا الـ ــ                       تق ــــــــ   امل ــــــــر قا  د   أي                          لـ

                  غراةا  أ  فوائ   

 

                 واء لحا اف   اح.
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                          سســـات الســـتخدام سســـات الســـتخدام                                   إعطـــاء حـــوافز للم  إعطـــاء حـــوافز للم        ::                    والثمـــانوك والثمـــانوك                   الرابعـــةالرابعـــة            املـــادة املـــادة  

                                      أجراء لبنانيمك جددأجراء لبنانيمك جدد

  

  

                                 االش  اكا  امل  تب  ل صن    الوت ي       ت  ي           ال بنان         ال  ل       تروا 

                                                    ل ضـــــًا  االورًـــــااا  ايافـــــ  فر عـــــه   ملـــــ ا  ـــــار    عـــــ  الملًـــــال 

                                                             امل ر  ة    اةوراء ال بنان    الحي  ير  ا ر  اةه  لا ال   ا 

        ة ل     0201 /  10 / 1 3                                       املًرـــ ا ةـــ  تـــار    شـــر لـــحا القـــانو   لغايـــ  

                                                          ةرا أ  كانوا عات    ع  الملً   ب     ر لحا القانو   علـ  أال 

                                                            تا     ً  أور اةو   الوامـ  عـ  ثًان ـ  عشـر ة  ـو  ل ـ ا لبنان ـ  

          لا ال ن .

 

 

                                                    ت ـــ د د ـــائق تطب ـــق لـــح  املـــادا اًووـــو  ـــرار يصـــ ر عـــ   م ـــري 

               املال    الملً .

  

 

 

 

 

 

 

                        بنـــان    ال  ـــ ًا الملـــات                                   ةـــ  أوـــ  تشـــ  ع ا ـــر  ا  اةوـــراء ال 

                                                    عــــ  الملًــــ   الــــحي يرقاضــــو  ر اتــــو ةر ن ــــ  أ  ةرو ــــط   اةةـــــر 

ــــــــــ  افشــــــــــ  اكا  امل  تبــــــــــ    ً                                                     الــــــــــحي يقر ــــــــــ ي أ  تقــــــــــو  ال  لــــــــــ  ار 

                                 ل صن    الوت ي ل ضًا  افورًااا  

 

                 واء لحا اف   اح.
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                                                    امديـــــــد مفاعيــــــل بــــــراءات الذمـــــــة امديـــــــد مفاعيــــــل بــــــراءات الذمـــــــة                         والثمــــــانوك:والثمــــــانوك:                  الخامســــــةالخامســــــة            املــــــادة املــــــادة  

                                                                                    الصادرة عن الصندو  الوط ي للضماك اإلجتما يالصادرة عن الصندو  الوط ي للضماك اإلجتما ي

  

  

د لغايـــ   ًـــ  
ُ
           ت
ُ
                               ة اع ـــ  اــــراءا  الحةـــ  الصـــادرا عــــ        0201 /  10 /  31 

        0202                                         الصــــــــــن    الـــــــــــوت ي ل ضـــــــــــًا  افورًـــــــــــااا  ـــــــــــ ل الملـــــــــــا  

                                                       ًؤ  ـــا  التـــي  ـــ د  االشـــ  اكا  املرووبـــ  ع يهـــا لغايـــ  الملـــا   ل

                                       أ  تق ةف اط و تق    ت   االش  اكا .    0217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ةةور املؤ  ا  التي   د  اش  اكا  الصن    الوت ي 
م
                                                ت ه  
م
     

             أ  تقـ ةف     0217                                          ل ضًا  افورًااا املرووبـ  ع يهـا لغايـ  الملـا  

                          اط و تق    ت   االش  اكا  

 

                 واء لحا اف   اح.
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                                                       : ا  الملقارا  ال ا    اا  أة ل ال  لـ  لـا املـ   تـؤور بملـ    60      املادة 

   م           نـــاءم علـــ  تمل ــــ                                         افعـــ   عنهـــا ملـــ ا أردـــع  ــــنوا  علـــ  اةكرـــ   ب

                                        ملر افرراح املااي ا عل  أثر كشف اداري. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            مــــن القــــرار رقــــ  مــــن القــــرار رقــــ          6060                        تعــــديل املــــادة تعــــديل املــــادة     : :                     والثمــــانوك والثمــــانوك           دســــةدســــة        الساالسا            املــــادة املــــادة 

                                                )إدارة وبيـــــــــــــــع أمـــــــــــــــال  الدولـــــــــــــــة )إدارة وبيـــــــــــــــع أمـــــــــــــــال  الدولـــــــــــــــة             19261926  //    2525                    الصـــــــــــــــادر لـــــــــــــــي الصـــــــــــــــادر لـــــــــــــــي           275275

                    الخصوصية(الخصوصية(

  

  

       )ادارا       1706 /  05          الصــادر لــا      075              ةــ  القــرار ر ــ      62           تملــ ل املــادا 

                                           ب ع أة ل ال  ل  اامصو   ( لرصبح كًا يلا:

                   ةـــ   ـــ ل ةاايـــ ا يـــر                                 يًكـــ  تـــأو   أةـــ ل ال  لـــ  اامصو ـــ  

 ااـــــ  دف ـــــ  شـــــر ط 
م
               تنظ ًهـــــا ةـــــ   بـــــ  ادارا املنا صـــــا    ا ـــــتنادا
م
                                       

                     م                                  يضــــــمله  م ــــــر املال ــــــ  انــــــاءم علــــــ  ا  ــــــ اح امل ير ــــــ  الملاةــــــ  ل شــــــؤ   

           الملقار  . 

                                 ير  الرأو    ل   ا  م لا اة ص ى:

                                                    أردـــــع  ـــــنوا   اا ـــــ  ل رج يـــــ  ملـــــرا  امـــــ ا االا ـــــب  ل ملقـــــارا   -

                 عقـــ  افيجـــار ا اةـــ                                           املبا ـــ   الملقـــارا  غ ـــ  املبا ـــ  التـــي ال يرضـــً  

               ا شاءا  ع يها.

                                                       ت ع  نوا   اا   ل رج ي  ملرا  ام ا االا ب  ل ملقارا  غ    -

                                                  املبا   التي يرضً  عق  افيجار ا اة  ا شاءا  ع يها.

 

                                                             بًا أ  املااي ا   املنا صا  التي تجري لصـااج ال  لـ  ال بنان ـ  

                           تر  ة    ل ادارا املنا صا  

ــــه يقر ــــــ ي  ـــا أنــ ـــ                   بًــ                                  ا هــــــ  ةــــــ ا الرــــــأو   ةــــــا اــــــ   الملقــــــارا            الرً  ـــ

                                                             با    غ   املبا ـ   كًـا يقر ـ ي الرً  ـ  اـ   الملقـارا  غ ـ  املبا ـ    امل

                                                          التـــي يـــراد ا اةـــ  ا شـــاءا  ع يهـــا علـــ  ن قـــ  ة ـــرأورلا  الملقـــارا  

                  غ   املبا   اة ر  

 

                      لحل  واء لحا اف   اح.
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                                                           ف ًـــا عـــ ا اةمـــوال التـــي تـــؤور فيهـــا الملقـــارا  فدارا عًوة ـــ  ملصـــ    

                                                       ل ًن ملـــــــ  الملًوة ـــــــ  أ  فمـــــــ   الب ـــــــ يا  يجـــــــو اصـــــــورا اوبار ـــــــ  أ  

                            يجري الرأو   ااملااد المل  ي.

                 الرأو   االرض ى.                               اذا ل  ينجج املااد ف ًك  اوراء

 

                                                             اذا لــ  تـــ فع اةوــرا لـــا أ  ــا  ا ـــر قا ها أ  لــ  تن ـــح اةعبــاء اة ـــر  

                                                          شر ط الرأ    فـ ًك  اا كـ  ب ـقوط مـق امل ـرأور اقـرار ةـ   م ـر 

                                                        املال ــــ  اذا لـــــ  يــــر ةـــــ  اةفضــــ  ة مقـــــ  تن  ــــح الملقـــــ  اجً ــــع الطـــــر  

           القانون  .

                                  ا  لحا القرار ال يقب  أد   ةراومل .

                                                         تـــر  ا اةـــ  اف شـــاءا  لغايـــ  ا ـــتثًار الملقـــار املـــؤور بملـــ  ةوافقـــ  

      ط عـ                   م                                      م ر املال   اناءم ال   اح ة ير عـا  الشـؤ   الملقار ـ   شـر 

                        ة ال   القوان   املرع  .

                                                         تارقــــ  ة ك ــــ  لــــح  اف شــــاءا  ل   لــــ  ال بنان ــــ  عنــــ  انتهــــاء ةــــ ا 

                                                    افيجـــار أ   ـــقوط مـــق امل ـــرأور مل ال رـــه شـــر ط الرـــأو    د   

ــــاء تً كهـــــا لـــــح   ــــو   لقـ ـــغ أ  تملـ ــــ  أي ةب ــ ـــ   ال  لـ                                                       أ  يرووـــــو علــ

                اف شاءا .      

ـــــما                                          ف ًـــــــا عـــــــ ا اةمـــــــوال التـــــــي تـــــــؤور فيهـــــــا الملقـــــــارا   ـــــ  أشــ           ةمــ

 علــ  أ  ال تقــ  
م
              القــانو  الملــا  يجــري الرــأو   اــاملااد المل  ــي مصــرا
م
                                             

                                                          ً  افيجار ع  اثن   ااملاي  ة  الق ً  الر ً ا   ل ملقار.

 

 

                                                           اذا ل  ت فع ا ال  الرأو   لا أ  ا  ا ر قا ها  أ  تًف ة ال   

                                                      أميــا  الملقــ   يًكــ  لــوم ر املال ــ  اا كــ  ب ــقوط مــق امل ــرأور 

                                                     ات ح  رارا اً مق  تن  ح الملق  اجً ع الطر  القانون ـ           اال اذا

                                            ال يقب  لحا القرار أي تر ق ة  تر  املراومل .
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   38      املادة 

 

 

 

 

 

                                                        غايــــ  املؤ  ــــ  أ  تضــــً  لــــ   املصــــارت الملاة ــــ  لــــا لبنــــا  الودائــــع 

                                                               االملً ـــ  ال بنان ـــ   بـــالملً   اةونب ـــ  ةهًـــا كـــا  نـــو  لـــح  الودائـــع أ  

       أو ها.

                   / ل.ل.  ً ــ    ــبمل             7502220222                           تشــً  الضــًان   لغايــ  ةب ــغ  /

  فائـــ ا                     ة  ـــو  ل ـــ ا لبنان ـــ  
م
         أ  ةـــا يملادلـــه اـــالملً   اةونب ـــ  رأ ـــًاال
م
                                   

                                                   ةجًـــــــو  م ـــــــااا  الودائـــــــع الملائـــــــ ا ملـــــــود   امـــــــ  لـــــــ   أي ةصـــــــرت 

                                       يملر   ةركا املصرت  فر عه ةؤ     ام ا.

 

 ةـــ  تـــار   تو ـــف املصـــرت 
م
                     ا  لـــح  اا  ـــااا  ال تاـــرج فوائـــ  اعربـــارا
م
                                    

          ع  ال فع.

              النافـذ النافـذ                         مـن القـانوك مـن القـانوك         3838                        تعديل املادة تعديل املادة     : :                     والثمانوك والثمانوك                   السابعةالسابعة            املادة املادة 

 
 
 ح مـــــــــــا
 
 ح مـــــــــــا
 
     
 
                                            )قـــــــــــانوك املوازنـــــــــــة العامـــــــــــة )قـــــــــــانوك املوازنـــــــــــة العامـــــــــــة             20202020  //  33  //  55            اـــــــــــار   اـــــــــــار         66        رقـــــــــــ  رقـــــــــــ          

                                                  )تعـــديل قيمــة ضــماك الودائـــع )تعـــديل قيمــة ضــماك الودائـــع     ( (         20202020                                            واملوازنــات املمحقــة لعــام واملوازنــات املمحقــة لعــام 

                              لودائع املصـرفية لودائع املصـرفية                                                                       املصرفية املشمولة بضمانة م سسة ضماك ااملصرفية املشمولة بضمانة م سسة ضماك ا

            اـــار   اـــار           6767  //    2828                              مـــن القـــانوك رقـــ  مـــن القـــانوك رقـــ          1414                                              واملنصـــوص عليهـــا لـــي املـــادة واملنصـــوص عليهـــا لـــي املـــادة 

            اــــــــــــار   اــــــــــــار             110110                              مــــــــــــن القـــــــــــانوك رقـــــــــــ  مــــــــــــن القـــــــــــانوك رقـــــــــــ          1414                    ولـــــــــــي املـــــــــــادة ولـــــــــــي املـــــــــــادة             19671967  //  55  //  99

77  //  1111    //  19911991        ))    

 

 
 
 أوال
 
      1767 / 5 / 7      تـــار       67 /  05               ةـــ  القـــانو  ر ـــ      11             : تملـــ ل املـــادا    

           ا    تصبح:

  ع                                                       غاي  املؤ    أ  تضً  ل   املصارت الملاة   لـا لبنـا  الودائـ

                                                            االملً ــ  ال بنان ــ   بــالملً   اةونب ــ  ةهًــا كــا  نــو  لــح  الودائــع 

          أ  أو ها.

ـــغ  / ــ ـــــ  ةب ــ ـــًان   لغايــ ــ ـــــً  الضــ ـــــ        / ل.ل.         02220222   322                           تشــ          ث ثًايــ

 
م
 ة  ــــــــو  ل ــــــــ ا لبنان ــــــــ  أ  ةــــــــا يملادلــــــــه اــــــــالملً   اةونب ــــــــ  رأ ــــــــًاال
م
                                                      

ًـــو  م ـــااا  الودائــــع الملائـــ ا ملـــود   امـــ  لــــ   أي                                                         فائـــ ا  ةج

                             كا املصرت  فر عه ةؤ     ام ا.               ةصرت  يملر   ةر 

 

 ةـــــــــ  تـــــــــار   تو ـــــــــف 
م
               ا  لـــــــــح  اا  ـــــــــااا  ال تاـــــــــرج فوائـــــــــ  اعربـــــــــارا
م
                                    

                املصرت ع  ال فع.

 ل رـــــ    الكب ـــــ  لـــــا   ًـــــ  الملً ـــــ  ال بنان ـــــ    تـــــ لورلا تجـــــا  
م
                                                       نظـــــرا
م
    

ـــ ــ ــ ـــــ ا      الملًـ ــ ــــ  ايـ ــ ــــواتن   علــ ــ ـــــ  ع املــ ــ ـــ  تشـ ــ ــ ـــ  أوـ ــ ــــ    ةـــ ــ                                                 اةونب ــ

                                                     أةواله  ل   املصارت  توف   اا ًاي  لر   الودائع      

 

                 واء لحا اف   اح.

 



23/12/2020  

140 

 األسباب املوجبة النص املقترح اليالنص الح

   فع                                             عنــــــــ ةا ييــــــــو  ةمــــــــ  املــــــــودع   لــــــــ   ةصــــــــرت ةرو ــــــــف عــــــــ  الــــــــ 

                                                         م ـااا  ة ينــ  أ  غ  لـا ةــ  املووبـا  تجــا  املصـرت املــحكور   ــواء 

                                                          كانــــــف االملً ــــــ  ال بنان ــــــ  أ  اــــــالملً   اةونب ــــــ   تجــــــري ةقا ــــــ  اــــــ   

                                                     ةجًـــــــــو  م ـــــــــاااته ال ائنـــــــــ   ةجًـــــــــو  م ـــــــــاااته امل ينـــــــــ   ةووباتـــــــــه 

                                                  اة ــــــر .  ال تشـــــــً  الضــــــًان   ـــــــو  ر ـــــــ    الــــــ ائ  لـــــــ   املصـــــــرت 

                 و  ل  ا لبنان  .                          لغاي  ةب غ  ً     بمل   ة  

                                                     يملر ـــــ  كـــــ  م ـــــاب ةشـــــ  ل  ةهًـــــا تملـــــ د أ ـــــ ااه  اًثااـــــ  م ــــــاب 

       ام .

 اًثاا  م اب  ام  ك  م اب ترك .
م
                                يملر   أيضا
م
            

                                                       ت ــــتث ى ةــــ  الضــــًان  اا  ــــااا  الملائــــ ا لرة ــــاء  أعضــــاء ةجــــالس 

                                                    ادارا املصـــــــــارت  املـــــــــ راء  ةرا بـــــــــي اا  ـــــــــااا   م وـــــــــا  اةشـــــــــما  

                              املصرت الحي يارًو  ال ه.                          املحكور    أ وله   فر عه  ل

: ي غــــ  نــــص املــــادا 
م
                ثان ـــا
م
      1771 /  11 / 7      تــــار        112               ةــــ  القــــانو  ر ــــ     1     

                           املرمل ق اإ  ح الوضع املصرلا.

: يملـــــ ل نـــــص البنـــــود )
م
                  ثالثــــا
م
           ةـــــ  القـــــانو      11           ( ةـــــ  املـــــادا  3    (  ) 0    (  ) 1     

           ا    تصبح:      1771 /  11 / 7      تار        112    ر   

           / ل.ل  ً ـ          02220222  75                                    الودائع االملً   ال بنان   متـى ةب ـغ /  -   1

                                                             ــــبمل   ة  ــــو  ل ــــ ا لبنان ــــ   كــــحل  الودائــــع اــــالملً   اةونب ــــ  ملـــــا 

                                                       يملــادل ةب ــغ  ً ــ    ــبمل   ة  ــو  ل ــ ا لبنان ــ  ا  ــو  ــملر  ــرت 

                                                       الملً ــــــ  اةونب ــــــ  ارــــــار   اعــــــ   تو ــــــف املصــــــرت عــــــ  الــــــ فع أ   ــــــرار 

                                                       ضـــــــع ال ـــــــ   ةهًـــــــا ا غـــــــف الق ًـــــــ  افوًال ـــــــ  ملجًـــــــو  الودائـــــــع لـــــــ   

        الوام .       املصرت

 

                                               عنـــــ ةا ييـــــو  ةمـــــ  املـــــودع   لـــــ   ةصـــــرت ةرو ـــــف عـــــ  الـــــ فع 

                                                    م ــــااا  ة ينــــ  أ  غ  لــــا ةــــ  املووبــــا  تجــــا  املصــــرت املــــحكور  

          جري ةقا                                                     واء كانف االملً   ال بنان   أ  االملً   اةونب    ت

                                                         ا   ةجًو  م اااته ال ائن   ةجًو  م اااته امل ين   ةووباته 

                                                  اة ـــر .  ال تشـــً  الضـــًان   ـــو  ر ـــ    الـــ ائ  لـــ   املصـــرت 

                                        لغاي  ةب غ أردملًاي  ة  و  ل  ا لبنان  .

                                                     يملر ــ  كــ  م ــاب ةشــ  ل  ةهًــا تملــ د أ ــ ااه  اًثااــ  م ــاب 

       ام .

 اًثاا  م اب  ام  ك  م اب
م
                          يملر   أيضا
م
      ترك .             

                                                       ت تث ى ة  الضًان  اا  ااا  الملائ ا لرة اء  أعضاء ةجالس 

                                                    ادارا املصــــارت  املــــ راء  ةرا بــــي اا  ــــااا   م وــــا  اةشــــما  

                                                     املحكور    أ وله   فر عه  ل   املصرت الحي يارًو  ال ه.

 
 
 ثانيـــــــــــــا
 
ـــــادا       ــ ــ ــ ـــــص املــ ــ ــ ــ ــــ  نـــ ــ ــ ــ ــ       تــــــــــــــار        112               ةـــــــــــــ  القــــــــــــــانو  ر ـــــــــــــ     1                : ي غـ

      صرلا.                     املرمل ق اإ  ح الوضع امل      1771 /  11 / 7

 
 
 ثالثا
 
           ةـ  القـانو      11           ( ةـ  املـادا  3    (  ) 0    (  ) 1                  : يمل ل نص البنـود )     

           ا    تصبح:      1771 /  11 / 7      تار        112    ر   

ــــغ /  -   1 ــــى ةب ــ ــــ  ال بنان ــــــ  متـ ــــع االملً ـ       / ل.ل         02220222   322                                    الودائـ

                                                    ة  ـو  ل ــ ا لبنان ـ   كــحل  الودائـع اــالملً   اةونب ـ  ملــا          ث ثًايـ 

ـــغ  ــــملر  ــــــرت              ة  ــــــو  ل ــــــ ا لب         ث ثًايــــــ            يملــــــادل ةب ـــ ــــو  ــ ــــ  ا  ــ                    نان ــ

                                                       الملً ــ  اةونب ـــ  ارـــار   اعـــ   تو ــف املصـــرت عـــ  الـــ فع أ   ـــرار 

                                                       ضــــع ال ــــ   ةهًــــا ا غــــف الق ًــــ  افوًال ــــ  ملجًــــو  الودائــــع لــــ   

              املصرت الوام .
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                                                             ال تشـً  الضــًان  الودائــع لــا فــر   املصــرت لــا اامــارج.  يملر ــ  املركــا 

                                                      الرئجيـــــ ي ل ًصـــــرت  وً ـــــع فر عـــــه لـــــا لبنـــــا  ةؤ  ـــــ   امـــــ ا ف ًـــــا 

                              يرمل ق ارطب ق أميا  لح  املادا.

                                                       يـ فع ةـ  أ ـ  الضــًان  املـحكورا لـا ال قــرا ال ـااق  متـى   ــب    -   0

                    فع أ   ــرار  ضــع ال ــ                                    % فــور  ــ  ر  ــرار اعــ   الرو ــف عــ  الــ     32

  اةــــا عــــ  تر ــــق  ــــن ا   ا نــــ  
م
                            ــــ فع الر ــــ   البــــاقا اةــــا تق ــــ طا
م
                              

                                                      ل ةه    ن   فقا ملا يقرر  املج س املركاي ملصرت لبنا .

 

                                                     ف ًــا يرمل ـــق االضـــًان  فقـــ    عنـــ ةا ييـــو  ةمـــ  املـــودع   لـــ     -   3

                                                     ةصـــرت ةرو ـــف عـــ  الـــ فع أ  ةوضـــوع  ال ـــ  ع  ـــه م ـــااا  ة ينـــ  

                                                 ةـــ  املووبـــا  تجـــا  املصـــرت املـــحكور   ـــواء أكانـــف االملً ـــ           أ  غ  لـــا 

                                                            ال بنان ـــ  أ  اـــالملً   اةونب ـــ   تجـــري املقا ــــ  ارـــار   اعـــ   تو ـــف 

                                                         املصـــرت عـــ  الـــ فع أ   ـــرار  ضـــع ال ـــ  ع  ــــه  اـــ   ةجًـــو  م ـــاااته 

                                                     ال ائنـــــــــ   ةجًـــــــــو  م ـــــــــاااته امل ينـــــــــ   ةووباتـــــــــه اة ـــــــــر   ال تشـــــــــً  

                            املصــــــرت لغايـــــ  ةب ـــــغ  ً ــــــ                            الضـــــًان   ـــــو  ر ــــــ    الـــــ ائ  لـــــ

                             بمل   ة  و  ل  ا لبنان  .

 

                                                       ال تشــــً  الضــــًان  الودائــــع لــــا فــــر   املصــــرت لــــا اامــــارج.  يملر ــــ  

     امـ ا                                                    املركا الرئجي ي ل ًصرت  وً ـع فر عـه لـا لبنـا  ةؤ  ـ    

                                   ف ًا يرمل ق ارطب ق أميا  لح  املادا.

                                                  يــــ فع ةــــ  أ ــــ  الضــــًان  املــــحكورا لــــا ال قــــرا ال ــــااق  متــــى   -   0

                                             % فـــور  ـــ  ر  ـــرار اعـــ   الرو ـــف عـــ  الـــ فع أ   ـــرار     32       ـــب  

  اةـــــا عـــــ  تر ـــــق 
م
               ضـــــع ال ـــــ    ـــــ فع الر ـــــ   البـــــاقا اةـــــا تق ـــــ طا
م
                                       

    كـــاي                                                   ــن ا   ا نــ   ــ ل ةه ــ   ـــن   فقــا ملــا يقــرر  املج ــس املر 

            ملصرت لبنا .

                                                 ف ًــــا يرمل ــــق االضــــًان  فقــــ    عنــــ ةا ييــــو  ةمــــ  املــــودع     -   3

                                                   ل   ةصرت ةرو ف ع  ال فع أ  ةوضـوع  ال ـ  ع  ـه م ـااا  

                                                        ة ين  أ  غ  لا ة  املووبا  تجا  املصرت املحكور   واء أكانـف 

                                                          االملً ـــــ  ال بنان ـــــ  أ  اـــــالملً   اةونب ـــــ   تجـــــري املقا ــــــ  ارـــــار   

                                         صـــرت عــــ  الـــ فع أ   ــــرار  ضـــع ال ــــ  ع  ــــه  اــــ               اعـــ   تو ــــف امل

ــــه  ــــ   ةووباتـ ــــو  م ـــــاااته امل ينـ ــــ   ةجًـ ــــاااته ال ائنـ ــــو  م ـ                                                      ةجًـ

                                                 اة ــــر   ال تشــــً  الضــــًان   ــــو  ر ــــ    الــــ ائ  لــــ   املصــــرت 

                                     لغاي  ةب غ ةائتي ة  و  ل  ا لبنان  .
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                                                                    إلــزام البلــديات  ــل لــي نطاقهــا إجــراء إلــزام البلــديات  ــل لــي نطاقهــا إجــراء     : :                                   لثامنــة والثمــانوك لثامنــة والثمــانوك   اا            املــادة املــادة  

                                                                                              مســـــــــح ميـــــــــداني للم سســـــــــات التجار ـــــــــة والصـــــــــناعية واملهنيـــــــــة مســـــــــح ميـــــــــداني للم سســـــــــات التجار ـــــــــة والصـــــــــناعية واملهنيـــــــــة 

                                                                                                        القائمة ضمن نطاقها، وازو د وزارة املالية بنييجة املسحالقائمة ضمن نطاقها، وازو د وزارة املالية بنييجة املسح

 

 

 ل ًؤ  ـــــــا  
م
 ة ــــــ ان ا

م
          يرووــــــو علــــــ  كـــــــ  ا  يــــــ  أ  تجــــــري ة ـــــــ ا

م
        

م
                               

ــــ                                                    الرجار ـــــــ   الصـــــــناع    املهن ـــــــ  القائًـــــــ  ضـــــــً  نطا هـــــــا لـــــــا      ةه ـــ

                                                     أ صــــالا  ــــر  أشــــهر ةــــ  تــــار   ن ــــاذ لــــحا القــــانو   كًــــا يرووــــو 

                                                             ع يهـــا تا  ـــ   مارا املال ـــ   ـــ ل شـــهر ةـــ  انتهـــاء امله ـــ  املشـــار اليهـــا 

 انت جــــــ  ذلــــــ  امل ــــــج يبــــــ   ا ــــــ   ــــــامو 
م
 ة صــــــ 

م
                               أعــــــ    تقر ــــــرا

م
     

م
            

                                                   املؤ  ــــ  الث رــــ   ر ــــ   ةيــــا   ــــ  ه  ر ًــــه الضــــر بي لــــا مــــال 

ـــب  لألشــــما  الطب                            مل ـــــ     ا ــــ  الشـــــرك   ر ًهـــــا                           وــــود  االا ــ

                                                      الضر بي االا ب  لألشما  اململنو      تب ملـ  الاشـاط  عنـوا  

                                       ةًار ره  ر   الهاتف ا ً ع لؤالء اةشما .

 

                                                        تر  ة مق  ك  ةج ـس ا ـ ي لـ  يقـ  بهـحا امل ـج  ايـ ا  نرائجـه 

                  اا   مارا املال  .

 

 

 

 

 
 

                                                 ة  أو  اا   ة  التهرب الضر بي  رفع   ب  افل  ا  

                 واء لحا اف   اح.
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          آالتآالت                                                            إلزام ااجادات البلـديات بتـوفمر إلزام ااجادات البلـديات بتـوفمر     : :                                     التاسعة والثمانوك التاسعة والثمانوك               املادةاملادة 

                                                                                طجن متنقلة لمحد من الرمي العشوائي للردمطجن متنقلة لمحد من الرمي العشوائي للردم

  

  

ــــ                                           أ ــــــ اب اةراضــــــ ي  علــــــ  أ ــــــ اب  ر  البنــــــاء نقــــــ           ي ظــــــر علــ

                                                          الرد  الناتج ع  ا رص ح اةراض ي   ر  البناء اا  أةاك  أ ر  

                     رة ه بشي   عشوائ .

 

ُ                                                     كًــا ُي ــا  كــ  ات ــاد ا ــ يا  ارــوف   أت  ت ــ  ةرنق ــ  ةــ  أةوالــه      

                                                   ااما ـــــ   اةـــــا ةـــــ   ـــــ ل تً كهـــــا أ  ةـــــ   ـــــ ل ا ـــــتئجارلا  يـــــر  

                             لبنــــاء  لــــا  ر  ا رصــــ ح اةراضــــ ي                         ا ــــر  اةها لــــا ةوا ــــع  ر  ا

                                       الوا مل  ضً  نطا  الب  يا  الرابمل  له. 

 

ــــغ    ـــــر  تشـــ                                   الط ـــــــ  علـــــــ  ن قـــــــ  أ ـــــــ اب اةراضـــــــ ي   ر        ال           يـ

                  البناء ةقاا  ر  .

 

ـــ                                                      ت ــــ د عنــــ  اف رضــــاء د ــــائق تطب ــــق لــــح  املــــادا  كــــحل  الر ـ

           م                                             اًر ــــــــو  انــــــــاءم علــــــــ  ا  ــــــــ اح  مراء املال ــــــــ   ال ا   ــــــــ   الب ــــــــ يا  

           الاراع .          البجئ 

 

 

 

 عل  البجئ  
م
            م اطا
م
      

                                                    ةـــــ  أوـــــ  اف ـــــر ادا ةـــــ  الـــــرد  النـــــاتج عـــــ  ا رصـــــ ح اةراضـــــ ي 

               ر  البناء 

 

                 واء لحا اف   اح.



23/12/2020  

144 

  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20212021  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
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                                                                    فـــــرض اـــــدابمر وغرامـــــات لمحـــــد مـــــن اشـــــتعال فـــــرض اـــــدابمر وغرامـــــات لمحـــــد مـــــن اشـــــتعال     : :       وك وك           اليســـــعاليســـــع            املـــــادة املـــــادة  

                األراض ياألراض ي

  

ُ                                                      ُي ــــــا  أ ــــــ اب اةراضــــــ ي اات ــــــاذ كافــــــ  الرــــــ اا   ال مةــــــ  لتشــــــحيو 

                                                   أغصــــا  اةشــــ ار  ااقــــاء أراضــــيه   ال ــــ  ةــــ  اةعشــــاب  ةــــ  كــــ  

                                                            املـواد القاا ـ  لعشــرملال  ال  ـ ًا لــا ال  ـ ا  املًرــ ا ةـ  أ ل أيــار 

      ن .                                     لغاي  نهاي  شهر تشر   الثا   ة  ك  

 

                                                         يرووو عل  ات ادا  الب  يا   الب  يا  تأة   اململ ا  ااما   

ــــواد  ــــً ا أ  ةــ ــــ  أ ــ ــ ـــا اا ــ ـــــ ت ت و  هـ ــــاب بهـ ـــا   اةعشــ ــ ـــــر  اةغصـ                                                    ا ـ

                                          يًك  ا رملًالها لغايا  الر فئ   ةقاا  ر  .

 

                                                    ت ــرر علــ  كــ  ةــ  ي ــالف أميــا  لــح  املــادا غراةــ    ــب   عــ  

             ك  ة   ةردع.

 

                            ع الب ـــ يا  ةرابملـــ  تن  ـــح لـــح                               تي ـــف  مارا الاراعـــ  االرا ـــ ق ةـــ

        املادا. 

 

ــــ د  ــ ـــا ت ــ ــ ــ ـــــادا كًـ ــ ـــــح  املـ ــ ـــــق لـ ــ ـــــائق تطب ـ ــ ــــاء د ـ ــ ـــــ  اف رضــ ــ ــــ د عنـ ــ                                                 ت ــ

                    م                                   الغراةـــــــــا  اًر ـــــــــو  انـــــــــاءم علـــــــــ  ا  ـــــــــ اح  مراء املال ـــــــــ   ال ا   ـــــــــ  

                             الب  يا   الاراع   البجئ .

 

 عل  البجئ  
م
            م اطا
م
      

                                     ة  أو  اا   ة   طر اشرملال الغااا  

                                اةعشاب امل ر ة  امل ول  اا                            ة  أو  اف ر ادا ة  اةغصا

                                             أ ً ا أ  ةواد يًك  ا رملًالها لغايا  الر فئ  

 

                 واء لحا اف   اح.
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                                              رة الســياحة الحــق لــي بيــع رة الســياحة الحــق لــي بيــع                   إعطــاء وزاإعطــاء وزا    : :                   واليســعوك واليســعوك                   الحاديــةالحاديــة            املــادة املــادة  

                            منتجات سياحيةمنتجات سياحية

  

  

                                                   تملطـــــ   مارا ال ـــــ ام  اا ـــــق لـــــا ا ـــــع ةنرجـــــا   ـــــ ام   ة ــــــبق  

                                            ال فع االملً   اةونب   ع   ةو ملها افلك     .

 

 

                                                   ت ـــــ د د ـــــائق تطب ـــــق لـــــح  املـــــادا  عنـــــ  اف رضـــــاء اًووـــــو  ـــــرار 

                                     ةش  ل يص ر ع   م ري املال    ال  ام .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ام  ع   ا ع ةنرجا    ام                  ة  أو  تش  ع ال

                                              ة  أو  ا ت  اء ثً  املنرجا  االملً   اةونب   

 

                 واء لحا اف   اح.
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                                               جي للتعرفـة علـى إسـتهال   جي للتعرفـة علـى إسـتهال                      تعديل اـدر تعديل اـدر     : :                   واليسعوك واليسعوك                   الثانيةالثانية            املادة املادة  

                  ال هرباءال هرباء

  

  

                                           م                 علـ  اا يوةــ  ات ــاذ  ــرار لــا ةج ـس الــومراء انــاءم علــ  ا  ــ اح  م ــر 

 ل رملرفـــــــ  علــــــ  ا ـــــــته ل 
م
 تــــــ ر ج ا

م
                    الطا ــــــ   امل ـــــــا   ي ــــــ د تملـــــــ ي 

م
        

م
                         

                                                          الكهربـاء  فـق وــ  ل  يومـ  الرملرفـ   الرغحيــ  اـ   املنـاتق   ــؤدي 

ــــل   .                                         ااـــــ  تـــــوام  ةـــــااا تـــــ ر نا ملؤ  ـــــ  كهربـــــاء لبنـــــا                علـــــ  أ  ي  ـ

                                                  املر ــو  افاقــاء علــ  تملرفــ  ة  ضــ  لــح ي اف ــته ل املــن    

                ةل ات  ناع  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                   ة  أو  تأة   توام  ةااا ت ر نا ملؤ    كهرباء لبنا  

                                              ة  أو  ت  ي  تملرف  ةرنا ب  ةع   ً  اف ته ل 

 

                 واء لحا اف   اح.
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                                   اخفيض منح التعلي  لي القطاع العاماخفيض منح التعلي  لي القطاع العام     :                 الرابعة واليسعوك       املادة 

 

 

 ةي نـــص   ـــر عـــا  أ   ـــا   ت  ـــ   ـــ   ةـــنح الرمل ـــ   
م
                                              فـــا
م
    

بــــ  افدارا   املؤ  ــــا  الملاةــــ  كافــــ   الب ــــ يا              ر                                          املقــــررا ةــــ   ر

                                           ت ــــــادا  الب ــــــ يا    ــــــائر أشــــــما  القــــــانو  الملــــــا     ا
م
 تــــــ ر ج ا
م
       

               % عـــ  املقـــررا لـــا   15      اا ـــب        0202-    0217                  عـــ  الملـــا  ال را ـــ ي     

                                                        الملــا  ال را ــ ي ال ــااق  علــ  أ  ال ترــ    عــ  اا ــ  د اململرًــ ا 

                                             لا تملا ن   ةوط   ال  ل  ل ًووودي  لا اام ة .

 

   ا.                                                  ي تث ى ا اتحا اا اةمل  ال بنان   ة  الر     الر ر ن

 

                                                       منح التعلي  لي القطاع العاممنح التعلي  لي القطاع العام              اوحيداوحيد    : :                   واليسعوك واليسعوك                   الثالثةالثالثة              املادةاملادة

 

 ةي نـــــص   ـــــر عـــــا  أ   ـــــا   
م
                         فـــــا
م
ـــقوت امل ـــــ دا لـــــا                             تملرًـــــ  ال ــ

                                                    تملا ن ــــــــــــــ  ةــــــــــــــوط   ال  لــــــــــــــ  االا ــــــــــــــب  ملــــــــــــــنح الرمل ــــــــــــــ   لــــــــــــــا افدارا  

ــــائر  ــ ــــ يا    ـ ــ ــــادا  الب ـ ــ ــــ يا   ات ـ ــ ــــ   الب ـ ــ ـــــ  كافـ ـــــا  الملاةــ                                                         املؤ  ــ

 ةــ         ًووــود ل                       أشــما  القــانو  الملــا 
م
    ي  لــا اام ةــ   ذلــ  اعربــارا
م
                         

  .    0201-    0202               الملا  ال را  ي 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــنح  ــ ــ ـــــ  ةـ ــ ـــــال   ًـ ــ ـــــحي تـ ــ ـــــالر     الـ ــ ـــق اـ ــ ـــــنص املرمل ـــ ــ ــــ  أ  الـ ــ                                               م ــ

      0217                      ة   انو  ةوامنـ  الملـا      71           % لا املادا   15              الرمل    اا ب  

ـــاد  ــ ـــ ي ااعرًــ ــ ــــي تق ـ ــــه   التـــ ـــــ  ةنــ ـــق الغايــ ــ ـــ  ي قـ ــ ـــــ ي  لــ ـــــ  الرملـ                                                       دملـ

                   ملطــــــــــاا مل ر ــــــــــف افدارا                                 امل ــــــــــا اا لــــــــــا الرقــــــــــ يًا  امل ر ــــــــــ   امل

ـــــما   ــ ــ ــــائر أشــ ــ ــ ــ ـــا   ـ ــ ــ ــ ــــ يا   ات اداتهــ ــ ــ ــ ــــ   الب ـ ــ ــ ــ ـــــا  الملاةـ ــ ــ                                                   املؤ  ــ

                                                         القـانو  الملــا  اذا لـ  يــر  الرق ـ  ب ــقف املـنح امل ر ــ   اململطــاا 

                                                         لا تملا ن   ةوط   ال  ل  بمل  ع   اعرًاد الر     الر ر نا 

 

            بناء  عليه،

       املادا         ة  لح                                     لرصو و امل ار  ت ق ق اله ت اة ا  ي 

 

                 ا   اح لحا النص.    ت 
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     0202 / 5 / 5              الصادر ارار        175               ة  القانو  ر       15      املادا 

 

 

        التمو ل   :  15      املادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                              ا ــــ  تــــ رج لــــا اــــاب  ــــا  ضــــً                            أ. ييــــو  ل ه ئــــ  ةوامنــــ   ــــنو 

                ه ئ    شاتاتها.                                           املوامن  الملاة   تيو  كاف   لرغط   ةصار ف ال

 

                                                          تملـــــ  اله ئـــــ  ةشـــــر   املوامنـــــ    رفملـــــه رئج ـــــها ااـــــ   م ـــــر املـــــال الـــــحي 

                                                            يضــًه ااــ  ةشــر   املوامنــ  الملاةــ  املرفوعــ  ااــ  ةج ــس الــومراء الــحي 

        دســــــة دســــــة                           مــــــن املــــــادة السامــــــن املــــــادة السا      دد                          تعــــــديل الفقــــــرة تعــــــديل الفقــــــرة     : :                   واليســــــعوك واليســــــعوك                   الرابعــــــةالرابعــــــة              املــــــادةاملــــــادة

          175175                              مـــــن القـــــانوك رقـــــ  مـــــن القـــــانوك رقـــــ          1515                                                                      وتعــــديل البنـــــدين "أ " و" ب" مـــــن املــــادة وتعــــديل البنـــــدين "أ " و" ب" مـــــن املــــادة 

                                                              )مكافجــــــــة الفســــــــاد لــــــــي القطــــــــاع العــــــــام )مكافجــــــــة الفســــــــاد لــــــــي القطــــــــاع العــــــــام             20202020  //  55  //  88                            الصــــــــادر بتــــــــار   الصــــــــادر بتــــــــار   

                                                                          وإنشاء الهيئة الوطنية ملكافجة الفساد(وإنشاء الهيئة الوطنية ملكافجة الفساد(

 

      اــار        175                                                تعــدل الفقــرة "د" مــن املــادة السادســة مــن القــانوك رقــ  

            نشــــــــاء الهيئــــــــة                                  )مكافجــــــــة الفســــــــاد لــــــــي القطــــــــاع العــــــــام وإ      2020 / 5 / 8

 :                                    الوطنية ملكافجة الفساد( لتصبح كما يلي

                                                يشـــــــترط لـــــــي األعضـــــــاء الخبـــــــراء املنصـــــــوص علـــــــيه  أعـــــــاله حيـــــــازة   - د"

                                                       شـــهادات عليـــا )ماج ســـتمر ومـــا فـــو ( لـــي اختصاصـــه  باإلضـــافة إلـــى 

                                                    خبـــــرة ال اقـــــل عـــــن عشـــــر ســـــنوات، أو حيـــــازة إجـــــازة لـــــي إختصاصـــــه  

 ".                                   باإلضافة إلى خبرة ال اقل عن عشر ن سنة

     175               مـــــــن القـــــــانوك رقـــــــ      15                                عـــــــدل البنـــــــداك " أ" و" ب" مـــــــن املـــــــادة  ي

                               )مكافجـــــــــة الفســـــــــاد لـــــــــي القطـــــــــاع العـــــــــام     2020 / 5 / 8              الصـــــــــادر بتـــــــــار   

 :                                                        وإنشاء الهيئة الوطنية ملكافجة الفساد( بجيث يصبجاك كما يلي

                                                  ي ــوك للهيئــة موازنــة ســنو ة خاصــة اــدًر لــي فصــل خــاص ضــمن  -   أ

                         وازنـــة العامـــة وا ـــوك  افيـــة                                   بـــاب رئاســـة مجلـــس الـــوزراء لـــي قـــانوك امل

 .                              لتغطية مصار ف الهيئة ونشاطا ها

 لألصــول الــى وز ــر 
 
عــد الهيئــة مشــروع املوازنــة و رســله رئ ســها وفقــا

ُ
                ت

 
                                          

ُ
 

 .                                                       املالية ضمن املهلة املنصوص عليها لي قانوك املجاسبة العمومية

 
َ
 ةنملـــــا
َ
ـــاةلا     منننننن        ــــ  مـــ ـــ ا  املنا ب ــ ــــ اب الك ــــــاءا  اام ـــ ـــا  أ ــ                                             مرةـــ

                                                        افوـــاما  الــــحي  عً ـــوا لــــا افدارا   ـــمر ا كافــــ  أ  ـــاته  ام ةــــ  

    ته                                            ال  لــــــــــــ  علــــــــــــ  م ــــــــــــاب رفــــــــــــع ة ــــــــــــروال  اةكــــــــــــاديمي  ةصــــــــــــ  

                           شمص   ة  اةيان   ا ر ارل    ال

                    د ة  املادا ال اد  .                       ت  ا   اح تمل ي  ال قرا 

 

                                               ا  ص عق  الن قا    م   أنه ال يجوم أ  ييو  عا ـ          أةا لا ة

 لرضارب املصااج 
م
               الن ق  لو ن  ه ةرا و لحا الملق  نظرا
م
                                    

                                                        تــ  ا  ـــ اح عـــ   ايــ ء ةهًـــ  ةرا بـــ  عقــ  الن قـــا  لـــرئجس اله ئـــ  

              ا  و القانو .                     انًا ةرا ب  الملق 

  ــــــــل أاــــــــواب لــــــــا  ــــــــانو  املوامنــــــــ  الملاةــــــــ  ترمل ــــــــق فقــــــــ  
ُ
                                             م ـــــــ  ت
ُ
      

                                                    اــــــالومارا   الرئا ـــــــا  الــــــث ث  املج ـــــــس ال  ــــــروري اضـــــــاف  ااـــــــ  

                                             الن قا  املش  ك   امر ات  املوامن  ا  و اة ول 

                                                م ـــــــ  ت  ـــــــل فصـــــــول ضـــــــً  لـــــــح  اةاـــــــواب ل ًـــــــ ير ا  الملاةـــــــ  

                  ؤ  ـــا  الملاةـــ  التـــي                                        الرابملـــ  لهـــح  الـــومارا   كـــحل  ل ه ئـــا   امل

                           ترًرع اا رق ل ةااا  اداري 

                                                      م   أ  ا ل ااب ل ه ئـ   عـ   ا ـل اعرًـادا  ة صـ    انًـا 

                                                        ةجرد ة الً  ي الف كاف  افوراءا  املربمل  لـا ت ضـ   املوامنـ  

                ة   ا   اةها 
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                                           يروا  امالتها اا  اا ها  امل رص  م و اة ول.
 

                                                   ب. ي ــــرح ل ه ئــــ  م ــــاب  ــــا  لــــ   ةصــــرت لبنــــا    رــــوا  رئــــجس 

                                                            اله ئ  عق  ن قاتهـا  ةرا بـ  عقـ لا  فقـا لأل ـول املنصـو  ع يهـا لـا 

                                                           ـــــانو  امل ا ـــــب  الملًوة ـــــ .  لـــــا نهايـــــ  ال ـــــن  املال ـــــ   ير ـــــ  رئـــــجس 

                                                            اله ئــ  وــ ا ل ااالعرًــادا  املصــر ف  ااــ   مارا املال ــ  ةصــ    ةنــه  

                                        ا ل أميا  النظا  املااا ااما  االه ئ .                     تطبق لا شأ  لح  اا 

 

                                                  ت ضـــــــع م ـــــــااا  اله ئـــــــ  لنظـــــــا  الرـــــــ   ق الـــــــ ا لا  ل رـــــــ   ق   - ج

    73                                                     امل ــرق  ةـــ   بـــ  ةياتــو الرـــ   ق  امل ا ـــب   فــق الميـــا  املـــادا 

                    ) ــــــــانو  ةوامنــــــــ  الملــــــــا        0221 / 6 /  05      تــــــــار        306               ةــــــــ  القــــــــانو  ر ــــــــ  

             ا لـــــا اا ر ـــــ ا                                            (  تاشـــــر اا  ـــــااا   تقـــــار ر الرـــــ   ق الملائـــــ ا لهـــــ    0221

                                            الر ً    عل  املو ع الر مي افلك      ل ه ئ .

 

                                                              د. ي ـــرح اعرًـــاد اضـــالا لـــا املوامنـــ  الملاةـــ  ل ه ئـــ  ل  ـــن  التشـــغ     

                                                               اة ا  بمل  د ول لحا القـانو  م ـ  الن ـاذ    ًرـه عشـرا ة  ـارا  ل ـ ا 

         لبنان  .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 يفــــتح للهيئــــة حســــاب خــــاص لــــدى مصــــرف لبنــــاك، و تــــولى رئــــ س  -   ب

 لألصـــــــول املنصـــــــوص عليهـــــــا لـــــــي قـــــــانوك                      الهيئـــــــة عقـــــــد نفقا هـــــــا و 
 
                             فقـــــــا
 
   

 .                                        املجاسبة العمومية والقوانمك املرعية اإلجراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               م ــــــــ  أ  ةشــــــــر   املوامنــــــــ  اململــــــــ  ةــــــــ   بــــــــ  كــــــــ  وهــــــــ  ي ضــــــــع 

                        ر  وًـع كاةـ  املشـاريع ضـً                                   ل ًنا ش  لا  مارا املال ـ   ةـ  ثـ  يـ

                                                     ةشر   ةوم  ير   اا  رئا   اا يوة  ا  و  انو  امل ا ب  

          الملًوة   

     م      اناء  ع  ه 

 

                           ت  ا   اح تمل ي  لح  املادا.
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                                                                مـــنح  ـــل عر ـــي أو اجنوـــي يشـــتري وحـــدة مـــنح  ـــل عر ـــي أو اجنوـــي يشـــتري وحـــدة     ::                  واليســـعوك واليســـعوك                   الخامســـةالخامســـة              املـــادةاملـــادة 

                                          س نية لي لبناك إقامةس نية لي لبناك إقامة

                                                            فـــا ةي نـــص   ـــر   ةـــع ةراعـــاا اةميـــا  القانون ـــ  املرمل قـــ  ارً ـــ  

                                                         اةوانــــو  يًــــنح كــــ  عردــــ  أ  أونبــــي يشــــ  ي  مــــ ا  ــــكن   لــــا لبنــــا   

    ا                                                           ا اةـــ  ت  ــــ  ةــــ ا ة ك رــــه  لـــه  لا ورــــه  أ الد  القا ــــر   لــــا لبنــــ

                   الوم ا ال كن   ع :                       عل  أ  ال تق    ً  ت  

                                           د.أ. ث ثًايـــــ    ً ـــــو  ألــــــف د الر أة  كـــــ  ل ومــــــ ا          3520222   -

                                  ال كن   القائً  ضً  ة افظ  ا    .

                                                د.أ.  ل.ل. ةايرــــا ألــــف د الر أة  كــــ  ل ومــــ ا ال ــــكن            0220222 -

                                القائً  لا  ائر امل افظا  اة ر .

                       كن   اًووـــو ت و ـــ  ةصــــرلا                                علـــ  أ  يـــر  ت ـــ ي  ثًـــ  الومــــ ا ال ـــ

                                                           ةــ  أمــ  املصــارت الملاة ــ   ــارج لبنــا  ااــ  أمــ  املصــارت الملاة ــ  لــا 

       لبنا .

                                                     ي ــــــــتث ى ةـــــــــ  أميـــــــــا  لـــــــــح  املــــــــادا النـــــــــاممو  ال ـــــــــور و   ال وئـــــــــو  

 عل  ضر را توف   شر ط الملودا اا  أ تانه .
م
                                         ال   ط ا و  تأك  ا
م
                   

         رار يصـــ ر                                                ت ــ د عنــ  اال رضـــاء  د ــائق تطب ـــق لــح  املــادا اًووـــو  ــ

                                                           عـــــ   م ــــــر ال ا   ـــــ   الب ــــــ يا  انـــــاء ال  ــــــ اح امل ير ـــــ  الملاةــــــ  لألةــــــ  

       الملا .

 

 

 ل وضع اف رصادي الحي يًر اه الب   
م
                                  نظرا
م
     

                                                      ةـــ  أوـــ  تـــأة   د ـــول عًـــ   أونب ـــ  ااـــ  املصـــارت الملاة ـــ  لـــا 

        لبنا   

 علــ  عـــودا النـــامم   
م
                    ةــ  أوـــ  أ  ال يــنملكس لـــحا اف  ــ اح  ـــ با
م
                                   

         تانه                 ال وئ   اا  أ

 

                 واء لحا اف   اح.
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         )املوازنـــــة       2019 / 7 /  31      اــــار        144               مـــــن القــــانوك رقـــــ      71      املــــادة 

   (    2019                              العامة واملوازنات املمحقة للعام 

 

 

                                             يو  امل  تب  ل صن    الوت ي ل ضًا  االورًااا        تق    ال

 

ق ــــــ  الــــــ يو   1
ُ
           . ت
ُ
                                   كافــــــ  املرووبــــــ  ل صــــــن    الــــــوت ي ل ضــــــًا        

ـــــا   ــــ  الملــ ـــــ  نهايـــ ــــ  لغايــ ــــ  ال  لـــ ـــــااا علـــ ـــــرا     0215                                      االورًــ ــــ  عشــ              علـــ

ُ                          أ  ــاط  ــنو   ةت ــا    علــ  أ  ُي ــ د الق ــ  اة ل  بــ  نهايــ                              

        ل صـن                                       ةع  ووب ت  ي  املرووبا  املال      0217          شهر أي ول 

  .    0217                                               الوت ي ل ضًا  افورًااا املر  ا لا املوامن  ل ملا  

 

                                                 . ت  تــــــــو علــــــــ  الــــــــ يو  املق ــــــــط  فائــــــــ ا  ــــــــنو   تــــــــوامي ةملــــــــ ل  0

                                   ال ائ ا عل   ن ا  ااما ن  مل ا  ن .

                              مــــن القــــانوك رقــــ  مــــن القــــانوك رقــــ          7171            املــــادة املــــادة             تعــــديل تعــــديل     ::                  واليســــعوك واليســــعوك                   السادســــةالسادســــة            املــــادة املــــادة 

                          املمحقــــة للعــــام املمحقــــة للعــــام                                                       )املوازنــــة العامــــة واملوازنــــات)املوازنــــة العامــــة واملوازنــــات            20192019  //  77  //    3131            اـــار   اـــار             144144

20192019        ))    

  

ل املــــــــــادا          0217 / 7 /  31      تــــــــــار        111               ةــــــــــ  القــــــــــانو  ر ــــــــــ      71            تملــــــــــ  

               لرصبح كالرااا: (    0217                                       )املوامن  الملاة   املوامنا  امل  ق  ل ملا  

 

                                                 تق ــــــ  الــــــ يو   ال وائــــــ  كافــــــ  املرووبــــــ  ل صــــــن    الــــــوت ي   - 1

ــــ  الملــــــا   ــــ  لغايــــــ  نهايــ ــــ  ال  لــ ــــ        0202                                             ل ضــــــًا  االورًــــــااا علــ     علــ

                                ـن  علـ  أ  ي ـ د الق ـ  اة ل  بـ      02            مل ا             أ  ا  ةت ا  

                         ذلـــ  بملـــ  تـــ   ق   ًـــ  لـــح        0201                         نهايـــ  شـــهر أي ـــول ةـــ  الملـــا  

                            ال يو  ة   ب   مارا املال  .

                                                      ت  د د ائق تطب ق لح  ال قرا اقرار يص ر ع   م ر املال  

                                                   ت  تو عل  ال يو  املق ط  فائ ا  نو   توامي نصف ةملـ ل   - 0

               اما ن  مل ا  ن                    ال ائ ا عل   ن ا  ا

ــــ د ة ـــــر قا  الملـــــا    - 3 ـــ        0201                   ت ـ ــــ لا القانون ـــــ  ةــ ــــا ةواع ـ                          لـ

                                        االعرًادا  امل صص  لهح  الغاي  لا املوامن 

                                             يًكــــــ  ت ـــــــ ي  ديـــــــو  الضـــــــًا  االورًـــــــااا اوا ـــــــط   ـــــــن ا    - 1

                                                    ا ن  اال   ا ال بنان   تص رلا اا يوة  لهح  الغاي 

 

ــــاء اقـــــر  ــــ د د ـــــائق تطب ـــــق لـــــح  املـــــادا عنـــــ  اال رضـ ـــ  ل                                            ت ـ          ار ةشــ

                             يص ر ع   م ري املال    الملً .
 

 

ـــ   ــ ــ ــ ــــ ي  كاةــ ــ ــ ـــــًح ات ــ ــ ــ ــــ  ال ي ـ ــ ــ ــــ  الملاةــ ــ ــ ـــــااا ل ما نــ ــ ــ ـــع اا ـ ــ ــ ــ                                                   ا  الوضـ

 
م
 ة ــر قا  الضــًا  االورًــااا نقــ ا
م
                ااــ  ضــر را الملًــ           اافضــاف                             

                                                     علــــــ  ت ــــــ ي  املبــــــالغ املرووبــــــ  علــــــ  ال  لــــــ  ل صــــــن    لــــــحل  تــــــ   

                                                    ا  ــــــ اح تق ــــــ   لــــــح  الــــــ يو  ااالضــــــاف  ااــــــ  اةيان ــــــ  ت ــــــ ي لا 

                                      اوا ط   ن ا   ا ن  اال   ا ال بنان  .
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 
 

                          من قانوك املجاسبة العمومية     219     املادة

 

            اـــــــــــــــار   اـــــــــــــــار                 1496914969                    مرســـــــــــــــوم رقـــــــــــــــ  مرســـــــــــــــوم رقـــــــــــــــ    بب                 مشــــــــــــــروع قـــــــــــــــانوك صـــــــــــــــادر 

       عديالاه  وت          19631963  //    1212  //    3030

 
       اــأفراد        املرمل قــ             الرملو ضـا         الر اتــو         اعرًــادا       تـ     

    انـ    لـا      الملـا        اةةـ         الـ ا لا      اةةـ       ـو         روـال      اا ـجل

 .     توميع      ا          ام 

 

                                  مـن قــانوك املجاســبة مـن قــانوك املجاســبة           219219            املــادة املــادة               الغـاءالغـاء    ::                                  الســابعة واليســعوك الســابعة واليســعوك             املـادة املـادة 

            اـــــار   اـــــار                 1496914969                                                                  وتعديالاـــــه الصـــــادر بموجـــــب املرســـــوم رقـــــ  وتعديالاـــــه الصـــــادر بموجـــــب املرســـــوم رقـــــ                      العموميــــةالعموميــــة

                                          الستعاضة عنها بنص آخرالستعاضة عنها بنص آخر    واوا            19631963  //    1212  //    3030

 

                          ةــــــــــــــ   ــــــــــــــانو  امل ا ــــــــــــــب  الملًوة ــــــــــــــ       017           ت غــــــــــــــ  املــــــــــــــادا 

      تـــــار          11767                                  تمل ي تـــــه الصـــــادر اًووـــــو املر ـــــو  ر ـــــ  

                            ي رملار عنها االنص الرااا:    1763 /  10 /  32

 

                                           تـــــــ فع ر اتـــــــو كافـــــــ  اةوهـــــــاا اةةن ـــــــ  )وـــــــجل  ـــــــو  أةـــــــ  

                                 أةــ  د لــ  ااــخ....( انــاء علــ  وــ ا ل   –        أةــ  عــا    –      دا لــا 

                                          ك   ةنه   راتبه  الرملو ضا  امل ر ق  له         تب    رتب

 

                                              ت ـــــ د د ـــــائق تطب ـــــق لـــــح  املـــــادا اقـــــرار يصـــــ ر عـــــ   م ـــــر 

        املال  .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               اًا أ  ر اتو اا ها  المل ـكر   تصـرت علـ  شـي  ةب ـغ 

                                              اوًــــــــــــااا د   اةيان ــــــــــــ  ةملرفــــــــــــ  اةعــــــــــــ اد أ  الر اتــــــــــــو أ  

                                               تــــــــ   قها ةــــــــ   بــــــــ   مارا املال ــــــــ   بًــــــــا أ  لــــــــحا اةةــــــــر ال 

                                    اــــــأي شــــــي  ةــــــ  اةشــــــيال ةــــــع اةةــــــور  القضــــــايا         يرملــــــارر

       اةةن  

 

       ا                                       لـــذلك اـــ ا اقتـــراح الـــنص الـــذي يم ـــن وزارة املاليـــة مـــن 

                                             اـــدقيق روااــــب هــــ الء اســــوة بكــــل العــــاملمك لــــي القطــــاع 

       العام 
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 األسباب املوجبة حالنص املقتر  النص الحالي

 

                 ةـ   ـانو  املوامنـ      72                                       ال قـرا املرمل قـ  اال ـ   افداري  ةـ  املـادا 

      تـــــار        111             )القــــانو  ر ــــ        0217     لملـــــا                     املوامنــــا  امل  قــــ        الملاةــــ  

31  / 7 / 0217    )  

 

 

 

 

  :االا ب  ل     افداري  -

 ة   05
 
 ا ال

 
    عاةا

م
    

م
 لياف  املوط    عل  أ  تراا  اةميا   02    

 
                                   عاةا
م
    

رأا   أ ضا  ةوط   ال ئ  الثالث   ةا فو  الحي  ااما   اامل

د  وا الوط    الملاة  لا    ال ي ًح له  ااال رًرار ااام ة  

  05ة ا 
 
 عاةا
م
    . 

 

 

                                            الفقـــــــــرة املتعلقـــــــــة بالســـــــــلك الفقـــــــــرة املتعلقـــــــــة بالســـــــــلك           ديلديل    تعـــــــــتعـــــــــ    ::                                  الثامنـــــــــة واليســـــــــعوك الثامنـــــــــة واليســـــــــعوك             املـــــــــادة املـــــــــادة 

                                    واملوازنــات املمحقــةواملوازنــات املمحقــة                                                  مــن قــانوك املوازنــة العامــةمــن قــانوك املوازنــة العامــة        9090                                االداري مــن املــادة االداري مــن املــادة 

    ((        20192019  //  77  //    3131            اار   اار             144144              وك رق  وك رق              )القان)القان            20192019          لعام لعام 

 

 

ل ال قـــرا املرمل قـــ  اال ـــ   االداري ةـــ  املـــادا           ةـــ   ـــانو      72                                            تملـــ  

     111             )القـانو  ر ـ        0217     لملـا                     املوامنـا  امل  قـ                 املوامن  الملاة 

                 ( لرصبح كالرااا:    0217 / 7 /  31      تار   

                      االا ب  ل     االداري 

 ة      05 -
م
 ل حي  ااشر ا عً ه  اعربارا

م
    عاةا

م
                           

م
    1 / 5 / 0217     

 ل ــــحي  د  ــــوا اام ةــــ  ارــــار       02 -
م
                           عاةــــا
م
         ةــــا  بــــ        0217 / 7 /  31    

                                   عل  أ  تراا  االميا  ااما   ااملرأا.

                    الباقا د   تمل ي .  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ـــ  املـــــوط    الـــــحي  ـــا ا  لنـــــال المل يـــــ  ةــ                   ـــــا لو  البقـــــاء لـــــا  ي                                     اًــ

                                                    الملًــ  ةــ  أوــ  اةيان ــ  اا صــول علــ  ةملــا  تقاعــ ي  بًــا أ  

ـــ   ــ ــ ـــ    غ ـ ــ ــ ـــ  ةنرجـ ــ ـــــب وا غ ـــ ــ ـــــ  ا ـ ــ ــــؤالء  ـ ــ ــــته                                   لــ ــ ـــبو ن ــ ــ ـــــال   ب ـــ                   فملـــ

ـــ  ا  ــــحل  تـــ ــــرقال  لــ ـــ                    ااال ـ ــــؤالء   ـــ ــــًح لهــ ـــا ي ــ ــــنص اًـــ                                اح تملــــــ ي  الــ

 ملــــــــا تــــــــنص ع  ــــــــه القــــــــوان    االنظًــــــــ  املرع ــــــــ  
م
                                     ااال ــــــــرقال   فقــــــــا
م
              

  .      افوراء
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 وجبةاألسباب امل النص املقترح النص الحالي

 
                  )املوامنــ  )املوامنــ              02170217  //  77  //    3131            تــار   تــار        111               ةــ  القــانو  ر ــ      75         نــص املــادا 

   ((        02170217                                                            الملاة    املوامنا  امل  ق  لملا  الملاة    املوامنا  امل  ق  لملا  

 

 
 

 ةي نص  ا  أ  عا    تجً  ت با  افمال  عل  الرقاعـ  
م
                                                    فا
م
    

ـــا   – ـــ  مالـــــ  ا ـــــو  ال ـــــ  القانون ـــــ   اا ـــــاال  التـــــي ترعالــ ـــا  ــ                                                       لـــــا ةــ

                         اا ــاال  التــي يرعالــا  ــانو                    ةــ  نظــا  املــوط          37            أميــا  املــادا 

                      االا ــب  ل ضــباط  املــادا    3     0        البنــ ا      51                     الــ فا  الــوت ي  املــادا 

                                         االا ــب  ل رتبــاء  اةفــراد ملــ ا ثــ ث  ــنوا  ةــ     6     1        البنــ ا      57

                        تار   ن اذ لحا القانو .

 

                                                     ي ـــتث ى ةـــ  لـــح  اةميـــا   ال ـــ   القضـــائ    الضـــباط ةـــ  رتبـــ  

               عق    ةا فو  .

 

          144144                              مـن القــانوك رقــ  مـن القــانوك رقــ          7878            املــادة املــادة               إلغـاءإلغـاء    ::                  واليســعوك واليســعوك                   التاســعةالتاســعة            املـادة املـادة 

                                                                              )املوازنـــــــــــة العامــــــــــة و املوازنـــــــــــات املمحقــــــــــة لعـــــــــــام )املوازنـــــــــــة العامــــــــــة و املوازنـــــــــــات املمحقــــــــــة لعـــــــــــام             20192019  //  77  //    3131            اــــــــــار   اــــــــــار   

                  بنص جديدبنص جديد      اا                          واالستعاضة عنهواالستعاضة عنه      ((        20192019

 

 

ــــ  املـــــادا  ت ـــا اـــــالنص      111               ةـــــ  القـــــانو  ر ـــــ      75           غـ ــــرملار عنهــ                     ي ـ

        الرااا:

 ةي نـص عــا  ا   ـا  تجًـ  ت بــا  االمالـ  علـ  الرقاعــ  
م
                                                  فـا
م
    

    37                                              ا و  ال   القانون    اا اال  التي ترعالا املادا              مال    ةا

                                                         ةــ   ــانو  املــوط     اا ــاال  التــي يرعالــا  ــانو  الــ فا  الــوت ي 

   1        البنـــ ا      57                      االا ـــب  ل ضـــباط  املـــادا    3     0        البنـــ ا      51      املـــادا 

                                                        االا ب  ل رتباء  االفراد مل ا ث ث  نوا  ة  تار   ن اذ لـحا    6  

         القانو  

 

 
م
   فـــا
م
                                                 ملــــا  رد اعــــ   يًكـــ  ليــــ  ةــــ  اململن ـــ   ااميــــا  لــــح  املــــادا       

ـــ   ــ ــــ  ال يًكــ ـــــح  اا الـــ ـــا لـ ــ ــــه لــ ــــه اال أنــ ـــــاء   ةاتـــ ــــو انهـ ـــــ   اط ـــ                                                      الرقـ

 كـــــــا  عـــــــ د  ـــــــنوا    ةرـــــــه 
م
                     افادتـــــــه ةـــــــ  اململـــــــا  الرقاعـــــــ ي ايـــــــا
م
                            

                                                  ي ــر    فقــ  ةــ  تملــو   الصــرت ةــ  اام ةــ  ا  امل  ــوةا  

         النافحا.                                            الرقاع ي   فقا ملا تنص ع  ه القوان    االنظً  

 

 

 

 

ـــرقاال        0217                                 اًــــا ا   ــــانو  املوامنــــ  الملاةــــ  لملــــا                    ــــ  ةنــــع اال ـ

                                                ـــنوا   بًـــا ا  ترشـــ   القطـــا  الملـــا  يتنـــا   ةـــع ةنـــع    3    ملـــ ا 

         اال رقاال 

 

           ةــــ  القــــانو      75                                       لــــحل  تــــ  ا  ــــ اح الــــنص املرمل ــــق اللغــــاء املــــادا   

ـــًح       0217    عـــــا       111    ر ــــ   ـــ ح  الـــــحي ي ــ ـــتب اله اــــالنص املق ــ                                    ا ــ

                   ضً  شر ط ة  دا          ااال رقال  
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          جـراء جـراء     ال ال                                                                       وزارة التربية والتعلي  العالي مهلـة وزارة التربية والتعلي  العالي مهلـة             اعطاء اعطاء                 املائة:املائة:            املادة املادة 

    ا ا             هيكلتهــــــهيكلتهــــــ                                                 افــــــة التابعــــــة لهــــــا واعــــــادة  افــــــة التابعــــــة لهــــــا واعــــــادة                                   مســــــح شــــــامل للمــــــدارس مســــــح شــــــامل للمــــــدارس 

                  وانظيمهاوانظيمها

 

 

                                                   عل   مارا ال  ا ـ   الرمل ـ   الملـااا   ـ ل ةه ـ   ـن  ةـ  

                                             تــــار    شــــر لــــحا القــــانو  اوــــراء ة ــــج شــــاة  ل ًــــ ار  

      ةملالــــــ    –                   املرو ــــــط   االار ائ ــــــ    –                 الر ـــــًـ   الثانو ــــــ  

                اعــــادا ل ي تهـــــا                                       ةــــ ار  الرمل ــــ   املنــــي  الرق ــــي ااــــخ....

                                           تنظ ًهـــــــــا لنام ــــــــــ  عـــــــــ د الر ةــــــــــحا ا  الطـــــــــ ب  عــــــــــ د 

                                               ململ ًــ    كــحل  لنام ــ  االاا ــ  امل ــرأورا  التــي يًكــ   ا

                                            اال رغناء عنها بمل  اوراء عً    اعادا الرنظ  

 

                                               تشــــــي  ا نــــــ  لهــــــح  الغايــــــ  ترًثــــــ  فيهــــــا  مارتــــــ  املال ــــــ  

                                                  ال  ا ــــ   الرمل ــــ   الملــــااا ااالضــــاف  ااــــ  ةج ــــس اام ةــــ  

 بهــــحا   –       امل ن ــــ  
م
      الر رــــجل املركــــاي علــــ  أ  تضــــع تقر ــــرا
م
                                

                        ةه   ال ترجا م ث ث  أشهر           اامصو    ل 

 

                                             ت ــــ د د ــــائق تطب ــــق لــــح  املــــادا عنــــ  اال رضــــاء اقــــرار 

                                             ةشـــــــ  ل يصـــــــ ر عـــــــ   م ـــــــري املال ـــــــ   ال  ا ـــــــ   الرمل ـــــــ   

        الملااا.

 

 

                                                   ا  اعـــادا تنظـــ   الرمل ـــ   الر ـــمي لـــا لبنـــا   ـــ وفر ةبـــالغ 

ًا لـــــــــا مـــــــــال اال ـــــــــرغناء عـــــــــ                                               تائ ـــــــــ  علـــــــــ  ااما نـــــــــ  ال ـــــــــ  

                      الر ةـــحا ةقااـــ  عـــ د                             املـــ ار  التـــي لـــ نها عـــ د ضـــم   ةـــ

                                               كب ــ  ةــ  اململ ًــ   لــا مــ   تشــيو ةــ ار  ا ــر  ةــ  فــائ  

                                                 الر ةـــــحا  ضـــــآل  عـــــ د اململ ًـــــ   اةةـــــر الـــــحي يج ـــــ  الـــــومارا 

                                    عل  الرملا   ةع ة ر    ة   ارج امل ل.
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                                                االدارات وامل سسـات العامـة االدارات وامل سسـات العامـة                   الطلب مـن الطلب مـن     ::          وواحدوواحد            املائة املائة             املادة املادة 

                                                                                                              واملشــاريع املشــتركة والشــر ات املختلطــة الــي .... ازو ــد وزارة واملشــاريع املشــتركة والشــر ات املختلطــة الــي .... ازو ــد وزارة 

                                                                                              املاليــــــــة باملعلومــــــــات التــــــــي امل هــــــــا عــــــــن موجــــــــودات الدولــــــــة املاليــــــــة باملعلومــــــــات التــــــــي امل هــــــــا عــــــــن موجــــــــودات الدولــــــــة 

                                              العقار ة وغمر العقار ةالعقار ة وغمر العقار ة

 

 

 

 

        املشــــــــــاريع                                    علــــــــــ  وً ــــــــــع االدارا   املؤ  ــــــــــا  الملاةــــــــــ    

                                              املشــــــــــ  ك   الشــــــــــركا  امل ر طـــــــــــ  ااــــــــــخ .... تا  ـــــــــــ   مارا 

                                               املال ـــــ  ااململ وةـــــا  التـــــي تً كهـــــا عـــــ  ةووـــــودا  ال  لـــــ  

                                            الملقار ــــــ   غ ــــــ  الملقار ــــــ  ضـــــًـ  ةه ــــــ   ــــــر  أشــــــهر ةــــــ  

                                                تـــار   ن ـــاذ لـــحا القـــانو  ااالضـــاف  ااـــ   وهـــ  ا ـــرملًال 

                                               لــح  املًر يــا   شــاغ يها لــا مــال  وــ  ا  غ ــ  ذلــ  ةــ  

                                التــــــي يجــــــو ا  ت ــــــ د اًر ــــــو  يصــــــ ر عــــــ            اململ وةــــــا 

                                         ةج س الومراء اناء عل  ا   اح  م ر املال  

 

 

 

 

 

 

                                                 ا  الهــ ت ةــ  لــحا الــنص لــو ا  ييــو  لــ    مارا املال ــ  

                                                 داتــــا ةمل وةـــــا  كاة ــــ  عـــــ  ةووـــــودا  ال  لــــ  التـــــي تًكنهـــــا 

                                              ةــــ  درا ــــ  الوضــــمل   املـــــااا  اال رصــــادي اطر قــــ  ع ً ـــــ  

                              ااــــ   متـــــى تــــرًك  ةـــــ  ات ــــاذ اام
م
 طـــــوا  ال مةــــ   فقـــــا
م
                

                              ململط ا   ةمل وةا   اا    ش اف .
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              مــــن أجــــل مــــن أجــــل                                   الح ومــــة مهلــــة ســــنة الح ومــــة مهلــــة ســــنة             إعطــــاء إعطــــاء     ::            واثنــــاكواثنــــاك            املائــــة املائــــة             املــــادة املــــادة 

                                                      يـــد العطـــاءات بــمك مختلـــف أســـال  يـــد العطـــاءات بــمك مختلـــف أســـال                                        وضــع آليـــة واتــحة لتوحوضــع آليـــة واتــحة لتوح

                          القطاع العامالقطاع العام

 

 

                                                  يرووـــو علــــ  اا يوةـــ    ــــ ل ةه ـــ   ــــن  ةـــ  تــــار   ن ـــاذ لــــحا 

                                                 القـــــانو   ضـــــع  ل ـــــ   ااـــــ   لروم ـــــ  الملطـــــاءا  اـــــ   ة ر ـــــف 

ــــ   ـــنح االورًاع ـ                                                   أ ـــــ ل القطـــــا  الملـــــا  )الرغط ـــــ  الصـــــ     املــ

  .  .(     ااخ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ـــ  اـــاء  اال شـــ  متـــى                                    ا  امل ـــا ال  املركـــررا لروم ـــ  الملطـــاءا  

 
م
 تار  ــــه  لــــحا اةةــــر يجــــو أ  ال ي ــــرًر علــــ  الوضــــع القــــائ  مال ــــا
م
                                                      

 لألكــــــــ ت البالظــــــــ  التــــــــي تركبــــــــ لا ااما نــــــــ  نت جــــــــ  لرملــــــــ د 
م
                                                نظــــــــرا
م
    

ـــا القطــــــا   ــــاة    لــ ــــرو ا  افـــــادا الملــ ــــ د ة ــ ــــاةن   تملـ                                                       اا هـــــا  الضــ

                                                      الملـــا   بالرــــااا يرووـــو  ضــــع  ل ـــ   ااــــ    شـــ اف  لرنظــــ   لــــح  

         الملً   .
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                                                  اوجــــــب التعــــــو ض العــــــائلي عنــــــد اوجــــــب التعــــــو ض العــــــائلي عنــــــد         عــــــدم عــــــدم     ::          وثالثــــــةوثالثــــــة            املائــــــة املائــــــة             املـــــادة املـــــادة 

                                                                                              اســــــــتفادة أفــــــــراد عائلــــــــة املوظــــــــف أو املتقاعــــــــد املتــــــــولي مــــــــن اســــــــتفادة أفــــــــراد عائلــــــــة املوظــــــــف أو املتقاعــــــــد املتــــــــولي مــــــــن 

                                                            حصته  من معاش مورثه  التقاعديحصته  من معاش مورثه  التقاعدي

 

 
 

                                              يرووــو الرملــو   الملــائلا عنــ  ا ــر ادا أفــراد عائ ــ      ال 

                  مصــــــته  ةــــــ  ةملــــــا                           املوطــــــف أ  املرقاعــــــ  املرــــــولا ةــــــ

  .               ةورثه  الرقاع ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                تاملــا ا  الرملـــو   الملـــائلا ي ـــر ق الانـــاء  بنـــا  املوطـــف 

                                            الـــحي  لـــجس لـــ نه  د ـــ   ـــا  بهـــ   بًـــا ا  ت ص صـــه  

 اًملــــــا  ةــــــورثه  الرقاعــــــ ي يتنــــــا   ةــــــع 
م
                                 شمصــــــ ا
م
  أ    ةبــــــ      

               ع    وود د  

 

                                                 لــحل  تــ  ا  ــ اح لــحا الــنص ااالضــاف  ااــ  ت   ــف االعبــاء 

                   املال   عل  ااما ن 
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                                      قاحات مرض ال ورونا قاحات مرض ال ورونا   لل                                اتممك اعتماداتاتممك اعتمادات    ::            وأر عةوأر عة            املائة املائة             املادة املادة 

1919    --ccoovviidd    بموجب مرسومبموجب مرسوم                        

 

 

 

 

                                              يــــؤة  االعرًــــاد الــــ م  لرــــأة   لقامــــا  ةــــرر اليور نــــا 

covid-17     اًووــــــــو ةر ــــــــو  يصــــــــ ر انــــــــاء علــــــــ  ا  ــــــــ اح                                 

  .                           م ري املال    الص   الملاة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  لـــا طـــ  انتشـــار  بـــاء كور نـــا  ضـــر را تـــأة   ال قـــاح ململظــــ  

             ال بنان   

 

                                 لــــنص ةــــ  أوــــ  تًكــــ   الــــومراء اململن ــــ                  تــــ  ا  ــــ اح لــــحا ا  

                          ة  اال را  لا تأة   ال قاح
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        ومــــا ومــــا                                 الفئــــة الثالثــــة الفئــــة الثالثــــة       يي        مــــوظفمــــوظف                  اســــتفادةاســــتفادة    ::          وخمســــةوخمســــة            املائــــة املائــــة             املــــادة املــــادة 

      لــــــــــي لــــــــــي                                                             شــــــــــفاء علــــــــــى اســــــــــاس الدرجــــــــــة الثانيــــــــــةشــــــــــفاء علــــــــــى اســــــــــاس الدرجــــــــــة الثانيــــــــــة        االسياالسي        مــــــــــنمــــــــــن            دوك دوك 

                                                      املسيشفيات الح ومية والخاصةاملسيشفيات الح ومية والخاصة

 

 

 

 ةي نــــص ا ـــر ي ــــر    ةوط ـــو ال ئــــ  الثالثـــ  لــــا 
م
                                           فـــا
م
    

                                           االدارا   املؤ  ــــــــــــا  الملاةــــــــــــ   الب ــــــــــــ يا   ات ــــــــــــادا  

                                                  الب ــ يا   ا ــاتحا الرمل ــ   الثــانوي  اا هــا  المل ــكر   

                                          ةــــ  فئــــ  نق ــــو  ةــــا د   ةــــ   ــــ ةا  اال تشــــ اء علــــ  

                                    روـــــــــ  الثان ـــــــــ  لـــــــــا امل تشـــــــــ  ا  اا يوة ـــــــــ         ا ـــــــــا  ال

          ااما  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              ا  الرغط ــــ  الصــــ    هــــا اال ــــا  ل ًــــوط    لــــا القطــــا  

                                                    الملـا  كًـا ا  اال تشــ اء لـا ال روـ  اال اــ  اـ ءا ةـ  ال ئــ  

                                                     الثالثــــ  يرتــــو علــــ  ااما نــــ  الملاةــــ  ةبــــالغ تائ ــــ  ال يًكنهــــا 

           التــي يملــا                                     اــ فملها لــا طــ  االمةــ  املال ــ  اا ال ــ             اال ــرًرار 

           ةنها لبنا 
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                                            ك الــذين يباشــروك عملهــ  ك الــذين يباشــروك عملهــ    مم          املــوظفاملــوظف                  اســتفادةاســتفادة    ::        وســتةوســتة            املائــة املائــة             املــادة املــادة 

                                                                                                    بعـــــــد اـــــــار   نفـــــــا  هـــــــذا القـــــــانوك، عنـــــــد انتهـــــــاء خـــــــدما ه  مــــــــن بعـــــــد اـــــــار   نفـــــــا  هـــــــذا القـــــــانوك، عنـــــــد انتهـــــــاء خـــــــدما ه  مــــــــن 

                                                تعو ضات الصرف من الخدمةتعو ضات الصرف من الخدمة

 

 

 

 ةي نــــــص ا ــــــر عــــــا  أ   ــــــا  ي ــــــر    املوط ــــــو  
م
                                       فــــــا
م
    

                                                الـــــحي  يباشـــــر   عً هـــــ  بملـــــ  تـــــار   ن ـــــاذ لـــــحا القـــــانو   

                                              عنــ  انتهـــاء  ــ ةاته  ةـــ  تملو ضــا  الصـــرت ةــ  اام ةـــ  

ا  االورًـــــــااا املنصـــــــو  ع يهـــــــا لـــــــا                                              فقـــــــا النظًـــــــ  الضــــــًـ

       13755                                          البـــــاب الرابـــــع ةـــــ  القـــــانو  املن ـــــح ااملر ـــــو  ر ـــــ  

                        ) انو  الضًا  االورًااا(    1763 /  27 /  06      تار   

 

                                               ت ـ د د ــائق تطب ــق لـح  املــادا اًر ــو  ير ـح لــا ةج ــس 

                                     الومراء اناء عل  ا   اح  م ر املال  .

 

 

 

 

 

 ل  ًايـــ  
م
 ةومـــ ا

م
         ا  ةملظـــ  الـــ  ل املرق ةـــ  تملرًـــ  نظاةـــا

م
      

م
                                 

ا  الشــــــــ  و    النظــــــــا                                               االورًاع ـــــــ   لــــــــا ةقــــــــ ةتها ضـــــــًـ

                             ع الملـاة    لـا القطـاع   الملـا                       الرقاع ي م   ييـو  وً ـ

                                           اامـــــــا   اضـــــــمل   لنظـــــــا  ةومـــــــ  يـــــــؤة  لهـــــــ  الرغط ـــــــ  

 
م
 الصــــــــــ     االورًاع ــــــــــ   بالرــــــــــااا يجــــــــــو البــــــــــ ء تــــــــــ ر ج ا
م
                                            

                                               ارملـــ ي  التشـــريملا  امل ر  ـــ  ةـــ  أوـــ  توم ـــ لا  ومل هـــا 

            أكر  ع ال .
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                                م ـــــــرر الـــــــى املرســـــــوم م ـــــــرر الـــــــى املرســـــــوم         2626                        اضـــــــافة املـــــــادة اضـــــــافة املـــــــادة     ::          وســـــــبعةوســـــــبعة            املائـــــــة املائـــــــة             املـــــــادة املـــــــادة 

                                          )نظـام التقاعـد والصـرف )نظـام التقاعـد والصـرف             19831983  //  66  //    2929            اـار   اـار           4747                          اإلشترا ي رقـ  اإلشترا ي رقـ  

    ((                  من الخدمةمن الخدمة

  

  

      )نظـا        1753 / 6 /  07      تـار       17                              يضات اا   املر ـو  افشـ  ااا ر ـ  

  :            ةكرر الرال      06    ادا                              الرقاع   الصرت ة  اام ة (  امل

 ةي نص   ر عـا  أ   ـا    دملـ  ةراعـاا أميـا  املـادا 
م
                                                 فا
م
    07    

              )نظا  الرقاع        1753 / 6 /  07      تار       17                       ة  املر و  افش  ااا ر   

 ل نرقــــــــــال اململــــــــــا  
م
  ــــــــــاا 

م
                الصــــــــــرت ةــــــــــ  اام ةــــــــــ (  يملر ــــــــــ  مقــــــــــا

م
     

م
                            

ـــــا   ــ ــ ـــــا   الرملو ضــ ــ ــ ـــــرت أ  امل صصــ ــ ــ ــــو   الصــ ــ ــ ــ ـــــ ي أ  تملـ ــ ــ                                               الرقاعــ

ــــا  ـــا لــ ــ ــــو  ع يهـ ـــ  ط     71 /  05            القـــــــانو  ر ــــــ                  املنصــ ــ ــــه   يشــ                   تمل ي تــ

ـــــائ )ا(  ـــــ )ا( أ  القـــ ــــف)ا( أ  املرقاعـــ ــ ــــ  املوطــ ــ ـــــراد عائ ــ ـــر ادا أفـــ ــ                                                         ال ـــ

                                                         ا  ة  عاة  امل ـ دي  لـا القـوان   املرع ـ  افوـراء أ  ال ي ققـوا 

 
م
 أي د ــ  ا  ــابه  اامــا  ة ــق  ل  ــق لــه تــابع اال ــرًرار أيــا
م
                                                   

 أ  
م
    كـــا  نوعـــه أ  ةصـــ ر  اا ـــرثناء اة الد )ذكـــورا
م
( الـــحي  لـــ                                         

م
           اناثـــا
م
     

                                                       يرجا م ا    الثاةن  عشر    و ف  رت كاف  اا قو  القاا ـ  

                                                           ل نرقال امل ال   لهح  الشر ط ارار   ن اذ لحا القانو  علـ  أ  

 .                                         ت  د اتل   اًووو  رار يص ر ع   م ر املال  
 

 

 

 

 ة   ط  اا يوةـ  ال بنان ـ  اال رصـادي   املال ـ  ململاا ـ  
م
                                                   انط  ا
م
      

                 ملـــال الملـــا    ا ـــ ح                                        مالـــ  الي ـــا املـــااا  اغـــ   كافـــ  أاـــواب لـــ ر ا

  .      ال  اد

                                                           بًــا أ  ن قــ  اململاشــا  الرقاع يــ  هــا ةــ  اــ   اةعلــ  لــا املوامنــ  

                                                        الملاةـ   فيــا  ال اــ  ةـ  ا  ــ اح ةشــر    ـانو  يومــ  الرملاةــ  ةــع 

 
م
  عً  ــــا

م
 ةنطق ــــا

م
 لــــح  الن قــــ  اــــ   كافــــ  املــــواتن     ضــــع تنظ ًــــا

م
       

م
       

م
                                        

                                            لر  يــــــــــ  شــــــــــر ط اال ــــــــــر قا     ــــــــــو اال ــــــــــر ادا اًــــــــــا يضــــــــــً  

 .           كاف  اةترات       ةص   

   ةــ      06                                                   بــ  الرطــر  ااــ  اة ــباب املووبــ  لرملــ ي  أميــا  املــادا 

                                                         نظـــا  الرقاعـــ   ال اـــ  ةـــ  القـــاء الضـــوء علـــ  الوا ـــع اا ـــااا الـــحي 

 .               ت كًه لح  املادا

                                             ترمل ــــــق ا قــــــو  أفــــــراد عائ ــــــ  املوطــــــف/ا أ  املرقاعــــــ /ا     06      املـــــادا 

        ي   لقــ                                                 املرــولا  الــحي  ي ــق لهــ  اال ــر ادا ةــ  اململــا  الرقاعــ 

  ـــــــواء ع ـــــــ  املر ــــــو  االشـــــــ  ااا ر ـــــــ  
م
                              تــــــ  تملـــــــ ي ها ةــــــرارا
م
                117   / 57    

             لــا ة ا لــ  ةــ      53 /  17                                       ــواء ع ــ  املر ــو  االشــ  ااا اا ــااا ر ــ  

                                                        املش    لرأة   امل اع ا املال   ملـ  لـ  ا اوـ  ااـ  ذلـ  ةـ  وهـ  

 .                                  لمل   ل ر املال الملا  ة  وه  أ ر  

                    اع يـ  افوًال ـ  تأ ـح                                      اافضاف  اا  أ    ً  ن قـ  اململاشـا  الرق

ـــ        م ـ
م
 ا
م
 ةــــ  ةوامنــــ  ال  لــــ  الملاةــــ    ا  امل ــــرقب  القر ــــو ال    

م
                                               كب ــــ ا
م
     

                                                     يشـــ   اال ل نًـــو املضـــطرد لهـــح  الن قـــ  ةـــ  وهـــ    المديـــاد ضـــغ  

ـــ ًا لــــا ةــــا يرمل ــــق اا ــــادا أعــــ اد                                                           الملًــــ  علــــ  الــــ ائرا اململن ــــ  ال  ـ
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                                                     ي ـــق  اا ـــق القااـــ  ل نرقـــال املـــحكور أعـــ   عـــ  الـــا ج لـــا مـــال 

 بملـــــ    
م
       م اوـــــه ةجـــــ دا
م
                                 فـــــاا ةورثرـــــه  كًـــــا ي ـــــق  لـــــحا اا ـــــق عـــــ             

                                                       الا وــــ  التــــي تا وــــف بملــــ   فــــاا ةورثهــــا  أع ــــ   ااــــ   انرــــه بملــــ  

ـــق  ـــا   لــــا ةــــا يرمل ــــق اأ لئــــ  امل ــــر   ي  ةــــ  اا ـ ـــا أ  ترة هـ                                                        ت  هـ

                                                        القااــــ  ل نرقــــال املــــحكور أعــــ   ارــــار   ن ــــاذ لــــحا القــــانو  ف قــــف 

 .                                                رت لحا اا ق بمل  ةر ر  ن  عل  ن اذ لحا القانو  

 

                                                      مـــال ان ـــراد البنـــا  الملامبـــا  الراشـــ ا  ال ـــوات  تجـــا م   ـــ     لـــا 

                                                        ااماة ـ   الملشــر   أ  املط قــا  أ  اةراةــ  ااال ــر ادا ةــ  اا ــق 

                                                      القااـــــــ  ل نرقـــــــال املـــــــحكور لـــــــا ال قـــــــرا اة اـــــــ  ةـــــــ  لـــــــحا القـــــــانو   

                                                          ال وات  تروفر فيه  شـر ط اال ـر قا  املـحكورا لـا لـحا القـانو  

ــــا ال قــــــر  ـــا لــ ــــو  ع يهـــ ـــ  املــــــادا                             ت ــــــ  املنصــ ـــ      06                   ا ااماة ــــــ  ةـــ    ةـــ

ـــ      1753 / 6 /  07      تــــــار       17                    املر ــــــو  االشــــــ  ااا ر ــــــ   ــ ـــــرت لهـ               ف صـ

                                          % ة  اوًااا   ً  لحا اا ـق علـ  أ  ال يقـ  عـ    12           ةب غ يوامي 

 .                                           اا   اةد   الر مي لألوور اململًول اه لا ك  م  

 

                                                        ت ـ د اآل ــ  تصـ ر عــ   م ــر املال ـ  أ ــول  اوـراءا  تــ   ق كافــ  

                                       ةميـا  لـحا القـانو   علـ  أ  يمل ـ  ةـ  ةووــو                 اا ـاال  امل ال ـ 

                                                      دفـــع ال وائــــ  القانون ــــ  علــــ  اا قــــو  امل ــــ  دا ةــــ  يرقــــ    ــــ ل 

 .                                                     ر  أشهر تلا تار   ن اذ لحا القانو  اط و لت و    ضمله

 

 

                                                     املرقاعـــــــــ ي  املرــــــــــوف    بالرــــــــــااا ارت ـــــــــا  أعــــــــــ اد ةملــــــــــاة   اعــــــــــادا 

 .                                                  ص ص   لحا نت ج  تب مل   ل رق   اال   ة  وه  أ ر     الر

ــــ   ـــاف  ااـــ ــ ـــــرً  اافضــ ــــ  تشــ ـــــ  الملاةـــ ــــ  الرقاعــ ــــ  أ  ن قـــ ـــاف  ااـــ ــ                                                      اافضــ

                                                    اململاشـــــا  الرقاع يــــــ  ااما ـــــ  اــــــاملوط     املرقاعـــــ ي   اة ــــــر  

                                                     امل ـــرر   ةـــ  ال ـــ و  اف ــــرائ      أفـــراد عـــائ ته  ةـــ  بملــــ ل  

    05                   ةـــ  القـــانو  ر ـــ                                     كًـــا امل ـــر   ي  امل ـــ دي  لـــا املـــادا اة اـــ

                                        أفراد عائ ته  ة  بملـ ل    عـائ   القضـاا       1771 / 7 /  05      تار   

                                                      الشـــه اء.  كـــو  أ  لـــح  الن قـــ  تصـــ ر  فـــق تا ـــجو ةـــااا  امـــ   

ـــــادا  ـــال املـ ــ ـــــ ي  يطــ ـــا  أي تملـ ــ ـــــااا فـ ــــ      06                                  بالرـ ـــال كافـــ ــ ــــو أ  يطـ                  يجــ

                                                       االفر ـــــاء امل ـــــ دي  أعـــــ   بغ ـــــ  ار ـــــاء امل ـــــا اا لـــــا الرملاةـــــ  اـــــ   

                                                وه    امل ا اا لا ت ً  أعباء ت     الي    ة              ال بنان    ة

 .         وه  ثان  

    06                                                     ةـــــــ  النام ـــــــ  القانون ـــــــ   أثـــــــار   ال تـــــــاال تث ـــــــ  أميـــــــا  املـــــــادا 

                                                       املـــــحكورا المل يـــــ  ةـــــ  االلربا ـــــا  القانون ـــــ  التـــــي أد  لـــــا اغ ـــــو 

                                                           اةم ــا  ااـــ  تملـــ د اتراء اال تشــار   بشـــأنها  ااـــ  عــ   امل ـــا اا لـــا 

 .    ا ض                     الرطب ق ا    راء ةرن

ــــ  أ  املــــــادا                                ال ـــــااق  ترملـــــارر ةــــــع أميـــــا  املــــــادا     06                     اافضـــــاف  ااـ

                   املادا الثان   ة        1771 / 7 /  05      تار       05                       الثالث  ة  القانو  ر   

 .    0210 /   037            القانو  ر   

 :                                            لحل    دغ   تأة   الروام  ا   ث ث ةرط با  ها

 .                                            امل ا اا لا الرملاة  ا   أفراد الملائ   امل ر    -

 .                               ن ق  اململاشا  الرقاع ي  افوًال              تق  ص   ً  -

 .                     ت     ة رو  ضغ  الملً  -
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    06                                                   ا  ةشــر   القــانو  الــرال  لــو نــص يضــات ااــ  اميــا  املــادا 

                        )نظــا  الرقاعــ   الصــرت ةــ      53 /  17                       ةــ  املر ــو  االشــ  ااا ر ــ  

                                                          اام ة (  ا    ال تاال اميا  املادا املحكورا  ار   امل ملول اًا 

 .         ا املق  م                      ال ي الف االميا  اا  ي 

             ا  ـ  يـر    06                                          فر  اوراء تملـ ي  أ ا ـ ي  وـولري ةميـا  املـادا 

                                                        الروم ــ  اــ   كافــ  امل ــر   ي  ةــ  ن قــ  اململاشــا  الرقاع يــ  أ  

ـــــراد  ــ ــ ـــع أفـ ــ ــ ــ ـــــ  ةـ ــ ــ ـــــ  الرملاةـ ــ ــ ـــا توم ـ ــ ــ ــ ًـ ـــــا   ك ــ ــ ـــــا   الرملو ضـ ــ ــ                                                امل صصـ

                                                    الملــــائ   اًملــــاي   ةومــــ ا ت ــــه  عًــــ  الــــ ائرا امل رصــــ   تق ــــص 

 .            أ  اب المل                                  الن قا  الملاة  كًا ت ه  أةور 

                                                         كًـــا تـــ  كًبـــ أ أ اـــا ت  ـــ   ةمل ـــار الملًـــ  املـــأوور  كافـــ  امل ـــردا  

                                                           امل ر    التي  رد  لا نص املادا ال ااق  التي أثار  المل ي  ة  

                                                          االلربا ا  ا   ت     الملً  املأوور اامل هو  الوا ع أ  الض ق  

 علــــ  ا  يــــر  ت  يــــ  كافــــ  
م
                       ا  ــــ  يؤ ــــح اــــامل هو  الوا ــــع ةبــــ ئ ا
م
                               

ـــ ـــ  امل ـــــقط    املــ ـــق ا  غ ــ ــــق  ل  ــ                                                   ا    ذا  تـــــابع اال ـــــرًرار امل ـ

 .                              اًووو  رار يص ر ع   م ر املال  

                                                         لا ةا يرمل ق اـالا ج فج ـق  مقـه بهـح  اا قـو  القاا ـ  ل نرقـال 

   كـحل  االةـر االا ــب  ل ا وـ  التـي ت ــ  ج 
م
                                       اًجـرد تا وـه ةجــ دا
م
                 

 متـــى  لـــو أع ـــ   ااـــ   انـــ  ةورثهـــا بملـــ  ت  هـــا ا  ترة 
م
                                                ةجـــ دا
م
    هـــا       

                                                       تـــ  ت  يـــ  ةه ـــ   ـــن  االا ـــب  ل  ـــاال  اا ال ـــ  امل ـــر   ا ةـــ  

                                                       لـــح  اا قـــو  القاا ـــ  ل نرقـــال  ا  ـــ  يو ـــف  ـــرفها بملـــ  انتهـــاء 

 .         لح  امله  
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                                                 ج ــــــــــر    اة الد الــــــــــحكور أ  افنــــــــــاث القا ــــــــــر   ةــــــــــ  اململــــــــــا  

                                                     الرقاع ي أ  امل صصا   الرملو ضـا  متـى  لـو كـا  لـ نه  د ـ  

 .             ا  ابه  ااما 

                                                    ةشـــي   البنـــا  الملامبـــا  ال ـــوات  تجـــا م   ـــ  ااماة ـــ      تـــ  مـــ

                                                 الملشــــــــر    البنــــــــا  املط قــــــــا   اةراةــــــــ  ةــــــــ   ــــــــ ل ا ضــــــــاعه  

                                                  لشـــــرط عـــــ   ةًار ـــــ  الملًـــــ  املـــــأوور كًـــــا اال ـــــرًرار االشـــــر ط 

ـــــادا  ــــا املــ ـــا لـــ ــ ــــو  ع يهــ ـــــ  املنصـــ ـــــ  بهــ ـــا     06                                 ااما ــ ــ ـــــ ع تطب قهــ                 تو ــ

 ل قــــانو  
م
         لتشــــً  امل ــــر   ا  ةــــ  ة صصــــا   تملو ضــــا   فقــــا
م
                                       

                                          كًـــــا تـــــ  ت  ـــــ     ـــــب  ا ـــــر ادته  ةـــــ  اا قـــــو    71 /  05    ر ـــــ  

ـــــ  د ال ــ ــ ـــــال ا ـ ــ ــ ــــ  ل نرقـ ــ ــ ـــر   ا    12                        القاا ــ ــ ــ ــ ـــ  امل ـ ــ ــ ــ ـــال كـ ــ ــ ــ ــــا مـ ــ ــ                       % لــ

                                                        الوم ـــ ا  أ   ل الـــيه  لـــحا اا ـــق بملـــ  أ  تشـــارك  اـــه ةـــع أفـــراد 

                                                         أ ر ة  الملائ    عل  أ  ال يق  ع  اا   اةد   الر ـمي لألوـور  

 .         امل رقب                                             لحا الرمل ي    طال كاف  اا اال  ال ااق    

                                                    لـــــا ةــــــا يرمل ــــــق اــــــاا قو  التـــــي كانــــــف تصــــــرت ل ً ــــــر   ي   فــــــق 

                                           ال ـــااق   فـــا  نظـــا  املـــوط    لـــا املـــادا الثان ـــ      06            أميـــا  املـــادا 

                                              ةنــــــــه أ اــــــــج بشــــــــي   ــــــــر ح انــــــــه ال تووــــــــ  أيــــــــ  مقــــــــو  ةكت ــــــــب  

 ةميا  نظا  املوط    أ  اةنظً  امل  ق  اه
م
                                       ل ًوطف ا تنادا
م
              . 

                               ةــ  اةنظًــ  امل  قــ  انظــا  املــوط                                اًــا أ  نظــا  الرقاعــ  يملر ــ  

                                                     كونــــه يــــنظ  أةــــور املوطــــف بملــــ  امالرــــه علــــ  الرقاعــــ   فــــ  ييــــو  

                                                           االرــااا ل ًرقاعـــ  أ  ل ً ـــر   ي  ةـــ  افـــراد عائ رـــه ةـــ  بملـــ   أيـــ  

                                                    مقو  ةكت ب    عل  لحا اة ـا   ـجر  ةملاا ـ  أةـور اا ـاال  

                                                   امل ال ــــ  ةــــ   ــــ ل  ل ــــ  ت ــــ د أ ــــول الرــــ   ق فيهــــا تصــــ ر عــــ  

 .            م ر املال  
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                      مـــن املرســـوم االشـــترا ي مـــن املرســـوم االشـــترا ي         4646                        تعـــديل املـــادة تعـــديل املـــادة     ::              وثمانيـــةوثمانيـــة            املائـــة املائـــة             املـــادة املـــادة  

          19831983  //  66  //    2929            اار   اار           8383  //    4747        رق  رق  

  

ــــــ ل ــ ـــــادا       تملــ ــ ــ ــــو  اال     16      املـ ــ ــ ـــــ  املر ــ ــ ــ       تــــــــــار       53 /  17           شــــــــــ  ااا ر ــــــــــ               ةـ

                   ا    تصبح كًا يلا:      1753 / 6 /  07
 

 ةي نــــص   ـــر عــــا  أ   ــــا   يًنـــع اا ًــــع اـــأي شــــي  ةــــ  
م
                                               فـــا
م
    

ـــ   اململـــــا  الرقاعـــــ ي أ  امل صصـــــا   الرملو ضـــــا  ال  ـــيال اــ                                                   اةشــ

       ب  :    71 /  05                                       ًا ت   املنصو  ع يها لا القانو  ر   

            ملا  تقاع ي. ة -

            ةملا  اعر ل. -

-  
م
 ة صصا   تملو ضا  أيا
م
           كا  نوعها.                     

                                              راتــــــــو أ  تملــــــــو   أ  أوــــــــر ةصــــــــر ت ةــــــــ   ا نــــــــ  ال  لــــــــ  أ   -

                            املؤ  ا  الملاة  أ  الب  يا .

                                                         لا مال ا ر قا  أي ان  ة  البنود أع   اافضـاف  ااـ  اململـا  

                           الرقاع ي يصرت ال    اةعل .

 

                                                  ي ــــتث ى ةــــ  تطب ــــق لــــحا الــــنص مالــــ  اا ًــــع لــــا ةــــا  ــــص مالــــ  

      تار        120               ة  القانو  ر       76                               الشهادا املنصو  ع يها لا املادا

16  / 7 / 1753    .  

    57 /   110                                              يًنــــع نظــــا  املــــوط    الصــــادر ااملر ــــو  االشــــ  ااا ر ــــ  

 .                اا ًع ا   راتب  

                                                      كًــا يًنــع نظــا  الرقاعــ   الصــرت ةــ  اام ةــ  الصــادر ااملر ــو  

ـــ   أي ةملـــــا      16         لـــــا املـــــادا     53 /  17             االشــــ  ااا ر ـــــ   ـــع اــ                       ةنـــــه اا ًــ

 .            شهري أ  يوة                                   تقاع ي  أي راتو أ  تملو   أ  أور 

ـــ ــ ـــــق اع ــ ـــــانون    اال أ  الرطب ــ ـــ   القــ ــ ــــوح النصــ ـــ   ضـــ ــ ــــالرغ  ةــ        ا                                                  اـــ

                                                        المل يــ  ةـــ  الرــأ      الر  ـــ  ا  التــي اارملـــ   عــ  ن ـــ  املشـــ    

                                                 املرجهـــ  بشـــي   ااـــج ااـــ  عـــ   ا ـــر ادا أي شـــمص ةـــ  د  ـــ   

 .                                    يصرفا  ة   ا ن  ال  ل  لا الو ف ع نه

 ل ر
م
    لحل  ات  ةشر   القانو  لحا ل ضع م ا
م
                 أ      الر  ـ  ا                                     

                          ةــــ  نظــــا  الرقاعــــ   ا  ــــ  ت ــــ      16                       التــــي أعط ــــف ةميــــا  املــــادا 

 ةي نــص ةغـــاير 
م
             ة  هــا ةــادا تًنــع اــأي شـــي  ةــ  اةشــيال    فــا
م
                                       

ـــــا   ــ ــ ــ ـــــ ي أ  ة صصـ ــ ــ ـــــا  تقاعـــ ــ ــ ـــ   ةملـــ ــ ــ ــ ـــع اـــ ــ ــ ــ ـــــا  اا ًـــ ــ ــ ـــــا  أ   ـــ ــ ــ                                            عـــ

    71 /  05                                                 تملو ضا  ال   ًا ت   املنصـو  ع يهـا لـا القـانو  ر ـ  

                          اعر ل أ  أي راتو أ  تملو                                 ب   ةملا  تقاع ي   ر أ  ةملا  

                                                      أ  أور ةقبور ة  ال  ل  أ  ة  املؤ  ا  الملاة  عل  ا ـر ت 

                                                           أنواعهــا ال ــ ًا اا اةملــ  ال بنان ــ   الب ــ يا   أ  متــى اــ   ةملــا  

                                                 تقاعــــ ي  ة صصــــا   تملو ضــــا  أيـــــا كــــا  نوعهــــا  ا  ــــ  تـــــؤ ل 

                                                       نت ج  لحا الرمل ي  اا  افـادا املرقاعـ ي  ةـ  د ـ   امـ  يصـرت 

                                                 ال  ل  أ  املؤ  ا  الملاة  أ  الب ـ يا    كـحل  اةةـر           ة   ا ن 

                                                       االا ــب  ةفـــراد ال ـــ طا  الملاةـــ  ةــ  رة ـــاء اا ًهور ـــ   رة ـــاء 
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                                                    اا يوةــــــ   رة ــــــاء ةج ــــــس النــــــواب  النــــــواب متــــــى  لــــــو كــــــانوا ةــــــ   

.  لـــــــــــا مـــــــــــال ا ـــــــــــر قا  ةملـــــــــــا  تقاعـــــــــــ ي أ  
 
                                 املرقاعـــــــــــ ي  أيضـــــــــــا
 
              

      قــانو                                               ة صصـا   تملو ضـا  ال  ـ ًا ت ــ  املنصـو  ع يهـا لـا ال

ــــ ا        71 /  05    ر ــــــ   ــــوا  املــ ـــ  أنــ ــ ـــــ اد  ةـ ـــ  تملـ ــ ـــا تـ ــ ــــ  ةـ ـــاف  ااــ ــ                                           اافضـ

 .                        املحكورا أع   ف صرت اةعل 

                                                      تـــ  ا ـــرثناء مالـــ  اا ًـــع اـــ   اململـــا  الرقاعـــ ي أ  امل صصـــا  

 كــــا  نوعهــــا  بــــ   اململــــا  الرقاعــــ ي النــــاتج عــــ  
م
                                          الرملو ضــــا  أيــــا
م
              

                 ةــــ   ــــانو  الــــ فا     76                                   مالــــ  الشــــهادا املنصــــو  ع يهــــا لــــا املــــادا 

      تـــــــــــــــار       53 /   120                                   الـــــــــــــــوت ي الصـــــــــــــــادر ااملر ـــــــــــــــو  االشـــــــــــــــ  ااا ر ـــــــــــــــ  

16  / 7 / 1753    . 
 

 جدول املقارنة

 ال ديدة 46املادة  السابقة 46املادة 

                 ال يجــــــــــوم اا ًــــــــــع اــــــــــ   

                 ةملــــــــــــــا   اي راتــــــــــــــو ا  

                  تملـــو   أ  اوـــر شـــهري 

                ا  يــــــــــــــوة  يــــــــــــــ فع ةــــــــــــــ  

                    ا نــــ  ال  لــــ    و ــــف 

                ــــــــرت اململــــــــا  ت  ــــــــ  

               وـــــــــــــــود  ـــــــــــــــامبه لـــــــــــــــا 

          الوط    .

 

 ةي نــــص
م
        فــــا
م
             ــــر عــــا  أ        

                     ـــــــــا   يًنـــــــــع اا ًـــــــــع اـــــــــأي 

                  شــــــــــــي  ةــــــــــــ  اةشــــــــــــيال اــــــــــــ   

                  اململـــــــــــــــــــــــــــــــا  الرقاعـــــــــــــــــــــــــــــــ ي أ  

                   امل صصـــــــــــا   الرملو ضـــــــــــا  

                  ال  ـــــــــــــ ًا ت ـــــــــــــ  املنصـــــــــــــو  

                     ع يهـــــــــــــــا لـــــــــــــــا القـــــــــــــــانو  ر ـــــــــــــــ  

       ب  :    71 /  05

            ةملا  تقاع ي -

           ةملا  اعر ل -
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                ة صصـــــــــا   تملو ضـــــــــا   -

 كا  نوعها
م
          أيا
م
    

                     راتـــــــو أ  تملــــــــو   أ  أوــــــــر  -

                      ةصـــر ت ةـــ   ا نـــ  ال  لـــ  

         لملاةـــــــــــــــــــــ  أ              أ  املؤ  ـــــــــــــــــــــا  ا

         الب  يا 

                        لـــا مــــال ا ـــر قا  أي انــــ  

                       ةـــــ  البنـــــود أعـــــ   اافضـــــاف  

                   ااـــــــــــــــــــ  اململـــــــــــــــــــا  الرقاعـــــــــــــــــــ ي 

                  يصرت ال    اةعل .

                    ي ــــــــــتث ى ةــــــــــ  تطب ــــــــــق لــــــــــحا 

                      الــــــنص مالـــــــ  اا ًــــــع لـــــــا ةـــــــا 

                 ـــــــــــــــــــــص مالـــــــــــــــــــــ  الشـــــــــــــــــــــهادا 

                      املنصــــــــو  ع يهــــــــا لــــــــا املــــــــادا 

     120               ةــــــــ  القــــــــانو  ر ــــــــ      76

  .    1753 / 7 /  16      تار   
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20212021  ديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعللتع
  

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

  

 

 

 

  :    1753 /   120                       ة  املر و  االش  ااا ر       11         ة  املادا    0      البن  

 

 

                                                           تجري ال      اا  رتب  رائ  ا  ةقـ   ا  عً ـ  ااال ر ـار بملـ  ا    - 0

                           ا  علـ  اال ـ  لـا الرتبـ  التـي                             ييو  املرشـج  ـ  اة ـ ى  ًـس  ـنو 

                 ها د نها ةباشرا.

                    من املرسوم من املرسوم         4444                  من املادة من املادة       22            البند البند               تعديلتعديل          :  :            وتسعةوتسعة              املائةاملائة            املادة املادة 

              19831983  //      102102                          االشترا ي رق  االشترا ي رق  

 

 

ـــــ   ــ ــ ـــــ ل البنــ ــ ــ ـــــادا    0           يملـ ــ ــ ـــ  املــ ــ ــ ــ                        ةـــــــــــ  املر ــــــــــو  االشـــــــــــ  ااا ر ـــــــــــ      11         ةـ

                   ا    يصبح كًا يلا:      1753 /   120

 

                    ااال ر ـار بملـ  أ                                           تجري ال      اا  رتب  رائ  أ  ةقـ   أ  عً ـ  - 0

                                                      ييو  املرشـج  ـ  أة ـ ى  ًـس  ـنوا  علـ  اال ـ  لـا الرتبـ  التـي 

                                                         ها د نها ةباشرا  علـ  أ  يـر  ت  ـ   تـ ر نا لملـ د الملًـ اء لـا 

  أ  ال تـــــر  ال    ـــــ  لهـــــح       102                    اا ـــــجل ا  ـــــ  ال يرجـــــا م 
م
                        عً ـــــ ا
م
     

                                  الرتب  اذا ل  تروافر ةراكا شاغرا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــبح  ـــا أ  ع يــــــ  الملًــــــ اء أ ـــ ــــه      122         يرجــــــا م ال                         اًـــ ـــا أنــ                عً ــــــ    بًـــ

                                                 يجــــو أ  ييــــو  لنــــال ل ي  ــــ   ااــــ   ةعــــ اد الضــــباط ةــــ  كــــ  

      رتب  

 

                                                      تــــ  اعــــ اد لــــحا الــــنص ةــــ  اوــــ  البــــ ء اًنــــع ال    ــــ  اال لــــا مــــال 

                   وود ةراكا شاغرا.
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 األسباب املوجبة ص املقترحالن النص الحالي

                                                                          تسديد املصارف للودائع ال ديدة بالعملة تسديد املصارف للودائع ال ديدة بالعملة                             املائة وعشرة:املائة وعشرة:              املادةاملادة 

 مــن اـــار   نشــر هـــذا القـــانوك 
 
 مــن اـــار   نشــر هـــذا القـــانوك األجننيــة التـــي اــودع لـــداها اعتبـــارا
 
                          األجننيــة التـــي اــودع لـــداها اعتبـــارا
 
                                                         
 
                               

                                                                              بالطر قة عينها ورفع قيمة الضمانة عليهابالطر قة عينها ورفع قيمة الضمانة عليها

 

 

 ــــا  املصــــارت ات ــــ ي  الودائــــع اا  يـــــ ا 
ُ
 ةي نــــص   ــــر  ت

م
                                    فــــا

ُ
             

م
    

ـــــ  ـــــ     اةون         االملً ــ ــــي     ب ــ ــ  لـــــــ نها أ  ةـــــــ   ــــــــ ل       التــ
م
                 يـــــــر  ايـــــــ اعها نقــــــــ ا
م
                

 
م
 ت ـــو    ةصـــرف    ارو ـــ  اعربـــارا
م
        القـــانو       لـــحا      شـــر       تـــار      ةـــ                               

                                              م         ات ـــــ ي لا االطر قـــــ  ع نهـــــا التـــــي أ دعـــــف لـــــ نها  انـــــاءم علـــــ  ت ـــــو 

              امو المل   .

 

    ألــف     52                                                     ترفــع   ًــ  الضــًان  علــ  الودائــع املشــار اليهــا أعــ   ااــ  

                    ها االملً   اةونب  .                       د الر أة  ك  أ  ةا يملادل

 

                                                     ت  د د ائق تطب ق لح  املادا اقرار ة  ماك  ةصرت لبنا .

 

 

 

 

 

 
 

                                            ة  أو  ا رقطاب  دائع و ي ا االملً   اةونب   

 

  .                   ت  ا   اح لح  املادا
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 األسباب املوجبة ترحالنص املق النص الحالي

  

 

  

                          نشر القانوك نشر القانوك           :  :                          والحادية عشروالحادية عشر              املائةاملائة              املادةاملادة

 

                             فور  شر  لا اا ر  ا الر ً  .      النص          يملً  بهحا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1جدول رقم  بآالف الليرات 

 موزعة على االبواب 2021اعتمادات مشروع موازنة عام 

اعتمادات قانون الجزء االولبيان االبواب الباب
اعتمادات قانون الجزء 

الثاني
مجموع النفقات المقدرة

9,493,5951,147,00010,640,595رئاسة الجمهورية1

77,701,0001,882,50079,583,500مجلس النواب2

624,265,650400,424,7791,024,690,429رئاسة مجلس الوزراء3

1,731,2178,6881,739,905المجلس الدستوري4

103,711,474365,210104,076,684وزارة العدل5

169,034,8235,039,640174,074,463وزارة الخارجية و المغتربين6

1,540,432,82666,868,5541,607,301,380وزارة الداخلية و البلديات7

411,936,33225,937,911437,874,243وزارة المالية8

65,033,75477,516,809142,550,563وزارة األشغال العامة والنقل9

2,847,753,31038,362,4212,886,115,731وزارة الدفاع الوطني10

1,864,094,79515,073,4371,879,168,232وزارة التربية و التعليم العالي11

719,230,2991,198,860720,429,159وزارة الصحة العامة12

65,517,857355,65365,873,510وزارة االقتصاد و التجارة13

65,750,5982,648,61368,399,211وزارة الزراعة14

242,634,17984,521,579327,155,758وزارة االتصاالت15

473,820,373429,000474,249,373وزارة العمل16

41,471,0111,981,10043,452,111وزارة االعالم17

24,374,4206,862,87131,237,291وزارة الطاقة والمياه18

14,804,50584,40014,888,905وزارة السياحة19

38,055,8583,736,93841,792,796وزارة الثقافة20

5,460,195642,5006,102,695وزارة البيئة21

5,561,06661,6005,622,666وزارة المهجرين22

12,545,50638,65012,584,156وزارة الشباب و الرياضة23

369,548,59551,481369,600,076وزارة الشؤون االجتماعية24

7,409,54652,5007,462,046وزارة الصناعة25

6,526,270,0006,526,270,000النفقات المشتركة26

1,196,484,9091,196,484,909احتياطي الموازنة27

17,524,127,693735,292,69418,259,420,387 المجموع العام

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



القيمةالرمز شرح

بآالف الليرات

٢٠٢١إجمالي النفقات

٧٣١،٤٨٨،٨٦٨مواد استھالكية١١

٢١٢،٨١١،٨٦٨خدمات استھالكية١٢

٥،٠٦٩،١٩٩،٣٣٣المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

٢،٠٢٣،٧٠٦،٩٦١التحويالت١٤

٤،٧١٩،٥١٥،٤٣٥منافع اجتماعية١٥

٦٣٧،٧٤٨،٢٣٩نفقات مختلفة١٦

٣،١٣١،٠٧٠،٠٠٠النفقات المالية١٧

٩٩٨،٥٨٦،٩٨٩النفقات الطارئة واالستثنائية١٨

١٧،٥٢٤،١٢٧،٦٩٣النفقات الجارية

١٧،٥٢٤،١٢٧،٦٩٣النفقات الجارية

اراضي٢٢١

ابنية٢٢٢

٢،١٠٠،٠٠٠النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات واالبنية والعقارات الكات٢٢٣

٢،٦٦٠،٠٠٠استمالكات لالنشاءات المائية٢٢٤

استمالكات لالنشاءات الكھربائية٢٢٥

١١٥،١٥٣،٣١٥تجھيزات٢٢٦

٤٠٨،٠٦١،٥٤٤انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

١٦٨،٤٨٢،٦٣٥صيانة٢٢٨

٣٨،٨٣٥،٢٠٠نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

٧٣٥،٢٩٢،٦٩٤اكتساب االصول الثابتة المادية

اكتساب سندات المشاركة٢٥١

السلفات الطويلة االجل واالصول الثابتة المالية االخرى٢٥٢

القروض التي تعقدھا الدولة لصالح الغير٢٥٣

اكتساب االصول الثابتة المالية

٧٣٥،٢٩٢،٦٩٤االصول الثابتة

تسديد سندات خزينة خارجية٣٧١

تسديد ديون خارجية٣٧٢

تسديد قروض معقودة من الدولة لصالح الخزينة؛قروض خارجية

تسديد القروض

١٨،٢٥٩،٤٢٠،٣٨٧المجموع العام



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢١

١٧،٥٢٤،١٢٧،٦٩٣مجموع النفقات الجارية

٧٣١،٤٨٨،٨٦٨ مواد استھالكية١١

٧،٨٩٣،٤٢٠ لوازم مكتبية١١ ١

٦،٨٣٠،٩٠٩ قرطاسية للمكاتب١١١١

٨٥٢،٠٨٩ كتب ومراجع وصحف١١١٢

٢١٠،٤٢٢ لوازم مكتبية اخرى١١١٩

١١٧،٩٥٦،٣٦٣ لوازم ادارية١١ ٢

١٠،٨٢٣،٢٠٠ مالبس١١٢١

٩٢،٢٥٠،٩٣٥ نفقات تغذية١١٢٢

٤٠،٠٠٠ قرطاسية للمدارس١١٢٣

٤،٢١٥،٩٣٤ محروقات وزيوت للمولدات١١٢٤

٣،١٨٩،٧٣٧ محروقات وزيوت للتدفئة١١٢٥

٧،٤٣٦،٥٥٧ لوازم ادارية اخرى١١٢٩

١٧٣،٣٤٢،٨٦٦ نفقات تشغيل وسائل النقل١١ ٣

١٤٢،٧٩٢،٣١٥ محروقات سائلة١١٣١

٣،٨١١،٠١٠ زيوت وشحوم١١٣٢

٢٦،٧٣٩،٥٤١ قطع غيار لوسائل النقل١١٣٣

٢٨٦،٤٨٣،٧٠٠ ادوية ومواد مخبرية١١ ٤

٢٧٩،٦١٨،١٥٠ ادوية١١٤١

٦،٨٦٥،٥٥٠ مواد مخبرية١١٤٢

٤،٤٣١،٨٤٣ مبيدات١١ ٥

٤،٤٣١،٨٤٣ مبيدات١١٥١

٥٢،٤٩٧،٧٥٠ مواد زراعية١١ ٦

٢٠٦،٠٠٠ اسمدة١١٦١

٢٦٣،٧٥٠ مواد علفية١١٦٢

٥١،٨٦٣،٠٠٠ بذور ونصوب وشتول١١٦٣

١٦٥،٠٠٠ مواد بيطرية١١٦٤

٦٥،٤٤٢،٠٤٦ مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)١١ ٧

٢،٤٨٧،٣٤١ مياه (بدل مقطوعية)١١٧١

٣٤،٤١٥،٧٠٤ كھرباء (بدل مقطوعية)١١٧٢

٢٥،٩٢١،٣٢٩ اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)١١٧٣



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢١

٢،٦١٧،٦٧٢ نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى١١٧٩

٢٢،٣٨٣،٨١٠ لوازم متخصصة١١ ٨

٢٢،٣٨٣،٨١٠ لوازم متخصصة١١٨١

١،٠٥٧،٠٧٠ مواد استھالكية اخرى١١ ٩

١،٠٥٧،٠٧٠ مواد استھالكية اخرى١١٩١

٢١٢،٨١١،٨٦٨ خدمات استھالكية١٢

١٠٥،٧٨٩،٤١١ ايجارات وخدمات مشتركة١٢ ١

٣٧،٩٦٤،٥٠٨ ايجارات مكاتب وصيانتھا١٢١١

٣١،١٢٧،١٧٨ ايجارات مدارس وصيانتھا١٢١٢

٣٦،٦٩٠،٠٢٥ ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا١٢١٣

٧،٧٠٠ خدمات مشتركة بين المالكين١٢١٤

٥،٣٠٧،٢٣٨ صيانة عادية وتصليح طفيف١٢ ٢

٥،٣٠٧،٢٣٨ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١٢٢١

٢،٧٨٥،١٢١ بريد١٢ ٣

٢،٧٨٥،١٢١ بريد١٢٣١

٣٤،٥٢٨،٨٧٤ اعالنات مطبوعات وعالقات عامة١٢ ٤

٢،٧٦٨،٨٣٠ اعالنات١٢٤١

١٨،٥٦٠،٨٣٩ مطبوعات١٢٤٢

٤،٧٥٥،٢٢٥ اعياد وتمثيل١٢٤٣

٢،٩٢٥،٥٠٠ معارض ومھرجانات١٢٤٤

٥،٥١٨،٤٨٠ عالقات عامة اخرى١٢٤٩

١،١٧٤،٥٥٧ تامين١٢ ٥

١،١٧٤،٥٥٧ تامين١٢٥١

١،٠٥٧،٤٧٨ استئجار سيارات واليات١٢ ٦

١،٠٥٧،٤٧٨ استئجار سيارات واليات١٢٦١

استئجار معدات١٢ ٧

استئجار معدات١٢٧١

٦٢،١٦٩،١٨٩ خدمات استھالكية مختلفة١٢ ٩

٩٠٠،٠٠٠ عموالت مصرفية١٢٩١

٤٩،٥٥٥،٨٥٠ بدالت اتعاب١٢٩٢

١١،٧١٣،٣٣٩ نفقات خدمة وتنظيفات١٢٩٣



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢١

٥،٠٦٩،١٩٩،٣٣٣ المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

٤،٤٤٩،٤٦٣،٣٩٦ مخصصات ورواتب١٣ ١

١٥،٣٦٩،٠٠٠ مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١٣١١

٤،٣٩٣،٣١٧،٦٥٦ رواتب الموظفين الدائمين١٣١٢

٤٠،٧٧٦،٧٤٠ رواتب الموظفين المؤقتين١٣١٣

٤٦٣،٥٢٣،٥٣٢ رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين١٣ ٢

٤٣٥،٨٢٢،٩١٨ رواتب المتعاقدين١٣٢١

٢٤،٣٣٥،٥٩٤ اجور االجراء١٣٢٢

١،٠٨٤،٠٢٠ اجور المتعاملين١٣٢٣

٢،٢٨١،٠٠٠ المستشارون١٣٢٤

١٢٦،١٣٤،٢٩٣ تعويضات١٣ ٣

٦،٠٤٦،٠٦٥ تعويضات عن اعمال اضافية١٣٣٢

٦١،٩١٨،٠٧٦ تعويض نقل مؤقت١٣٣٣

٥٨،١٧٠،١٥٢ تعويضات مختلفة١٣٣٩

٣،٠٨٠،١٩٢ مكافاءات١٣ ٥

٣،٠٨٠،١٩٢ مكافاءات١٣٥١

٢٦،٩٩٧،٩٢٠ نفقات اخرى للمخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣ ٩

٢٦،٩٩٧،٩٢٠ احتياطي للرواتب واألجور غير موزعة١٣٩١

٢،٠٢٣،٧٠٦،٩٦١ التحويالت١٤

١،٥٣١،٣٠٠،٤٩٩ المساھمات داخل القطاع العام١٤ ١

٦٥٥،٥٩٦،٨٩٢ مساھمة للرواتب واألجور١٤١١

١٤٦،٧٢٩،٣٢٢ مساھمات لنفقات جارية أخرى١٤١٢

٧٢٨،٩٧٤،٢٨٥ مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية١٤١٣

مساھمات لنفقات أخرى١٤١٩

٣٦٢،٧٧٦،٠٢٠ مساھمات لغير القطاع العام١٤ ٢

٣٠٧،٠٧٥،٦٢٠ مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١٤٢١

٥٥،١٢٠،٤٠٠ عطاءات الى جھات خاصة١٤٢٢

٥٨٠،٠٠٠ منح للطالب١٤٢٣

المساعدات داخل القطاع العام١٤ ٣

مساعدات لموازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١٤٣١

مساعدات لموازنة المواصالت السلكية والالسلكية١٤٣٢
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مساعدات لمؤسسات عامة١٤٣٣

مساعدات لمؤسسات مالية عامة١٤٣٤

مساعدات اخرى داخل القطاع العام١٤٣٩

٩٠،٠٠٠،٠٠٠ المساعدات لغير القطاع العام١٤ ٤

مساعدات لمؤسسات خاصة١٤٤١

دعم الخبز١٤٤٢

دعم المحروقات١٤٤٣

دعم الشمندر السكري١٤٤٤

٩٠،٠٠٠،٠٠٠ دعم فوائد القروض االستثمارية زراعية - صناعية - سياحية وتكنولوجية١٤٤٥

مساعدات اخرى لغير القطاع العام١٤٤٩

٧٥،٠٠٠ مساعدات خارجية١٤ ٥

مساعدات لمؤسسات مالية خارجية١٤٥١

٧٥،٠٠٠ مساعدات خارجية اخرى١٤٥٩

٣٩،٥٥٥،٤٤٢ االشتراكات١٤ ٦

٣٩،٥٢١،٤٤٢ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١٤٦١

٣٤،٠٠٠ اشتراكات في مؤسسات مالية اقليمية ودولية١٤٦٢

التحويالت االخرى١٤ ٩

مساھمات لحكومات اجنبية١٤٩١

٤،٧١٩،٥١٥،٤٣٥ منافع اجتماعية١٥

٣،٤٢٠،٢٠٠،٠٠٠ معاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة١٥ ١

٢،٩٧٠،٠٠٠،٠٠٠ معاشات التقاعد١٥١١

٤٥٠،٢٠٠،٠٠٠ تعويضات نھاية الخدمة١٥١٢

١٢٠،٢٧٤،٦٨٢ تعويضات اجتماعية١٥ ٣

١٢٠،٢٧٤،٦٨٢ تعويضات عائلية١٥٣١

٧٠٢،٩٤٥،٢٣٥ مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام١٥ ٤

٨٤،٩٥٠،٠٠٠ تقديمات مرض وأمومة١٥٤١

١٢،٠٠٨،٠٠٠ تقديمات زواج١٥٤٢

٩،٣٤٢،٠٠٠ تقديمات والدة١٥٤٣

١١،٨٦٠،٠٠٠ تقديمات وفاة١٥٤٤

٣٥٥،٠٥٠،٠٠٠ نفقات معالجة في المستشفيات١٥٤٥

٢٠٣،٤٧٨،٤٨٥ تقديمات مدرسية١٥٤٦
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٣،٥٠٤،٧٥٠ تقديمات لنفقات اجتماعية١٥٤٧

٢٢،٧٥٢،٠٠٠ نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة١٥٤٨

٣٧٦،١٨١،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

٤،٣٢٠،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،٥٥٠،٠٠٠ اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية١٥٦٦

اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق المعلم١٥٦٧

٨٤٦،٠٠٠ اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد المساعدين القضائيين١٥٦٨

١،٢٨١،٠٠٠ اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق تعاضد اخرى١٥٦٩

٤،٩١٤،٥١٨ اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي١٥ ٧

٢٢٦،٠٠٠ مرض وأمومة١٥٧١

٤،٥٠٤،٥١٨ تعويضات عائلية١٥٧٢

١٨٤،٠٠٠ تعويضات نھاية الخدمة١٥٧٣

مدفوعات إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي١٥٧٤

٩٥،٠٠٠،٠٠٠ تقديمات اخرى١٥ ٩

٩٥،٠٠٠،٠٠٠ احتياطي للعطاءات١٥٩١

احتياطي لمعاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة١٥٩٢

٦٣٧،٧٤٨،٢٣٩ نفقات مختلفة١٦

٧٥،٠٠٠،٠٠٠ احكام قضائية ومصالحات١٦ ١

٧٥،٠٠٠،٠٠٠ احكام قضائية ومصالحات١٦١١

٤٠،٧٢٠،٩٠٠ نفقات سرية١٦ ٢

٤٠،٧٢٠،٩٠٠ نفقات سرية١٦٢١

٨،٤٣٣،٥٥٦ نقل وانتقال١٦ ٣

٤،٠٣٥،٨٠٦ نقل وانتقال في الداخل١٦٣١

٤،٣٩٧،٧٥٠ نقل وانتقال في الخارج١٦٣٢

٦،٩٨٠،٩٨٧ وفود ومؤتمرات١٦ ٤

٢،٥٤٤،٧٧٨ وفود ومؤتمرات في الداخل١٦٤١

٤،٤٣٦،٢٠٩ وفود ومؤتمرات في الخارج١٦٤٢
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٥٥٩،٠٧٠ دراسات١٦ ٥

٥٥٩،٠٧٠ دراسات١٦٥١

١٥،٠٠٠،٠٠٠ رديات١٦ ٦

١٥،٠٠٠،٠٠٠ رديات١٦٦١

٤٧٨،٨٧٠،٠٠٠ نفقات استشفاء١٦ ٧

٤٧٨،٨٧٠،٠٠٠ نفقات استشفاء١٦٧١

١٢،١٨٣،٧٢٦ نفقات شتى١٦ ٩

٤،١٨٥،١٦٣ رسوم وضرائب مختلفة١٦٩١

١٠٠،٠٠٠ شراء قطع فنية١٦٩٢

٧،٨٩٨،٥٦٣ نفقات شتى متنوعة١٦٩٩

٣،١٣١،٠٧٠،٠٠٠ النفقات المالية١٧

٢،٩٨٦،٠٧٠،٠٠٠ فوائد على القروض الداخلية١٧ ١

٢،٩٨٦،٠٧٠،٠٠٠ فوائد على سندات خزينة داخلية١٧١١

فوائد على قروض داخلية اخرى١٧١٩

١٢٠،٠٠٠،٠٠٠ فوائد على القروض الخارجية١٧ ٢

١٢٠،٠٠٠،٠٠٠ فوائد على سندات خزينة خارجية١٧٢١

فوائد على ديون خارجية لصالح منظمات دولية١٧٢٢

فوائد على ديون خارجية لصالح حكومات اجنبية١٧٢٣

فوائد على ديون خارجية لصالح مؤسسات مالية غير حكومية١٧٢٤

فوائد على ديون خارجية اخرى١٧٢٩

٢٥،٠٠٠،٠٠٠ نفقات مالية اخرى١٧ ٩

٢٥،٠٠٠،٠٠٠ نفقات مالية اخرى١٧٩١

٩٩٨،٥٨٦،٩٨٩ النفقات الطارئة واالستثنائية١٨

٩٩٨،٥٨٦،٩٨٩ احتياطي لنفقات طارئة١٨ ١

٩٩٨،٥٨٦،٩٨٩ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة١٨١١

احتياطي لنفقات اخرى١٨١٩
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٧٣٥،٢٩٢،٦٩٤مجموع اكتساب االصول الثابتة المادية

اراضي٢٢١

اراضي٢٢١ ١

اراضي٢٢١١١

ابنية٢٢٢

ابنية ادارية٢٢٢ ١

ابنية ادارية٢٢٢١١

ابنية متخصصة٢٢٢ ٢

ابنية متخصصة٢٢٢٢١

ابنية سكنية٢٢٢ ٣

ابنية سكنية٢٢٢٣١

٢،١٠٠،٠٠٠ استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات واالبنية والعقارات٢٢٣

استمالكات النشاء واشغال طرق دولية٢٢٣ ١

استمالكات النشاء واشغال طرق دولية٢٢٣١١

١،٥٠٠،٠٠٠ استمالكات النشاء واشغال  طرق رئيسية٢٢٣ ٢

١،٥٠٠،٠٠٠ استمالكات النشاء واشغال طرق رئيسية٢٢٣٢١

استمالكات النشاء واشغال طرق ثانوية٢٢٣ ٣

استمالكات النشاء واشغال طرق ثانوية٢٢٣٣١

استمالكات النشاء واشغال طرق داخلية٢٢٣ ٤

اسمالكات النشاء واشغال طرق داخلية٢٢٣٤١

استمالكات النشاء واشغال المرافىء٢٢٣ ٥

استمالكات النشاء واشغال المرافئ٢٢٣٥١

استمالكات النشاء واشغال المطارات٢٢٣ ٦

استمالكات النشاء واشغال المطارات٢٢٣٦١

استمالكات النشاء واشغال االبنية والعقارات٢٢٣ ٧

استمالكات النشاء واشغال االبنية والعقارات٢٢٣٧١

٦٠٠،٠٠٠ استمالكات النشاء واشغال اخرى٢٢٣ ٩

٦٠٠،٠٠٠ استمالكات النشاء واشغال طرقات اخرى٢٢٣٩١

٢،٦٦٠،٠٠٠ استمالكات لالنشاءات المائية٢٢٤

٢،٢٥٠،٠٠٠ استمالكات النشاءات مياه الشفة٢٢٤ ١

٢،٢٥٠،٠٠٠ استمالكات النشاءات مياه الشفة٢٢٤١١
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استمالكات النشاءات مياه الري٢٢٤ ٢

استمالكات النشاءات مياه الري٢٢٤٢١

استمالكات النشاءات مياه السيالن٢٢٤ ٣

استمالكات النشاءات مياه السيالن٢٢٤٣١

٤١٠،٠٠٠ استمالكات النشاءات مياه المبتذلة٢٢٤ ٤

٤١٠،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

١١٥،١٥٣،٣١٥ تجھيزات٢٢٦

٧٣،٦٧٥ اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية٢٢٦ ١

٧٣،٦٧٥ اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية٢٢٦١١

٥٩،٤٠٢،٨٣١ تجھيزات فنية٢٢٦ ٢

٥٤،٠١٠،٩١٨ تجھيزات فنية متخصصة٢٢٦٢١

٩١،٦٦٣ تجھيزات فنية يدوية٢٢٦٢٢

٥،٣٠٠،٢٥٠ تجھيزات فنية مختلفة٢٢٦٢٩

٣١،٥٣٩،٥٠٩ تجھيزات للمعلوماتية٢٢٦ ٣

٣١،٥٣٩،٥٠٩ تجھيزات للمعلوماتية٢٢٦٣١

٣٥٠،٠٠٠ تجھيزات للنقل٢٢٦ ٤

٣٥٠،٠٠٠ تجھيزات للنقل٢٢٦٤١

٢٩،٨٠٠ تجھيزات للتدفئة والتبريد٢٢٦ ٥

٢٩،٨٠٠ تجھيزات للتدفئة والتبريد٢٢٦٥١

٢٣،٧٥٧،٥٠٠ تجھيزات اخرى٢٢٦ ٩

٢٣،٧٥٧،٥٠٠ تجھيزات اخرى٢٢٦٩١

٤٠٨،٠٦١،٥٤٤ انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧
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٧،٣٠٠،٠٠٠ انشاءات اراضي٢٢٧ ١

٧،٣٠٠،٠٠٠ انشاءات اراضي٢٢٧١١

٣،٦٠٥،٠٠٠ انشاء ابنية٢٢٧ ٢

٢٥،٠٠٠ انشاء ابنية ادارية٢٢٧٢١

٣،٥٨٠،٠٠٠ انشاء ابنية متخصصة٢٢٧٢٢

انشاء ابنية سكنية٢٢٧٢٣

٢٠،١٢٥،٧٠٧ انشاء طرق٢٢٧ ٣

٦٢١،٧٠٧ انشاء طرق دولية٢٢٧٣١

انشاء طرق رئيسية٢٢٧٣٢

٥،٠٠٠،٠٠٠ انشاء طرق ثانوية٢٢٧٣٣

انشاء طرق داخلية٢٢٧٣٤

١٤،٥٠٤،٠٠٠ انشاء طرق اخرى٢٢٧٣٩

٥٧٧،٠٠٠ انشاءات مائية٢٢٧ ٤

٥٣٢،٠٠٠ انشاءات مياه الشفة٢٢٧٤١

٢٥،٠٠٠ انشاءات مياه الري٢٢٧٤٢

انشاءات مياه السيالن٢٢٧٤٣

٢٠،٠٠٠ انشاءات المياه المبتذلة٢٢٧٤٤

٧٥،٠٠٠ انشاءات كھربائية٢٢٧ ٥

انشاءات كھربائية لمعامل االنتاج٢٢٧٥١

٧٥،٠٠٠ انشاءات كھربائية لمحطات التحويل٢٢٧٥٢

انشاءات كھربائية لخطوط النقل٢٢٧٥٣

انشاءات كھربائية لخطوط التوزيع٢٢٧٥٤

٣٧٦،٣٧٨،٨٣٧ انشاءات اخرى٢٢٧ ٩

١٠،١٦٥،٠٠٠ انشاءات اخرى٢٢٧٩١

٩٣،٠٠٠،٠٠٠ انشاءات اخرى لمجلس االنماء واالعمار٢٢٧٩٢

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

انشاءات اخرى (تمويل خارجي)٢٢٧٩٤

١٨،٢١٣،٨٣٧ انشاءات اخرى لمجلس الجنوب٢٢٧٩٥

انشاءات اخرى للصندوق المركزي للمھجرين٢٢٧٩٦

٢٤٥،٠٠٠،٠٠٠ انشاءات اخرى للھيئة العليا لالغاثة٢٢٧٩٧

١٦٨،٤٨٢،٦٣٥ صيانة٢٢٨



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢١

١٧٠،٠٠٠ صيانة االراضي٢٢٨ ١

١٧٠،٠٠٠ صيانة االراضي٢٢٨١١

٢٩،٠٥١،٣٣٨ صيانة االبنية٢٢٨ ٢

٧،٣٤٧،٦٨٨ صيانة ابنية ادارية٢٢٨٢١

٢٠،٢٠٣،٦٥٠ صيانة ابنية متخصصة٢٢٨٢٢

١،٥٠٠،٠٠٠ صيانة ابنية سكنية٢٢٨٢٣

٣٩،٨٠٠،٠٠٠ صيانة الطرق٢٢٨ ٣

١١،٥٢٠،٠٠٠ صيانة طرق دولية٢٢٨٣١

٢٠،٢٠٠،٠٠٠ صيانة طرق رئيسية٢٢٨٣٢

٨،٠٨٠،٠٠٠ صيانة طرق ثانوية٢٢٨٣٣

صيانة طرق داخلية٢٢٨٣٤

صيانة طرق اخرى٢٢٨٣٩

١،٢٩٩،٦٠٠ صيانة االنشاءات المائية٢٢٨ ٤

٢٤٦،٠٠٠ صيانة النشاءات مياه الشفة٢٢٨٤١

٨٧،٠٠٠ صيانة النشاءات مياه الري٢٢٨٤٢

٨٧٥،٠٠٠ صيانة النشاءات مياه السيالن٢٢٨٤٣

٩١،٦٠٠ صيانة النشاءات المياه المبتذلة٢٢٨٤٤

صيانة االنشاءات الكھربائية٢٢٨ ٥

صيانة االنشاءات الكھربائية لمعامل االنتاج٢٢٨٥١

صيانة االنشاءات الكھربائية لمحطات التحويل٢٢٨٥٢

صيانة االنشاءات الكھربائية لخطوط النقل٢٢٨٥٣

صيانة االنشاءات الكھربائية لخطوط التوزيع٢٢٨٥٤

١٣،١٨٩،٠٣٨ صيانة التجھيزات الفنية٢٢٨ ٦

١٣،١٨٩،٠٣٨ صيانة التجھيزات الفنية٢٢٨٦١

٩،٨٤٥،٨٥٢ صيانة تجھيزات للمعلوماتية٢٢٨ ٧

٩،٨٤٥،٨٥٢ صيانة تجھيزات للمعلوماتية٢٢٨٧١

٢٤،٨٥٠،٨٠٥ صيانة وسائل النقل٢٢٨ ٨

٢٤،٨٥٠،٨٠٥ صيانة وسائل النقل٢٢٨٨١

٥٠،٢٧٦،٠٠٢ صيانة اخرى٢٢٨ ٩

٥٠،٢٧٦،٠٠٢ صيانة اخرى٢٢٨٩١

٣٨،٨٣٥،٢٠٠ نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢١

٣٨،٨٣٥،٢٠٠ نفقات دروس واستشارات ومراقبة٢٢٩ ١

١٠٦،٠٠٠ نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجھيزات٢٢٩١١

١،٧٢٠،٦٠٠ نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢٢٩١٢

٣٧،٠٠٨،٦٠٠ نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٢٢٩١٩

١٨،٢٥٩،٤٢٠،٣٨٧المجموع العام



باالف الليرات

المجموعالجزء الثاني الفرعية الثانوية

التصنيف الوظيفي لقانون عام

الجزء االولالرئيسية

٢٠٢١

التصنيف الوظيفي

٥،٠١٨،٣٧٧،٨٤٣٦٧،٦٧٨،٣٥٩ ٥،٠٨٦،٠٥٦،٢٠٢السلطات العامة والخدمات العامة١

١١١٠٥،٩٧٣،٧٤٠٥،٥٢٥،٠١٥ ١١١،٤٩٨،٧٥٥الھيئات التنفيذية والتشريعية

٩،٤٦٣،٥٩٥١،١٤٧،٠٠٠ ١٠،٦١٠،٥٩٥رئاسة الجمھورية١١١

١٤،٤٢٥،٧٨٧٢،٤١١،٠٠٠ ١٦،٨٣٦،٧٨٧رئاسة مجلس الوزراء١١٢

٥٩،٩٣١،٠٠٠١،٨٨٢،٥٠٠ ٦١،٨١٣،٥٠٠مجلس النواب١١٣

١،٧٣١،٢١٧٨،٦٨٨ ١،٧٣٩،٩٠٥المجلس الدستوري١١٤

٩،١٥٣،٩٦٨١٧،٦١٨ ٩،١٧١،٥٨٦ديوان المحاسبة١١٥

١١،٢٦٨،١٧٣٥٨،٢٠٩ ١١،٣٢٦،٣٨٢إدارة شؤون المناطق١١٦

١٢٣٩٩،٦٢٣،٩٩٤٥٦،١١٤،٨٤٢ ٤٥٥،٧٣٨،٨٣٦الشؤون االقتصادية، المالية والضرائبية

١٠٢،٤١٩،٦٢٠٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٣٢،٤١٩،٦٢٠الشؤون االقتصادية١٢١

٣،٩٠٦،٣٨٨١٧٦،٩٣١ ٤،٠٨٣،٣١٩تخطيط واحصاء١٢٢

٢٣٧،٦٣٥،٤٢٨٢٤،٠٠٦،١٥١ ٢٦١،٦٤١،٥٧٩شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٥٥،٦٦٢،٥٥٨١،٩٣١،٧٦٠ ٥٧،٥٩٤،٣١٨الشؤون الجمركية١٢٥

١٣١٦٧،٤٤٤،٤٤٧٥،٠٣٩،٦٤٠ ١٧٢،٤٨٤،٠٨٧الشؤون الخارجية

١٦٧،٤٤٤،٤٤٧٥،٠٣٩،٦٤٠ ١٧٢،٤٨٤،٠٨٧الشؤون الخارجية١٣٠

١٤١٨،٤٩٤،٠٢٥٩١،٥٥٢ ١٨،٥٨٥،٥٧٧الخدمات العامة

٦،٣٣٨،٨٥٢٣٥،٥١٦ ٦،٣٧٤،٣٦٨وظيفة عامة١٤١

١٠،٢٧٥،١٧٣٥٦،٠٣٦ ١٠،٣٣١،٢٠٩مراقبة إدارية١٤٢

١،٨٨٠،٠٠٠ ١،٨٨٠،٠٠٠المحفوظات الوطنية١٤٤

١٥٨،١٣١،٠٠٠ ٨،١٣١،٠٠٠بحوث اساسية

٨،١٣١،٠٠٠ ٨،١٣١،٠٠٠بحوث اساسية١٥٠

١٦٢،٩٣٩،١٥٤٣٦١،٢١٠ ٣،٣٠٠،٣٦٤بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

٢،٩٣٩،١٥٤٣٦١،٢١٠ ٣،٣٠٠،٣٦٤بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة١٦٠

١٧١٣،٢١٦،٥٧٤٥٤٦،١٠٠ ١٣،٧٦٢،٦٧٤ادارة عامة غير المصنفة

١٣،٢١٦،٥٧٤٥٤٦،١٠٠ ١٣،٧٦٢،٦٧٤األحوال الشخصية١٧٢

١٨٣،١٠٦،٠٧٠،٠٠٠ ٣،١٠٦،٠٧٠،٠٠٠عمليات الدين العام

٣،١٠٦،٠٧٠،٠٠٠ ٣،١٠٦،٠٧٠،٠٠٠عمليات الدين العام١٨٠

١٩١،١٩٦،٤٨٤،٩٠٩ ١،١٩٦،٤٨٤،٩٠٩تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

١،١٩٦،٤٨٤،٩٠٩ ١،١٩٦،٤٨٤،٩٠٩تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٢،٣٨٣،٤٩٢،٥٨٣٣٨،٣٤١،٧٠٣ ٢،٤٢١،٨٣٤،٢٨٦الدفاع٢

٢١٢،٣٨٣،٤٤٦،٧٤٧٣٨،٣٣٩،٤١١ ٢،٤٢١،٧٨٦،١٥٨الدفاع العسكري

٢،٣٨٣،٤٤٦،٧٤٧٣٨،٣٣٩،٤١١ ٢،٤٢١،٧٨٦،١٥٨الدفاع العسكري٢١٠

٢٥٤٥،٨٣٦٢،٢٩٢ ٤٨،١٢٨الدفاع (غير مصنفة)

٤٥،٨٣٦٢،٢٩٢ ٤٨،١٢٨الدفاع (غير مصنفة)٢٥٠

١،٤٢٨،٦٥٢،٥٤٣٦٧،٧٥٠،٣٧٩ ١،٤٩٦،٤٠٢،٩٢٢التنظيم واالمن العام٣

٣١٩٠٥،٥٤٧،٩٣٥٥٦،٠٤٩،١٤٥ ٩٦١،٥٩٧،٠٨٠خدمات الشرطة

٢،٦٩٧،١٦٩٣٣٩،٣٩٥ ٣،٠٣٦،٥٦٤خدمات الشرطة٣١٠

٩٠٢،٨٥٠،٧٦٦٥٥،٧٠٩،٧٥٠ ٩٥٨،٥٦٠،٥١٦تشغيل خدمات الشرطة٣١٢

٣٢٥٤،٣١٤،٠٠١ ٥٤،٣١٤،٠٠١الحماية المدنية



باالف الليرات
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٢٠٢١

التصنيف الوظيفي

٥٤،٣١٤،٠٠١ ٥٤،٣١٤،٠٠١الحماية المدنية٣٢١

٣٣١١٤،٩٦٧،٨٠٦٤٤١،١٣٤ ١١٥،٤٠٨،٩٤٠العدل

١٠،٥٥٣،٠٠٠٩٤،٠٠٠ ١٠،٦٤٧،٠٠٠العدل٣٣٠

٥،٩٦٢،٠٠٠٥٠،١٦٠ ٦،٠١٢،١٦٠مجلس شورى الدولة٣٣٢

٧٩،٦٤٣،٧٢٤٢٢١،٠٥٠ ٧٩،٨٦٤،٧٧٤المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٧٠٦،٣٣٨٢٣،٠١٠ ٧٢٩،٣٤٨المحاكم الخاصة٣٣٦

١٨،١٠٢،٧٤٤٥٢،٩١٤ ١٨،١٥٥،٦٥٨المحاكم الدينية٣٣٧

٣٤١٨،٣٠٣،٠٠٠٤،٠٩٧،٤٠٠ ٢٢،٤٠٠،٤٠٠ادارة تأديبية

١٨،٣٠٣،٠٠٠٤،٠٩٧،٤٠٠ ٢٢،٤٠٠،٤٠٠ادارة تأديبية٣٤١

٣٦٣٣٥،٥١٩،٨٠١٧،١٦٢،٧٠٠ ٣٤٢،٦٨٢،٥٠١التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

٣٣٥،٥١٩،٨٠١٧،١٦٢،٧٠٠ ٣٤٢،٦٨٢،٥٠١التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٥١٣،٣٠٩،٧٤٧٢٧٥،٠٤٨،٦٩٧ ٧٨٨،٣٥٨،٤٤٤الشؤون االقتصادية٤

٤١٢١،٦٣٦،٩٢٠٤٩٠،٤٠٣ ٢٢،١٢٧،٣٢٣االقتصاد العام

٩،٨٨٠،٧٥٠٦١،٤٠٣ ٩،٩٤٢،١٥٣االقتصاد العام٤١١

١١،٧٥٦،١٧٠٤٢٩،٠٠٠ ١٢،١٨٥،١٧٠العمالة٤١٢

٤٢٤٨،٣٢٢،٠٧٠٢،٦٤٨،٦١٣ ٥٠،٩٧٠،٦٨٣الزراعة

٣١،٠٧٧،٦١٠٢،٢٨٩،٤٢٣ ٣٣،٣٦٧،٠٣٣الشؤون والخدمات الزراعية٤٢١

٢٠٠،٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠الصيد البري والبحري٤٢٣

١٥،٠٠١،٢١٠٣٤،١٩٠ ١٥،٠٣٥،٤٠٠تنمية القطاع الزراعي٤٢١٢

١،٩٧٣،٧٥٠ ١،٩٧٣،٧٥٠تربية المواشي والدواجن٤٢١٤

٦٩،٥٠٠٣٢٥،٠٠٠ ٣٩٤،٥٠٠ادارة وتنمية قطاع االحراج٤٢٢١

٤٣٢١،٧٤٨،٥٨١٦،٧٧٨،٠٩٥ ٢٨،٥٢٦،٦٧٦الطاقة

٤،٩٦٧،١١٠٥،١٥٩،٠٢٥ ١٠،١٢٦،١٣٥الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه٤٣٠

١٦،٧٨١،٤٧١١،٦١٩،٠٧٠ ١٨،٤٠٠،٥٤١الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي رة٤٣٢١

المصادر التقليدية للكھرباء٤٣٥١
٤٤٧،٣٤٤،٥٤٦٥٢،٥٠٠ ٧،٣٩٧،٠٤٦الصناعات االستخراجية، التحويلية والبناء

٧،٣٤٤،٥٤٦٥٢،٥٠٠ ٧،٣٩٧،٠٤٦ادارة القطاع٤٤٢١

٤٥٥٠،٩٣٢،٢٤٣٧٧،١٧٨،٨٥٧ ١٢٨،١١١،١٠٠النقل

١،٨٣٥،٢٤٥١٦،٩٥٠ ١،٨٥٢،١٩٥النقل٤٥٠

١٤،٢٩٦،١٠٧٦٤،٦١٨،٢٠٧ ٧٨،٩١٤،٣١٤أشغال الطرق٤٥١٢

٢،٦٠٣،٩٩١٨،١٣٥،٤٥٠ ١٠،٧٣٩،٤٤١الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري٤٥٢١

بناء وتخطيط الموانىء والمرافىء٤٥٢٢
١٣،٠٠٠،٠٠٠ ١٣،٠٠٠،٠٠٠الشؤون العامة المتعلقة بالسكك الحديدية٤٥٣١

١٩،١٩٦،٩٠٠٤،٤٠٨،٢٥٠ ٢٣،٦٠٥،١٥٠الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي٤٥٤١

٤٦٢٤١،٣٢٠،١٧٩٨٤،٥٢١،٥٧٩ ٣٢٥،٨٤١،٧٥٨االتصاالت

٢٤١،٣٢٠،١٧٩٨٤،٥٢١،٥٧٩ ٣٢٥،٨٤١،٧٥٨ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٤٧١٠٢،٦٩٥،٦١٢١٠٣،٣٧٨،٦٥٠ ٢٠٦،٠٧٤،٢٦٢فروع النشاطات االخرى (صناعات أخرى)

٥٥،١٩٨،١٠٧٢٩٤،٢٥٠ ٥٥،٤٩٢،٣٥٧التوزيع والتجارة٤٧١

٨٣٥،٠٠٠ ٨٣٥،٠٠٠االعمال الحرفية٤٧٤

١٤،٣٥٤،٥٠٥٨٤،٤٠٠ ١٤،٤٣٨،٩٠٥ادارة وتنمية القطاع٤٧٣١
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٢٠٢١
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٣٥٠،٠٠٠ ٣٥٠،٠٠٠المكاتب السياحية والحمالت االعالنية٤٧٣٢

٣١،٩٥٨،٠٠٠١٠٣،٠٠٠،٠٠٠ ١٣٤،٩٥٨،٠٠٠ادارة وتنمية المشاريع٤٧٥١

٤٨١٦،٥٣٨،٠٠٠ ١٦،٥٣٨،٠٠٠بحوث وتنمية تتعلق باألعمال االقتصادية

١٦،٥٣٨،٠٠٠ ١٦،٥٣٨،٠٠٠بحوث وتنمية تتعلق بالزراعة٤٨٢

بحوث وتنمية تتعلق بالصناعة٤٨٤
بحوث وتنمية متعلقة بالنقل٤٨٥

٤٩٢،٧٧١،٥٩٦ ٢،٧٧١،٥٩٦شؤون إقتصادية غير مصنفة

٢،٧٧١،٥٩٦ ٢،٧٧١،٥٩٦شؤون إقتصادية غير مصنفة٤٩٠

٢٩،٤٠٥،٠٥٧٦٤٢،٥٠٠ ٣٠،٠٤٧،٥٥٧حماية البيئة٥

٥١٢٣،٩٩٩،٨٦٢ ٢٣،٩٩٩،٨٦٢ادارة النفايات

٢٣،٩٩٩،٨٦٢ ٢٣،٩٩٩،٨٦٢ادارة، استثمار، معالجة وتلف٥١١

بحوث وإنماء في مجال حماية البيئة٥٥

ادارة وتشغيل مؤسسات البحوث العامة٥٥١
٥٦٥،٤٠٥،١٩٥٦٤٢،٥٠٠ ٦،٠٤٧،٦٩٥حماية البيئة

٥،٤٠٥،١٩٥٦٤٢،٥٠٠ ٦،٠٤٧،٦٩٥االدارة، التنظيم والتنفيذ٥٦١

حماية البيئة غير المصنفة٥٦٢
١٥،٧٦٩،٨٥٠٤٢٢،٧٢٨ ١٦،١٩٢،٥٧٨االسكان والمرافق المجتمعية٦

٦٣٢،٤٨٩،٣٣٩٨٤،٧٧٦ ٢،٥٧٤،١١٥االمداد بالمياه

٢،٤٨٩،٣٣٩٨٤،٧٧٦ ٢،٥٧٤،١١٥االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٦٦١٣،٢٨٠،٥١١٣٣٧،٩٥٢ ١٣،٦١٨،٤٦٣االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

١٣،٢٨٠،٥١١٣٣٧،٩٥٢ ١٣،٦١٨،٤٦٣االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة٦٦١

٧١٤،٩٨٢،٢٩٩١،١٩٨،٨٦٠ ٧١٦،١٨١،١٥٩الصحة٧

٧٢١٧١،٨٤٣٤،٢١٠ ١٧٦،٠٥٣العيادات الخارجية (خدمات متنقلة)

١٧١،٨٤٣٤،٢١٠ ١٧٦،٠٥٣المختبرات٧٢٥

٧٣٥٠٣،٣٤٥،٠٠٠ ٥٠٣،٣٤٥،٠٠٠خدمات االستشفاء

١٤،٤٠٠،٠٠٠ ١٤،٤٠٠،٠٠٠الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام٧٣١

٤٧٥،٠٠٠،٠٠٠ ٤٧٥،٠٠٠،٠٠٠العامة الخاصة باالستشفاء الخاص دمات٧٣٢

١،٩٤٥،٠٠٠ ١،٩٤٥،٠٠٠خدمات االستشفاء المتخصصة٧٣٣

١٢،٠٠٠،٠٠٠ ١٢،٠٠٠،٠٠٠المستوصفات واالمومة٧٣٤

٧٤١٢،٦١٣،٦٩٦ ١٢،٦١٣،٦٩٦الصحة العامة

١،٧٣٩،٨٤٦ ١،٧٣٩،٨٤٦الوقاية٧٤١

٥١٣،٥٠٠ ٥١٣،٥٠٠كشف االمراض (الفحوصات)٧٤٢

١٠،٣٦٠،٣٥٠ ١٠،٣٦٠،٣٥٠خدمات أخرى خاصة بالصحة العامة٧٤٥

٧٥١٤٥،٠٠٠ ١٤٥،٠٠٠بحوث وتنمية في حقل الصحة

١٤٥،٠٠٠ ١٤٥،٠٠٠بحوث وتنمية في حقل الصحة٧٥٠

٧٦١٩٨،٧٠٦،٧٦٠١،١٩٤،٦٥٠ ١٩٩،٩٠١،٤١٠الصحة غير المصنفة

١٩٨،٧٠٦،٧٦٠١،١٩٤،٦٥٠ ١٩٩،٩٠١،٤١٠الصحة غير المصنفة٧٦٠

١٠٢،٧٨٠،٨٤٣٥،٨٠٩،١١٣ ١٠٨،٥٨٩،٩٥٦األديان والثقافة والترفيه٨

٨١١٠،٧٣٦،٧١٨٥٢،٤٢٥ ١٠،٧٨٩،١٤٣األديان

١٠،٧٣٦،٧١٨٥٢،٤٢٥ ١٠،٧٨٩،١٤٣اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠
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التصنيف الوظيفي

٨٢٧٥٠،٠٠٠ ٧٥٠،٠٠٠الخدمات المجتمعية

٧٥٠،٠٠٠ ٧٥٠،٠٠٠النقابات٨٢١

٨٣١٢،٥١٢،٠٠٦٣٨،٦٥٠ ١٢،٥٥٠،٦٥٦الخدمات الترفيھية والرياضية

٦،٧٩٠،٢٠٦٣٨،٦٥٠ ٦،٨٢٨،٨٥٦االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل٨٣١

٥،٧٢١،٨٠٠ ٥،٧٢١،٨٠٠االنشاءات الرياضية والترفيھية٨٣٢

٨٤٣٧،٣٤٦،٣٥٨٣،٧٣٦،٩٣٨ ٤١،٠٨٣،٢٩٦الخدمات الثقافية

٤،٠٤١،١٦٨١،٢٧٥،٩٣٨ ٥،٣١٧،١٠٦اللوازم، االدارة والتنظيم٨٤١

٣٣،٣٠٥،١٩٠٢،٤٦١،٠٠٠ ٣٥،٧٦٦،١٩٠....المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٨٥٤١،٠٣٥،٧٦١١،٩٨١،١٠٠ ٤٣،٠١٦،٨٦١خدمات االذاعة، التلفزيون والنشر

١٦،٢٤٧،٠٦٣٩٢،٨٥٠ ١٦،٣٣٩،٩١٣بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر اصة٨٥١

٦،٦١٨،٧٩٨١،٨٨٨،٢٥٠ ٨،٥٠٧،٠٤٨تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون٨٥٢

١٨،١٦٩،٩٠٠ ١٨،١٦٩،٩٠٠تمويل الخدمات٨٥٣

٤٠٠،٠٠٠بحوث وتنمية خاصة بالطوائف،الثقافة والترفيه٨٦٤٠٠،٠٠٠

٤٠٠،٠٠٠ ٤٠٠،٠٠٠وتنمية خاصة بالطوائف،الثقافة والترفيه ٨٦٠

١،٨٢١،٨٦٧،١٢١١٥،٠٧٣،٤٣٧ ١،٨٣٦،٩٤٠،٥٥٨التعليم٩

٩١٧٢٤،٢٧٠،٠٠٠٤٢٧،٢٥٠ ٧٢٤،٦٩٧،٢٥٠الحضانة والتعليم االبتدائي

٧٢٤،٢٧٠،٠٠٠٤٢٧،٢٥٠ ٧٢٤،٦٩٧،٢٥٠التعليم األساسي٩١٢

٩٢٥٩٩،٧٣٨،١٤٢٤٤٤،٣٥٧ ٦٠٠،١٨٢،٤٩٩التعليم الثانوي

٣٤٧،٣٣٠،٠٠٠١٦١،٨٠٠ ٣٤٧،٤٩١،٨٠٠التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٩٢٢

٢٥٢،٤٠٨،١٤٢٢٨٢،٥٥٧ ٢٥٢،٦٩٠،٦٩٩التعليم الثانوي المھني والتقني ٩٢٣

٩٣٥٦٧،٠٠٠ ٥٦٧،٠٠٠التعليم بعد الثانوي

٥٦٧،٠٠٠ ٥٦٧،٠٠٠التعليم بعد الثانوي المھني والتقني٩٣٢

٩٤٣٦٦،١٥٦،٠٥٤١١،٢٨٠،١٥٠ ٣٧٧،٤٣٦،٢٠٤التعليم الجامعي

٣٦٦،١٥٦،٠٥٤١١،٢٨٠،١٥٠ ٣٧٧،٤٣٦،٢٠٤التعليم الجامعي٩٤١

٩٥٥،٩٦٣،٣٦٨ ٥،٩٦٣،٣٦٨تعليم غير محدد بالمستوى

٤،٠٣٥،٨٦٨ ٤،٠٣٥،٨٦٨برامج تعليمية للراشدين٩٥١

١،٩٢٧،٥٠٠ ١،٩٢٧،٥٠٠دورات تدريبية في الخارج٩٥٢

٩٦٦٠،٧٥٠ ٦٠،٧٥٠الخدمات الملحقة في مجال التعليم

٦٠،٧٥٠ ٦٠،٧٥٠بدل نقل التالمذة٩٦١

بحوث وتنمية في مجال التعليم٩٧

بحوث وتنمية في مجال التعليم٩٧١
٩٨١٢٥،١١١،٨٠٧٢،٩٢١،٦٨٠ ١٢٨،٠٣٣،٤٨٧تعليم غير مصنف

١٢٥،١١١،٨٠٧٢،٩٢١،٦٨٠ ١٢٨،٠٣٣،٤٨٧تعليم غير مصنف٩٨١

٥،٤٩٥،٤٨٩،٨٠٧٢٦٣،٣٢٦،٩١٨ ٥،٧٥٨،٨١٦،٧٢٥الحماية االجتماعية١٠

١٠١٨١٧،٣١٣،٦١٦ ٨١٧،٣١٣،٦١٦المرض والعجز

٧٨٧،٢٨٩،٩١٦ ٧٨٧،٢٨٩،٩١٦المرض١٠١١

٣٠،٠٢٣،٧٠٠ ٣٠،٠٢٣،٧٠٠العجز١٠١٢

١٠٢٣،٤٢٩،٠٥٧،٣٢٧٥١،٤٨١ ٣،٤٢٩،١٠٨،٨٠٨الشيخوخة

٨،٨١٢،٣٢٧٥١،٤٨١ ٨،٨٦٣،٨٠٨الحماية االجتماعية١٠٢١

٣،٤٢٠،٢٠٠،٠٠٠ ٣،٤٢٠،٢٠٠،٠٠٠معاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة١٠٢٣
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٤٥،٠٠٠ ٤٥،٠٠٠تقديمات أخرى للشيخوخة١٠٢٤

١٠٣١١،٨٦٠،٠٠٠ ١١،٨٦٠،٠٠٠الناجين

١١،٨٦٠،٠٠٠ ١١،٨٦٠،٠٠٠تقديمات للناجين (في حال الوفاة)١٠٣١

١٠٤١٥٥،٣٠٧،٢٠٠ ١٥٥،٣٠٧،٢٠٠العائلة واألطفال

١٥٣،٠١٩،٢٠٠ ١٥٣،٠١٩،٢٠٠تقديمات عائلية١٠٤١

٤٣٨،٠٠٠ ٤٣٨،٠٠٠تقديمات عينية١٠٤٢

١٣٢،٠٠٠ ١٣٢،٠٠٠دور االيتام وغيرھا من المساعدات١٠٤٤

٦٥٨،٠٠٠ ٦٥٨،٠٠٠حماية حقوق المرأة١٠٤٥

١،٠٦٠،٠٠٠ ١،٠٦٠،٠٠٠مساعدات لالطفال والشباب١٠٤٦

١٠٦٩٠،٠٠٠،٠٠٠ ٩٠،٠٠٠،٠٠٠االسكان

٩٠،٠٠٠،٠٠٠ ٩٠،٠٠٠،٠٠٠مخصصات مختلفة١٠٦١

١٠٧٤٣،٩٨٦،٥٤٢١٨،٢٧٥،٤٣٧ ٦٢،٢٦١،٩٧٩االنفاء االجتماعي

٣٤،٤٩٧،٤٧٦١٨،٢١٣،٨٣٧ ٥٢،٧١١،٣١٣حماية اجتماعية١٠٧١

٩،٤٨٩،٠٦٦٦١،٦٠٠ ٩،٥٥٠،٦٦٦المھجرين١٠٧٢

١٠٨١،٠٠٣،٠٠٠ ١،٠٠٣،٠٠٠بحوث وتنمية في مجال الحماية االجتماعية

١،٠٠٣،٠٠٠ ١،٠٠٣،٠٠٠وتنمية في مجال الحماية االجتماعية حوث١٠٨١

١٠٩٩٤٦،٩٦٢،١٢٢٢٤٥،٠٠٠،٠٠٠ ١،١٩١،٩٦٢،١٢٢حماية اجتماعية غير مصنفة

٩٤٦،٩٦٢،١٢٢٢٤٥،٠٠٠،٠٠٠ ١،١٩١،٩٦٢،١٢٢حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

١٧،٥٢٤،١٢٧،٦٩٣٧٣٥،٢٩٢،٦٩٤ ١٨،٢٥٩،٤٢٠،٣٨٧المجموع العام



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١
١

١١١

الجزء االول
رئاسة الجمھورية
رئاسة الجمھورية

رئاسة الجمھورية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣٠،٠٠٠-١٠٥،٠٠٠١٣٥،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٠،٨٠٠-٩٧،٢٠٠١٠٨،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥،٠٠٠-١٣،٠٠٠١٨،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٤٥،٨٠٠-١٢١٥،٢٠٠٢٦١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٧٥،٠٠٠-١٥،٠٠٠٩٠،٠٠٠مالبس١

١٨٨،٢٠٠-٣٥٠،٠٠٠٥٣٨،٢٠٠نفقات تغذية٢

١،٥٠٠-٣٠،٠٠٠٣١،٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣،٤٠٠-١١،٠٠٠١٤،٤٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٨١،٠٠٠٨١،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٦٨،١٠٠-٢٤٨٧،٠٠٠٧٥٥،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٣١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١٣،٥٠٠١٣،٥٠٠مبيدات١

٥١٣،٥٠٠١٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٨،٥٠٠-٥،٠٠٠١٣،٥٠٠اسمدة١

٥٩،٦٧١-٦٠،٠٠٠١١٩،٦٧١بذور ونصوب وشتول٣

٦٨،١٧١-٦٦٥،٠٠٠١٣٣،١٧١مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٤٦،٩٨٠٤٦،٩٨٠مياه (بدل مقطوعية)١

٧٢٠،٠٠٠٧٢٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١،٠٣٥،٠٠٠١،٠٣٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٧٣،٥٣٩٧٣،٥٣٩

٧١،٨٧٥،٥١٩١،٨٧٥،٥١٩مجموع الفقرة  رقم  

٣٨٢،٠٧١-١١٢،٨٣٦،٢١٩٣،٢١٨،٢٩٠مجموع البند  رقم  

١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٦٥،٠٠٠-١٦٠،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠

٦٥،٠٠٠-٢١٦٠،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٨٨٤١،٨٨٤بريد١

٣١،٨٨٤١،٨٨٤مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٥١-٢،٢٦٠٢،٥١١اعالنات١

٢٠،٠٨٨-٨٠،٣٥٢١٠٠،٤٤٠مطبوعات٢

٣٠٣،٩٦٠-٦٠٠،٠٠٠٩٠٣،٩٦٠اعياد وتمثيل٣

٥٧،١٨٠-٦٠،٠٠٠١١٧،١٨٠عالقات عامة اخرى٩

٣٨١،٤٧٩-٤٧٤٢،٦١٢١،١٢٤،٠٩١مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٣٣،٩٢٠١٣٣،٩٢٠تامين١

٥١٣٣،٩٢٠١٣٣،٩٢٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١،١٤١،٦٦٠١،١٤١،٦٦٠بدالت اتعاب٢

٣٣٤،٨٠٠٣٣٤،٨٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١،٤٧٦،٤٦٠١،٤٧٦،٤٦٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٤٦،٤٧٩-١٢٢،٥١٤،٨٧٦٢،٩٦١،٣٥٥مجموع البند  رقم  

٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

١٠،٠٠٠-٣٢٥،٠٠٠٣٣٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٠،٠٠٠-١٤٧٥،٠٠٠٤٨٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٥،٠٠٠-١،١٧٥،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٥،٠٠٠-٩٧٥،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠المستشارون٤

٥٠،٠٠٠-٢٢،١٥٠،٠٠٠٢،٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٣٩،٣٠٠-١٥،٥٠٠١٥٤،٨٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٨٢،٥٠٠٢٨٢،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٣٩،٣٠٠-٣٢٩٨،٠٠٠٤٣٧،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٥،٧٥٠-١٥،٧٥٠٣١،٥٠٠مكافاءات١

١٥،٧٥٠-٥١٥،٧٥٠٣١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢١٥،٠٥٠-١٣٢،٩٣٨،٧٥٠٣،١٥٣،٨٠٠مجموع البند  رقم  

٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١
١

١١١

الجزء االول
رئاسة الجمھورية
رئاسة الجمھورية

رئاسة الجمھورية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٠١،٢٥٠-١٠١،٢٥٠٢٠٢،٥٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

١٠١،٢٥٠-٣١٠١،٢٥٠٢٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٢٢٥،٤٢٠-٣٠٠،٠٠٠٥٢٥،٤٢٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢٢،٥٠٠-٢٢،٥٠٠٤٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٢٤٧،٩٢٠-٤٣٢٢،٥٠٠٥٧٠،٤٢٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٦٩،٤٨٥-٧٥٠،٠٠٠٩١٩،٤٨٥نفقات شتى متنوعة٩

١٦٩،٤٨٥-٩٧٥٠،٠٠٠٩١٩،٤٨٥مجموع الفقرة  رقم  

٥١٨،٦٥٥-١٦١،١٧٣،٧٥٠١،٦٩٢،٤٠٥مجموع البند  رقم  

١،٥٦٢،٢٥٥-١١١٩،٤٦٣،٥٩٥١١،٠٢٥،٨٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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 

١،٥٦٢،٢٥٥-١٩،٤٩٣،٥٩٥١١،٠٥٥،٨٥٠مجموع الفصل رقم  

١،٥٦٢،٢٥٥-١٩،٤٩٣،٥٩٥١١،٠٥٥،٨٥٠مجموع الباب  رقم  

٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢
١

١١٣

الجزء االول
مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٧،٥٠٠-٥٠،٠٠٠٦٧،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٧،٥٠٠-١١٨٥،٠٠٠٢٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٤٠،٠٠٠-٥٠٠،٠٠٠٥٤٠،٠٠٠مالبس١

٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٤٠،٠٠٠-٢٦٣٥،٠٠٠٦٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١،٨٠٠،٠٠٠١،٨٠٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٦٧،٥٠٠٦٧،٥٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣١،٨٦٧،٥٠٠١،٨٦٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٠،٠٠٠-١،٠٥٠،٠٠٠١،٠٨٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١،١٧٠،٠٠٠١،١٧٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٨،٠٠٠-١٠،٠٠٠١٨،٠٠٠

٣٨،٠٠٠-٧٢،٢٧٥،٠٠٠٢،٣١٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٥،٥٠٠-١١٤،٩٦٢،٥٠٠٥،٠٥٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠

٢٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٩،٠٠٠٩،٠٠٠اعالنات١

١٠،٠٠٠-٣٥٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠مطبوعات٢

٦٧،٥٠٠٦٧،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٧،٠٠٠٢٧،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

١٠،٠٠٠-٤٤٥٣،٥٠٠٤٦٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٨٠،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٨٠،٠٠٠-٦١٠٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١،٢١٥،٠٠٠١،٢١٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١،٢١٥،٠٠٠١،٢١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٠،٠٠٠-١٢١،٨٥٨،٥٠٠١،٩٤٨،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٨٠٠،٠٠٠١٢،٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٣٣،٠٠٠،٠٠٠٣٢،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤٥،٨٠٠،٠٠٠٤٤،٤٠٠،٠٠٠١،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
٣٦،٠٠٠-٣٦،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٩٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٠،٠٠٠-١٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٦٦،٠٠٠-٣٩١٠،٠٠٠٩٧٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٥٠،٣١٠،٠٠٠٤٨،٩٧٦،٠٠٠١،٣٣٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢
١

١١٣

الجزء االول
مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١،١٠٠،٠٠٠٦٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١،١٠٠،٠٠٠٦٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،١٠٠،٠٠٠٦٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢
١

١١٣

الجزء االول
مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣،٠٠٠-١٥،٠٠٠١٨،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣،٠٠٠-٣١٥،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٩٧،٥٠٠-٦٠٠،٠٠٠٦٩٧،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٤٥،٠٠٠-٥٠٠،٠٠٠٩٤٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٥٤٢،٥٠٠-٤١،١٠٠،٠٠٠١،٦٤٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠دراسات١

٥١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤٠٥،٠٠٠٤٠٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٤٠٥،٠٠٠٤٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٤٥،٥٠٠-١٦١،٧٠٠،٠٠٠٢،٢٤٥،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١١٣٥٩،٩٣١،٠٠٠٥٨،٨٧٨،٠٠٠١،٠٥٣،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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 

١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠٨٧٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٨٧٠،٠٠٠٨٧٠،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،٧٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١٦،٧٢٠،٠٠٠١٦،٧٢٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٧٧،٧٠١،٠٠٠٧٦،٦٤٨،٠٠٠١،٠٥٣،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٧٧،٧٠١،٠٠٠٧٦،٦٤٨،٠٠٠١،٠٥٣،٠٠٠مجموع الباب  رقم  

١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٣٥،٠٠٠١٣٥،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٤،٩٧٥-١٠،٠٠٠٢٤،٩٧٥كتب ومراجع وصحف٢

١٤،٩٧٥-١١٤٥،٠٠٠١٥٩،٩٧٥مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٨٨،١٠٠-١٠،٠٠٠٩٨،١٠٠مالبس١

٥٤٠،٠٠٠٥٤٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

١٥،٠٠٠-١٢٠،٠٠٠١٣٥،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣٥،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠١٣٥،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٣٨،١٠٠-٢٧٧٠،٠٠٠٩٠٨،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٨١،٢٥٠٢٨١،٢٥٠محروقات سائلة١

٣٢٨١،٢٥٠٢٨١،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٧،٦٥٠٧،٦٥٠مبيدات١

٥٧،٦٥٠٧،٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
١،٢٩٥-١،٠٠٠٢،٢٩٥اسمدة١

١١،٥٣٥-٣،٠٠٠١٤،٥٣٥بذور ونصوب وشتول٣

١٢،٨٣٠-٦٤،٠٠٠١٦،٨٣٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١،٠٨٠،٠٠٠١،٠٨٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٦٧،٠٠٠٥٦٧،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠

٧١،٧٥٥،٠٠٠١،٧٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥،٩٠٥-١١٢،٩٦٢،٩٠٠٣،١٢٨،٨٠٥مجموع البند  رقم  

١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٧٥،٠٠٠-١٥٠،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١٧،٠٠٠١١٧،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٧٥،٠٠٠-١٢٦٧،٠٠٠٣٤٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٣٢،٤٠٠٣٢،٤٠٠

٢٣٢،٤٠٠٣٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٦،٧٥٠٦،٧٥٠بريد١

٣٦،٧٥٠٦،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢،٠٠٠-٨،٨٠٠١٠،٨٠٠اعالنات١

٢،٠٠٠،٠٠٠١،٧٥٥،٠٠٠٢٤٥،٠٠٠مطبوعات٢

١٠٨،٠٠٠-٢٥٢،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٧٢،٠٠٠-٧٢،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٢،٢٦٠،٨٠٠٢،١٩٧،٨٠٠٦٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢١،٦٠٠٢١،٦٠٠تامين١

٥٢١،٦٠٠٢١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١٠،٠٠٠-١٠،٢٥٠٢٠،٢٥٠استئجار سيارات واليات١

١٠،٠٠٠-٦١٠،٢٥٠٢٠،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٥،٥٨٠-٣٣٠،٠٠٠٣٣٥،٥٨٠بدالت اتعاب٢

٨٢١،٠٠٠٨١٠،٠٠٠١١،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١،١٥١،٠٠٠١،١٤٥،٥٨٠٥،٤٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦،٥٨٠-١٢٣،٧٤٩،٨٠٠٣،٧٦٦،٣٨٠مجموع البند  رقم  

١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٤٢،٠٠٠١٤٢،٠٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٢،٩٠٠،٠٠٠٢،٩٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٣،٠٤٢،٠٠٠٣،٠٤٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١،٩٢١،٠٠٠١،٩٢١،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٠،٠٠٠-٢٣٥،٠٠٠٢٦٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٥٥٠،٠٠٠٥٥٠،٠٠٠المستشارون٤

٣٠،٠٠٠-٢٢،٧٠٦،٠٠٠٢،٧٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٧٤٥،٠٠٠-٨٣،٠٠٠٨٢٨،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٠،٠٠٠-٢٥٠،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧٧٥،٠٠٠-٣٣٣٣،٠٠٠١،١٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣٤،٠٠٠-٣٤،٠٠٠٦٨،٠٠٠مكافاءات١

٣٤،٠٠٠-٥٣٤،٠٠٠٦٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٣٩،٠٠٠-١٣٦،١١٥،٠٠٠٦،٩٥٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٣٠٣،٣٩٤-١،٠٤٧،٠٨٧٢،٣٥٠،٤٨١مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  الھيئة المستقلة المنوط بھا اعتراض 
المخابرات الھاتفية

١٣٤،٨٦٥

٧١٦،٨٥٠ـ  مساھمة للمجلس االعلى السوري اللبناني 

١٩٥،٣٧٢ـ  لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني 

١،٣٠٣،٣٩٤-١١،٠٤٧،٠٨٧٢،٣٥٠،٤٨١مجموع الفقرة  رقم  

١،٣٠٣،٣٩٤-١٤١،٠٤٧،٠٨٧٢،٣٥٠،٤٨١مجموع البند  رقم  

١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٠١،٥٠٠-١٠١،٠٠٠٢٠٢،٥٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

١٠١،٥٠٠-٣١٠١،٠٠٠٢٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٣٧،٥٠٠-٣٠٠،٠٠٠٣٣٧،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٥،٤٠٠-٥،٤٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤٢،٩٠٠-٤٣٠٠،٠٠٠٣٤٢،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١٨،٠٠٠-١٨،٠٠٠دراسات١

١٨،٠٠٠-٥١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٢،٦٠٠-١٢،٦٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٢٠،٠٠٠-١٥٠،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٣٢،٦٠٠-٩١٥٠،٠٠٠٢٨٢،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٩٥،٠٠٠-١٦٥٥١،٠٠٠٨٤٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢،٦١٩،٨٧٩-١١٢١٤،٤٢٥،٧٨٧١٧،٠٤٥،٦٦٦مجموع الوظيفة رقم  

١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٧٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ  ھيئة رعاية شؤون الحج ـ  نفقات مختلفة 

٢٧٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٧٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٠٧٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٧،٠٠٠-٢٨،٠٠٠٣٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٧،٠٠٠-٣٢٨،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥،٠٠٠-٥٠،٠٠٠٥٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥،٠٠٠-٧٥٠،٠٠٠٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢،٠٠٠-١٥٧٨،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢،٠٠٠-١٠٤١٧٨،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

٦٥٨،٠٠٠ـ  الھيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية 

٢٦٥٨،٠٠٠٦٥٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٦٥٨،٠٠٠٦٥٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤٥٦٥٨،٠٠٠٦٥٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٥٠٠-١٣،٥٠٠تقديمات مدرسية٦

١٣،٥٠٠-٤١٣،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  

١٣،٥٠٠-١٥٦،٠٨٤،٠٠٠٦،٠٩٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٣،٥٠٠-١٠٩١٦،٠٨٤،٠٠٠٦،٠٩٧،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢،٦٤٥،٣٧٩-١٢١،٩٤٥،٧٨٧٢٤،٥٩١،١٦٦مجموع الفصل رقم  

٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢

١١٥

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١١،١٩٣١١،١٩٣قرطاسية للمكاتب١

٤،٠٣٠-١٢،٠٠٠١٦،٠٣٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٢٠٠-١،٥٠٠٢،٧٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٥،٢٣٠-١٢٤،٦٩٣٢٩،٩٢٣مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١،٠٠٠-٨،٠٠٠٩،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧٠٢-٢،٠٠٠٢،٧٠٢لوازم ادارية اخرى٩

١،٧٠٢-٢١٠،٠٠٠١١،٧٠٢مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٦،٢٠٠١٦،٢٠٠محروقات سائلة١

٣١٦،٢٠٠١٦،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٦٧،٥٠٠٦٧،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٤٤،٠٠٠١٤٤،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١،٨٨٠-١،٠٠٠٢،٨٨٠

١،٨٨٠-٧٢١٢،٥٠٠٢١٤،٣٨٠مجموع الفقرة  رقم  

٨،٨١٢-١١٢٦٣،٣٩٣٢٧٢،٢٠٥مجموع البند  رقم  

٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢

١١٥

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١،٠٩٠،٠٠٠١،٠٠٦،٢٠٠٨٣،٨٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١٥،٠٠٠١٠٣،٥٠٠١١،٥٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١١،٢٠٥،٠٠٠١،١٠٩،٧٠٠٩٥،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢،٤٤٥-٢٠،٠٠٠٢٢،٤٤٥

٢،٤٤٥-٢٢٠،٠٠٠٢٢،٤٤٥مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٥٩١-٣،٠٠٠٣،٥٩١بريد١

٥٩١-٣٣،٠٠٠٣،٥٩١مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٦٨-١،٢٠٠١،٣٦٨اعالنات١

١،٧٢٠-١٧،٠٠٠١٨،٧٢٠مطبوعات٢

٤،٥٠٠-٤،٥٠٠٩،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢،٧٠٠-٢،٧٠٠عالقات عامة اخرى٩

٩،٠٨٨-٤٢٢،٧٠٠٣١،٧٨٨مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٤٢٠-٣،٠٠٠٣،٤٢٠تامين١

٤٢٠-٥٣،٠٠٠٣،٤٢٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٦٣،٤٨٥٦٣،٤٨٥بدالت اتعاب٢

٢٦،٨٩٢-٩٠،٠٠٠١١٦،٨٩٢نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢٦،٨٩٢-٩١٥٣،٤٨٥١٨٠،٣٧٧مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،٤٠٧،١٨٥١،٣٥١،٣٢١٥٥،٨٦٤مجموع البند  رقم  

٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٤٠١،٦٧٠٦،١٤٠،٠٠٠٢٦١،٦٧٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦،٤٠١،٦٧٠٦،١٤٠،٠٠٠٢٦١،٦٧٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٠،٠٠٠-٣٨٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٠،٠٠٠-١٣٠،٠٠٠١٤٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٠،٠٠٠-٢٥١٠،٠٠٠٥٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٥٠٤،٨٨٠-٥٦،٠٠٠٥٦٠،٨٨٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٧٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٥٦،٠٠٠١٥٦،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٤٨٤،٨٨٠-٣٤٨٢،٠٠٠٩٦٦،٨٨٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٦٥،٠٠٠-٦٥،٧٢٠١٣٠،٧٢٠مكافاءات١

٦٥،٠٠٠-٥٦٥،٧٢٠١٣٠،٧٢٠مجموع الفقرة  رقم  

٣١٨،٢١٠-١٣٧،٤٥٩،٣٩٠٧،٧٧٧،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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  

٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢

١١٥

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١،٦٠٢-٩،٠٠٠١٠،٦٠٢نقل وانتقال في الداخل١

١،٦٠٢-٣٩،٠٠٠١٠،٦٠٢مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥،١٤٠-٣،٠٠٠٨،١٤٠نفقات شتى متنوعة٩

٥،١٤٠-٩٣،٠٠٠٨،١٤٠مجموع الفقرة  رقم  

٦،٧٤٢-١٦١٢،٠٠٠١٨،٧٤٢مجموع البند  رقم  

٢٧٧،٩٠٠-١١٥٩،١٥٣،٩٦٨٩،٤٣١،٨٦٨مجموع الوظيفة رقم  

٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

ديوان المحاسبة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٦٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٦٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٧،٠٠٠١٧،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٧،٠٠٠١٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨٢،٠٠٠٨٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٨٢،٠٠٠٨٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٧٧،٩٠٠-٢٩،٢٣٥،٩٦٨٩،٥١٣،٨٦٨مجموع الفصل رقم  

٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٣

١٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الخدمة المدنية

وظيفة عامة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٧،٠٢٥-٤٠،٠٠٠٤٧،٠٢٥قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٦٠-٨،٢٠٠١٠،٢٦٠كتب ومراجع وصحف٢

٩٢٥-١،٠٠٠١،٩٢٥لوازم مكتبية اخرى٩

١٠،٠١٠-١٤٩،٢٠٠٥٩،٢١٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣٣،٣٤٥٣٣،٣٤٥محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،٥٦٥٢،٥٦٥لوازم ادارية اخرى٩

٢٣٥،٩١٠٣٥،٩١٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٧،٣١٥١٧،٣١٥محروقات سائلة١

٣١٧،٣١٥١٧،٣١٥مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٥،٤٠٠٥،٤٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٩،٠٠٠-٨١،٠٠٠٩٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢،٠٠٠-٤،٣٠٠٦،٣٠٠

١١،٠٠٠-٧١٢٦،٧٠٠١٣٧،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢١،٠١٠-١١٢٢٩،١٢٥٢٥٠،١٣٥مجموع البند  رقم  

٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥٢٠،٦١٣٥٠٨،٥٠٠١٢،١١٣ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٥٢٠،٦١٣٥٠٨،٥٠٠١٢،١١٣مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٢،٤٤٥٢٢،٤٤٥

٢٢٢،٤٤٥٢٢،٤٤٥مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣،٢٦٠-٧،٠٠٠١٠،٢٦٠اعالنات١

١٢،٧٥٠-٣٠،٠٠٠٤٢،٧٥٠مطبوعات٢

٧،٤٦٣-٧،٥٠٠١٤،٩٦٣اعياد وتمثيل٣

٢٣،٤٧٣-٤٤٤،٥٠٠٦٧،٩٧٣مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٨،٥٥٠٨،٥٥٠تامين١

٥٨،٥٥٠٨،٥٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٤،٥٠٠-٥،٠٠٠٩،٥٠٠بدالت اتعاب٢

٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٤،٥٠٠-٩٥٠،٠٠٠٥٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥،٨٦٠-١٢٦٤٦،١٠٨٦٦١،٩٦٨مجموع البند  رقم  

٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٢٣٦،٠٠٠٢،١٧٩،٠٠٠٥٧،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢،٢٣٦،٠٠٠٢،١٧٩،٠٠٠٥٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٠،٠٠٠-٦٤١،٠٠٠٦٥١،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٥،٠٠٠-٧٦،٠٠٠٩١،٠٠٠اجور االجراء٢

١٣٦،٠٢٠١٣٦،٠٢٠اجور المتعاملين٣

٢٥،٠٠٠-٢٨٥٣،٠٢٠٨٧٨،٠٢٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٤٥١،٣٧٢-٥٠،٠٠٠٥٠١،٣٧٢تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٦،٠٠٠-١٩٠،٠٠٠٢٠٦،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٠٠،٠٠٠-٥٤٠،٠٠٠٦٤٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٥٦٧،٣٧٢-٣٧٨٠،٠٠٠١،٣٤٧،٣٧٢مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٨،٠٠٠-٢٩،٠٠٠٥٧،٠٠٠مكافاءات١

٢٨،٠٠٠-٥٢٩،٠٠٠٥٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٦٣،٣٧٢-١٣٣،٨٩٨،٠٢٠٤،٤٦١،٣٩٢مجموع البند  رقم  

٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٣

١٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الخدمة المدنية

وظيفة عامة

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١١،٣٠٠-٤٠،٠٠٠٥١،٣٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢،٠٦٣-٣٢،٠٦٣نقل وانتقال في الخارج٢

٤٣،٣٦٣-٣٤٠،٠٠٠٨٣،٣٦٣مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٣،٢٠٧-٣،٢٠٧وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣،٢٠٧-٤٣،٢٠٧مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥٩٩٥٩٩رسوم وضرائب مختلفة١

٢،٩٨٥-٣،٠٠٠٥،٩٨٥نفقات شتى متنوعة٩

٢،٩٨٥-٩٣،٥٩٩٦،٥٨٤مجموع الفقرة  رقم  

٤٩،٥٥٥-١٦٤٣،٥٩٩٩٣،١٥٤مجموع البند  رقم  

٦٤٩،٧٩٧-١٤١٤،٨١٦،٨٥٢٥،٤٦٦،٦٤٩مجموع الوظيفة رقم  

٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٣

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الخدمة المدنية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢،٠٠٠-٣٥،٠٠٠٣٧،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢،٠٠٠-٣٣٥،٠٠٠٣٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢،٠٠٠-٢١،٠٠٠٢٣،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢،٠٠٠-٧٢١،٠٠٠٢٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤،٠٠٠-١٥٥٦،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤،٠٠٠-١٠٤١٥٦،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤،٥٩٠-١٨،٣٦٠٢٢،٩٥٠تقديمات مدرسية٦

٤،٥٩٠-٤١٨،٣٦٠٢٢،٩٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٤،٥٩٠-١٥١٨،٣٦٠٢٢،٩٥٠مجموع البند  رقم  

٤،٥٩٠-١٠٩١١٨،٣٦٠٢٢،٩٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٥٨،٣٨٧-٣٤،٨٩١،٢١٢٥،٥٤٩،٥٩٩مجموع الفصل رقم  

٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٤

١٤٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

التفتيش المركزي

مراقبة إدارية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢،٧٠٠-١٨،٠٠٠٢٠،٧٠٠قرطاسية للمكاتب١

٥،١٥٠-٢٠،٥٠٠٢٥،٦٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٩٠٠٩٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٧،٨٥٠-١٣٩،٤٠٠٤٧،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١،١١٥-١٠،٠٠٠١١،١١٥محروقات وزيوت للمولدات٤

٨٥-٥٠٠٥٨٥محروقات وزيوت للتدفئة٥

٦،٠٠٠٥،٧٠٠٣٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٩٠٠-٢١٦،٥٠٠١٧،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٧،٠٠٠٦،٨٤٠١٦٠محروقات سائلة١

٣٧،٠٠٠٦،٨٤٠١٦٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١،٠٠٠-٥٣،٠٠٠٥٤،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥،٠٠٠-٨٥،٠٠٠٩٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٦٠٠-٣،٠٠٠٣،٦٠٠

٦،٦٠٠-٧١٤١،٠٠٠١٤٧،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥،١٩٠-١١٢٠٣،٩٠٠٢١٩،٠٩٠مجموع البند  رقم  

٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،١١٢،٠٠٠١،٠٤١،٥٣٠٧٠،٤٧٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١،١١٢،٠٠٠١،٠٤١،٥٣٠٧٠،٤٧٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١،٤٤٥-٢١،٠٠٠٢٢،٤٤٥

١،٤٤٥-٢٢١،٠٠٠٢٢،٤٤٥مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٦٣-٦،٢٥٠٦،٤١٣بريد١

١٦٣-٣٦،٢٥٠٦،٤١٣مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢،١٠٠-٦،٠٠٠٨،١٠٠اعالنات١

٢،٨٢٥-١٠،٠٠٠١٢،٨٢٥مطبوعات٢

٢،١٠٠-٢،٨٥٠٤،٩٥٠اعياد وتمثيل٣

٥٢٦-٥٠٠١،٠٢٦عالقات عامة اخرى٩

٧،٥٥١-٤١٩،٣٥٠٢٦،٩٠١مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٤،٥٠٠٤،٥٠٠تامين١

٥٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٢،١٠٠-٦٠٠٢،٧٠٠استئجار سيارات واليات١

٢،١٠٠-٦٦٠٠٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢،٧٠٠-٩١،٣٠٠٩٤،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢،٥٠٠-١٥٥،٠٠٠١٥٧،٥٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٥،٢٠٠-٩٢٤٦،٣٠٠٢٥١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،٤١٠،٠٠٠١،٣٥٥،٩٨٩٥٤،٠١١مجموع البند  رقم  

٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٤٤،٠٠٠-٥،٦٣٧،٠٠٠٥،٨٨١،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٤٤،٠٠٠-١٥،٦٣٧،٠٠٠٥،٨٨١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٧٨٥،٠٠٠٧٥٩،٥٠٠٢٥،٥٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٢٦،٠٠٠٢٠٣،٠٠٠٢٣،٠٠٠اجور االجراء٢

٢١،٠١١،٠٠٠٩٦٢،٥٠٠٤٨،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٩٧٢،٣٠٠-١٠٥،٠٠٠١،٠٧٧،٣٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٣،٠٠٠-٣٢٥،٠٠٠٣٣٨،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٩٨٥،٣٠٠-٣٤٣٠،٠٠٠١،٤١٥،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١١٥،٥٠٠-١١٢،٥٠٠٢٢٨،٠٠٠مكافاءات١

١١٥،٥٠٠-٥١١٢،٥٠٠٢٢٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٢٩٦،٣٠٠-١٣٧،١٩٠،٥٠٠٨،٤٨٦،٨٠٠مجموع البند  رقم  

٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٤

١٤٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

التفتيش المركزي

مراقبة إدارية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٨،٢٥٠-٧٠٨،٥٠٠٧٢٦،٧٥٠نقل وانتقال في الداخل١

١٨،٢٥٠-٣٧٠٨،٥٠٠٧٢٦،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١،٥٣٩-١،٥٣٩وفود ومؤتمرات في الداخل١

١،٥٣٩-٤١،٥٣٩مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢٠-٧٠٠٧٢٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣،٠٥٠-٣،٧٠٠٦،٧٥٠نفقات شتى متنوعة٩

٣،٠٧٠-٩٤،٤٠٠٧،٤٧٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢،٨٥٩-١٦٧١٢،٩٠٠٧٣٥،٧٥٩مجموع البند  رقم  

١،٢٨٠،٣٣٨-١٤٢٩،٥١٧،٣٠٠١٠،٧٩٧،٦٣٨مجموع الوظيفة رقم  

٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٤

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

التفتيش المركزي

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٨،٠٠٠-٨٠،٠٠٠٨٨،٠٠٠تعويضات عائلية١

٨،٠٠٠-٣٨٠،٠٠٠٨٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣٢،٠٠٠٣٢،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٣٢،٠٠٠٣٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨،٠٠٠-١٥١١٢،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨،٠٠٠-١٠٤١١١٢،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١،٢٨٨،٣٣٨-٤٩،٦٢٩،٣٠٠١٠،٩١٧،٦٣٨مجموع الفصل رقم  

٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،١٦٥-٦،٠٠٠٨،١٦٥قرطاسية للمكاتب١

٦٠٤-٣،٥٠٠٤،١٠٤كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠-١،٠٥٢٢،٠٥٢لوازم مكتبية اخرى٩

٣،٧٦٩-١١٠،٥٥٢١٤،٣٢١مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٤،٤٠٠١٤،٤٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،٧٠٠٢،٧٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٦،٥٦٧٦،٥٦٧لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٣،٦٦٧٢٣،٦٦٧مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٩،٠٠٠٩،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٩،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢٤٥-١،٥٠٠١،٧٤٥مبيدات١

٢٤٥-٥١،٥٠٠١،٧٤٥مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١،٨٠٠١،٨٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣،٦٠٠٣،٦٠٠

٧١٦٧،٤٠٠١٦٧،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤،٠١٤-١١٢١٢،١١٩٢١٦،١٣٣مجموع البند  رقم  

٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٥٧،٠٠٠١٤٨،٥٠٠٨،٥٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١٥٧،٠٠٠١٤٨،٥٠٠٨،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١،٢٨٦-١٠،٠٠٠١١،٢٨٦

١،٢٨٦-٢١٠،٠٠٠١١،٢٨٦مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٢٨٣١،٢٨٣بريد١

٣١،٢٨٣١،٢٨٣مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،١٠٤-٣،٠٠٠٤،١٠٤اعالنات١

٤،٢٦٠-٦،٠٠٠١٠،٢٦٠مطبوعات٢

٢،٥٠٠-٢،٦٣٠٥،١٣٠اعياد وتمثيل٣

٧،٨٦٤-٤١١،٦٣٠١٩،٤٩٤مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٧،٦٠٠٦،٨٤٠٧٦٠تامين١

٥٧،٦٠٠٦،٨٤٠٧٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٨٧،٥١٣١٨٧،٤٠٣١١٠مجموع البند  رقم  

٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٧٧،٠٠٠-١،٩٠٠،٠٠٠٢،١٧٧،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٧٧،٠٠٠-١١،٩٠٠،٠٠٠٢،١٧٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٧،٠٠٠٣٦،٠٠٠١،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٢٦،٥٠٠١٢٦،٥٠٠اجور االجراء٢

٢١٦٣،٥٠٠١٦٢،٥٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٩،٧٢٩-٢،٢٠٠٢١،٩٢٩تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٩،٣٨٠-١٤٠،٠٠٠١٧٩،٣٨٠تعويض نقل مؤقت٣

٥٩،١٠٩-٣١٤٢،٢٠٠٢٠١،٣٠٩مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢،٢٠٠-٢،٣٦٠٤،٥٦٠مكافاءات١

٢،٢٠٠-٥٢،٣٦٠٤،٥٦٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٣٧،٣٠٩-١٣٢،٢٠٨،٠٦٠٢،٥٤٥،٣٦٩مجموع البند  رقم  

٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،١٣٠-٥،١٣٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٥،١٣٠-٤٥،١٣٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٨٢-٧،٠٠٠٧،١٨٢نفقات شتى متنوعة٩

١٨٢-٩٧،٠٠٠٧،١٨٢مجموع الفقرة  رقم  

٥،٣١٢-١٦٧،٠٠٠١٢،٣١٢مجموع البند  رقم  

٣٤٦،٥٢٥-٨١٠٢،٦١٤،٦٩٢٢،٩٦١،٢١٧مجموع الوظيفة رقم  

٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٥

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

دوائر االفتاء

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١١٠،٠٠٠١٠٤،٠٠٠٦،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١١٠،٠٠٠١٠٤،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٤،٥٠٠١٤،٥٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٤،٥٠٠١٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٢٤،٥٠٠١١٨،٥٠٠٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٢٤،٥٠٠١١٨،٥٠٠٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٤٠،٥٢٥-٥٢،٧٣٩،١٩٢٣،٠٧٩،٧١٧مجموع الفصل رقم  

٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٦

٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية السنية

المحاكم الدينية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢١،٦٠٠٢١،٦٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٩٥٠-٣،٠٠٠٤،٩٥٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٥٦٥-١،٠٠٠٢،٥٦٥لوازم مكتبية اخرى٩

٣،٥١٥-١٢٥،٦٠٠٢٩،١١٥مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٩،٦٠٠٧،٢٠٠٢،٤٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٩،٩٠٠٩،٩٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٥٤،٩٠٠٥٤،٩٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٧٤،٤٠٠٧٢،٠٠٠٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢،٧٠٠٢،٧٠٠مبيدات١

٥٢،٧٠٠٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٦٠٠-٣،٠٠٠٣،٦٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٥،٨٠٠١٨،٠٠٠٧،٨٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٤،٠٠٠٦٦،٦٠٠٧،٤٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧١٠٢،٨٠٠٨٨،٢٠٠١٤،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٠٥،٥٠٠١٩٢،٠١٥١٣،٤٨٥مجموع البند  رقم  

٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥٧٠،٠٠٠٥٠٨،٥٠٠٦١،٥٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٥٧٠،٠٠٠٥٠٨،٥٠٠٦١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢،٧٥٠-١٢،٠٠٠١٤،٧٥٠

٢،٧٥٠-٢١٢،٠٠٠١٤،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٨٤٨-٣،٠٠٠٣،٨٤٨بريد١

٨٤٨-٣٣،٠٠٠٣،٨٤٨مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٢٧٥-٣،٠٠٠٤،٢٧٥اعالنات١

٣٩٠-١٥،٠٠٠١٥،٣٩٠مطبوعات٢

٦٨٣-٦٠٠١،٢٨٣اعياد وتمثيل٣

٢،٣٤٨-٤١٨،٦٠٠٢٠،٩٤٨مجموع الفقرة  رقم  

١٢٦٠٣،٦٠٠٥٤٨،٠٤٦٥٥،٥٥٤مجموع البند  رقم  

٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤،٠٠٠-٤،٦٤٦،٠٠٠٤،٦٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤،٠٠٠-١٤،٦٤٦،٠٠٠٤،٦٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٠،٠٠٠-٥٢٧،٠٠٠٥٣٧،٠٠٠اجور االجراء٢

١٠،٠٠٠-٢٥٢٧،٠٠٠٥٣٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢١،٤٤٠-٢،٥٠٠٢٣،٩٤٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥،٠٠٠-٢٨٨،٠٠٠٢٩٣،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٤،٠٠٠٢٠،٨٠٠٣،٢٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٣،٢٤٠-٣٣١٤،٥٠٠٣٣٧،٧٤٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٩،٧٦٠-١٠،٠٠٠١٩،٧٦٠مكافاءات١

٩،٧٦٠-٥١٠،٠٠٠١٩،٧٦٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٧،٠٠٠-١٣٥،٤٩٧،٥٠٠٥،٥٤٤،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٦

٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية السنية

المحاكم الدينية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٥٢٠-٢٠،٠٠٠٢٠،٥٢٠نقل وانتقال في الداخل١

٥٢٠-٣٢٠،٠٠٠٢٠،٥٢٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢،٧٠٠-٢،٧٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢،١٨٢-٥،٠٠٠٧،١٨٢نفقات شتى متنوعة٩

٤،٨٨٢-٩٥،٠٠٠٩،٨٨٢مجموع الفقرة  رقم  

٥،٤٠٢-١٦٢٥،٠٠٠٣٠،٤٠٢مجموع البند  رقم  

٣٣٧٦،٣٣١،٦٠٠٦،٣١٤،٩٦٣١٦،٦٣٧مجموع الوظيفة رقم  

٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٦

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية السنية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٦،٠٠٠-٢٠٠،٠٠٠٢٠٦،٠٠٠تعويضات عائلية١

٦،٠٠٠-٣٢٠٠،٠٠٠٢٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٠،٠٠٠-٥٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٠،٠٠٠-٧٥٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦،٠٠٠-١٥٢٥٠،٠٠٠٢٦٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٦،٠٠٠-١٠٤١٢٥٠،٠٠٠٢٦٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٦،٥٨١،٦٠٠٦،٥٨٠،٩٦٣٦٣٧مجموع الفصل رقم  

٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣٢٢-٥،١٥٠٥،٤٧٢قرطاسية للمكاتب١

١٥٠-٢،٥٥٠٢،٧٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٨٣-١،٢٠٠١،٢٨٣لوازم مكتبية اخرى٩

٥٥٥-١٨،٩٠٠٩،٤٥٥مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦٥٠-١١،٠٥٠١١،٧٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣٥٠-٥،٩٥٠٦،٣٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١،٠٠٠-٢١٠٧،٠٠٠١٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٤٠٠-٦،٨٠٠٧،٢٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١،٥٠٠-٢٥،٥٠٠٢٧،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٢،٠٠٠-٦٠،٠٠٠٧٢،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣٠٠-٥،١٠٠٥،٤٠٠

١٤،٢٠٠-٧٩٧،٤٠٠١١١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥،٧٥٥-١١٢١٣،٣٠٠٢٢٩،٠٥٥مجموع البند  رقم  

٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥٣١-١١١،٩٦٩١١٢،٥٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٥٣١-١١١١،٩٦٩١١٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٨٤٨-٣،٠٠٠٣،٨٤٨

٨٤٨-٢٣،٠٠٠٣،٨٤٨مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٧٧٦-٢٥٠١،٠٢٦بريد١

٧٧٦-٣٢٥٠١،٠٢٦مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٧٧٢-٤،٠٠٠٥،٧٧٢اعالنات١

٤٧٠-٨،٠٨٠٨،٥٥٠مطبوعات٢

١،٠٦٥-١،٥٠٠٢،٥٦٥اعياد وتمثيل٣

٣،٣٠٧-٤١٣،٥٨٠١٦،٨٨٧مجموع الفقرة  رقم  

٥،٤٦٢-١٢١٢٨،٧٩٩١٣٤،٢٦١مجموع البند  رقم  

٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٢١،٠٠٠-٦٥٢،٠٠٠٧٧٣،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢١،٠٠٠-١٦٥٢،٠٠٠٧٧٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٤٦،٠٠٠١٤٥،٠٠٠١،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٢٧،٠٠٠٢١٦،٠٠٠١١،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٣٧٣،٠٠٠٣٦١،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٩،٠٥٦-١،٠٠٠١٠،٠٥٦تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠٣،٠٠٠١٠٣،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٩،٠٥٦-٣١٠٤،٠٠٠١١٣،٠٥٦مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١،٨٠٠-٢،٠٠٠٣،٨٠٠مكافاءات١

١،٨٠٠-٥٢،٠٠٠٣،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٩،٨٥٦-١٣١،١٣١،٠٠٠١،٢٥٠،٨٥٦مجموع البند  رقم  

٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣٨٥-٥،٦٠٠٥،٩٨٥نقل وانتقال في الداخل١

٣٨٥-٣٥،٦٠٠٥،٩٨٥مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥٠٠-٨،٥٠٠٩،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٥٠٠-٩٨،٥٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٨٥-١٦١٤،١٠٠١٤،٩٨٥مجموع البند  رقم  

١٤١،٩٥٨-٨١٠١،٤٨٧،١٩٩١،٦٢٩،١٥٧مجموع الوظيفة رقم  

٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠٢٦،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٢٦،٠٠٠٢٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٩،٠٠٠٢٩،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٢٩،٠٠٠٢٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٥٠٠-٢،٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٢،٥٠٠-٤٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢،٥٠٠-١٥٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٢،٥٠٠-١٠٩١٢،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٤٤،٤٥٨-٧١،٥٤٢،١٩٩١،٦٨٦،٦٥٧مجموع الفصل رقم  

٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٨٠٠-١،٠٠٠١،٨٠٠قرطاسية للمكاتب١

٥٠-٤٠٠٤٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٠-٤٠٠٤٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

٩٠٠-١١،٨٠٠٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢،٠٠٠١،٨٠٠٢٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١،٠٠٠-٣،٥٠٠٤،٥٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٧،٤٨٠١٥،٧٣٢١،٧٤٨لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٢،٩٨٠٢٢،٠٣٢٩٤٨مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٩٦٠٨٦٤٩٦مياه (بدل مقطوعية)١

٩،٦٠٠٨،٦٤٠٩٦٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٠،٠٠٠١٨،٠٠٠٢،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١،٩٢٠١،٧٢٨١٩٢

٧٣٢،٤٨٠٢٩،٢٣٢٣،٢٤٨مجموع الفقرة  رقم  

١١٥٧،٢٦٠٥٣،٩٦٤٣،٢٩٦مجموع البند  رقم  

٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠٦٣،٠٠٠٧،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٧٠،٠٠٠٦٣،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١،٧٠٠-١،٠٠٠٢،٧٠٠

١،٧٠٠-٢١،٠٠٠٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨٠٠-١،٠٠٠١،٨٠٠مطبوعات٢

٤٠٠-٥٠٠٩٠٠اعياد وتمثيل٣

١،٢٠٠-٤١،٥٠٠٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٧٢،٥٠٠٦٨،٤٠٠٤،١٠٠مجموع البند  رقم  

٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥،٤٠٠-١،٠٠٠٦،٤٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١١٤،٤٠٠٩٤،٠٠٠٢٠،٤٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣١١٥،٤٠٠١٠٠،٤٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢،٠٦٠-٢،٥٠٠٤،٥٦٠مكافاءات١

٢،٠٦٠-٥٢،٥٠٠٤،٥٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢،٣٩٥،٠٠٠٢،٣٨٢،٠٦٠١٢،٩٤٠مجموع البند  رقم  

٥٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٧٠٠-١،٠٠٠٢،٧٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١،٧٠٠-٣١،٠٠٠٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤٠٠-٥٠٠٩٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٤٠٠-٩٥٠٠٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢،١٠٠-١٦١،٥٠٠٣،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٠٢،٥٢٦،٢٦٠٢،٥٠٨،٠٢٤١٨،٢٣٦مجموع الوظيفة رقم  

٥٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٨

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

االفتاء الجعفري

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥،٤٩٦-٧٥،٠٠٠٨٠،٤٩٦تعويضات عائلية١

٥،٤٩٦-٣٧٥،٠٠٠٨٠،٤٩٦مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٤٩٦-١٥٩٠،٠٠٠٩٥،٤٩٦مجموع البند  رقم  

٥،٤٩٦-١٠٤١٩٠،٠٠٠٩٥،٤٩٦مجموع الوظيفة رقم 

٥٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٠٠٠-١،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

١،٠٠٠-٤١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٠٠٠-١٥١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١،٠٠٠-١٠٩١١،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٨٢،٦١٦،٢٦٠٢،٦٠٤،٥٢٠١١،٧٤٠مجموع الفصل رقم  

٦٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠١٧،٠٩٣٩٠٧قرطاسية للمكاتب١

٢،٢٨٨-٥٨٥٢،٨٧٣كتب ومراجع وصحف٢

٢،٥٠٢-٣،٠٠٠٥،٥٠٢لوازم مكتبية اخرى٩

٣،٨٨٣-١٢١،٥٨٥٢٥،٤٦٨مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٢،٠٠٠١٠،٨٠٠١،٢٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥٥،٠٠٠٥١،٣٠٠٣،٧٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٤٣،٠٠٠٤٢،٦٨٢٣١٨لوازم ادارية اخرى٩

٢١١٠،٠٠٠١٠٤،٧٨٢٥،٢١٨مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣،٠٠٠-١،٥٠٠٤،٥٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣١،٥٠٠٣١،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٩،٢٠٠٧٩،٢٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠

٣،٠٠٠-٧١٣٤،٧٠٠١٣٧،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٦٦٥-١١٢٦٦،٢٨٥٢٦٧،٩٥٠مجموع البند  رقم  

٦١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٧٩٠،٥١٥٧٨١،٥٧٤٨،٩٤١ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٧٩٠،٥١٥٧٨١،٥٧٤٨،٩٤١مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٣،٣٩٠-١٢،٠٠٠١٥،٣٩٠

٣،٣٩٠-٢١٢،٠٠٠١٥،٣٩٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٩١-٣،٥٠٠٣،٥٩١بريد١

٩١-٣٣،٥٠٠٣،٥٩١مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٥٥٢-٥٠٠٢،٠٥٢اعالنات١

٥٨٩-٢١،٠٠٠٢١،٥٨٩مطبوعات٢

١،٢٨٣-١،٢٨٣اعياد وتمثيل٣

٣،٤٢٤-٤٢١،٥٠٠٢٤،٩٢٤مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٥٧،٠٠٠٥١،٣٠٠٥،٧٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٥٧،٠٠٠٥١،٣٠٠٥،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٨٨٤،٥١٥٨٧٦،٧٧٩٧،٧٣٦مجموع البند  رقم  

٦٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٨٠،٠٠٠-٤،٩٥٥،٠٠٠٥،٠٣٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٨٠،٠٠٠-١٤،٩٥٥،٠٠٠٥،٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٦٢٥،٠٠٠٦٢٠،٠٠٠٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٦٢٥،٠٠٠٦٢٠،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٦،٧٥٩-١٦،٧٥٩تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٣،٠٠٠-٣١٠،٠٠٠٣٢٣،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٤،٠٠٠٢١،٦٠٠٢،٤٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٧،٣٥٩-٣٣٣٤،٠٠٠٣٦١،٣٥٩مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٧،٦٤٠-٣،٠٠٠١٠،٦٤٠مكافاءات١

٧،٦٤٠-٥٣،٠٠٠١٠،٦٤٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٩،٩٩٩-١٣٥،٩١٧،٠٠٠٦،٠٢٦،٩٩٩مجموع البند  رقم  

٦٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٩

٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المحاكم الشرعية الجعفرية

المحاكم الدينية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٤،٩٢٥-٢٥،٠٠٠٢٩،٩٢٥نقل وانتقال في الداخل١

٤،٩٢٥-٣٢٥،٠٠٠٢٩،٩٢٥مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٧٩٦-١،٧٩٦رسوم وضرائب مختلفة١

٢،٩٥٥-١٥،٠٠٠١٧،٩٥٥نفقات شتى متنوعة٩

٤،٧٥١-٩١٥،٠٠٠١٩،٧٥١مجموع الفقرة  رقم  

٩،٦٧٦-١٦٤٠،٠٠٠٤٩،٦٧٦مجموع البند  رقم  

١١٣،٦٠٤-٣٣٧٧،١٠٧،٨٠٠٧،٢٢١،٤٠٤مجموع الوظيفة رقم  

٦٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٩

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المحاكم الشرعية الجعفرية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢٢٠،٠٠٠٢٢٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٢٢٠،٠٠٠٢٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٨،٠٠٠-٣٥،٠٠٠٤٣،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٨،٠٠٠-٧٣٥،٠٠٠٤٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨،٠٠٠-١٥٢٥٥،٠٠٠٢٦٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨،٠٠٠-١٠٤١٢٥٥،٠٠٠٢٦٣،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٢١،٦٠٤-٩٧،٣٦٢،٨٠٠٧،٤٨٤،٤٠٤مجموع الفصل رقم  

٦٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤٢٠-٣،٠٠٠٣،٤٢٠قرطاسية للمكاتب١

٤٤٠-١،٠٠٠١،٤٤٠كتب ومراجع وصحف٢

١٦٥-١٥٠٣١٥لوازم مكتبية اخرى٩

١،٠٢٥-١٤،١٥٠٥،١٧٥مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦٧٠-١١،٣٠٠١١،٩٧٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧٣٠-٤،٤٠٠٥،١٣٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢١٠-١،٥٠٠١،٧١٠لوازم ادارية اخرى٩

١،٦١٠-٢١٧،٢٠٠١٨،٨١٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٧٣٠-٨،٩٠٠٩،٦٣٠محروقات سائلة١

٧٣٠-٣٨،٩٠٠٩،٦٣٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢٢-٥٠٧٢مبيدات١

٢٢-٥٥٠٧٢مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٧٢٠-٧٢٠اسمدة١

٧٢-٧٢بذور ونصوب وشتول٣

٧٩٢-٦٧٩٢مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٨٠٠-١،٠٠٠١،٨٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢،٠٠٠-١٦،٠٠٠١٨،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢،٠٠٠-١٦،٠٠٠١٨،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٤،٨٠٠-٧٣٣،٠٠٠٣٧،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨،٩٧٩-١١٦٣،٣٠٠٧٢،٢٧٩مجموع البند  رقم  

٦٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١١٠-٥،٦٥٠٥،٧٦٠

١١٠-٢٥،٦٥٠٥،٧٦٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣٠٠-٦٠٠٩٠٠بريد١

٣٠٠-٣٦٠٠٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٥-٧٥٩٠اعالنات١

١،٦٦٠-١،٤٠٠٣،٠٦٠مطبوعات٢

١،٣٥٠-١،٣٥٠٢،٧٠٠اعياد وتمثيل٣

٣،٠٢٥-٤٢،٨٢٥٥،٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢،٦٤٠-٦،٠٠٠٨،٦٤٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢،٦٤٠-٩٦،٠٠٠٨،٦٤٠مجموع الفقرة  رقم  

٦،٠٧٥-١٢١٥،٠٧٥٢١،١٥٠مجموع البند  رقم  

٦٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣٩٢،٠٠٠٣٩١،٠٠٠١،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٣٩٢،٠٠٠٣٩١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٣،٣٦٠-٢،٠٠٠١٥،٣٦٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٥٠٠-٢٣،٠٠٠٢٥،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٨٠٠-٨٠٠تعويضات مختلفة٩

١٦،٦٦٠-٣٢٥،٠٠٠٤١،٦٦٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢،٨٠٠-٢،٨٠٠٥،٦٠٠مكافاءات١

٢،٨٠٠-٥٢،٨٠٠٥،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٨،٤٦٠-١٣٤١٩،٨٠٠٤٣٨،٢٦٠مجموع البند  رقم  

٦٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٣٥٠١،٣٥٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١،٣٥٠١،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١،٣٠٥-١،٣٠٥وفود ومؤتمرات في الداخل١

١،٣٠٥-٤١،٣٠٥مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٥٧٠-٥٠٠٢،٠٧٠نفقات شتى متنوعة٩

١،٥٧٠-٩٥٠٠٢،٠٧٠مجموع الفقرة  رقم  

٢،٨٧٥-١٦١،٨٥٠٤،٧٢٥مجموع البند  رقم  

٣٦،٣٨٩-٨١٠٥٠٠،٠٢٥٥٣٦،٤١٤مجموع الوظيفة رقم  

٦٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤٠٠-١٥،٦٠٠١٦،٠٠٠تعويضات عائلية١

٤٠٠-٣١٥،٦٠٠١٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٠٠-١٥١٥،٦٠٠١٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٠٠-١٠٤١١٥،٦٠٠١٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٦،٧٨٩-١٠٥١٥،٦٢٥٥٥٢،٤١٤مجموع الفصل رقم  

٧٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١١
٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم المذھبية الدرزية

المحاكم الدينية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٨،١٠٠٨،١٠٠قرطاسية للمكاتب١

٣٨٢٣٨٢كتب ومراجع وصحف٢

٥٣٦-١،٠٠٠١،٥٣٦لوازم مكتبية اخرى٩

٥٣٦-١٩،٤٨٢١٠،٠١٨مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٧،٣٨٨١٧،٣٨٨محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٨،١٨٨٢٨،١٨٨مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢،٧٠٠٢،٧٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٧،٢٠٠٧،٢٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٠،٥٠٠٤٠،٥٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣،٠٠٠٢،٦٤٦٣٥٤

٧٥٣،٤٠٠٥٣،٠٤٦٣٥٤مجموع الفقرة  رقم  

١٨٢-١١٩١،٠٧٠٩١،٢٥٢مجموع البند  رقم  

٧١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣٦٨،٨٠٠٣٤٢،٠٠٠٢٦،٨٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣٦٨،٨٠٠٣٤٢،٠٠٠٢٦،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠

٢١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢،١٢٤٢،١٢٤بريد١

٣٢،١٢٤٢،١٢٤مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٣٥٠١،٣٥٠اعالنات١

١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠مطبوعات٢

١،٣٥٠-١،٣٥٠٢،٧٠٠اعياد وتمثيل٣

١،٣٥٠-٤١٣،٥٠٠١٤،٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٩٠٠٩٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٩٠٠٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣٩٦،١٢٤٣٧٠،٦٧٤٢٥،٤٥٠مجموع البند  رقم  

٧٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥٠،٠٠٠-١،٩٥٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥٠،٠٠٠-١١،٩٥٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٤،٨٠٠٣٤،١٠٠٧٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٥،٠٠٠-٤٢٥،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٤،٣٠٠-٢٤٥٩،٨٠٠٤٨٤،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٤،٧٥٩-٢،٠٠٠١٦،٧٥٩تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٩٩،٢٠٠١٩٠،٠٠٠٩،٢٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٤،٠٠٠١٩،٢٠٠٤،٨٠٠تعويضات مختلفة٩

٧٥٩-٣٢٢٥،٢٠٠٢٢٥،٩٥٩مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣،٨٠٠-٣،٨٠٠٧،٦٠٠مكافاءات١

٣،٨٠٠-٥٣،٨٠٠٧،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٨،٨٥٩-١٣٢،٦٣٨،٨٠٠٢،٧١٧،٦٥٩مجموع البند  رقم  

٧٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١١
٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم المذھبية الدرزية

المحاكم الدينية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤،٥٠٠-٤،٥٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٨،١٠٠٨،١٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٤،٥٠٠-٩٨،١٠٠١٢،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤،٥٠٠-١٦٣٠،٦٠٠٣٥،١٠٠مجموع البند  رقم  

٥٨،٠٩١-٣٣٧٣،١٥٦،٥٩٤٣،٢١٤،٦٨٥مجموع الوظيفة رقم  

٧٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠٦٢،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٦٢،٠٠٠٦٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥،٠٠٠-١٧،٠٠٠٢٢،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥،٠٠٠-٧١٧،٠٠٠٢٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٠٠٠-١٥٧٩،٠٠٠٨٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥،٠٠٠-١٠٤١٧٩،٠٠٠٨٤،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٣،٠٩١-١١٣،٢٣٥،٥٩٤٣،٢٩٨،٦٨٥مجموع الفصل رقم  

٧٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٨٨٠٢،٨٨٠قرطاسية للمكاتب١

١،٨٠٠١،٨٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٤٤٠١،٤٤٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٦،١٢٠٦،١٢٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥٢-٢،٠٠٠٢،٠٥٢لوازم ادارية اخرى٩

٥٢-٢٢،٠٠٠٢،٠٥٢مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢١٣-٣٠٠٥١٣محروقات سائلة١

٢١٣-٣٣٠٠٥١٣مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٤،٣٢٠٤،٣٢٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧،٩٢٠٧،٩٢٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١،١٦٥٩٠٠٢٦٥

٧١٣،٤٠٥١٣،١٤٠٢٦٥مجموع الفقرة  رقم  

١١٢١،٨٢٥٢١،٨٢٥مجموع البند  رقم  

٧٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣٩،٦٠٠٣٦،٧٢٠٢،٨٨٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣٩،٦٠٠٣٦،٧٢٠٢،٨٨٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١،٨٠٠١،٨٠٠

٢١،٨٠٠١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢١٣-٣٠٠٥١٣بريد١

٢١٣-٣٣٠٠٥١٣مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤٦٣-٥٠٠٩٦٣اعالنات١

٢،٦٦٨٢،٦٦٨مطبوعات٢

٩٠٠-٩٠٠١،٨٠٠اعياد وتمثيل٣

٦٨٤-٦٨٤عالقات عامة اخرى٩

٢،٠٤٧-٤٤،٠٦٨٦،١١٥مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢،١٦٠٢،١٦٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢،١٦٠٢،١٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٤٧،٩٢٨٤٧،٣٠٨٦٢٠مجموع البند  رقم  

٧٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٨،٠٠٠-٧٥٢،٠٠٠٧٧٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٨،٠٠٠-٢٧٥٢،٠٠٠٧٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣،٨٠١-٥٠٠٤،٣٠١تعويضات عن اعمال اضافية٢

٨،٠٠٠-٧٠،٠٠٠٧٨،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٨٠٠٨٠٠تعويضات مختلفة٩

١١،٨٠١-٣٧١،٣٠٠٨٣،١٠١مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١،٢٠٠-١،٢٣٢٢،٤٣٢مكافاءات١

١،٢٠٠-٥١،٢٣٢٢،٤٣٢مجموع الفقرة  رقم  

٣١،٠٠١-١٣٨٨١،٥٣٢٩١٢،٥٣٣مجموع البند  رقم  

٧٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤،٥٠٠٤،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٠٠-١،٧٠٠١،٨٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٠٠-٩١،٧٠٠١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٠-١٦٦،٢٠٠٦،٣٠٠مجموع البند  رقم  

٣٠،٤٨١-٨١٠٩٥٧،٤٨٥٩٨٧،٩٦٦مجموع الوظيفة رقم  

٧٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٢

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي العلوي

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١،٤٨٨-١،٥١٢٣،٠٠٠تعويضات عائلية١

١،٤٨٨-٣١،٥١٢٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٩،٨٠٠-٥٤،٠٠٠٦٣،٨٠٠تعويضات عائلية٢

٩،٨٠٠-٧٥٤،٠٠٠٦٣،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١،٢٨٨-١٥٥٥،٥١٢٦٦،٨٠٠مجموع البند  رقم  

١١،٢٨٨-١٠٤١٥٥،٥١٢٦٦،٨٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤١،٧٦٩-١٢١،٠١٢،٩٩٧١،٠٥٤،٧٦٦مجموع الفصل رقم  

٨٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٦٠٠٩٠٠٧٠٠قرطاسية للمكاتب١

٣٨٦-٢،٥٠٠٢،٨٨٦كتب ومراجع وصحف٢

١٢٩-١٢٩لوازم مكتبية اخرى٩

١٤،١٠٠٣،٩١٥١٨٥مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٣٨-٢،٠٠٠٢،١٣٨محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٣،٠٠٠٢١،٦٠٠١،٤٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٥،٠٠٠٢٣،٧٣٨١،٢٦٢مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢،٢٠٠-٥،٠٠٠٧،٢٠٠محروقات سائلة١

٢،٢٠٠-٣٥،٠٠٠٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٧٠٠٦٣٠٧٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣،٣٠٠-٣،٠٠٠٦،٣٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣،٧٠٠-٨،٠٠٠١١،٧٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢،٢٠٠-٥،٠٠٠٧،٢٠٠

٩،١٣٠-٧١٦،٧٠٠٢٥،٨٣٠مجموع الفقرة  رقم  

٩،٨٨٣-١١٥٠،٨٠٠٦٠،٦٨٣مجموع البند  رقم  

٨١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٩٠٠-٢٧،٠٠٠٢٧،٩٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٩٠٠-١٢٧،٠٠٠٢٧،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٧،٢٠٠٧،٢٠٠

٢٧،٢٠٠٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٤٠٠-٥٠٠٩٠٠بريد١

٤٠٠-٣٥٠٠٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٦٥٥-٢٠٠٨٥٥اعالنات١

١،٢١٠-٥٠٠١،٧١٠مطبوعات٢

٢،٠٠٠-٢،٥٠٠٤،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

١،٧١٠-١،٧١٠عالقات عامة اخرى٩

٥،٥٧٥-٤٣،٢٠٠٨،٧٧٥مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١،١٧٠١،١٧٠تامين١

٥١،١٧٠١،١٧٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١٩-٣٠٣٣٢٢استئجار سيارات واليات١

١٩-٦٣٠٣٣٢٢مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١،٧٠٠-٣٠٠٢،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١،٧٠٠-٩٣٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨،٥٩٤-١٢٣٩،٦٧٣٤٨،٢٦٧مجموع البند  رقم  

٨٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤٩٢،٠٠٠٤٩٠،٠٠٠٢،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤٩٢،٠٠٠٤٩٠،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٥،٠٠٠-٥٣،٠٠٠٦٨،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥٣،٠٠٠٥٢،٠٠٠١،٠٠٠اجور االجراء٢

١٤،٠٠٠-٢١٠٦،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٩٦،٣٨٨-١١،٠٠٠١٠٧،٣٨٨تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٤،٠٠٠٣٤،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٩٦،٣٨٨-٣٤٥،٠٠٠١٤١،٣٨٨مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٩،٥٠٠-٩،٥٠٠١٩،٠٠٠مكافاءات١

٩،٥٠٠-٥٩،٥٠٠١٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٧،٨٨٨-١٣٦٥٢،٥٠٠٧٧٠،٣٨٨مجموع البند  رقم  

٨٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٣
١٤٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة العليا للتأديب

مراقبة إدارية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٠٠-٢،٦٠٠٢،٧٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٠٠-٣٢،٦٠٠٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٦٠٠-٣٠٠٩٠٠دراسات١

٦٠٠-٥٣٠٠٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٦٠٠-١٢،٠٠٠١٢،٦٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٦٠٠-٩١٢،٠٠٠١٢،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٣٠٠-١٦١٤،٩٠٠١٦،٢٠٠مجموع البند  رقم  

١٣٧،٦٦٥-١٤٢٧٥٧،٨٧٣٨٩٥،٥٣٨مجموع الوظيفة رقم  

٨٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٣

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة العليا للتأديب

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢،٠٠٠-٨،٠٠٠١٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢،٠٠٠-٣٨،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢،٠٠٠-١٥٨،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢،٠٠٠-١٠٤١٨،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٣٩،٦٦٥-١٣٧٦٥،٨٧٣٩٠٥،٥٣٨مجموع الفصل رقم  

٨٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٤
١٢٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
ادارة االحصاء المركزي

تخطيط واحصاء

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٩،٣٨٤٩،٣٨٤قرطاسية للمكاتب١

٤،٠٧٢-٥،٠٠٠٩،٠٧٢كتب ومراجع وصحف٢

٥٧٨-٥٠٠١،٠٧٨لوازم مكتبية اخرى٩

٤،٦٥٠-١١٤،٨٨٤١٩،٥٣٤مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦،٣٧٥-١٥،٠٠٠٢١،٣٧٥محروقات وزيوت للمولدات٤

٤،٨٧٤٤،٨٧٤لوازم ادارية اخرى٩

٦،٣٧٥-٢١٩،٨٧٤٢٦،٢٤٩مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١،٣٠٩-١،٣٠٩مبيدات١

١،٣٠٩-٥١،٣٠٩مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٤،٥٠٠-٤،٥٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٧،٠٠٠٢٧،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٩،٦٠٠٣٩،٦٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣،٦٠٠٣،٦٠٠

٤،٥٠٠-٧٧٠،٢٠٠٧٤،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦،٨٣٤-١١١٠٤،٩٥٨١٢١،٧٩٢مجموع البند  رقم  

٨٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥٨٥،٠٠٠٥٨٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٥٨٥،٠٠٠٥٨٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٠،٢٦٠١٠،٢٦٠

٢١٠،٢٦٠١٠،٢٦٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٥٩١-٢،٠٠٠٣،٥٩١بريد١

١،٥٩١-٣٢،٠٠٠٣،٥٩١مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣،٨٤٠-٣،٠٠٠٦،٨٤٠اعالنات١

٨،٦٨٠-٥،٠٠٠١٣،٦٨٠مطبوعات٢

١،٣٦٨-١،٣٦٨٢،٧٣٦اعياد وتمثيل٣

١٣،٨٨٨-٤٩،٣٦٨٢٣،٢٥٦مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١،٩٢٥١،٩٢٥استئجار سيارات واليات١

٦١،٩٢٥١،٩٢٥مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١،٩٠٠-١،٩٠٠بدالت اتعاب٢

٧٠،٠٠٠٦٣،٠٠٠٧،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٧٠،٠٠٠٦٤،٩٠٠٥،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠،٣٧٩-١٢٦٧٨،٥٥٣٦٨٨،٩٣٢مجموع البند  رقم  

٨٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥٠،٠٠٠-٢،٦٥٠،٠٠٠٢،٧٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥٠،٠٠٠-١٢،٦٥٠،٠٠٠٢،٧٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٧،٥٠٠-١٨٨،٠٠٠٢١٥،٥٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٧،٥٠٠-٢١٨٨،٠٠٠٢١٥،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٣٥،٧٤٠-١٥،٠٨٣١٥٠،٨٢٣تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٨١،٠٠٠١٨١،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٣٥،٧٤٠-٣١٩٦،٠٨٣٣٣١،٨٢٣مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١١،٤٠٠-١١،٤٠٠٢٢،٨٠٠مكافاءات١

١١،٤٠٠-٥١١،٤٠٠٢٢،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٤،٦٤٠-١٣٣،٠٤٥،٤٨٣٣،٢٧٠،١٢٣مجموع البند  رقم  

٨٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٤
١٢٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
ادارة االحصاء المركزي

تخطيط واحصاء

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٠،٥٠٠-٧٥،٠٠٠٨٥،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٠،٥٠٠-٣٧٥،٠٠٠٨٥،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٣،٠٧٨-٣،٠٧٨وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣،٠٧٨-٤٣،٠٧٨مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢،٣٩٤٢،٣٩٤نفقات شتى متنوعة٩

٩٢،٣٩٤٢،٣٩٤مجموع الفقرة  رقم  

١٣،٥٧٨-١٦٧٧،٣٩٤٩٠،٩٧٢مجموع البند  رقم  

٢٦٥،٤٣١-١٢٢٣،٩٠٦،٣٨٨٤،١٧١،٨١٩مجموع الوظيفة رقم  

٨٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠-٧،٠٠٠٨،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١،٠٠٠-٧٧،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٠٠٠-١٥٣٧،٠٠٠٣٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١،٠٠٠-١٠٤١٣٧،٠٠٠٣٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٦٦،٤٣١-١٤٣،٩٤٣،٣٨٨٤،٢٠٩،٨١٩مجموع الفصل رقم  

٩٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣،٦٠٠-١،٨٠٠٥،٤٠٠قرطاسية للمكاتب١

٩٠٠-٤٥٠١،٣٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٣٠٠-١٥٠٤٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

٤،٨٠٠-١٢،٤٠٠٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٩٢-٣٨٤٥٧٦لوازم ادارية اخرى٩

١٩٢-٢٣٨٤٥٧٦مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٥،٠٠٠١٢،٦٠٠٢،٤٠٠محروقات سائلة١

٣١٥،٠٠٠١٢،٦٠٠٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢،٩٧٠٢،٩٧٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧٢،٩٧٠٢،٩٧٠مجموع الفقرة  رقم  

٢،٥٩٢-١١٢٠،٧٥٤٢٣،٣٤٦مجموع البند  رقم  

٩١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٤،٤٠٢١٠،٨٠٠٣،٦٠٢

٢١٤،٤٠٢١٠،٨٠٠٣،٦٠٢مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٢٠٠-٦٠٠١،٨٠٠مطبوعات٢

١،٨٠٠-١،٨٠٠٣،٦٠٠اعياد وتمثيل٣

٣،٠٠٠-٤٢،٤٠٠٥،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢،٨٨٠٢،٨٨٠تامين١

٥٢،٨٨٠٢،٨٨٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٩،٦٨٢١٩،٠٨٠٦٠٢مجموع البند  رقم  

٩٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥،٤٠٠٥،٤٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥،٤٠٠٥،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥،٤٠٠٥،٤٠٠مجموع البند  رقم  

١،٩٩٠-٢٥٠٤٥،٨٣٦٤٧،٨٢٦مجموع الوظيفة رقم  

٩٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠-٥٠٠١،٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

١،٠٠٠-٤٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٠٠٠-١٥٥٠٠١،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١،٠٠٠-١٠٩١٥٠٠١،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢،٩٩٠-١٥٤٦،٣٣٦٤٩،٣٢٦مجموع الفصل رقم  

٩٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

٤،٢٨٠-١٢،٠٠٠١٦،٢٨٠لوازم مكتبية اخرى٩

٤،٢٨٠-١١٥٣،٠٠٠١٥٧،٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣١٦،٠٠٠-٢٠٠،٠٠٠٥١٦،٠٠٠مالبس١

٤٥٥،٠٠٠-٤٥٠،٠٠٠٩٠٥،٠٠٠نفقات تغذية٢

١،٠٠٠-٨،٠٠٠٩،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٤٠،٠٠٠١٤٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٧٧٢،٠٠٠-٢٨١١،٠٠٠١،٥٨٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٥٠٠،٠٠٠-٤،٧٥٠،٠٠٠٥،٢٥٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠زيوت وشحوم٢

٣٩٠،٠٠٠٣٩٠،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٥٠٠،٠٠٠-٣٥،١٨٠،٠٠٠٥،٦٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٢،٧٨٠،٠٠٠٢،٧٨٠،٠٠٠ادوية١

٦٣،٠٠٠٦٣،٠٠٠مواد مخبرية٢

٤٢،٨٤٣،٠٠٠٢،٨٤٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٨،٠٠٠٨،٠٠٠مبيدات١

٥٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٢،٠٠٠-٢،٠٠٠بذور ونصوب وشتول٣

٢،٠٠٠-٦٢،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

٩٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٥٢٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠

٧٢،٠٧٥،٠٠٠٢،٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم متخصصة٨
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠لوازم متخصصة١

٨٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٢٧٨،٢٨٠-١١١١،١٠٠،٠٠٠١٢،٣٧٨،٢٨٠مجموع البند  رقم  

٩٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

٢٠،٠٠٠-٢٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٠،٠٠٠-٤٩٥،٠٠٠١١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠تامين١

٥٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٣،٠٠٠-٧،٠٠٠١٠،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٣،٠٠٠-٦٧،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٣،٠٠٠-١٢١،٢٨٤،٠٠٠١،٣٠٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٣٣،٠٠٠-٦٩،٤٥٠،٠٠٠٦٩،٥٨٣،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٣٣،٠٠٠-١٦٩،٤٥٠،٠٠٠٦٩،٥٨٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٥١٠،٠٠٠٥٠٣،٠٠٠٧،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٨٢،٠٠٠٢٨٢،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٧٩٢،٠٠٠٧٨٥،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣،٥٠٠-٥٠٠٤،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٧٠،٠٠٠٣٦٥،٠٠٠٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣،٨٠٠،٠٠٠٣،٨٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٤،١٧٠،٥٠٠٤،١٦٩،٠٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٥،٠٠٠-٢٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠مكافاءات١

٢٥،٠٠٠-٥٢٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٩،٥٠٠-١٣٧٤،٤٣٧،٥٠٠٧٤،٥٨٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٠،٠٠٠-٢٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢٠،٠٠٠-٤٢٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٣،٠٠٠٣،٠٠٠دراسات١

٥٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٥٠،٠٠٠-١٥٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٥٠،٠٠٠-٩١٨٥،٠٠٠٣٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٧٠،٠٠٠-١٦٤،٠٣٨،٠٠٠٤،٢٠٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١،٦٢٠،٧٨٠-٣٦٠٩٠،٨٥٩،٥٠٠٩٢،٤٨٠،٢٨٠مجموع الوظيفة رقم  

٩٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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  

١٠٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٣٥٠،٠٠٠-١٥٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،٣٥٠،٠٠٠-١١٥٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٣٥٠،٠٠٠-١٣١٥٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١،٣٥٠،٠٠٠-٩٥٢١٥٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠٦،٢٠٠،٠٠٠نفقات معالجة في المستشفيات٥

١،٢٥٢،٠٠٠١،٢٥٢،٠٠٠نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة٨

٤٧،٤٥٢،٠٠٠٧،٤٥٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٧،٤٥٢،٠٠٠٧،٤٥٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١١٧،٤٥٢،٠٠٠٧،٤٥٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٠٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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 

١٠٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٥٦٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١،٥٦٠،٠٠٠١،٥٦٠،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
٥،٠٠٠-٣٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥،٠٠٠-٧٣٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٠٠٠-١٥١،٩٣٠،٠٠٠١،٩٣٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥،٠٠٠-١٠٤١١،٩٣٠،٠٠٠١،٩٣٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٠٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٤٠٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

٥،٥٤٥،٤٠٠٥،٥٤٥،٤٠٠تقديمات مدرسية٦

١٢٦،٠٠٠-٢٩٤،٠٠٠٤٢٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

١٢٦،٠٠٠-٤٨،٢٣٩،٤٠٠٨،٣٦٥،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٦،٠٠٠-١٥٨،٢٣٩،٤٠٠٨،٣٦٥،٤٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٦،٠٠٠-١٠٩١٨،٢٣٩،٤٠٠٨،٣٦٥،٤٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣،١٠١،٧٨٠-١٦١٠٨،٨٦٠،٩٠٠١١١،٩٦٢،٦٨٠مجموع الفصل رقم  

١٠٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤١٤-٣،٠٠٠٣،٤١٤قرطاسية للمكاتب١

٦٥-١،٦٠٠١،٦٦٥كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٣٩-٥٠٠١،٥٣٩لوازم مكتبية اخرى٩

١،٥١٨-١٥،١٠٠٦،٦١٨مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١،٢٠٠-١،٥٠٠٢،٧٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١،٠٦٥-١،٥٠٠٢،٥٦٥محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٨٢-٥٠٠٦٨٢لوازم ادارية اخرى٩

٢،٤٤٧-٢٣،٥٠٠٥،٩٤٧مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٥،٠٠٠٤،١٠٤٨٩٦محروقات سائلة١

٣٥،٠٠٠٤،١٠٤٨٩٦مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٥،٤٠٠٥،٤٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧،٣٠٠-١٢،٥٠٠١٩،٨٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢،٧٤٠-٥٠٠٣،٢٤٠

١٠،٠٤٠-٧١٨،٤٠٠٢٨،٤٤٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣،١٠٩-١١٣٢،٠٠٠٤٥،١٠٩مجموع البند  رقم  

١٠٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٨٣،١٠٠١٨٠،٠٠٠٣،١٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١٨٣،١٠٠١٨٠،٠٠٠٣،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٤١٣-٦،٠٠٠٦،٤١٣

٤١٣-٢٦،٠٠٠٦،٤١٣مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٧١-٢٥٠٣٢١بريد١

٧١-٣٢٥٠٣٢١مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٧٨-٢٥٠٤٢٨اعالنات١

٢،٩٨٥-٣،٠٠٠٥،٩٨٥مطبوعات٢

٨١٠-٩٠٠١،٧١٠اعياد وتمثيل٣

٣،٩٧٣-٤٤،١٥٠٨،١٢٣مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١١-١،٣٥٧١،٣٦٨تامين١

١١-٥١،٣٥٧١،٣٦٨مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٠٠-٢،٥٠٠٢،٧٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢٠٠-٩٢،٥٠٠٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٥٦٨-١٢١٩٧،٣٥٧١٩٨،٩٢٥مجموع البند  رقم  

١٠٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٦٠٤،٠٠٠١،٥٩٥،٠٠٠٩،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١١،٦٠٤،٠٠٠١،٥٩٥،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣٩،٩٦٠-٤،٥٠٠٤٤،٤٦٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٩،٩٦٠-٣١٠٤،٥٠٠١٤٤،٤٦٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٧،٦٠٠-٧،٦٠٠١٥،٢٠٠مكافاءات١

٧،٦٠٠-٥٧،٦٠٠١٥،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٨،٥٦٠-١٣١،٧١٦،١٠٠١،٧٥٤،٦٦٠مجموع البند  رقم  

١٠٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٦٥-٢،٥٠٠٢،٥٦٥نقل وانتقال في الداخل١

٦٥-٣٢،٥٠٠٢،٥٦٥مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٣٢١-٣٢١وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣٢١-٤٣٢١مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٢٣٧-٥٠٠١،٧٣٧رسوم وضرائب مختلفة١

٢،١٨٨-٢،٦٠٠٤،٧٨٨نفقات شتى متنوعة٩

٣،٤٢٥-٩٣،١٠٠٦،٥٢٥مجموع الفقرة  رقم  

٣،٨١١-١٦٥،٦٠٠٩،٤١١مجموع البند  رقم  

٥٧،٠٤٨-٨١٠١،٩٥١،٠٥٧٢،٠٠٨،١٠٥مجموع الوظيفة رقم  

١٠٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤٧،٠٠٠٤٥،٠٠٠٢،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٤٧،٠٠٠٤٥،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٤٧،٠٠٠٤٥،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٤٧،٠٠٠٤٥،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٥،٠٤٨-١٧١،٩٩٨،٠٥٧٢،٠٥٣،١٠٥مجموع الفصل رقم  

١١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٣،٥٠٠١٣،٥٠٠قرطاسية للمكاتب١

٥٠٠-٤،٠٠٠٤،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٣٥٠-١،٣٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

١،٨٥٠-١١٧،٥٠٠١٩،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢،٧٠٠٢،٧٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢،٧٠٠٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٦،٧٥٠٦،٧٥٠محروقات سائلة١

٣٦،٧٥٠٦،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢،٦٠٤١،٩٨٩٦١٥مبيدات١

٥٢،٦٠٤١،٩٨٩٦١٥مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٦٤،٨٠٠٦٤،٨٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٦٥،٦٠٠١٦٥،٦٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٨٠،٠٠٠-١٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠

٨٠،٠٠٠-٧٢٤٠،٤٠٠٣٢٠،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨١،٢٣٥-١١٢٦٩،٩٥٤٣٥١،١٨٩مجموع البند  رقم  

١١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٩٤١،٤٠٠٩٤١،٤٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢،٥٠٠-٢٠،٠٠٠٢٢،٥٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٢،٥٠٠-١٩٦١،٤٠٠٩٦٣،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٤،٤٠٠١٤،٤٠٠

٢١٤،٤٠٠١٤،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٧،٢٠٠٧،٢٠٠بريد١

٣٧،٢٠٠٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٠،٠٠٠-١٧،٠٠٠٢٧،٠٠٠اعالنات١

٤،٥٠٠٤،٥٠٠مطبوعات٢

٣،٦٠٠-٣،٦٠٠٧،٢٠٠اعياد وتمثيل٣

١٣،٦٠٠-٤٢٥،١٠٠٣٨،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢،٢٥٠٢،٢٥٠تامين١

٥٢،٢٥٠٢،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١،٥٠٠-٣،٠٠٠٤،٥٠٠استئجار سيارات واليات١

١،٥٠٠-٦٣،٠٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٧،٢٠٠٧،٢٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٣٧،٢٠٠٣٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٧،٦٠٠-١٢١،٠٥٠،٥٥٠١،٠٦٨،١٥٠مجموع البند  رقم  

١١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٩٩،٦٠٠١٩٦،٠٠٠٣،٦٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٨،٠٠٠٢٨،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٧٥،٠٠٠-٩٢٥،٠٠٠١،٣٠٠،٠٠٠اجور المتعاملين٣

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٣٧١،٤٠٠-٢١،١٨٨،٦٠٠١،٥٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٤٥،٤٠٠-٥،٠٠٠٥٠،٤٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٩،٠٠٠٢٩،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٤٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٤٥،٤٠٠-٣٢٧٤،٠٠٠٣١٩،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤،٨٠٠-٤،٨٠٠٩،٦٠٠مكافاءات١

٤،٨٠٠-٥٤،٨٠٠٩،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٢١،٦٠٠-١٣١،٥٧٠،٩٠٠١،٩٩٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣٣،٧٥٠٣٣،٧٥٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٣٣،٧٥٠٣٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٧٥٠-١٤،٠٠٠١٥،٧٥٠نفقات شتى متنوعة٩

١،٧٥٠-٩١٤،٠٠٠١٥،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٧٥٠-١٦٤٧،٧٥٠٤٩،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٥٢٢،١٨٥-١٦٠٢،٩٣٩،١٥٤٣،٤٦١،٣٣٩مجموع الوظيفة رقم  

١١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣،١٠٠،٨٠٠-٢٣،٩٩٩،٨٦٢٢٧،١٠٠،٦٦٢مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مساھمات في نفقات اخرى للبلديات ـ 
لتشغيل وصيانة معامل معالجة النفايات الصلبة

٣،١٠٠،٨٠٠-١٢٣،٩٩٩،٨٦٢٢٧،١٠٠،٦٦٢مجموع الفقرة  رقم  

٣،١٠٠،٨٠٠-١٤٢٣،٩٩٩،٨٦٢٢٧،١٠٠،٦٦٢مجموع البند  رقم  

٣،١٠٠،٨٠٠-٥١١٢٣،٩٩٩،٨٦٢٢٧،١٠٠،٦٦٢مجموع الوظيفة رقم  

١١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠١٢٦،٠٠٠مرض وأمومة١

٨٥،٠٠٠٨٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٠٩،٠٠٠١٠٩،٠٠٠تعويضات نھاية الخدمة٣

٧٣٢٠،٠٠٠٣٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٢٠،٠٠٠٣٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٣٢٠،٠٠٠٣٢٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣،٦٢٢،٩٨٥-١٨٢٧،٢٥٩،٠١٦٣٠،٨٨٢،٠٠١مجموع الفصل رقم  

١١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٠٦٣،٠٠٠-٣،٥٧٦،٠٠٠٤،٦٣٩،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٠٧،٧٠٠-٤٦٢،٠٠٠٥٦٩،٧٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١،١٧٠،٧٠٠-١٤،٠٣٨،٠٠٠٥،٢٠٨،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،١٧٠،٧٠٠-١٤٤،٠٣٨،٠٠٠٥،٢٠٨،٧٠٠مجموع البند  رقم  

١،١٧٠،٧٠٠-١٠٧٢٤،٠٣٨،٠٠٠٥،٢٠٨،٧٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١،١٧٠،٧٠٠-٢٠٠٤،٠٣٨،٠٠٠٥،٢٠٨،٧٠٠مجموع الفصل رقم  

١١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٢،٨١٥،٢١٦٩،٩٥٣،١٣٠٢،٨٦٢،٠٨٦مساھمة للرواتب واألجور١

١١،٠٣٦،٢٦٠٢،١١٢،١٨٣٨،٩٢٤،٠٧٧مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

 مليار لعوائل شھداء لمقاومة٧٫٥منھا 

١٢٣،٨٥١،٤٧٦١٢،٠٦٥،٣١٣١١،٧٨٦،١٦٣مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢٣،٨٥١،٤٧٦١٢،٠٦٥،٣١٣١١،٧٨٦،١٦٣مجموع البند  رقم  

١٠٧١٢٣،٨٥١،٤٧٦١٢،٠٦٥،٣١٣١١،٧٨٦،١٦٣مجموع الوظيفة رقم 

٢٠١٢٣،٨٥١،٤٧٦١٢،٠٦٥،٣١٣١١،٧٨٦،١٦٣مجموع الفصل رقم  

١١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٧٩٠،٠٠٠-٢٣،٢١٠،٠٠٠٢٦،٠٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٣٨٧،٠٠٠-٨،٧٤٨،٠٠٠٩،١٣٥،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

مليار مصاريف االحكام القضائية٧٫٢ـ  منھا  
المحلية

٣،١٧٧،٠٠٠-١٣١،٩٥٨،٠٠٠٣٥،١٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣،١٧٧،٠٠٠-١٤٣١،٩٥٨،٠٠٠٣٥،١٣٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣،١٧٧،٠٠٠-٤٧٥١٣١،٩٥٨،٠٠٠٣٥،١٣٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣،١٧٧،٠٠٠-٢٠٢٣١،٩٥٨،٠٠٠٣٥،١٣٥،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٠٠،٠٠٠-٤٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٥١٦،٣٦٧-١،٢٥٠،٠٠٠١،٧٦٦،٣٦٧مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٦١٦،٣٦٧-١١،٦٥٠،٠٠٠٢،٢٦٦،٣٦٧مجموع الفقرة  رقم  

٦١٦،٣٦٧-١٤١،٦٥٠،٠٠٠٢،٢٦٦،٣٦٧مجموع البند  رقم  

٦١٦،٣٦٧-١٢١١،٦٥٠،٠٠٠٢،٢٦٦،٣٦٧مجموع الوظيفة رقم  

٦١٦،٣٦٧-٢٠٣١،٦٥٠،٠٠٠٢،٢٦٦،٣٦٧مجموع الفصل رقم  

١٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥،٤٤٢،٠٠٠٤،٨٠٠،٠٠٠٦٤٢،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١،٣١٢،٤٠٠-٢،٦٨٩،٠٠٠٤،٠٠١،٤٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٦٧٠،٤٠٠-١٨،١٣١،٠٠٠٨،٨٠١،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٧٠،٤٠٠-١٤٨،١٣١،٠٠٠٨،٨٠١،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٦٧٠،٤٠٠-١٥٠٨،١٣١،٠٠٠٨،٨٠١،٤٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٧٠،٤٠٠-٢٠٤٨،١٣١،٠٠٠٨،٨٠١،٤٠٠مجموع الفصل رقم  

١٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٣٦٤،٥٠٠٢،١٢٤،٥٠٠٢٤٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٤٣٣،٧٧٥-٢٢٢،٥٠٠٦٥٦،٢٧٥مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٩٣،٧٧٥-١٢،٥٨٧،٠٠٠٢،٧٨٠،٧٧٥مجموع الفقرة  رقم  

١٩٣،٧٧٥-١٤٢،٥٨٧،٠٠٠٢،٧٨٠،٧٧٥مجموع البند  رقم  

١٩٣،٧٧٥-١٢١٢،٥٨٧،٠٠٠٢،٧٨٠،٧٧٥مجموع الوظيفة رقم  

١٩٣،٧٧٥-٢٠٥٢،٥٨٧،٠٠٠٢،٧٨٠،٧٧٥مجموع الفصل رقم  

١٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٧٦١،٥١٠-١٢٠،٠٠٠٨٨١،٥١٠مساھمة للرواتب واألجور١

٣،٦٩٥،٠١٣-٣،٦٩٥،٠١٣مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٤،٤٥٦،٥٢٣-١١٢٠،٠٠٠٤،٥٧٦،٥٢٣مجموع الفقرة  رقم  

٤،٤٥٦،٥٢٣-١٤١٢٠،٠٠٠٤،٥٧٦،٥٢٣مجموع البند  رقم  

٤،٤٥٦،٥٢٣-١٢١١٢٠،٠٠٠٤،٥٧٦،٥٢٣مجموع الوظيفة رقم  

٤،٤٥٦،٥٢٣-٢٠٧١٢٠،٠٠٠٤،٥٧٦،٥٢٣مجموع الفصل رقم  

١٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٨٦،٠٠٠-١،٠٧٠،٠٠٠١،١٥٦،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٨١٠،٠٠٠٨١٠،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٨٦،٠٠٠-١١،٨٨٠،٠٠٠١،٩٦٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٦،٠٠٠-١٤١،٨٨٠،٠٠٠١،٩٦٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٦،٠٠٠-١٤٤١،٨٨٠،٠٠٠١،٩٦٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٨٦،٠٠٠-٢٠٨١،٨٨٠،٠٠٠١،٩٦٦،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٦٥،٠٠٠-٢،٧٩٥،٠٠٠٢،٨٦٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١،٣٢٢،١٤٠-٣،٤١٠،٤٢٠٤،٧٣٢،٥٦٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

 من٩١ مليار تنفيذا" لنص المادة١٫٥ـ منھا  
٢٠١٩قانون موازنة العام 

١،٣٨٧،١٤٠-١٦،٢٠٥،٤٢٠٧،٥٩٢،٥٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٣٨٧،١٤٠-١٤٦،٢٠٥،٤٢٠٧،٥٩٢،٥٦٠مجموع البند  رقم  

١،٣٨٧،١٤٠-١٢١٦،٢٠٥،٤٢٠٧،٥٩٢،٥٦٠مجموع الوظيفة رقم  

١،٣٨٧،١٤٠-٢٠٩٦،٢٠٥،٤٢٠٧،٥٩٢،٥٦٠مجموع الفصل رقم  

١٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٠٠٣،٢٠٠٥٢٨،٠٠٠٤٧٥،٢٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٤٧٥،٢٠٠-٤٧٥،٢٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١١،٠٠٣،٢٠٠١،٠٠٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٠٠٣،٢٠٠١،٠٠٣،٢٠٠مجموع البند  رقم  

١٢١١،٠٠٣،٢٠٠١،٠٠٣،٢٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢١٠١،٠٠٣،٢٠٠١،٠٠٣،٢٠٠مجموع الفصل رقم  

١٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

٨٨٢،٠٠٠٨٨٢،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١١،٠٢٧،٠٠٠١،٠٢٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٠٢٧،٠٠٠١،٠٢٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،٠٢٧،٠٠٠١،٠٢٧،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١١١،٠٢٧،٠٠٠١،٠٢٧،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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  

١٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٣٩،٠٠٠-١،١٨٢،٠٠٠١،٤٢١،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٩،٢٠٠-٣٤٠،٠٠٠٣٤٩،٢٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٢٤٨،٢٠٠-١١،٥٢٢،٠٠٠١،٧٧٠،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٤٨،٢٠٠-١٤١،٥٢٢،٠٠٠١،٧٧٠،٢٠٠مجموع البند  رقم  

٢٤٨،٢٠٠-١٤١١،٥٢٢،٠٠٠١،٧٧٠،٢٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٤٨،٢٠٠-٢١٣١،٥٢٢،٠٠٠١،٧٧٠،٢٠٠مجموع الفصل رقم  

١٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

٩٠،٠٠٠-٣٦٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٩٠،٠٠٠-١٨٦٠،٠٠٠٩٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٠،٠٠٠-١٤٨٦٠،٠٠٠٩٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٠،٠٠٠-٣٢١٨٦٠،٠٠٠٩٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٩٠،٠٠٠-٢٣٨٨٦٠،٠٠٠٩٥٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٤،٠٠٠-٨٥٤،٠٠٠٨٧٨،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٢٤،٠٠٠-١٨٥٤،٠٠٠٨٧٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٤،٠٠٠-١٤٨٥٤،٠٠٠٨٧٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٤،٠٠٠-١٢١٨٥٤،٠٠٠٨٧٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٤،٠٠٠-٢٣٩٨٥٤،٠٠٠٨٧٨،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٤٥
٣٢١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة الوطنية لحقوق االنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب

الحماية المدنية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢،٦٧١،٤٥٠٢،٦٧١،٤٥٠مساھمة للرواتب واألجور١

٥،٠٢٥،٠٠٠٥،٠٢٥،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٧،٦٩٦،٤٥٠٧،٦٩٦،٤٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٧،٦٩٦،٤٥٠٧،٦٩٦،٤٥٠مجموع البند  رقم  

٣٢١٧،٦٩٦،٤٥٠٧،٦٩٦،٤٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٤٥٧،٦٩٦،٤٥٠٧،٦٩٦،٤٥٠مجموع الفصل رقم  

٥،٤٣٢،٢٥٤-٣٦٢٤،٢٦٥،٦٥٠٦٢٩،٦٩٧،٩٠٤مجموع الباب  رقم  

١٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٤
١

١١٤

الجزء االول
المجلس الدستوري
المجلس الدستوري

المجلس الدستوري

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢،٢٥٠٢،٢٥٠قرطاسية للمكاتب١

١،٧٠٠-١٠،٠٠٠١١،٧٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢٧٨-٥٠٠٧٧٨لوازم مكتبية اخرى٩

١،٩٧٨-١١٢،٧٥٠١٤،٧٢٨مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣،٣٢٠-١،٠٠٠٤،٣٢٠مالبس١

٦،٩١٢٦،٩١٢محروقات وزيوت للمولدات٤

٣،٣٢٠-٢٧،٩١٢١١،٢٣٢مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٧٢٨-١،٠٠٠١،٧٢٨محروقات سائلة١

٧٢٨-٣١،٠٠٠١،٧٢٨مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١،٨٠٠١،٨٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠،٠٨٠١٠،٠٨٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٥،٨٤٠١٥،٨٤٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥،٤٨٠-١،٠٠٠٦،٤٨٠

٥،٤٨٠-٧٢٨،٧٢٠٣٤،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١،٥٠٦-١١٥٠،٣٨٢٦١،٨٨٨مجموع البند  رقم  

١٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٧،٢٠٠٧،٢٠٠

٢٧،٢٠٠٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١١،٧٠٠١١،٧٠٠مطبوعات٢

٢،٢٥٠-٢،٢٥٠٤،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

١،٠٨٠-١،٠٨٠عالقات عامة اخرى٩

٣،٣٣٠-٤١٣،٩٥٠١٧،٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢،٢٥٠٢،٢٥٠تامين١

٥٢،٢٥٠٢،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٤،٠٠٠-٨،٠٠٠١٢،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٩،٨٠٠١٩،٨٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٤،٠٠٠-٩٢٧،٨٠٠٣١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧،٣٣٠-١٢٥١،٢٠٠٥٨،٥٣٠مجموع البند  رقم  

١٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٢٦٣،٣٦٠٣١٥،٨٤٠تعويضات مختلفة٩

٣١،٥٧٩،٢٠٠١،٢٦٣،٣٦٠٣١٥،٨٤٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢،٥٦٠-٢،٥٦٠٥،١٢٠مكافاءات١

٢،٥٦٠-٥٢،٥٦٠٥،١٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٥٨١،٧٦٠١،٢٦٨،٤٨٠٣١٣،٢٨٠مجموع البند  رقم  

١٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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  

١٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٤
١

١١٤

الجزء االول
المجلس الدستوري
المجلس الدستوري

المجلس الدستوري

نفقات مختلفة ١٦

وفود ومؤتمرات٤
٥،٤٠٠-٥،٤٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٦،٨٧٥-١٦،٨٧٥٣٣،٧٥٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٢٢،٢٧٥-٤١٦،٨٧٥٣٩،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢،٠٠٠-١٦،٠٠٠١٨،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢،٠٠٠-٩١٦،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٤،٢٧٥-١٦٣٢،٨٧٥٥٧،١٥٠مجموع البند  رقم  

١١٤١،٧٣١،٢١٧١،٤٦١،٠٤٨٢٧٠،١٦٩مجموع الوظيفة رقم  

١١،٧٣١،٢١٧١،٤٦١،٠٤٨٢٧٠،١٦٩مجموع الفصل رقم  

٤١،٧٣١،٢١٧١،٤٦١،٠٤٨٢٧٠،١٦٩مجموع الباب  رقم  

١٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
١

٣٣٠

الجزء االول
وزارة العدل

االدارة المركزية

العدل

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٦،٠٠٠-١٢،٠٠٠١٨،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٥٠٠-١،٠٠٠٤،٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٩،٥٠٠-١١٠٣،٠٠٠١١٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥،٠٠٠-٤٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥،٠٠٠-٢٤٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٥،٧١٢-١٢،٠٠٠١٧،٧١٢محروقات سائلة١

٥،٧١٢-٣١٢،٠٠٠١٧،٧١٢مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٤٦٩-١،٠٠٠١،٤٦٩مبيدات١

٤٦٩-٥١،٠٠٠١،٤٦٩مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٨٦٤-٨٦٤اسمدة١

١،٤٦٩-١،٤٦٩بذور ونصوب وشتول٣

٢،٣٣٣-٦٢،٣٣٣مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٦٥،٠٠٠-٢٠٥،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٧،٠٠٠-٢٠،٠٠٠٢٧،٠٠٠

٧٢،٠٠٠-٧٢٤٣،٠٠٠٣١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٥،٠١٤-١١٣٩٩،٠٠٠٤٩٤،٠١٤مجموع البند  رقم  

١٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٠٠٠-٧٠،٠٠٠٧٢،٠٠٠

٢،٠٠٠-٢٧٠،٠٠٠٧٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢١،٠٠٠-١٥،٠٠٠٣٦،٠٠٠بريد١

٢١،٠٠٠-٣١٥،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨،٠٠٠-١٠،٠٠٠١٨،٠٠٠اعالنات١

٢،٤٠٠-٧٥،٠٠٠٧٧،٤٠٠مطبوعات٢

٩،٤٠٠-٥،٠٠٠١٤،٤٠٠اعياد وتمثيل٣

١٩،٨٠٠-٤٩٠،٠٠٠١٠٩،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٤،٥٠٠٤،٥٠٠تامين١

٥٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٠،٠٠٠-١٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٨٠-٢٥٣،٠٠٠٢٥٣،٠٨٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٠،٠٨٠-٩٢٦٣،٠٠٠٢٧٣،٠٨٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٢،٨٨٠-١٢٤٤٢،٥٠٠٤٩٥،٣٨٠مجموع البند  رقم  

١٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

١،١٠٠،٠٠٠-٥،٥٠٠،٠٠٠٦،٦٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،١٠٠،٠٠٠-١٥،٦٠٣،٥٠٠٦،٧٠٣،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
٥٢،٨٠٠-٦،٠٠٠٥٨،٨٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٠،٠٠٠-٣٣٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٨٢،٨٠٠-٣٦٣٦،٠٠٠٧١٨،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٨،٠٠٠-١٨،٠٠٠٣٦،٠٠٠مكافاءات١

١٨،٠٠٠-٥١٨،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٢٠٠،٨٠٠-١٣٩،٦٧٨،٠٠٠١٠،٨٧٨،٨٠٠مجموع البند  رقم  

١٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
١

٣٣٠

الجزء االول
وزارة العدل

االدارة المركزية

العدل

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١٥،١٥٠-١٥،٠٠٠٣٠،١٥٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

١٥،١٥٠-٦١٥،٠٠٠٣٠،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥،١٥٠-١٤١٥،٠٠٠٣٠،١٥٠مجموع البند  رقم  

١٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
١

٣٣٠

الجزء االول
وزارة العدل

االدارة المركزية

العدل

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١،٢٠٠-١،٥٠٠٢،٧٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١،٢٠٠-٣١،٥٠٠٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٩،٠٠٠-٩،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٩،٠٠٠-٤٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٨،٠٠٠-١٠،٠٠٠١٨،٠٠٠دراسات١

٨،٠٠٠-٥١٠،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٧٠٠-٢،٠٠٠٢،٧٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٧،٦٠٠-٥،٠٠٠١٢،٦٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٨،٣٠٠-٩٧،٠٠٠١٥،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٦،٥٠٠-١٦١٨،٥٠٠٤٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١،٣٩٠،٣٤٤-٣٣٠١٠،٥٥٣،٠٠٠١١،٩٤٣،٣٤٤مجموع الوظيفة رقم  

١٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
١

٣٣٧

الجزء االول
وزارة العدل

االدارة المركزية

المحاكم الدينية

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
١،٥٦٨،٢٥٠-١،٥٠٦،٧٥٠٣،٠٧٥،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

المحاكم الروحية المسيحية

١،٥٦٨،٢٥٠-٢١،٥٠٦،٧٥٠٣،٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٥٦٨،٢٥٠-١٤١،٥٠٦،٧٥٠٣،٠٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١،٥٦٨،٢٥٠-٣٣٧١،٥٠٦،٧٥٠٣،٠٧٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة العدل

االدارة المركزية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥،٠٠٠-٧٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٥،٠٠٠-٣٧٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥،٠٠٠-٧٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥،٠٠٠-٧٧٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠،٠٠٠-١٥١٤٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠،٠٠٠-١٠٤١١٤٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٦،٤٨٠،٠٠٠-٤،٣٢٠،٠٠٠١٠،٨٠٠،٠٠٠

اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد٨
المساعدين القضائيين

٥٩٤،٠٠٠-٣٩٦،٠٠٠٩٩٠،٠٠٠

٧،٠٧٤،٠٠٠-٦٤،٧١٦،٠٠٠١١،٧٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧،٠٧٤،٠٠٠-١٥٤،٧١٦،٠٠٠١١،٧٩٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧،٠٧٤،٠٠٠-١٠٩١٤،٧١٦،٠٠٠١١،٧٩٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٠،٠٤٢،٥٩٤-١١٦،٩١٥،٧٥٠٢٦،٩٥٨،٣٤٤مجموع الفصل رقم  

١٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٢

٣٣٥

الجزء االول
وزارة العدل

المحاكم العدلية

المحاكم االدارية والمدنية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٧٠٠-١،٠٠٠٢،٧٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١،٧٠٠-١٩١،٠٠٠٩٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٧،٥٠٠-٦٠،٠٠٠٦٧،٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣،٩٠٠-٤٢،٠٠٠٤٥،٩٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١١،٤٠٠-٢١٠٢،٠٠٠١١٣،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١،٠٠٠٩٣٦٦٤مبيدات١

٥١،٠٠٠٩٣٦٦٤مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
١،٠٨٠-١،٠٨٠اسمدة١

٩٣٦-٩٣٦بذور ونصوب وشتول٣

٢،٠١٦-٦٢،٠١٦مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣،٠٠٠-٦٠،٠٠٠٦٣،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٧٠،٠٠٠-٦٥٠،٠٠٠٧٢٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٠٠،٠٠٠-٦٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٦٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠١٥،٠٠٠

٣٥٨،٠٠٠-٧١،٣٧٠،٠٠٠١،٧٢٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٧٣،٠٥٢-١١١،٥٦٤،٠٠٠١،٩٣٧،٠٥٢مجموع البند  رقم  

١٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٢

٣٣٥

الجزء االول
وزارة العدل

المحاكم العدلية

المحاكم االدارية والمدنية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٥٩٧،٠٠٠٥٥٨،٠٠٠٣٩،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٥٩٧،٠٠٠٥٥٨،٠٠٠٣٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٣٥،٠٠٠١٣٥،٠٠٠

٢١٣٥،٠٠٠١٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٦،٠٠٠-٧٥٠،٠٠٠٧٥٦،٠٠٠بريد١

٦،٠٠٠-٣٧٥٠،٠٠٠٧٥٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠اعالنات١

٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مطبوعات٢

٧،٠٠٠-٢،٠٠٠٩،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٧،٠٠٠-٤١٦٤،٠٠٠١٧١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٧٢٠،٠٠٠٧٢٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٧٥٠-١،٠٦٨،٠٠٠١،٠٦٨،٧٥٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٧٥٠-٩١،٧٨٨،٠٠٠١،٧٨٨،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣،٤٣٤،٠٠٠٣،٤٠٨،٧٥٠٢٥،٢٥٠مجموع البند  رقم  

١٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٧٠،٧٣٠،٠٠٠٦٨،٦٣٤،٠٠٠٢،٠٩٦،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٧٠،٧٣٠،٠٠٠٦٨،٦٣٤،٠٠٠٢،٠٩٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٦٤٠-٥١٠،٠٠٠٥١٠،٦٤٠اجور االجراء٢

٦٤٠-٢٥١٠،٠٠٠٥١٠،٦٤٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٦١،٦٠٠-٧،٠٠٠٦٨،٦٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٦٨٠،٠٠٠٢،٦٠٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٣،٠٨٧،٠٠٠٣،٠٦٨،٦٠٠١٨،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٨،٠٠٠-١٨،٠٠٠٣٦،٠٠٠مكافاءات١

١٨،٠٠٠-٥١٨،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٧٤،٣٤٥،٠٠٠٧٢،٢٤٩،٢٤٠٢،٠٩٥،٧٦٠مجموع البند  رقم  

١٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٢

٣٣٥

الجزء االول
وزارة العدل

المحاكم العدلية

المحاكم االدارية والمدنية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٠٠-٢،٥٠٠٢،٧٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢٠٠-٣٢،٥٠٠٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٥٢٠-١،٠٠٠٢،٥٢٠رسوم وضرائب مختلفة١

١،٠٠٠-٣،٥٠٠٤،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢،٥٢٠-٩٤،٥٠٠٧،٠٢٠مجموع الفقرة  رقم  

٢،٧٢٠-١٦٧،٠٠٠٩،٧٢٠مجموع البند  رقم  

٣٣٥٧٩،٣٥٠،٠٠٠٧٧،٦٠٤،٧٦٢١،٧٤٥،٢٣٨مجموع الوظيفة رقم  

١٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة العدل

المحاكم العدلية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١،١٥٠،٠٠٠١،١٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١،١٥٠،٠٠٠١،١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،١٥٠،٠٠٠١،١٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١،١٥٠،٠٠٠١،١٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٨٠،٥٠٠،٠٠٠٧٨،٧٥٤،٧٦٢١،٧٤٥،٢٣٨مجموع الفصل رقم  

١٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٣

٣٣٢

الجزء االول
وزارة العدل

مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٧،١٠٠١٧،١٠٠قرطاسية للمكاتب١

٥،٩٢٠-٢٠،٠٠٠٢٥،٩٢٠كتب ومراجع وصحف٢

٣٦٤-٥٠٠٨٦٤لوازم مكتبية اخرى٩

٦،٢٨٤-١٣٧،٦٠٠٤٣،٨٨٤مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٨،٠٠٠-١٠،٠٠٠١٨،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٨،٦١٦-١٥،٠٠٠٢٣،٦١٦لوازم ادارية اخرى٩

١٦،٦١٦-٢٢٥،٠٠٠٤١،٦١٦مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٢٩،٦٠٠١٢٩،٦٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥،٠٠٠٥،٠٠٠

٧١٣٤،٦٠٠١٢٩،٦٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٧،٩٠٠-١١١٩٧،٢٠٠٢١٥،١٠٠مجموع البند  رقم  

١٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٣

٣٣٢

الجزء االول
وزارة العدل

مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٣،٥٨٠-١١،٠٠٠١٤،٥٨٠

٣،٥٨٠-٢١١،٠٠٠١٤،٥٨٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١١،٧٠٠١١،٧٠٠بريد١

٣١١،٧٠٠١١،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٠٠-٢،٥٠٠٢،٧٠٠اعالنات١

١٠،٠٠٠٨،٦٤٠١،٣٦٠مطبوعات٢

٣،٦٠٠-٣،٦٠٠٧،٢٠٠اعياد وتمثيل٣

٢،٤٤٠-٤١٦،١٠٠١٨،٥٤٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٨٠٠-٤،٠٠٠٤،٨٠٠بدالت اتعاب٢

٩٤،٠٠٠٩٠،٠٠٠٤،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٩٨،٠٠٠٩٤،٨٠٠٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢،٨٢٠-١٢١٣٦،٨٠٠١٣٩،٦٢٠مجموع البند  رقم  

١٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤٦،١٢٨-٥،٥٠٠،٠٠٠٥،٥٤٦،١٢٨رواتب الموظفين الدائمين٢

٤٦،١٢٨-١٥،٥٠٠،٠٠٠٥،٥٤٦،١٢٨مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٥٤،٤٨٠-٦،٠٠٠٦٠،٤٨٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥٤،٤٨٠-٣١١١،٠٠٠١٦٥،٤٨٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٨،٠٠٠-٨،٠٠٠١٦،٠٠٠مكافاءات١

٨،٠٠٠-٥٨،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٨،٦٠٨-١٣٥،٦١٩،٠٠٠٥،٧٢٧،٦٠٨مجموع البند  رقم  

١٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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  

١٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٣

٣٣٢

الجزء االول
وزارة العدل

مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

نفقات مختلفة ١٦

وفود ومؤتمرات٤
٣٣،٧٥٠-٣٣،٧٥٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

ـ  لزوم مؤتمر لمناقشة شؤون قضائية تتعلق 
بمجلس شورى الدولة

٣٣،٧٥٠-٤٣٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٠٥٦-٦،٠٠٠٧،٠٥٦نفقات شتى متنوعة٩

١،٠٥٦-٩٦،٠٠٠٧،٠٥٦مجموع الفقرة  رقم  

٣٤،٨٠٦-١٦٦،٠٠٠٤٠،٨٠٦مجموع البند  رقم  

١٦٤،١٣٤-٣٣٢٥،٩٦٢،٠٠٠٦،١٢٦،١٣٤مجموع الوظيفة رقم  

١٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٣

١٠٤١

الجزء االول
وزارة العدل

مجلس شورى الدولة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٦٤،١٣٤-٣٦،٠٠٢،٠٠٠٦،١٦٦،١٣٤مجموع الفصل رقم  

١٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٤

٣٣٥

الجزء االول
وزارة العدل

محكمة التمييز

المحاكم االدارية والمدنية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٨،٩٠٠١٨،٩٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٦،٨٧٥١٦،٨٧٥كتب ومراجع وصحف٢

١٣٥،٧٧٥٣٥،٧٧٥مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢،٠٢٥٢،٠٢٥محروقات سائلة١

٣٢،٠٢٥٢،٠٢٥مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢٥،٠٠٠٢،٧٠٠٢٢،٣٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧٢٥،٠٠٠٢،٧٠٠٢٢،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٦٢،٨٠٠٤٠،٥٠٠٢٢،٣٠٠مجموع البند  رقم  

١٥٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١١،٢٥٠١١،٢٥٠

٢١١،٢٥٠١١،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٤،٠٥٠٤،٠٥٠بريد١

٣٤،٠٥٠٤،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢،٧٠٠٢،٧٠٠اعالنات١

٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠مطبوعات٢

٥،٤٠٠-٥،٤٠٠١٠،٨٠٠اعياد وتمثيل٣

٥،٤٠٠-٤٣٠،٦٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٤،٠٠٠٤،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٤٩،٠٠٠٤٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٤٠٠-١٢٩٤،٩٠٠١٠٠،٣٠٠مجموع البند  رقم  

١٥٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٤

٣٣٥

الجزء االول
وزارة العدل

محكمة التمييز

المحاكم االدارية والمدنية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

تعويضات٣
٢٧،٢١٦-٣،٠٢٤٣٠،٢٤٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٧،٢١٦-٣٣،٠٢٤٣٠،٢٤٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٦،٤٠٠-٦،٤٠٠١٢،٨٠٠مكافاءات١

٦،٤٠٠-٥٦،٤٠٠١٢،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٣،٦١٦-١٣٩،٤٢٤٤٣،٠٤٠مجموع البند  رقم  

١٥٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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  

١٦٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٤

٣٣٥

الجزء االول
وزارة العدل

محكمة التمييز

المحاكم االدارية والمدنية

نفقات مختلفة ١٦

وفود ومؤتمرات٤
١٨،٠٠٠-١٨،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٨،٠٠٠-٤١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠دراسات١

٥٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥،٠٠٠-٨٤،١٠٠٨٩،١٠٠نفقات شتى متنوعة٩

 ل .ل  لزوم المدعي العام٥٩٫٥٠٠٫٠٠٠منھا 
التمييزي

٥،٠٠٠-٩٨٤،١٠٠٨٩،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٣،٠٠٠-١٦١٠٦،٦٠٠١٢٩،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٣٩،٧١٦-٣٣٥٢٩٣،٧٢٤٣٣٣،٤٤٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٩،٧١٦-٤٢٩٣،٧٢٤٣٣٣،٤٤٠مجموع الفصل رقم  

٨،٥٠١،٢٠٦-٥١٠٣،٧١١،٤٧٤١١٢،٢١٢،٦٨٠مجموع الباب  رقم  

١٦١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
١

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

االدارة المركزية

الشؤون الخارجية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٥٧،٦٠٠٥٧،٦٠٠قرطاسية للمكاتب١

٦،٣٠٠٦،٣٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٣٧٥-٣،٣٧٥لوازم مكتبية اخرى٩

٣،٣٧٥-١٦٣،٩٠٠٦٧،٢٧٥مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٤،٠٥٠-٤،٠٥٠مالبس١

٥،٩٦٠-٢٥،٠٠٠٣٠،٩٦٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٠،٠١٠-٢٢٥،٠٠٠٣٥،٠١٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢،٠٠٠-٢٥،٠٠٠٢٧،٠٠٠محروقات سائلة١

٢،٠٠٠-٣٢٥،٠٠٠٢٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٣،٨٢٥٣،٨٢٥مبيدات١

٥٣،٨٢٥٣،٨٢٥مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٧٦٥-٧٦٥اسمدة١

٢،٢٩٥-٢،٢٩٥بذور ونصوب وشتول٣

٣،٠٦٠-٦٣،٠٦٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٣،٥٠٠١٣،٥٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠١٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٠،٠٠٠-٢٠٠،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢٣،٠٠٠-٤٠،٠٠٠٦٣،٠٠٠

٨٣،٠٠٠-٧٣٥٣،٥٠٠٤٣٦،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠١،٤٤٥-١١٤٧١،٢٢٥٥٧٢،٦٧٠مجموع البند  رقم  

١٦٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٨٥٥،٠٠٠٨٥٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢،١٨٨،٤٧٥-١٠،٥٩١،٥٢٥١٢،٧٨٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

ايجار مبنى االسكوا 

٢،١٨٨،٤٧٥-١١١،٤٤٦،٥٢٥١٣،٦٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٤٠،٥٠٠٤٠،٥٠٠

٢٤٠،٥٠٠٤٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٩٧،٠٠٠٢٩٧،٠٠٠بريد١

٣٢٩٧،٠٠٠٢٩٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٨،٠٠٠-١٨،٠٠٠٣٦،٠٠٠اعالنات١

٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مطبوعات٢

٧٠،٠٠٠-٢٠٠،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١١٠،٠٠٠-٢٥٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

١٩٨،٠٠٠-٤٥١٣،٠٠٠٧١١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٦،٠٠٠-٣٠،٠٠٠٣٦،٠٠٠تامين١

٦،٠٠٠-٥٣٠،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٦،٧٥٠٦،٧٥٠استئجار سيارات واليات١

٦٦،٧٥٠٦،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣٥٠،٠٠٠-٥٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٦٠،٠٠٠٥٤،٠٠٠٦،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٣٤٤،٠٠٠-٩١١٠،٠٠٠٤٥٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢،٧٣٦،٤٧٥-١٢١٢،٤٤٣،٧٧٥١٥،١٨٠،٢٥٠مجموع البند  رقم  

١٦٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

١٦،٣٢٠-٢،٥٦١،٠٤٠٢،٥٧٧،٣٦٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦،٣٢٠-١٢،٦٦٤،٥٤٠٢،٦٨٠،٨٦٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٦،٨٠٤-١،٤٣٤،٤٢٠١،٤٤١،٢٢٤رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٦،٨٠٤-٢١،٤٧٠،٤٢٠١،٤٧٧،٢٢٤مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٥٢،٠٠٠-٢٨،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٧٣،٧٩٢-٤٥٣،٤٠٨٥٢٧،٢٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٨٦،٥٢٠٨٦،٠١٦٥٠٤تعويضات مختلفة٩

٣٢٥،٢٨٨-٣٥٦٧،٩٢٨٨٩٣،٢١٦مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤٠،٠٠٠-٤٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مكافاءات١

٤٠،٠٠٠-٥٤٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٨٨،٤١٢-١٣٤،٧٤٢،٨٨٨٥،١٣١،٣٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
١

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

االدارة المركزية

الشؤون الخارجية

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١١،٢٠٠،٠٠٠٨،٠٠٠،٠٠٠٣،٢٠٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١١،٢٠٠،٠٠٠٨،٠٠٠،٠٠٠٣،٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١١،٢٠٠،٠٠٠٨،٠٠٠،٠٠٠٣،٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
١

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

االدارة المركزية

الشؤون الخارجية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٠،٠٠٠١٣،٥٠٠٦،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢،٢٥٠،٠٠٠٢،٢٥٠،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣٢،٢٧٠،٠٠٠٢،٢٦٣،٥٠٠٦،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٤٥٠،٠٠٠-٤٥٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣،٦٠٠،٠٠٠٣،٦٠٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤٥٠،٠٠٠-٤٤،٠٥٠،٠٠٠٤،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٦،٥٠٠-٧٣،٥٠٠٩٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٦،٥٠٠-٩٧٣،٥٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٦٠،٠٠٠-١٦٦،٣٩٣،٥٠٠٦،٨٥٣،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٤٨٦،٣٣٢-١٣٠٣٥،٢٥١،٣٨٨٣٥،٧٣٧،٧٢٠مجموع الوظيفة رقم  

١٦٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

االدارة المركزية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥٣،١٧٢٥١،٦٦٠١،٥١٢تعويضات عائلية١

٣٥٣،١٧٢٥١،٦٦٠١،٥١٢مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢،٢٣٢-٢٩،٨٤٤٣٢،٠٧٦تعويضات عائلية٢

٢،٢٣٢-٧٢٩،٨٤٤٣٢،٠٧٦مجموع الفقرة  رقم  

٧٢٠-١٥٨٣،٠١٦٨٣،٧٣٦مجموع البند  رقم  

٧٢٠-١٠٤١٨٣،٠١٦٨٣،٧٣٦مجموع الوظيفة رقم 

١٦٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٨،١٢٠-١٦،٠٠٠٢٤،١٢٠تقديمات مدرسية٦

٨،١٢٠-٤١٦،٠٠٠٢٤،١٢٠مجموع الفقرة  رقم  

٨،١٢٠-١٥١٦،٠٠٠٢٤،١٢٠مجموع البند  رقم  

٨،١٢٠-١٠٩١١٦،٠٠٠٢٤،١٢٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٩٥،١٧٢-١٣٥،٣٥٠،٤٠٤٣٥،٨٤٥،٥٧٦مجموع الفصل رقم  

١٦٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥،٦٥٨،٣٠٠٥،٦٥٨،٣٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٤٠٠،٠٠٠ـ  قرطاسية للمكاتب 

١٠٨،٣٠٠ـ  كتب ومراجع وصحف 

٢٠٠،٠٠٠ـ  لوازم مكتبية اخرى 

نفقات مياه وكھرباء واتصاالت سلكية 
والسلكية

٣،٠٠٠،٠٠٠

٣٠٠،٠٠٠ـ  مطبوعات 

٨٠٠،٠٠٠ـ  بريد 

٨٥٠،٠٠٠ـ  نفقات شتى 

ـ  إتصاالت سلكية والسلكية 

٢٥،٦٥٨،٣٠٠٥،٦٥٨،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥،٦٥٨،٣٠٠٥،٦٥٨،٣٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٩،٧٥٣،٠٠٠٩،٧٥٣،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢،٠٢٩،٠٠٠-١١،٠٠٠،٠٠٠١٣،٠٢٩،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٢،٠٢٩،٠٠٠-١٢٠،٧٥٣،٠٠٠٢٢،٧٨٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣،٢٨٣،٢٠٠٣،٢٨٣،٢٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٣،٢٨٣،٢٠٠٣،٢٨٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢،٠٢٩،٠٠٠-١٢٢٤،٠٣٦،٢٠٠٢٦،٠٦٥،٢٠٠مجموع البند  رقم  

١٧٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٤٤٨٥٣،٣٠٣،٤٤٨رواتب الموظفين الدائمين٢

٤٠،٧٣١،٧٤٠٤٠،٧٣١،٧٤٠رواتب الموظفين المؤقتين٣

١٩٤،٠٣٥،١٨٨٩٤،٠٣٥،١٨٨مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١١٤،٥٥٢-٣،٥١٣،٢٠٤٣،٦٢٧،٧٥٦رواتب المتعاقدين١

١١٤،٥٥٢-٢٣،٥١٣،٢٠٤٣،٦٢٧،٧٥٦مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢،٠٠٩،١٧٢١،٩٠٣،٤٧٩١٠٥،٦٩٣تعويضات مختلفة٩

(بدل سكن)

٣٢،٠٠٩،١٧٢١،٩٠٣،٤٧٩١٠٥،٦٩٣مجموع الفقرة  رقم  

٨،٨٥٩-١٣٩٩،٥٥٧،٥٦٤٩٩،٥٦٦،٤٢٣مجموع البند  رقم  

١٧١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٧٨٨،٧٥٠١،٧٨٨،٧٥٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣١،٧٨٨،٧٥٠١،٧٨٨،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١،٧٨٨،٧٥٠١،٧٨٨،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٢،٠٣٧،٨٥٩-١٣٠١٣١،٠٤٠،٨١٤١٣٣،٠٧٨،٦٧٣مجموع الوظيفة رقم  

١٧٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٥٠،٠٠٠-١،٤٧٠،٨٧٦١،٦٢٠،٨٧٦تعويضات عائلية١

١٥٠،٠٠٠-٣١،٤٧٠،٨٧٦١،٦٢٠،٨٧٦مجموع الفقرة  رقم  

١٥٠،٠٠٠-١٥١،٤٧٠،٨٧٦١،٦٢٠،٨٧٦مجموع البند  رقم  

١٥٠،٠٠٠-١٠٤١١،٤٧٠،٨٧٦١،٦٢٠،٨٧٦مجموع الوظيفة رقم 

٢،١٨٧،٨٥٩-٢١٣٢،٥١١،٦٩٠١٣٤،٦٩٩،٥٤٩مجموع الفصل رقم  

١٧٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥١،٧٧١-٩٨٥،٢٤٥١،٠٣٧،٠١٦رواتب الموظفين الدائمين٢

٥١،٧٧١-١٩٨٥،٢٤٥١،٠٣٧،٠١٦مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٤٥،٥٠٠-٨٧،٥٠٠١٣٣،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٤٥،٥٠٠-٢٨٧،٥٠٠١٣٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٤،٣٠٠-٥٠٠٤،٨٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣،٠٠٠-٧٥،٠٠٠٧٨،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧،٣٠٠-٣٧٥،٥٠٠٨٢،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤،٠٠٠-٤،٠٠٠٨،٠٠٠مكافاءات١

٤،٠٠٠-٥٤،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٨،٥٧١-١٣١،١٥٢،٢٤٥١،٢٦٠،٨١٦مجموع البند  رقم  

١٠٨،٥٧١-١٣٠١،١٥٢،٢٤٥١،٢٦٠،٨١٦مجموع الوظيفة رقم  

١٧٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٢١٦-١٧،٧٨٤١٩،٠٠٠تعويضات عائلية١

١،٢١٦-٣١٧،٧٨٤١٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١،٨٠٠-٢،٧٠٠٤،٥٠٠تعويضات عائلية٢

١،٨٠٠-٧٢،٧٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣،٠١٦-١٥٢٠،٤٨٤٢٣،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٣،٠١٦-١٠٤١٢٠،٤٨٤٢٣،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١١١،٥٨٧-٣١،١٧٢،٧٢٩١،٢٨٤،٣١٦مجموع الفصل رقم  

٢،٧٩٤،٦١٨-٦١٦٩،٠٣٤،٨٢٣١٧١،٨٢٩،٤٤١مجموع الباب  رقم  

١٧٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٨،٩٣٠-٧٠،٠٠٠٧٨،٩٣٠قرطاسية للمكاتب١

٣٠،٠٠٠ـ المديرية االدارية المشتركة 

٨،٠٠٠ـ  جھاز امن المطار 

٣،٠٠٠ـ  مركز تدريب  تعزيز امن المطار 

١٤،٠٠٠ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

١٥،٠٠٠ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٣،١٦١-١١،٥٠٠١٤،٦٦١كتب ومراجع وصحف٢

٩،٠٠٠ـ المديرية االدارية المشتركة 

٥٠٠ـ مركز تدريب تعزيز  امن المطار 

١،٠٠٠ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

١،٠٠٠ـ  مركز اعتراض المخابرات 

١،٣٨٨-٣،٠٠٠٤،٣٨٨لوازم مكتبية اخرى٩

٢٥٠ـ المديرية االدارية المشتركة 

٥٠٠ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

٧٥٠ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

١،٥٠٠ـ مركز اعتراض المخابرات 

١٣،٤٧٩-١٨٤،٥٠٠٩٧،٩٧٩مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٦،١٧٥-١١،٥٠٠٢٧،٦٧٥مالبس١

١٠،٠٠٠ـ  جھاز امن المطار 

١،٥٠٠مركز تدريب تعزيز امن المطار

١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠نفقات تغذية٢

١٥،٠٠٠جھاز امن المطار

٥،٣٥٠-١٦،٢٥٠٢١،٦٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٦،٠٠٠المديرية االدارية المشتركة

١،٥٠٠ـ  جھاز امن المطار 

٧٥٠ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

٢،٠٠٠ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

٦،٠٠٠ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٦،٥٢٥-٢٤٢،٧٥٠٤٩،٢٧٥مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٥،٤٠٠-١٣٥،٠٠٠١٤٠،٤٠٠محروقات سائلة١

١٧٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

٣١٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

خدمات الشرطة

١٥،٠٠٠ـ المديريه االدارية المشتركة 

١٠٨،٠٠٠ـ  جھاز امن المطار 

١٢،٠٠٠ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

٥،٤٠٠-٣١٣٥،٠٠٠١٤٠،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٣٨٣-٣٨٣اسمدة١

ـ المديرية االدارية المشتركة 

٣٨٣-٣٨٣بذور ونصوب وشتول٣

ـ المديرية االدارية المشتركة 

٧٦٦-٦٧٦٦مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٤٥٠٤٥٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٥٠ـ المديرية االدارية المشتركة 

٢٤٠،٠٠٠٢١٦،٠٠٠٢٤،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٤٠،٠٠٠ـ المديرية االدارية المشتركة 

٢٥٧،٤٠٠٢٥٧،٤٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢٣٤،٠٠٠المديرية االدارية المشتركة

١٩،٨٠٠جھاز امن المطار

٣،٦٠٠مجلس االمن الداخلي المركزي

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٤٣،٨٠٨٤٣،٣٠٨٥٠٠

٣٢،٤٠٠ـ المديرية االدارية المشتركة 

٢،٧٦٨ـ   ـ مركز تدريب  تعزيز امن المطار 

٨،٦٤٠ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٧٥٤١،٦٥٨٥١٧،١٥٨٢٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٦٧٠-١١٨٠٣،٩٠٨٨٠٥،٥٧٨مجموع البند  رقم  

١٧٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١١٧،٥٤٠١١٧،٥٤٠

٢٥،٢٠٠ـ  المديرية االدارية المشتركة 

٣٣،٢٧٨ـ  جھاز امن المطار 

٦،٧٥٠ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

١١،٨١٢ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

٤٠،٥٠٠ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٢١١٧،٥٤٠١١٧،٥٤٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٧٥-١،٩٨٥٢،١٦٠بريد١

٦٧٥المديرية االدارية المشتركة

٥٠٠مجلس االمن الداخلي المركزي

٨١٠مركز اعتراض المخابرات

١٧٥-٣١،٩٨٥٢،١٦٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٥٠-١،٢٠٠١،٣٥٠اعالنات١

٨٠٠المديرية االدارية المشتركة

٤٠٠ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

١٢،٤٠٠-٣٧،١٠٠٤٩،٥٠٠مطبوعات٢

٢٥،٠٠٠المديرية االدارية المشتركة

١،٨٠٠ـ  جھاز امن المطار 

١،٨٠٠ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

٢،٥٠٠ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

٦،٠٠٠ـ  مركز اعتراض المخابرات 

١١،٥٤٣-١١،٥٤٢٢٣،٠٨٥اعياد وتمثيل٣

٩،٠٠٠ـ المديرية االدارية المشتركة 

١١٢ـ  جھاز امن المطار 

٦٧٥ـ  مركز  تدريب تعزيز امن المطار 

٦٧٥ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

١،٠٨٠ـ  مركز اعتراض المخابرات 

١،٣٥٠-١،٣٥٠عالقات عامة اخرى٩

ـ  المديرية االدارية المشتركة 

٢٥،٤٤٣-٤٤٩،٨٤٢٧٥،٢٨٥مجموع الفقرة  رقم  

١٧٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

٣١٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

خدمات الشرطة

تامين٥
٨،٥٥٠٨،٥٥٠تامين١

١،٣٥٠ـ المديرية االدارية المشتركة 

٧،٢٠٠ـ  جھاز امن المطار 

٥٨،٥٥٠٨،٥٥٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٣،٦٤٥-٣،٦٤٥استئجار سيارات واليات١

ـ  المديرية االدارية المشتركة 

مركز اعتراض المخابرات

٣،٦٤٥-٦٣،٦٤٥مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣،٦٠٠-٣،٥٠٠٧،١٠٠بدالت اتعاب٢

٢،٥٠٠ـ  المديرية االدارية المشتركة 

ـ  جھاز امن المطار 

١،٠٠٠مجلس االمن الداخلي المركزي

٣٧١،٤٢٨٣٣٤،٢٨٦٣٧،١٤٢نفقات خدمة وتنظيفات٣

٣٥٩،٤٢٨ـ  المديرية االدارية المشتركة 

١٢،٠٠٠ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٩٣٧٤،٩٢٨٣٤١،٣٨٦٣٣،٥٤٢مجموع الفقرة  رقم  

١٢٥٥٢،٨٤٥٥٤٨،٥٦٦٤،٢٧٩مجموع البند  رقم  

١٧٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

٥٦٠،٠٠٠٥٤٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦٦٣،٥٠٠٦٤٣،٥٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢١٥،٠٠٠٢١٠،٠٠٠٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٢٥١،٠٠٠٢٤٦،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٨،١٤٤-٢،٠١٦٢٠،١٦٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٨،١٤٤-٣٥٧،٠١٦٧٥،١٦٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٦،٠٠٠-٦،٠٠٠١٢،٠٠٠مكافاءات١

٦،٠٠٠-٥٦،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٩٧٧،٥١٦٩٧٦،٦٦٠٨٥٦مجموع البند  رقم  

١٨٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣٤٥،٩٠٠٣٤٥،٩٠٠نفقات سرية١

٣٠٠،٠٠٠ـ  المديرية االدارية المشتركة 

٤٥،٩٠٠ـ  جھاز امن المطار 

٢٣٤٥،٩٠٠٣٤٥،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٧،٤٢٥-٧،٤٢٥وفود ومؤتمرات في الداخل١

المديرية االدارية المشتركة

مركز تدريب  تعزيز امن المطار

مجلس االمن الداخلي المركزي

٧،٤٢٥-٤٧،٤٢٥مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢،٨٠٦-٤،٢٥٠٧،٠٥٦رسوم وضرائب مختلفة١

٥٠٠ـ  المديرية االدارية المشتركة 

٢٥٠ـ  مركز تدريب  تعزيز امن المطار 

٥٠٠مجلس االمن الداخلي المركزي

٣،٠٠٠مركز اعتراض المخابرات

٤،٢٦٠-١٢،٧٥٠١٧،٠١٠نفقات شتى متنوعة٩

١،٥٠٠ـ المديرية االدارية المشتركة 

١،٢٥٠ـ   مركز  تدريب تعزيز امن المطار 

٢،٠٠٠ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

٨،٠٠٠ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٧،٠٦٦-٩١٧،٠٠٠٢٤،٠٦٦مجموع الفقرة  رقم  

١٤،٤٩١-١٦٣٦٢،٩٠٠٣٧٧،٣٩١مجموع البند  رقم  

١١،٠٢٦-٣١٠٢،٦٩٧،١٦٩٢،٧٠٨،١٩٥مجموع الوظيفة رقم  

١٨١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١١،٠٠٠٩،٠٠٠٢،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١١،٠٠٠٩،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢١،٠٠٠١٩،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢١،٠٠٠١٩،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٨٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠-١،٠٠٠،٠٠٠

١،٠٠٠،٠٠٠-٦١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٠٠٠،٠٠٠-١٥١،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١،٠٠٠،٠٠٠-١٠٩١١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١،٠٠٩،٠٢٦-١٢،٧١٨،١٦٩٣،٧٢٧،١٩٥مجموع الفصل رقم  

١٨٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٦،٣٠٠٦،٣٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢٥-٢،٠٠٠٢،٠٢٥كتب ومراجع وصحف٢

٣٨-٣٠٠٣٣٨لوازم مكتبية اخرى٩

٦٣-١٨،٦٠٠٨،٦٦٣مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥،٠٠٠٤،٥٠٠٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٤٠-٥٠٠٥٤٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٥،٥٠٠٥،٠٤٠٤٦٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٥،٤٠٠٥،٤٠٠محروقات سائلة١

٣٥،٤٠٠٥،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣،٦٠٠٣،٦٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٩،٤٥٠٩،٤٥٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٧،١٠٠١٧،١٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١،٣٥٠١،٣٥٠

٧٣١،٥٠٠٣١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥١،٠٠٠٥٠،٦٠٣٣٩٧مجموع البند  رقم  

١٨٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٢٢،٠٠٠٢٠١،٦٠٠٢٠،٤٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٢٢٢،٠٠٠٢٠١،٦٠٠٢٠،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٦،٨٧٥١٦،٨٧٥

٢١٦،٨٧٥١٦،٨٧٥مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٦٧٥٦٧٥بريد١

٣٦٧٥٦٧٥مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٨٠٠١،٨٠٠اعالنات١

٦،٣٠٠٦،٣٠٠مطبوعات٢

١،١٢٥-١،١٢٥٢،٢٥٠اعياد وتمثيل٣

١،١٢٥-٤٩،٢٢٥١٠،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١،٣٥٠١،٣٥٠تامين١

٥١،٣٥٠١،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١٣٥١٣٥استئجار سيارات واليات١

٦١٣٥١٣٥مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٦،٥٠٠٦،٥٠٠بدالت اتعاب٢

٦٢،٣٧٠٦٢،٣٧٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٦٨،٨٧٠٦٨،٨٧٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣١٩،١٣٠٢٩٩،٨٥٥١٩،٢٧٥مجموع البند  رقم  

١٨٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٩٣٠،٠٠٠١،٩٣٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

ـ منھا 

رواتب موظفي المديرية العامة للداخلية سابقا
والملحقين بھيئة ادارة السير واالليات

والمركبات

١،٤٥٧،٠٠٠

١١،٩٣٠،٠٠٠١،٩٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٠،٠٠٠-٢٨٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٠،٠٠٠-٢٢٨٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣١،٧٥٢-٣،٥٢٨٣٥،٢٨٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٥،٠٠٠-١٩٠،٠٠٠٢٠٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

ـ منھا 

تعويض نقل لموظفي المديرية العامة للداخلية
سابقا  والملحقين بھيئة ادارة السير واالليات

والمركبات

١٤٠،٠٠٠

٤٦،٧٥٢-٣١٩٣،٥٢٨٢٤٠،٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٥،٨٠٠-٥،٨٠٠١١،٦٠٠مكافاءات١

٥،٨٠٠-٥٥،٨٠٠١١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٢،٥٥٢-١٣٢،٤٠٩،٣٢٨٢،٤٨١،٨٨٠مجموع البند  رقم  

١٨٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٣٥٠١،٣٥٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١،٣٥٠١،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٩٤٥٩٤٥رسوم وضرائب مختلفة١

٣،٩٠٠-١٥،٠٠٠١٨،٩٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣،٩٠٠-٩١٥،٩٤٥١٩،٨٤٥مجموع الفقرة  رقم  

٣،٩٠٠-١٦١٧،٢٩٥٢١،١٩٥مجموع البند  رقم  

٥٦،٧٨٠-٣٦٠٢،٧٩٦،٧٥٣٢،٨٥٣،٥٣٣مجموع الوظيفة رقم  

١٨٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٣،٠٠٠-١٤٥،٠٠٠١٥٨،٠٠٠تعويضات عائلية١

منھا

تعويضات عائلية لموظفي المديرية العامة
للداخلية سابقا والملحقين بھيئة السير واالليات

والمركبات

١٢٧،٠٠٠

١٣،٠٠٠-٣١٤٥،٠٠٠١٥٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٤،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣،٠٠٠-١٥١٤٩،٠٠٠١٦٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٣،٠٠٠-١٠٤١١٤٩،٠٠٠١٦٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٩،٧٨٠-٢٢،٩٤٥،٧٥٣٣،٠١٥،٥٣٣مجموع الفصل رقم  

١٨٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٠٠،٠٠٠-١،٤٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٥،٠٠٠-٣٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٠٠٠-٧،٠٠٠١٠،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٨،٠٠٠-١١،٤٣٧،٠٠٠١،٥٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١،٠٠٠،٠٠٠-٥،٠٠٠،٠٠٠٦،٠٠٠،٠٠٠مالبس١

٢٧٠،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

١٥،٠٠٠-٢٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٥،٠٠٠-٣٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٢٥،٧٠٦٢٢٥،٧٠٦لوازم ادارية اخرى٩

١،٠٣٠،٠٠٠-٢٥،٥٥٠،٧٠٦٦،٥٨٠،٧٠٦مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣٨،٤٧٥،٠٠٠٣٨،٤٧٥،٠٠٠محروقات سائلة١

١٠٠،٠٠٠-٦٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠زيوت وشحوم٢

٥٠٠،٠٠٠-٤،٥٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٦٠٠،٠٠٠-٣٤٣،٦٢٥،٠٠٠٤٤،٢٢٥،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،٦٣٢-١،٦٣٢بذور ونصوب وشتول٣

٨،١٦٠-٨،١٦٠مواد بيطرية٤

٩،٧٩٢-٦٢١،٢٥٠٣١،٠٤٢مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

١٨٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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  

١،٧٥٧،٧٩٢-١١٩٢،١٢٠،٠١٦٩٣،٨٧٧،٨٠٨مجموع البند  رقم  

١٩٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٠٠،٠٠٠-١،٠٠٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٥٠،٠٠٠-٢٠٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٥،٠٠٠٥،٠٠٠خدمات مشتركة بين المالكين٤

١٥٠،٠٠٠-١١،٢٠٥،٠٠٠١،٣٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٥٠،٠٠٠-١،٥٠٠،٠٠٠١،٦٥٠،٠٠٠

١٥٠،٠٠٠-٢١،٥٠٠،٠٠٠١،٦٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٢٥،٠٠٠-١٥٠،٠٠٠٣٧٥،٠٠٠بريد١

٢٢٥،٠٠٠-٣١٥٠،٠٠٠٣٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٥،٠٠٠-٦٥،٠٠٠٨٠،٠٠٠اعالنات١

١٥٠،٠٠٠-٦٠٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠مطبوعات٢

١٧،٥٠٠-١٧،٥٠٠٣٥،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٠،٠٠٠-٢٠،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٥،٦٠٠-٥،٦٠٠عالقات عامة اخرى٩

٢٠٨،١٠٠-٤٦٨٢،٥٠٠٨٩٠،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١٧٠،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

١٧٠،٠٠٠-٦١٠٠،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٦٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٠٠،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٠٠،٠٠٠-٩٧٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٠٠٣،١٠٠-١٢٤،٣٣٧،٥٠٠٥،٣٤٠،٦٠٠مجموع البند  رقم  

١٩١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠٧٨٠،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٧٨٠،٠٠٠،٠٠٠٧٨٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٧،٩٠٠،٠٠٠٧،٦٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٩٢،٠٠٠-١،٦٨٨،٠٠٠١،٧٨٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٩،٥٨٨،٠٠٠٩،٤٣٠،٠٠٠١٥٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢،٠٠٠-٢٥٠٢،٢٥٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،١٥٠،٠٠٠١،١٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢،٠٠٠-٣١،٩٠٠،٢٥٠١،٩٠٢،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٩٧٥،٠٠٠-٩٧٥،٠٠٠١،٩٥٠،٠٠٠مكافاءات١

 مليون  تنفيذا" لقرار مجلس٨٧٥ـ منھا  
٢٠١٧/٥/٣١ الصادر في ١الوزراء رقم

٩٧٥،٠٠٠-٥٩٧٥،٠٠٠١،٩٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨١٩،٠٠٠-١٣٧٩٢،٤٦٣،٢٥٠٧٩٣،٢٨٢،٢٥٠مجموع البند  رقم  

١٩٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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  

١٩٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣٠،٠٠٠-٣٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣٠،٠٠٠-٤٣٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٨٠،٠٠٠-٢٠٠،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٨٠،٠٠٠-٩٤٥٠،٠٠٠٥٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٠،٠٠٠-١٦١٣،٢٣٠،٠٠٠١٣،٣٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣،٦٨٩،٨٩٢-٣١٢٩٠٢،٨٥٠،٧٦٦٩٠٦،٥٤٠،٦٥٨مجموع الوظيفة رقم  

١٩٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

١٢٨،٠٠٠١٢٨،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٠،١٢٨،٠٠٠١٠،١٢٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٦،٠٠٠،٠٠٠٦،٠٠٠،٠٠٠ادوية١

١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠مواد مخبرية٢

٤٦،١٨٠،٠٠٠٦،١٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٦،٣٠٨،٠٠٠١٦،٣٠٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٩٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥٠،٠٠٠-١٧٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠

٥٠،٠٠٠-٢١٧٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١،٨٠٠،٠٠٠١،٨٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩١،٨٠٠،٠٠٠١،٨٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠،٠٠٠-١٢١،٩٧٥،٠٠٠٢،٠٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٩٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٥،٠٠٠-٢٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٥،٠٠٠-٩٢٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥،٠٠٠-١٦٢٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٥،٠٠٠-٣٤١١٨،٣٠٣،٠٠٠١٨،٣٦٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٩٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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  

١٩٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤،٧٢٥،٠٠٠-٥٢٥،٠٠٠٥،٢٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤،٧٢٥،٠٠٠-١٥٢٥،٠٠٠٥،٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤،٧٢٥،٠٠٠-١٣٥٢٥،٠٠٠٥،٢٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤،٧٢٥،٠٠٠-٩٥٢٥٢٥،٠٠٠٥،٢٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٩٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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 

٢٠٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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 

٢٠١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٥،٥٠٠،٠٠٠٢٥،٥٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٢٥،٥٠٠،٠٠٠٢٥،٥٠٠،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  

١٥٢٩،٧٥٠،٠٠٠٢٩،٧٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٩،٧٥٠،٠٠٠٢٩،٧٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٠٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

٦٩،٠٠٠،٠٠٠٦١،٤٠٣،٩٣٨٧،٥٩٦،٠٦٢تقديمات مدرسية٦

٣١٠،٥٠٠-٧٥٤،٥٠٠١،٠٦٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٩٣،٧٥٤،٥٠٠٨٦،٤٦٨،٩٣٨٧،٢٨٥،٥٦٢مجموع الفقرة  رقم  

١٥٩٣،٧٥٤،٥٠٠٨٦،٤٦٨،٩٣٨٧،٢٨٥،٥٦٢مجموع البند  رقم  

١٠٩١٩٣،٧٥٤،٥٠٠٨٦،٤٦٨،٩٣٨٧،٢٨٥،٥٦٢مجموع الوظيفة رقم 

١،١٩٤،٣٣٠-٣١،١٧٠،١٨٣،٢٦٦١،١٧١،٣٧٧،٥٩٦مجموع الفصل رقم  

٢٠٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٢،٠٠٠-٦٠٠،٠٠٠٦١٢،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٠،٠٠٠-١٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٢،٠٠٠-١٦٦٠،٠٠٠٦٨٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥،٠٠٠-١٠،٠٠٠١٥،٠٠٠مالبس١

١٠٠،٠٠٠-٥٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٠،٠٠٠-٢٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١١٥،٠٠٠-٢١،٢٣٥،٠٠٠١،٣٥٠،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  

٢٠٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٥،٠٠٠-٢٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠مواد استھالكية اخرى١

١٥،٠٠٠-٩٢٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢،٠٠٠-١١٢١،٣٩٩،٥٤٨٢١،٥٥١،٥٤٨مجموع البند  رقم  

٢٠٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٩٠٠،٠٠٠١،٨٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١٢،٢٥٠،٠٠٠٢،٢٠٠،٠٠٠٥٠،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
٥،٠٠٠-٢٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠اعالنات١

١٢،٥٠٠-٥٠٠،٠٠٠٥١٢،٥٠٠مطبوعات٢

١٠،٠٠٠-١٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٧،٥٠٠-٤٥٣٠،٠٠٠٥٥٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٣٥،٠٠٠١٣٥،٠٠٠تامين١

٥١٣٥،٠٠٠١٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١٥،٠٠٠-٤٠،٠٠٠٥٥،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

١٥،٠٠٠-٦٤٠،٠٠٠٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٠،٠٠٠-٨٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١،٣٧٠،٠٠٠١،٣٧٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢٠،٠٠٠-٩١،٤٥٠،٠٠٠١،٤٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢،٥٠٠-١٢٤،٦٣٠،٠٠٠٤،٦٤٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٢٠٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٠٦،٠٠٠،٠٠٠٢٠٦،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢٠٦،٠٠٠،٠٠٠٢٠٦،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٩٤،٠٠٠١٩٠،٣٠٠٣،٧٠٠رواتب المتعاقدين١

١٦،٠٠٠-٢٥٠،٠٠٠٢٦٦،٠٠٠اجور االجراء٢

١٢،٣٠٠-٢٤٤٤،٠٠٠٤٥٦،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٩،٠٠٠-٣،٠٠٠٣٢،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٦،٥٠٠-٥١،٠٠٠٥٧،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٥،٥٠٠-٣٨٠٤،٠٠٠٨٣٩،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٦،٥٠٠-٦،٠٠٠١٢،٥٠٠مكافاءات١

٦،٥٠٠-٥٦،٠٠٠١٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٤،٣٠٠-١٣٢٠٧،٢٥٤،٠٠٠٢٠٧،٣٠٨،٣٠٠مجموع البند  رقم  

٢٠٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠-١٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٥،٠٠٠-٤١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢١،٣٨٠-٢٥،٠٠٠٤٦،٣٨٠رسوم وضرائب مختلفة١

٥،٠٠٠-٥٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٦،٣٨٠-٩٨٠،٠٠٠١٠٦،٣٨٠مجموع الفقرة  رقم  

٤١،٣٨٠-١٦٨،٥٨٠،٠٠٠٨،٦٢١،٣٨٠مجموع البند  رقم  

٢٦٠،١٨٠-٣٦٠٢٤١،٨٦٣،٥٤٨٢٤٢،١٢٣،٧٢٨مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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  

٢٠٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٩٠٠،٠٠٠-٢٠٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٩٠٠،٠٠٠-١٢٠٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٠٠،٠٠٠-١٣٢٠٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٠٠،٠٠٠-٩٥٢٢٠٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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 

٢١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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 

٢١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٠٠،٠٠٠-٦٩٠،٠٠٠٧٩٠،٠٠٠تقديمات زواج٢

٤٠٥،٠٠٠٤٠٥،٠٠٠تقديمات والدة٣

١٠٠،٠٠٠-٤١،٠٩٥،٠٠٠١،١٩٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥،٠٠٠-٣٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥،٠٠٠-٧٣٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٥،٠٠٠-١٥٥،١٢٥،٠٠٠٥،٢٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٥،٠٠٠-١٠٤١٥،١٢٥،٠٠٠٥،٢٣٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

١٢،٠٠٠،٠٠٠١٠،٤٧٦،٢٥٠١،٥٢٣،٧٥٠تقديمات مدرسية٦

١٠٠،٥٠٠-٢٣٧،٠٠٠٣٣٧،٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٢٤،٢٣٧،٠٠٠٢٢،٨١٣،٧٥٠١،٤٢٣،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦
اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق تعاضد٩

اخرى
٤٥٠،٠٠٠-٤٥٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠

( صندوق احتياط االمن العام)

٤٥٠،٠٠٠-٦٤٥٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٤،٦٨٧،٠٠٠٢٣،٧١٣،٧٥٠٩٧٣،٢٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢٤،٦٨٧،٠٠٠٢٣،٧١٣،٧٥٠٩٧٣،٢٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٩١،٩٣٠-٤٢٩٣،٠٩٥،٥٤٨٢٩٣،٣٨٧،٤٧٨مجموع الفصل رقم  

٢١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٥،٠٠٠-٥٦،١٠٠٧١،١٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٥٠٠-٣،٠٠٠٤،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠-٦٢٠١،٦٢٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٧،٥٠٠-١٥٩،٧٢٠٧٧،٢٢٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦٠٠-٣،٠٠٠٣،٦٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٧٠٠-٢،٠٠٠٢،٧٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١،٣٠٠-٢١٥،٨٠٠١٧،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٧٠٠-٢،٠٠٠٢،٧٠٠محروقات سائلة١

٧٠٠-٣٢،٠٠٠٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٧،٢٠٠٧،٢٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٤،٤٠٠١٤،٤٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٨٠،٠٠٠٦،٣٠٠٧٣،٧٠٠

٧١٩١،٦٠٠١١٧،٩٠٠٧٣،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٦٩،١٢٠٢١٤،٩٢٠٥٤،٢٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥٤٠،٠٠٠٤٩٥،٩٠٠٤٤،١٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٥٤٠،٠٠٠٤٩٥،٩٠٠٤٤،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٠،٠٠٠-٢٥،١٠٠٣٥،١٠٠

١٠،٠٠٠-٢٢٥،١٠٠٣٥،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠بريد١

٣١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢،٠٠٠-٢،٥٠٠٤،٥٠٠اعالنات١

٧٢٠،٠٠٠٧٢٠،٠٠٠مطبوعات٢

١،٣٥٠-١،٣٥٠٢،٧٠٠اعياد وتمثيل٣

٣،٣٥٠-٤٧٢٣،٨٥٠٧٢٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١،٠٠٠-٨٠٠١،٨٠٠تامين١

١،٠٠٠-٥٨٠٠١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٠٠،٠٠٠-٢،٢١٠،٠٠٠٢،٤١٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٠٠،٠٠٠-٩٢،٢١٠،٠٠٠٢،٤١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٧٠،٢٥٠-١٢٣،٥١٧،٧٥٠٣،٦٨٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٦،٠٠٠،٠٠٠٦،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦،٠٠٠،٠٠٠٦،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢،٧٠٠،٠٠٠٢،٢٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٢،٧٢٠،٠٠٠٢،٢٧٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٠٢،٠٦٠-١١،٣٤٠١١٣،٤٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٦٥٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥٢،٠٦٠-٣٦٦١،٣٤٠٧١٣،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٢،٤٠٠-٢٢،٤٠٠٤٤،٨٠٠مكافاءات١

٢٢،٤٠٠-٥٢٢،٤٠٠٤٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٩،٤٠٣،٧٤٠٩،٠٢٨،٢٠٠٣٧٥،٥٤٠مجموع البند  رقم  

٢١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٠٠٠-٥،٢٠٠٧،٢٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢،٠٠٠-٣٥،٢٠٠٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٠٠٠-٧٦٤١،٧٦٤رسوم وضرائب مختلفة١

٥،٢٠٠-٢٠،٠٠٠٢٥،٢٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٦،٢٠٠-٩٢٠،٧٦٤٢٦،٩٦٤مجموع الفقرة  رقم  

٨،٢٠٠-١٦٢٥،٩٦٤٣٤،١٦٤مجموع البند  رقم  

١٧٢١٣،٢١٦،٥٧٤١٢،٩٦٥،٢٨٤٢٥١،٢٩٠مجموع الوظيفة رقم  

٢١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٥،٠٠٠-١٣٠،٠٠٠١٥٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٥،٠٠٠-٣١٣٠،٠٠٠١٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٢٥،٠٠٠١١٠،٠٠٠١٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٢٥،٠٠٠١١٠،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠،٠٠٠-١٥٢٥٥،٠٠٠٢٦٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠،٠٠٠-١٠٤١٢٥٥،٠٠٠٢٦٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥١٣،٤٧١،٥٧٤١٣،٢٣٠،٢٨٤٢٤١،٢٩٠مجموع الفصل رقم  

٢١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٥،٠٠٠،٠٠٠-١٠،٠٠٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٢٥،٠٠٠،٠٠٠-١١٠،٠٠٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٥،٠٠٠،٠٠٠-١٤١٠،٠٠٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٥،٠٠٠،٠٠٠-٣٢١١٠،٠٠٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٥،٠٠٠،٠٠٠-٦١٠،٠٠٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٠٨٤-٧،٠٠٠٨،٠٨٤قرطاسية للمكاتب١

٢،٨٣٥٢،٨٣٥كتب ومراجع وصحف٢

٥٠٠-٣٦٤٨٦٤لوازم مكتبية اخرى٩

١،٥٨٤-١١٠،١٩٩١١،٧٨٣مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١،٠٠٠٩٠٠١٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١،٠٠٠٩٠٠١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١،١٣٢-٢،٠٠٠٣،١٣٢محروقات سائلة١

١،١٣٢-٣٢،٠٠٠٣،١٣٢مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢،٧٠٠٢،٧٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٦،٢٠٠-١،٠٠٠٧،٢٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٦،٠٠٠-٦،٢٤٠١٢،٢٤٠

١٢،٢٠٠-٧٤٥،٩٤٠٥٨،١٤٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤،٨١٦-١١٥٩،١٣٩٧٣،٩٥٥مجموع البند  رقم  

٢٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٠٠٠-٧،١٠٠٨،١٠٠

١،٠٠٠-٢٧،١٠٠٨،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٤،٠٠٠٢،٧٠٠١،٣٠٠بريد١

٣٤،٠٠٠٢،٧٠٠١،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٩٤٠-٥٠٠١،٤٤٠اعالنات١

١،٤٠٠-٤،٠٠٠٥،٤٠٠مطبوعات٢

٤٥٠-٤٥٠٩٠٠اعياد وتمثيل٣

٢،٧٩٠-٤٤،٩٥٠٧،٧٤٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١،٦٢٠١،٦٢٠تامين١

٥١،٦٢٠١،٦٢٠مجموع الفقرة  رقم  

٢،٤٩٠-١٢١٧،٦٧٠٢٠،١٦٠مجموع البند  رقم  

٢٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٨٥،٠٠٠-٧٥٠،٠٠٠٨٣٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٨٥،٠٠٠-١٧٥٠،٠٠٠٨٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٨٦٦،٦٨٠٨٠٥،٠٠٠٦١،٦٨٠رواتب المتعاقدين١

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٩١٦،٦٨٠٨٥٥،٠٠٠٦١،٦٨٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٢،٦٨٠-٢،٥٢٠٢٥،٢٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠٢،٠٠٠١٠٢،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١١،٠٠٠-٦٥،٠٠٠٧٦،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٣،٦٨٠-٣١٦٩،٥٢٠٢٠٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٧،٢٠٠-٧،٢٠٠١٤،٤٠٠مكافاءات١

٧،٢٠٠-٥٧،٢٠٠١٤،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٤،٢٠٠-١٣١،٨٤٣،٤٠٠١،٩٠٧،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٢٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٧٠٠٢،٧٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢،٧٠٠٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١،٦٢٠-١،٦٢٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١،٦٢٠-٤١،٦٢٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٠١٦-١،٠٠٠٢،٠١٦نفقات شتى متنوعة٩

١،٠١٦-٩١،٠٠٠٢،٠١٦مجموع الفقرة  رقم  

٢،٦٣٦-١٦٣،٧٠٠٦،٣٣٦مجموع البند  رقم  

٨٤،١٤٢-١١٦١،٩٢٣،٩٠٩٢،٠٠٨،٠٥١مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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 

٨٤،١٤٢-٧١،٩٦٠،٩٠٩٢،٠٤٥،٠٥١مجموع الفصل رقم  

٢٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٦٧٣٢٩٧قرطاسية للمكاتب١

٢١١-٥٠٠٧١١كتب ومراجع وصحف٢

٢٣٨-١٠٠٣٣٨لوازم مكتبية اخرى٩

١٥٢-١٣،٥٧٠٣،٧٢٢مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٨٧٥-٢،٥٠٠٣،٣٧٥محروقات سائلة١

٨٧٥-٣٢،٥٠٠٣،٣٧٥مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٦٢٨-٢٠٠٨٢٨اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢٢٠-٥٠٠٧٢٠

٨٤٨-٧٧٠٠١،٥٤٨مجموع الفقرة  رقم  

١،٨٧٥-١١٦،٧٧٠٨،٦٤٥مجموع البند  رقم  

٢٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٥-٢،٠٠٠٢،٠٢٥

٢٥-٢٢،٠٠٠٢،٠٢٥مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٧٠٠-٢،٠٠٠٢،٧٠٠مطبوعات٢

٦٤٥-٣٠٠٩٤٥اعياد وتمثيل٣

١،٣٤٥-٤٢،٣٠٠٣،٦٤٥مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٣٣٨-٣٣٨استئجار سيارات واليات١

٣٣٨-٦٣٣٨مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢،٠٠٠-١،٠٠٠٣،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢،٠٠٠-٩١،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣،٧٠٨-١٢٥،٣٠٠٩،٠٠٨مجموع البند  رقم  

٢٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٧،٦٤٠-١،٠٠٠٨،٦٤٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠،٢٠٠١٠،٢٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧،٥٠٠٦،٠٠٠١،٥٠٠تعويضات مختلفة٩

٦،١٤٠-٣١٨،٧٠٠٢٤،٨٤٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٩٢٠-١،٠٠٠١،٩٢٠مكافاءات١

٩٢٠-٥١،٠٠٠١،٩٢٠مجموع الفقرة  رقم  

٧،٠٦٠-١٣٢١٥،٤٦٤٢٢٢،٥٢٤مجموع البند  رقم  

٢٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥٠٠٤٥٠٥٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٥٠٠٤٥٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١،٢٨٣-١،٢٨٣وفود ومؤتمرات في الداخل١

١،٢٨٣-٤١،٢٨٣مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٣٠-٥٠٠٦٣٠نفقات شتى متنوعة٩

١٣٠-٩٥٠٠٦٣٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٣٦٣-١٦١،٠٠٠٢،٣٦٣مجموع البند  رقم  

١٤،٠٠٦-١١٦٢٢٨،٥٣٤٢٤٢،٥٤٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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 

١٤،٠٠٦-٨٢٣٣،٥٣٤٢٤٧،٥٤٠مجموع الفصل رقم  

٢٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٠،٠٠٠٩،٩٩٠١٠قرطاسية للمكاتب١

١،٥١٠-٢،٠٠٠٣،٥١٠كتب ومراجع وصحف٢

٣٢-٤٠٠٤٣٢لوازم مكتبية اخرى٩

١،٥٣٢-١١٢،٤٠٠١٣،٩٣٢مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١،٥٠٠٤٥٠١،٠٥٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٨٨٠-٢،٠٠٠٢،٨٨٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٧٢٠٧٢٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٤،٢٢٠٤،٠٥٠١٧٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٠٠-٢،٥٠٠٢،٧٠٠محروقات سائلة١

٢٠٠-٣٢،٥٠٠٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٥،٤٠٠٥،٤٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠،٨٠٠-١٨،٠٠٠٢٨،٨٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٦،٠٠٠-٤٨،٠٠٠٥٤،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣١٢-٣،٠٠٠٣،٣١٢

١٧،١١٢-٧٧٤،٤٠٠٩١،٥١٢مجموع الفقرة  رقم  

١٨،٦٧٤-١١٩٣،٥٢٠١١٢،١٩٤مجموع البند  رقم  

٢٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠٣٢،٤٠٠٣،٦٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣٦،٠٠٠٣٢،٤٠٠٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٦،٢٠٠١٦،٢٠٠

٢١٦،٢٠٠١٦،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢،١٠٤-٢،٠٠٠٤،١٠٤بريد١

٢،١٠٤-٣٢،٠٠٠٤،١٠٤مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤٤٠-١،٠٠٠١،٤٤٠اعالنات١

٦٤٠-٨،٠٠٠٨،٦٤٠مطبوعات٢

١،٠٠٠-١،٧٠٠٢،٧٠٠اعياد وتمثيل٣

٧٢٠-٧٢٠عالقات عامة اخرى٩

٢،٨٠٠-٤١٠،٧٠٠١٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١،٣٥٠-١،٣٥٠تامين١

١،٣٥٠-٥١،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١،٠٨٠-١،٠٨٠استئجار سيارات واليات١

١،٠٨٠-٦١،٠٨٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٨٠٠-٨٠٠بدالت اتعاب٢

٣٩٩،٨٢٧٣٩٩،٨٢٧نفقات خدمة وتنظيفات٣

٨٠٠-٩٣٩٩،٨٢٧٤٠٠،٦٢٧مجموع الفقرة  رقم  

٤،٥٣٤-١٢٤٦٤،٧٢٧٤٦٩،٢٦١مجموع البند  رقم  

٢٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٣،٦٢٠-١،٥٠٠١٥،١٢٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٨٨،٠٠٠٨٨،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢١،٨٠٤-٧،٥٠٠٢٩،٣٠٤تعويضات مختلفة٩

٣٥،٤٢٤-٣٩٧،٠٠٠١٣٢،٤٢٤مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١،٦٠٠-١،٦٠٠٣،٢٠٠مكافاءات١

١،٦٠٠-٥١،٦٠٠٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٧،٠٢٤-١٣١،٣٩٣،١٨٤١،٤٣٠،٢٠٨مجموع البند  رقم  

٢٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٩٩-٨٩١٩٩٠نقل وانتقال في الداخل١

٩٩-٣٨٩١٩٩٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١،٣٥٠-١،٣٥٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١،٣٥٠-٤١،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٩٩٠-٩٩٠رسوم وضرائب مختلفة١

١،٤٤٠-١،٤٤٠نفقات شتى متنوعة٩

٢،٤٣٠-٩٢،٤٣٠مجموع الفقرة  رقم  

٣،٨٧٩-١٦٨٩١٤،٧٧٠مجموع البند  رقم  

٦٤،١١١-١١٦١،٩٥٢،٣٢٢٢،٠١٦،٤٣٣مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٠٠٠-١٣،٠٠٠١٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢،٠٠٠-٣١٣،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥،٠٠٠-١٠،٠٠٠١٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥،٠٠٠-٧١٠،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧،٠٠٠-١٥٢٣،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧،٠٠٠-١٠٤١٢٣،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٧١،١١١-٩١،٩٧٥،٣٢٢٢،٠٤٦،٤٣٣مجموع الفصل رقم  

٢٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٩٩-٨،٠٠١٨،١٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٢٠٠-١،٥٠٠٢،٧٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٤٠٠-٥٠٠٩٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١،٦٩٩-١١٠،٠٠١١١،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٧٠٠-٢،٠٠٠٢،٧٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٠٠-٧،٠٠٠٧،٢٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٦٠-٢،١٠٠٢،١٦٠لوازم ادارية اخرى٩

٩٦٠-٢١١،١٠٠١٢،٠٦٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢،١٠٠-٦،٠٠٠٨،١٠٠محروقات سائلة١

٢،١٠٠-٣٦،٠٠٠٨،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٣٨٣-٣٨٣اسمدة١

٧٦٥-٧٦٥بذور ونصوب وشتول٣

١،١٤٨-٦١،١٤٨مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١،٠٠٠-٨،٠٠٠٩،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٧،٢٠٠٧،٢٠٠

١،٠٠٠-٧١٥٩،٢٠٠١٦٠،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦،٩٠٧-١١١٨٦،٣٠١١٩٣،٢٠٨مجموع البند  رقم  

٢٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠٨١،٠٠٠٩،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٩٠،٠٠٠٨١،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٥،٢٢٥-١٣،٠٠٠١٨،٢٢٥

٥،٢٢٥-٢١٣،٠٠٠١٨،٢٢٥مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٥،٤٠٠٥،٤٠٠بريد١

٣٥،٤٠٠٥،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٢٠-٥٠٠٧٢٠اعالنات١

٤،٢٠٠-٣،٠٠٠٧،٢٠٠مطبوعات٢

٧٥٠-١،٥٠٠٢،٢٥٠اعياد وتمثيل٣

٥،١٧٠-٤٥،٠٠٠١٠،١٧٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٥٠-٢،٠٠٠٢،٢٥٠تامين١

٢٥٠-٥٢،٠٠٠٢،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٥١٣-٥٠٠١،٠١٣استئجار سيارات واليات١

٥١٣-٦٥٠٠١،٠١٣مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣،٠٠٠-٣،٠٠٠٦،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٤٢٣،٠٠٠٤٢٣،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٣،٠٠٠-٩٤٢٦،٠٠٠٤٢٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،١٥٨-١٢٥٤١،٩٠٠٥٤٧،٠٥٨مجموع البند  رقم  

٢٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٧،٧٨٠-٩٥٤،٦٠٠٩٨٢،٣٨٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٧،٧٨٠-١٩٥٤،٦٠٠٩٨٢،٣٨٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٧٩،٠٠٠١٧١،٦٦٠٧،٣٤٠رواتب المتعاقدين١

٢١٧٩،٠٠٠١٧١،٦٦٠٧،٣٤٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٣،٦٢٠-١،٥٠٠١٥،١٢٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥،٤٤٠-٧٠،٥٦٠٧٦،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧،٥٠٠٦،٠٠٠١،٥٠٠تعويضات مختلفة٩

١٧،٥٦٠-٣٧٩،٥٦٠٩٧،١٢٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤،٨٠٠-٤،٨٠٠٩،٦٠٠مكافاءات١

٤،٨٠٠-٥٤،٨٠٠٩،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٢،٨٠٠-١٣١،٢١٧،٩٦٠١،٢٦٠،٧٦٠مجموع البند  رقم  

٢٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠١٣،٥٠٠١،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١٥،٠٠٠١٣،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١،٦٢٠-١،٦٢٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١،٦٢٠-٤١،٦٢٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٨-١،٠٠٠١،٠٠٨رسوم وضرائب مختلفة١

٦٠-٧،٥٠٠٧،٥٦٠نفقات شتى متنوعة٩

٦٨-٩٨،٥٠٠٨،٥٦٨مجموع الفقرة  رقم  

١٨٨-١٦٢٣،٥٠٠٢٣،٦٨٨مجموع البند  رقم  

٥٥،٠٥٣-١١٦١،٩٦٩،٦٦١٢،٠٢٤،٧١٤مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٧٨٤١٧،٧٨٤تعويضات عائلية١

٣١٧،٧٨٤١٧،٧٨٤مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١،٩٠٨١،٩٠٨تعويضات عائلية٢

٧١،٩٠٨١،٩٠٨مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٩،٦٩٢١٩،٦٩٢مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٩،٦٩٢١٩،٦٩٢مجموع الوظيفة رقم 

٥٥،٠٥٣-١٠١،٩٨٩،٣٥٣٢،٠٤٤،٤٠٦مجموع الفصل رقم  

٢٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٨٨٠٢،٨٨٠قرطاسية للمكاتب١

٤٢٥-٢٥٠٦٧٥كتب ومراجع وصحف٢

٦٨-٦٨لوازم مكتبية اخرى٩

٤٩٣-١٣،١٣٠٣،٦٢٣مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٤،٣٠٠٢٤،٣٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١،٦٠٠١،٤٤٠١٦٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٥،٩٠٠٢٥،٧٤٠١٦٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١،٤٢٥-٦،٠٠٠٧،٤٢٥محروقات سائلة١

١،٤٢٥-٣٦،٠٠٠٧،٤٢٥مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٤٩٠-٤٩٠اسمدة١

٤٩٠-٤٩٠بذور ونصوب وشتول٣

٩٨٠-٦٩٨٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣،٢٠٠-٤،٠٠٠٧،٢٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٦،٠٠٠١٤،٤٠٠١،٦٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١،٦٠٠-٧٣٨،٠٠٠٣٩،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤،٣٣٨-١١٧٣،٠٣٠٧٧،٣٦٨مجموع البند  رقم  

٢٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣،١٢٥-٧،٠٠٠١٠،١٢٥

٣،١٢٥-٢٧،٠٠٠١٠،١٢٥مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٤،٠٠٠٣،٧٨٠٢٢٠بريد١

٣٤،٠٠٠٣،٧٨٠٢٢٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٢٠-٥٠٠٧٢٠اعالنات١

٦٠٠-٣،٠٠٠٣،٦٠٠مطبوعات٢

١،٨٢٠-٢،٥٠٠٤،٣٢٠اعياد وتمثيل٣

٢،٦٤٠-٤٦،٠٠٠٨،٦٤٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٨٠٠٧٢٠٨٠تامين١

٥٨٠٠٧٢٠٨٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٨١٠-٨١٠استئجار سيارات واليات١

٨١٠-٦٨١٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٩٨،٠٠٠١٩٨،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٩٨،٠٠٠١٩٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦،٢٧٥-١٢٢١٥،٨٠٠٢٢٢،٠٧٥مجموع البند  رقم  

٢٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٦،٦٤٨-٢،٠٠٠١٨،٦٤٨تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣،٠٠٠-٤٧،٠٠٠٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧،٥٠٠٦،٤٠٠١،١٠٠تعويضات مختلفة٩

١٨،٥٤٨-٣٥٦،٥٠٠٧٥،٠٤٨مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣،٢٠٠-٣،٢٠٠٦،٤٠٠مكافاءات١

٣،٢٠٠-٥٣،٢٠٠٦،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢١،٧٤٨-١٣٧٥٨،٧٠٠٧٨٠،٤٤٨مجموع البند  رقم  

٢٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠١،٨٠٠٢٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢،٠٠٠١،٨٠٠٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣٥٠-١،٠٠٠١،٣٥٠نفقات شتى متنوعة٩

٣٥٠-٩١،٠٠٠١،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٠-١٦٣،٠٠٠٣،١٥٠مجموع البند  رقم  

٣٢،٥١١-١١٦١،٠٥٠،٥٣٠١،٠٨٣،٠٤١مجموع الوظيفة رقم  

٢٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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 

٣٢،٥١١-١١١،٠٦٦،٥٣٠١،٠٩٩،٠٤١مجموع الفصل رقم  

٢٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٠٠٠-٨،٠٠٠٩،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٣٠٠-١،٥٠٠١،٨٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٤٤-١٨٠٣٢٤لوازم مكتبية اخرى٩

١،٤٤٤-١٩،٦٨٠١١،١٢٤مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٩،٠٠٠٩،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١،٨٠٠١،٨٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢١،٦٠٠٢١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٧٠٠-٦،٥٠٠٧،٢٠٠محروقات سائلة١

٧٠٠-٣٦،٥٠٠٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٧٦٥-٧٦٥اسمدة١

٧٦٥-٧٦٥بذور ونصوب وشتول٣

١،٥٣٠-٦١،٥٣٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٩،١٤٠٤٩،١٤٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٤،٠٥٠٤،٠٥٠

٧٢٤٣،٩٩٠٢٤٣،٩٩٠مجموع الفقرة  رقم  

٣،٦٧٤-١١٢٨١،٧٧٠٢٨٥،٤٤٤مجموع البند  رقم  

٢٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٦،٦٥٠١٦،٦٥٠

٢١٦،٦٥٠١٦،٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢،١٦٠٢،١٦٠بريد١

٣٢،١٦٠٢،١٦٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٢٠-٥٠٠٧٢٠اعالنات١

١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠مطبوعات٢

١،٣٥٠-١،٣٥٠٢،٧٠٠اعياد وتمثيل٣

٧٢٠-٧٢٠عالقات عامة اخرى٩

٢،٢٩٠-٤١٢،٦٥٠١٤،٩٤٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢،٧٠٠٢،٧٠٠تامين١

٥٢،٧٠٠٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٥٤٠-٥٤٠استئجار سيارات واليات١

٥٤٠-٦٥٤٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٤١٨،٧٨٤٤١٨،٧٨٤نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٤١٨،٧٨٤٤١٨،٧٨٤مجموع الفقرة  رقم  

٢،٨٣٠-١٢٤٥٢،٩٤٤٤٥٥،٧٧٤مجموع البند  رقم  

٢٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٦،٠٠٠-٥٧٠،٠٠٠٥٨٦،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦،٠٠٠-١٥٧٠،٠٠٠٥٨٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٨٥،٠٠٠١٨٢،٠٠٠٣،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٥٢،٠٠٠١٥٠،٠٠٠٢،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٣٣٧،٠٠٠٣٣٢،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١١،٣٤٠-١،٢٦٠١٢،٦٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٣،٣٢٠١٠،٦٥٦٢،٦٦٤تعويضات مختلفة٩

٨،٦٧٦-٣٨٤،٥٨٠٩٣،٢٥٦مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢،٤٠٠-٢،٤٠٠٤،٨٠٠مكافاءات١

٢،٤٠٠-٥٢،٤٠٠٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢،٠٧٦-١٣٩٩٣،٩٨٠١،٠١٦،٠٥٦مجموع البند  رقم  

٢٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٧٠٠٢،٧٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢،٧٠٠٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٠٠٨١،٠٠٨رسوم وضرائب مختلفة١

١،٧٨٠-٢،٠٠٠٣،٧٨٠نفقات شتى متنوعة٩

١،٧٨٠-٩٣،٠٠٨٤،٧٨٨مجموع الفقرة  رقم  

١،٧٨٠-١٦٥،٧٠٨٧،٤٨٨مجموع البند  رقم  

٣٠،٣٦٠-١١٦١،٧٣٤،٤٠٢١،٧٦٤،٧٦٢مجموع الوظيفة رقم  

٢٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الجنوب

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٣،٠٠٠-٩،٠٠٠١٢،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣،٠٠٠-٣٩،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣،٠٠٠-١٥٢١،٠٠٠٢٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣،٠٠٠-١٠٤١٢١،٠٠٠٢٤،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٣،٣٦٠-١٢١،٧٥٥،٤٠٢١،٧٨٨،٧٦٢مجموع الفصل رقم  

٢٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥،٤٠٠٥،٤٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٢٦٨-١،٠٠٠٢،٢٦٨كتب ومراجع وصحف٢

٤٠٠-٥٠٠٩٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١،٦٦٨-١٦،٩٠٠٨،٥٦٨مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٣،٠٥٠١٣،٠٥٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣،٦٠٠٣،٦٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٦٠٠-١،٢٠٠١،٨٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٦٠٠-٢١٧،٨٥٠١٨،٤٥٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١،٤٧٩-٦،٠٠٠٧،٤٧٩محروقات سائلة١

١،٤٧٩-٣٦،٠٠٠٧،٤٧٩مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٣٢٢-٣٢٢اسمدة١

٣٢٢-٣٢٢بذور ونصوب وشتول٣

٦٤٤-٦٦٤٤مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٥،٤٠٠٥،٤٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٣،٥٠٠١٣،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٤،٥٦٠٣٤،٥٦٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣،٦٠٠٣،٦٠٠

٧٥٧،٠٦٠٥٧،٠٦٠مجموع الفقرة  رقم  

٤،٣٩١-١١٨٧،٨١٠٩٢،٢٠١مجموع البند  رقم  

٢٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢١،١٥٠٢١،١٥٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٢١،١٥٠٢١،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١،٢٠٠-١٩،٥٠٠٢٠،٧٠٠

١،٢٠٠-٢١٩،٥٠٠٢٠،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٨،١٠٠٨،١٠٠بريد١

٣٨،١٠٠٨،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٢٠-٥٠٠٧٢٠اعالنات١

٧٦٠-٥،٠٠٠٥،٧٦٠مطبوعات٢

٤٨٠-٦٠٠١،٠٨٠اعياد وتمثيل٣

١،٤٦٠-٤٦،١٠٠٧،٥٦٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٦٤٠-٨٠٠١،٤٤٠تامين١

٦٤٠-٥٨٠٠١،٤٤٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٨٨٠-٢٠٠١،٠٨٠استئجار سيارات واليات١

٨٨٠-٦٢٠٠١،٠٨٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٥٢،٥٤٠٢٥٢،٥٤٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢٥٢،٥٤٠٢٥٢،٥٤٠مجموع الفقرة  رقم  

٤،١٨٠-١٢٣٠٨،٣٩٠٣١٢،٥٧٠مجموع البند  رقم  

٢٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠٦٢٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦٢٥،٠٠٠٦٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٢٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢١٢٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٤،٣٠٠-٢،٧٠٠٢٧،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٣،٠٠٠٣٣،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧،٥٠٠٦،٠٠٠١،٥٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٢،٨٠٠-٣٤٣،٢٠٠٦٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤،٨٠٠-٤،٨٠٠٩،٦٠٠مكافاءات١

٤،٨٠٠-٥٤،٨٠٠٩،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٧٩٣،٠٠٠٧٣٠،٦٠٠٦٢،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٢٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥،٤٠٠٥،٤٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٥،٤٠٠٥،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١،٦٢٠-١،٦٢٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١،٦٢٠-٤١،٦٢٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٨٣٢-٦٨٠١،٥١٢نفقات شتى متنوعة٩

٨٣٢-٩٦٨٠١،٥١٢مجموع الفقرة  رقم  

٢،٤٥٢-١٦٦،٠٨٠٨،٥٣٢مجموع البند  رقم  

١١٦١،١٩٥،٢٨٠١،١٤٣،٩٠٣٥١،٣٧٧مجموع الوظيفة رقم  

٢٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٢١٧،٢٨٠١،١٦٥،٩٠٣٥١،٣٧٧مجموع الفصل رقم  

٢٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣،٣٣٠٢،٦٨٢٦٤٨قرطاسية للمكاتب١

٥٠٠٣٣٨١٦٢كتب ومراجع وصحف٢

٤٧٣-٤٧٣لوازم مكتبية اخرى٩

١٣،٨٣٠٣،٤٩٣٣٣٧مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٧،٥٠٠٥،٠٤٠٢،٤٦٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٨،٠٠٠٦،٣٠٠١،٧٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢١٥،٥٠٠١١،٣٤٠٤،١٦٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢،٢٧٢-٥،٠٠٠٧،٢٧٢محروقات سائلة١

٢،٢٧٢-٣٥،٠٠٠٧،٢٧٢مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢،٢٠٠-٥،٠٠٠٧،٢٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣،٥٠٠-١٠،٠٠٠١٣،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٦،٠٠٠١٤،٤٠٠١،٦٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٤،١٠٠-٧٣١،٠٠٠٣٥،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٨٧٥-١١٥٥،٣٣٠٥٧،٢٠٥مجموع البند  رقم  

٢٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٤٤٠-٤،٥٠٠٥،٩٤٠

١،٤٤٠-٢٤،٥٠٠٥،٩٤٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٩،٠٠٠٩،٠٠٠بريد١

٣٩،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨٠٠٧٢٠٨٠اعالنات١

٢،٩٩٥٢،٧٠٠٢٩٥مطبوعات٢

٦٢٠-١،٠٠٠١،٦٢٠اعياد وتمثيل٣

٢٤٥-٤٤،٧٩٥٥،٠٤٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٤٤٠-١،٠٠٠١،٤٤٠تامين١

٤٤٠-٥١،٠٠٠١،٤٤٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٤٤٠-١٠٠٥٤٠استئجار سيارات واليات١

٤٤٠-٦١٠٠٥٤٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٦٠٠-١،٠٠٠١،٦٠٠بدالت اتعاب٢

٩٠،٧٢٠٩٠،٧٢٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٦٠٠-٩٩١،٧٢٠٩٢،٣٢٠مجموع الفقرة  رقم  

٣،١٦٥-١٢١١١،١١٥١١٤،٢٨٠مجموع البند  رقم  

٢٥٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٠،٠٠٠-٣٠٥،٠٠٠٣١٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٠،٠٠٠-١٣٠٥،٠٠٠٣١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٨٠،٠٠٠١٤٨،٠٠٠٣٢،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢١٨٠،٠٠٠١٤٨،٠٠٠٣٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٥،٦٧٠-٦٣٠٦،٣٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٨،٠٠٠٢٨،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧،٥٠٠٦،٤٠٠١،١٠٠تعويضات مختلفة٩

٤،٥٧٠-٣٣٦،١٣٠٤٠،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١،٢٠٠-٢،٠٠٠٣،٢٠٠مكافاءات١

١،٢٠٠-٥٢،٠٠٠٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٥٢٣،١٣٠٥٠٦،٩٠٠١٦،٢٣٠مجموع البند  رقم  

٢٥٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠٣،٦٠٠٤٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٤،٠٠٠٣،٦٠٠٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١،٣٥٠-١،٣٥٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١،٣٥٠-٤١،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٨-١،٠٠٠١،٠٠٨نفقات شتى متنوعة٩

٨-٩١،٠٠٠١،٠٠٨مجموع الفقرة  رقم  

٩٥٨-١٦٥،٠٠٠٥،٩٥٨مجموع البند  رقم  

١١٦٦٩٤،٥٧٥٦٨٤،٣٤٣١٠،٢٣٢مجموع الوظيفة رقم  

٢٥٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠٦،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٦،٠٠٠٦،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٤٧٠٦،٥٧٥٦٩٦،٣٤٣١٠،٢٣٢مجموع الفصل رقم  

٢٦٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣،٠٠٠٢،٦١٠٣٩٠قرطاسية للمكاتب١

٨٦-١،٢١٠١،٢٩٦كتب ومراجع وصحف٢

٢٣٣-٢٣٣لوازم مكتبية اخرى٩

١٤،٢١٠٤،١٣٩٧١مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢،٧٠٠٢،٧٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١،١٥٢١،١٥٢محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٣،٨٥٢٣،٨٥٢مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٦،٧٥٠٦،٧٥٠محروقات سائلة١

٣٦،٧٥٠٦،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢،٨٨٠٢،٨٨٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٤،٢٥٦١٤،٢٥٦اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣،٦٠٠٣،٦٠٠

٧٣٨،٧٣٦٣٨،٧٣٦مجموع الفقرة  رقم  

١١٥٣،٥٤٨٥٣،٤٧٧٧١مجموع البند  رقم  

٢٦١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٨٠٠-٨،٠٠٠١٠،٨٠٠

٢،٨٠٠-٢٨،٠٠٠١٠،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٣٥٠١،٣٥٠بريد١

٣١،٣٥٠١،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٤٤٠١،٤٤٠اعالنات١

٢،٢٠٠-٥،٠٠٠٧،٢٠٠مطبوعات٢

١،٣٥٠-١،٣٥٠٢،٧٠٠اعياد وتمثيل٣

٣،٥٥٠-٤٧،٧٩٠١١،٣٤٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١،٤٤٠١،٤٤٠تامين١

٥١،٤٤٠١،٤٤٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١،٦٢٠١،٦٢٠استئجار سيارات واليات١

٦١،٦٢٠١،٦٢٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١،٨٠٠-٣،٠٠٠٤،٨٠٠بدالت اتعاب٢

١٠٨،٠٠٠١٠٨،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١،٨٠٠-٩١١١،٠٠٠١١٢،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨،١٥٠-١٢١٣١،٢٠٠١٣٩،٣٥٠مجموع البند  رقم  

٢٦٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٨٠،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢٨٠،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٤،٥٣٦-٥٠٤٥،٠٤٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٩،٠٠٨١٩،٠٠٨تعويض نقل مؤقت٣

٧،٥٠٠٦،٠٠٠١،٥٠٠تعويضات مختلفة٩

٣،٠٣٦-٣٢٧،٠١٢٣٠،٠٤٨مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١،٦٠٠-١،٦٠٠٣،٢٠٠مكافاءات١

١،٦٠٠-٥١،٦٠٠٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤،٦٣٦-١٣٣٢٦،٦١٢٣٣١،٢٤٨مجموع البند  رقم  

٢٦٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣،٦٠٠٣،٦٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٣،٦٠٠٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥٠٤-٥٠٤رسوم وضرائب مختلفة١

٤١٠-٤،٠٠٠٤،٤١٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٤-٩٤،٠٠٠٤،٩١٤مجموع الفقرة  رقم  

٩١٤-١٦٧،٦٠٠٨،٥١٤مجموع البند  رقم  

١٣،٦٢٩-١١٦٥١٨،٩٦٠٥٣٢،٥٨٩مجموع الوظيفة رقم  

٢٦٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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 

١٣،٦٢٩-١٥٥٢٥،٠٦٠٥٣٨،٦٨٩مجموع الفصل رقم  

٢٦٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٨٢٠،٠٠٠٣،٤٤٥،٦٩١٣٧٤،٣٠٩مساھمة للرواتب واألجور١

٢٣٥،٠٠٠-٣١،٩٣٧،٥٥١٣٢،١٧٢،٥٥١مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

 ل.ل٣٠٫٤٩٥٫٢٨٣٫٠٠٠منھا 

لزوم استمرارية تلزيم نظام متكامل الصدار 
رخص سوق ورخص سير المركبات اآللية
والصقات الكترونية ولوحات التسجيل اآلمنة

وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات
واالليات

١٣٥،٧٥٧،٥٥١٣٥،٦١٨،٢٤٢١٣٩،٣٠٩مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣٥،٧٥٧،٥٥١٣٥،٦١٨،٢٤٢١٣٩،٣٠٩مجموع البند  رقم  

٣٢١٣٥،٧٥٧،٥٥١٣٥،٦١٨،٢٤٢١٣٩،٣٠٩مجموع الوظيفة رقم  

٢١٤٣٥،٧٥٧،٥٥١٣٥،٦١٨،٢٤٢١٣٩،٣٠٩مجموع الفصل رقم  

٢٦٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧

٢٤٦
١٠٩١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

الصندوق التعاوني للمختارين

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦
اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق تعاضد٩

اخرى
٨٣١،٠٠٠٨٣١،٠٠٠

٦٨٣١،٠٠٠٨٣١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨٣١،٠٠٠٨٣١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٨٣١،٠٠٠٨٣١،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٤٦٨٣١،٠٠٠٨٣١،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٦،٥٩٥،٦٧٠-٧١،٥٤٠،٤٣٢،٨٢٦١،٥٦٧،٠٢٨،٤٩٦مجموع الباب  رقم  

٢٦٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤٠،٠٠٠،٠٠٠-٩٠،٠٠٠،٠٠٠١٣٠،٠٠٠،٠٠٠

ومعلوماتية وبيئية وھوامش االرباح

٤٠،٠٠٠،٠٠٠-٤٩٠،٠٠٠،٠٠٠١٣٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٠،٠٠٠،٠٠٠-١٤٩٠،٠٠٠،٠٠٠١٣٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٠،٠٠٠،٠٠٠-١٢١٩٠،٠٠٠،٠٠٠١٣٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٦٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠١٧،٠٠٠١،٠١٧،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢٥،٦٢٥-٢٥،٠٠٠٥٠،٦٢٥كتب ومراجع وصحف٢

٨٧٥-٢،٥٠٠٣،٣٧٥لوازم مكتبية اخرى٩

٢٦،٥٠٠-١١،٠٤٤،٥٠٠١،٠٧١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٧٥،٠٠٠-٦٠٠،٠٠٠٦٧٥،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٨،٢٦٠٢٨،٢٦٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٤،٢٩٠٤،٢٩٠لوازم ادارية اخرى٩

٧٥،٠٠٠-٢٦٣٢،٥٥٠٧٠٧،٥٥٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢،٠٠٠-٧،٠٠٠٩،٠٠٠محروقات سائلة١

٢،٠٠٠-٣٧،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٧،٢٠٠-٧،٢٠٠مبيدات١

٧،٢٠٠-٥٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١،٠٨٠،٠٠٠١،٠٨٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١،٤٤٠،٠٠٠١،٤٤٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٧٢٠،٠٠٠٦٤٨،٠٠٠٧٢،٠٠٠

٧٣،٢٧٦،٠٠٠٣،٢٠٤،٠٠٠٧٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٨،٧٠٠-١١٤،٩٦٠،٠٥٠٤،٩٩٨،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٢٦٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٩٧،٦٧١-٢،٨٩٢،٩٢٩٣،٠٩٠،٦٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٧٩،٠٠٠٢٧٩،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١٩٧،٦٧١-١٣،١٧١،٩٢٩٣،٣٦٩،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٨،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠١٠٨،٠٠٠

٨،٠٠٠-٢١٠٠،٠٠٠١٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٠٥٣،٠٠٠١،٠٥٣،٠٠٠بريد١

٣١،٠٥٣،٠٠٠١،٠٥٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٣٠٠،٠٠٠١،١٢٥،٠٠٠١٧٥،٠٠٠اعالنات١

٨،١٠٠،٠٠٠٨،١٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

١٠،٣٥٠-١٠،٣٥٠٢٠،٧٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٩،٤١٠،٣٥٠٩،٢٤٥،٧٠٠١٦٤،٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٣،٦٠٠٣،٦٠٠تامين١

٥٣،٦٠٠٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٥،٦٤٦،١٩٨١٤،٢٢٥،٠٠٠١،٤٢١،١٩٨بدالت اتعاب٢

١،٣٠٥،٠٠٠١،٣٠٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٦،٩٥١،١٩٨١٥،٥٣٠،٠٠٠١،٤٢١،١٩٨مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣٠،٦٩٠،٠٧٧٢٩،٣٠٩،٩٠٠١،٣٨٠،١٧٧مجموع البند  رقم  

٢٧٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

٥٤،٠٠٠،٠٠٠٥٤،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥٤،١٠٣،٥٠٠٥٤،١٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢،٢٧٥،٠٠٠٢،٢٧٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٢،٨١١،٠٠٠٢،٨١١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١،٩٦٤،٨٢٤-٢١٨،٠٠٠٢،١٨٢،٨٢٤تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٧٠،٠٠٠-٣،٢٠٠،٠٠٠٣،٤٧٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٢،٨٠٠،٠٠٠١٢،٨٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢،٢٣٤،٨٢٤-٣١٦،٢١٨،٠٠٠١٨،٤٥٢،٨٢٤مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٨٢١،٨٠٠-٨٢٣،٠٠٠١،٦٤٤،٨٠٠مكافاءات١

:منھا

٢٨،٨٠٠ـ مكافآت تحضير الموازنة 

٣٨،٤٠٠ـ مكافآت قطع الحساب وحساب المھمة 

٨٢١،٨٠٠-٥٨٢٣،٠٠٠١،٦٤٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣،٠٥٦،٦٢٤-١٣٧٣،٩٥٥،٥٠٠٧٧،٠١٢،١٢٤مجموع البند  رقم  

٢٧١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،١٤٣،٨٠٠-٢،١٤٣،٨٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٢،١٤٣،٨٠٠-١٢،١٤٣،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مساھمات لغير القطاع العام٢
٥٠،٠٠٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

صندوق المساعدات

٢٠١٧/٢ـ  القانون النافذ حكما" رقم  

تعديل قانون االيجارات        

٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠٣٢،١٤٣،٨٠٠١٧،٨٥٦،٢٠٠مجموع البند  رقم  

٢٧٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٦،٠٠٠-١١٠،٠٠٠١٢٦،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١،٣٥٠-١،٣٥٠٢،٧٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

١٧،٣٥٠-٣١١١،٣٥٠١٢٨،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١،٨٠٠-١،٨٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣٢٤-٣٢٤٦٤٨وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٢،١٢٤-٤٣٢٤٢،٤٤٨مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٤،٠٠٠-٥،٠٠٠٩،٠٠٠دراسات١

(بما فيھا التدريب)

٤،٠٠٠-٥٥،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣،٢١٣،٠٠٠٣،٢١٣،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣،١٥٠،٠٠٠منھا استراد لنقابتي المھندسين

٢،٠٠٠-٢٥٠،٠٠٠٢٥٢،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢،٠٠٠-٩٣،٤٦٣،٠٠٠٣،٤٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٥،٤٧٤-١٦٣،٥٧٩،٦٧٤٣،٦٠٥،١٤٨مجموع البند  رقم  

٢٧٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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  

١٢٣١٨٨،١٨٥،٣٠١١٧٢،٠٦٩،٧٢٢١٦،١١٥،٥٧٩مجموع الوظيفة رقم  

٢٧٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٢

٤٩٠

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية الماليه العامة

شؤون إقتصادية غير مصنفة

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٨،٣٤٨،٠٦٥-٢،٤٣٧،٥٩٦١٠،٧٨٥،٦٦١اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

موزعة على الشكل التالي: 

G٢٤٣٧،٦٨٨ ـ  مجموعة الدول األربعة والعشرون 

A I ST ٧،٥٩٨ـ

١٢،٠٦٠اتحاد سلطات الضرائب في الدول االسالمية

OECD٤٠،٠٠٠ المنتدى الدولي للشفافية

ـ المركز االقليمي للمساعده الفنيه للشرق 
االوسط

٢،٢٦١،٢٥٠

METAC

Common Transmissision System 
CTS

٤٠،٠٠٠

Global Forum on tax transparency٣٤،٠٠٠

اتفاقية المتعددة االطراف للتعاون التقني في
المجال الضريبي

٥،٠٠٠

MAC

٣٤،٠٠٠٢٥،٠٠٠٩،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات مالية اقليمية ودولية٢

٨،٣٣٩،٠٦٥-٦٢،٤٧١،٥٩٦١٠،٨١٠،٦٦١مجموع الفقرة  رقم  

٨،٣٣٩،٠٦٥-١٤٢،٤٧١،٥٩٦١٠،٨١٠،٦٦١مجموع البند  رقم  

٨،٣٣٩،٠٦٥-٤٩٠٢،٤٧١،٥٩٦١٠،٨١٠،٦٦١مجموع الوظيفة رقم  

٢٧٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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 

٣٢،٢٢٣،٤٨٦-٢٢٨١،٦٥٦،٨٩٧٣١٣،٨٨٠،٣٨٣مجموع الفصل رقم  

٢٧٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٣

١٢٥

الجزء االول
وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٠٣،١١٨٢٠٣،١١٨قرطاسية للمكاتب١

٦،١٠٠-٢،٠٠٠٨،١٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٣٢٠-٢،٠٠٠٤،٣٢٠لوازم مكتبية اخرى٩

٨،٤٢٠-١٢٠٧،١١٨٢١٥،٥٣٨مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٥٦،٠٠٠-١٤،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠مالبس١

٥،٨٤٠-٤٦،٠٠٠٥١،٨٤٠نفقات تغذية٢

٢٥٥-٨٧،٠٠٠٨٧،٢٥٥محروقات وزيوت للمولدات٤

١٠٠-٣٥،٠٠٠٣٥،١٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٧٥-٣١،٠٠٠٣١،٢٧٥لوازم ادارية اخرى٩

٢٦٢،٤٧٠-٢٢١٣،٠٠٠٤٧٥،٤٧٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٠،٠٠٠-٥٢٠،٠٠٠٥٤٠،٠٠٠محروقات سائلة١

١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠زيوت وشحوم٢

٨٠٠-١٤٥،٠٠٠١٤٥،٨٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٢٠،٨٠٠-٣٦٨٣،٠٠٠٧٠٣،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٢،٢٥٠،٠٠٠٢،٢٥٠،٠٠٠ادوية١

٣،٢٤٠٣،٢٤٠مواد مخبرية٢

٤٢،٢٥٣،٢٤٠٢،٢٥٣،٢٤٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٢٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٦٥،٠٠٠-٤٠٠،٠٠٠٧٦٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢٧٠،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠

٣٦٥،٠٠٠-٧٩١٣،٠٠٠١،٢٧٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٥٦،٦٩٠-١١٤،٢٦٩،٣٥٨٤،٩٢٦،٠٤٨مجموع البند  رقم  

٢٧٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٣

١٢٥

الجزء االول
وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١،٠٨٠،٠٠٠١،٠٨٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٢١،٥٠٠١٢١،٥٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١١،٢٠١،٥٠٠١،٢٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٠،٠٠٠-٢٣،٧٥٠٣٣،٧٥٠

١٠،٠٠٠-٢٢٣،٧٥٠٣٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠بريد١

٣١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٤،٤٠٠١٤،٤٠٠اعالنات١

١٤٨،٥٠٠١٤٨،٥٠٠مطبوعات٢

٦،٧٥٠٦،٧٥٠اعياد وتمثيل٣

٤١٦٩،٦٥٠١٦٩،٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٠،٠٠٠-٨٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠تامين١

١٠،٠٠٠-٥٨٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٥،٤٠٠-٥،٤٠٠استئجار سيارات واليات١

٥،٤٠٠-٦٥،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٥،٠٠٠-١٥،٠٠٠٣٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٥،٠٠٠-٩١٩٥،٠٠٠٢١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٠،٤٠٠-١٢١،٦٨٠،٧٠٠١،٧٢١،١٠٠مجموع البند  رقم  

٢٧٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٣

١٢٥

الجزء االول
وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٤٨،٥٠٠،٠٠٠٤٧،٦٧٦،٠٤١٨٢٣،٩٥٩رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤٨،٥٠٠،٠٠٠٤٧،٦٧٦،٠٤١٨٢٣،٩٥٩مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٧٥،٠٠٠١٧٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٤٧٥،٠٠٠٤٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٩،٠٨٠-١،٠٠٠١٠،٠٨٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٦٠٠،٠٠٠٥٥٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٦٠١،٠٠٠٥٦٥،٠٨٠٣٥،٩٢٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٦،٠٠٠-١٦،٠٠٠٣٢،٠٠٠مكافاءات١

١٦،٠٠٠-٥١٦،٠٠٠٣٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٤٩،٥٩٢،٠٠٠٤٨،٧٤٨،١٢١٨٤٣،٨٧٩مجموع البند  رقم  

٢٧٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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  

٢٨٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٣

١٢٥

الجزء االول
وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

نفقات مختلفة ١٦

وفود ومؤتمرات٤
١٣،٥٠٠-١٣،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤،٥٠٠-٤،٥٠٠٩،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

١٨،٠٠٠-٤٤،٥٠٠٢٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٦،٢٠٠-١٠،٠٠٠١٦،٢٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٧،٢٦٤-٢٦،٠٠٠٣٣،٢٦٤نفقات شتى متنوعة٩

١٣،٤٦٤-٩٣٦،٠٠٠٤٩،٤٦٤مجموع الفقرة  رقم  

٣١،٤٦٤-١٦٤٠،٥٠٠٧١،٩٦٤مجموع البند  رقم  

١٢٥٥٥،٦٦٢،٥٥٨٥٥،٥٤٧،٢٣٣١١٥،٣٢٥مجموع الوظيفة رقم  

٢٨١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٢،٥٠٠-٢،٥٠٠٢٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٢،٥٠٠-١٢،٥٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢،٥٠٠-١٣٢،٥٠٠٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٢،٥٠٠-٩٥٢٢،٥٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٨٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٠٠،٠٠٠-٦،٩٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠نفقات معالجة في المستشفيات٥

١،٦٠٠،٠٠٠١،٦٠٠،٠٠٠نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة٨

١٠٠،٠٠٠-٤٨،٥٠٠،٠٠٠٨،٦٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٠،٠٠٠-١٥٨،٥٠٠،٠٠٠٨،٦٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٠،٠٠٠-١٠١١٨،٥٠٠،٠٠٠٨،٦٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٨٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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 

٢٨٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٣

١٠٤١

الجزء االول
وزارة المالية
ادارة الجمارك

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢٠٠،٠٠٠-٢،٢٤٠،٠٠٠٢،٤٤٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٠٠،٠٠٠-٣٢،٢٤٠،٠٠٠٢،٤٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢٠،٠٠٠-٨٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تقديمات زواج٢

١٢،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠١١٢،٠٠٠تقديمات والدة٣

٣٢،٠٠٠-٤١٨٠،٠٠٠٢١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٣٢،٠٠٠-١٥٢،٤٥٠،٠٠٠٢،٦٨٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٣٢،٠٠٠-١٠٤١٢،٤٥٠،٠٠٠٢،٦٨٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٨٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠٧،٤٥٠،٠٠٠تقديمات مدرسية٦

٢،٢٥٠-٥،٢٥٠٧،٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٢،٢٥٠-٤١٠،٣٥٥،٢٥٠١٠،٣٥٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢،٢٥٠-١٥١٠،٣٥٥،٢٥٠١٠،٣٥٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٢،٢٥٠-١٠٩١١٠،٣٥٥،٢٥٠١٠،٣٥٧،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٤١،٤٢٥-٣٧٧،٠٧٠،٣٠٨٧٧،٣١١،٧٣٣مجموع الفصل رقم  

٢٨٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥٩٢،٧١٢٥٩٢،٧١٢قرطاسية للمكاتب١

١٦٠-٢،٠٠٠٢،١٦٠كتب ومراجع وصحف٢

١٦٠-١٥٩٤،٧١٢٥٩٤،٨٧٢مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣٨٥،٢٠٠٣٨٥،٢٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٣٨٥،٢٠٠٣٨٥،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠مبيدات١

٥٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١،٧٦٠-٤،٠٠٠٥،٧٦٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣١،٩٠٠-٥٠،٠٠٠٨١،٩٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨٨،٠٠٠٧٢،٠٠٠١٦،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٦٣،٠٠٠٦٣،٠٠٠

١٧،٦٦٠-٧٢٠٥،٠٠٠٢٢٢،٦٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١٧،٨٢٠-١١١،٢٣٨،٩١٢١،٢٥٦،٧٣٢مجموع البند  رقم  

٢٨٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٥٢١،٠٠٠١،٥٢١،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١،٥٢١،٠٠٠١،٥٢١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٥،٥٠٠-٣٥،٠٠٠٤٠،٥٠٠

٥،٥٠٠-٢٣٥،٠٠٠٤٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٢٠،٠٠٠١٠٨،٠٠٠١٢،٠٠٠بريد١

٣١٢٠،٠٠٠١٠٨،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٥٠٠-١٢،٠٠٠١٣،٥٠٠اعالنات١

١،٩٠٠،٠٠٠١،٧١٠،٠٠٠١٩٠،٠٠٠مطبوعات٢

٤١،٩١٢،٠٠٠١،٧٢٣،٥٠٠١٨٨،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٢،٢٥٠،٠٠٠١٢،٢٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩١٢،٢٥٠،٠٠٠١٢،٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٥،٨٣٨،٠٠٠١٥،٦٤٣،٠٠٠١٩٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٨٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣٠٠،٠٠٠-٦،٥٠٠،٠٠٠٦،٨٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣٠٠،٠٠٠-١٦،٥٠٠،٠٠٠٦،٨٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١،١٠٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٥،٠٠٠-١،١٧٥،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٥،٠٠٠-٢٢،٢٧٥،٠٠٠٢،٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٤،٠٤٢-٢،٦٧٠٢٦،٧١٢تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠،٠٠٠-٦٢٠،٠٠٠٦٣٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٤،٠٤٢-٣٦٢٢،٦٧٠٦٥٦،٧١٢مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٤،٤٤٠-١٥،٠٠٠٢٩،٤٤٠مكافاءات١

١٤،٤٤٠-٥١٥،٠٠٠٢٩،٤٤٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٧٣،٤٨٢-١٣٩،٤١٢،٦٧٠٩،٧٨٦،١٥٢مجموع البند  رقم  

٢٨٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٤

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

المديرية العامة للشوؤن العقارية

شؤون الموازنة والشؤون المالية

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

مساھمة لالتحاد العربي للمساحة

٢٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
٦٠٠-١،٤٠٠٢،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٠٠-٦١،٤٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٧٦،٤٠٠٢،٠٠٠٧٤،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٢٩٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٠،٠٠٠-٣٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٧،٥٦٠-٧،٥٦٠نفقات شتى متنوعة٩

١٧،٥٦٠-٩٣٥،٠٠٠٥٢،٥٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١٧،٥٦٠-١٦٣٥،٠٠٠٥٢،٥٦٠مجموع البند  رقم  

١٣٩،٤٦٢-١٢٣٢٦،٦٠٠،٩٨٢٢٦،٧٤٠،٤٤٤مجموع الوظيفة رقم  

٢٩١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠١٨٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٧٠،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٧٠،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٣٩،٤٦٢-٤٢٦،٨٧٠،٩٨٢٢٧،٠١٠،٤٤٤مجموع الفصل رقم  

٢٩٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٥

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية اليانصيب الوطني

شؤون الموازنة والشؤون المالية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٧،٠٠٠٧،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،١٦٠٢،١٦٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٩،١٦٠٩،١٦٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥٤٠٥٤٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٥٤٠٥٤٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢،٢٥٠٢،٢٥٠مياه (بدل مقطوعية)١

٩،٠٠٠٩،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١،٨٠٠١،٨٠٠

٧٣٥،٥٥٠٣٥،٥٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٤٥،٢٥٠٤٥،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٢٩٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٥

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية اليانصيب الوطني

شؤون الموازنة والشؤون المالية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٤٣،١٠٠١٤٣،١٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢،٧٠٠٢،٧٠٠خدمات مشتركة بين المالكين٤

١١٤٥،٨٠٠١٤٥،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢،٢٩٥٢،٢٩٥

٢٢،٢٩٥٢،٢٩٥مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٦٤٨،٠٠٠٦٤٨،٠٠٠اعالنات١

٩٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

٤١،٥٤٨،٠٠٠١،٥٤٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٥،٤٥٠،٠٠٠٥،٤٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٥،٤٥٠،٠٠٠٥،٤٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٧،١٤٦،٠٩٥٧،١٤٦،٠٩٥مجموع البند  رقم  

٢٩٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٥

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية اليانصيب الوطني

شؤون الموازنة والشؤون المالية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٣٢٩،٠٠٠٣٢٩،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٣٢٩،٠٠٠٣٢٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٧٣،٠٠٠٧٣،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٧٣،٠٠٠٧٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١،٠٠٠١،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٦،٠٠٠٢٦،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢١٨،٠٠٠٢١٨،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢٤٥،٠٠٠٢٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤،٨٠٠٤،٨٠٠مكافاءات١

٥٤،٨٠٠٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٦٥١،٨٠٠٦٥١،٨٠٠مجموع البند  رقم  

٢٩٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٥

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية اليانصيب الوطني

شؤون الموازنة والشؤون المالية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣،٠٠٠٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رديات٦
١٥،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠رديات١

٦١٥،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣،٠٠٠٣،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٥،٠٠٦،٠٠٠١٥،٠٠٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٣٢٢،٨٤٩،١٤٥٢٢،٨٤٩،١٤٥مجموع الوظيفة رقم  

٢٩٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٥

١٠٤١

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية اليانصيب الوطني

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١١،٠٠٠١١،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١١،٠٠٠١١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١١،٠٠٠١١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١١،٠٠٠١١،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٢٢،٨٦٠،١٤٥٢٢،٨٦٠،١٤٥مجموع الفصل رقم  

٢٩٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٥٦٠،٠٠٠١،٤٤٥،٠٠٠١١٥،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١،٩١٨،٠٠٠١،٠٩١،٠٧٠٨٢٦،٩٣٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٣،٤٧٨،٠٠٠٢،٥٣٦،٠٧٠٩٤١،٩٣٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣،٤٧٨،٠٠٠٢،٥٣٦،٠٧٠٩٤١،٩٣٠مجموع البند  رقم  

٩٥١٣،٤٧٨،٠٠٠٢،٥٣٦،٠٧٠٩٤١،٩٣٠مجموع الوظيفة رقم  

٢١٥٣،٤٧٨،٠٠٠٢،٥٣٦،٠٧٠٩٤١،٩٣٠مجموع الفصل رقم  

٢٩٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٨٠٠-١٧٥،٨٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٩٠،٥٤٢-٩٠،٥٤٢مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٢٦٦،٣٤٢-١٢٦٦،٣٤٢مجموع الفقرة  رقم  

٢٦٦،٣٤٢-١٤٢٦٦،٣٤٢مجموع البند  رقم  

٢٦٦،٣٤٢-٤٩٠٢٦٦،٣٤٢مجموع الوظيفة رقم  

٢٦٦،٣٤٢-٢١٦٢٦٦،٣٤٢مجموع الفصل رقم  

٩،٠٦٨،٦٤٠-٨٤١١،٩٣٦،٣٣٢٤٢١،٠٠٤،٩٧٢مجموع الباب  رقم  

٢٩٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
١

٤٥٠

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية االدارية المشتركة

النقل

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٥،٠٢٨-١٢،٠٠٠١٧،٠٢٨قرطاسية للمكاتب١

٣،٠٠٠-٧،٨٠٠١٠،٨٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٧٠٠-١،٠٠٠٢،٧٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٩،٧٢٨-١٢٠،٨٠٠٣٠،٥٢٨مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢،٧٠٠٢،٧٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢،٧٠٠٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١،٠٠٠-١،٥٩٢٢،٥٩٢محروقات سائلة١

١،٠٠٠-٣١،٥٩٢٢،٥٩٢مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٩٨٠-٩٨٠بذور ونصوب وشتول٣

٩٨٠-٦٩٨٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣،٣٠٥٣،٣٠٥كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥١،٤٠٨٥١،٤٠٨اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٦١٢٦١٢

٧٥٥،٣٢٥٥٥،٣٢٥مجموع الفقرة  رقم  

١١،٧٠٨-١١٨٠،٤١٧٩٢،١٢٥مجموع البند  رقم  

٣٠٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣،٢٥٠-٧،٥٥٠١٠،٨٠٠

٣،٢٥٠-٢٧،٥٥٠١٠،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١١،٧٠٠١١،٧٠٠بريد١

٣١١،٧٠٠١١،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢،٠٠٠-٢،٠٥٠٤،٠٥٠اعالنات١

١،٠٠٠-٨،٩٠٠٩،٩٠٠مطبوعات٢

٧،٨٧٥-٧،٨٧٥١٥،٧٥٠اعياد وتمثيل٣

١٠،٨٧٥-٤١٨،٨٢٥٢٩،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٦،٠٠٠٢٦،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٢٦،٠٠٠٢٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤،١٢٥-١٢٦٤،٠٧٥٧٨،٢٠٠مجموع البند  رقم  

٣٠١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

٤٨٦،٠٠٠٤٨٠،٠٠٠٦،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥٨٩،٥٠٠٥٨٣،٥٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٩٦،٠٠٠-٩٠٠،٠٠٠٩٩٦،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٦،٠٠٠-٩٠،٠٠٠٩٦،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

١٠٢،٠٠٠-٢١،٠٢٦،٠٠٠١،١٢٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٨،٢٠٠-٣،١٦٠٣١،٣٦٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠،٧٥٠-٦٠،٠٠٠٧٠،٧٥٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٨،٩٥٠-٣٦٣،١٦٠١٠٢،١١٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٧،٢٠٠-٧،٢٠٠١٤،٤٠٠مكافاءات١

٧،٢٠٠-٥٧،٢٠٠١٤،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢،١٥٠-١٣١،٦٨٥،٨٦٠١،٨٢٨،٠١٠مجموع البند  رقم  

٣٠٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
١

٤٥٠

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية االدارية المشتركة

النقل

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٨٠٠-١،٠٠٠١،٨٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٨٠٠-٣١،٠٠٠١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٣،٢٤٠-٣،٢٤٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣،٢٤٠-٤٣،٢٤٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٣٦١١،٣٦١رسوم وضرائب مختلفة١

١،٥٠٠-٢،٥٣٢٤،٠٣٢نفقات شتى متنوعة٩

١،٥٠٠-٩٣،٨٩٣٥،٣٩٣مجموع الفقرة  رقم  

٥،٥٤٠-١٦٤،٨٩٣١٠،٤٣٣مجموع البند  رقم  

١٧٣،٥٢٣-٤٥٠١،٨٣٥،٢٤٥٢،٠٠٨،٧٦٨مجموع الوظيفة رقم  

٣٠٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٧،٠٠٠-٥٥،٠٠٠٧٢،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٧،٠٠٠-٧٥٥،٠٠٠٧٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٧،٠٠٠-١٥٦٣،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٧،٠٠٠-١٠٤١٦٣،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٩٠،٥٢٣-١١،٨٩٨،٢٤٥٢،٠٨٨،٧٦٨مجموع الفصل رقم  

٣٠٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٤،٠٠٠-١١٦،٠٠٠١٤٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٤،٠٠٠-٣١١٦،٠٠٠١٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٤،٠٠٠-١٥١٧٦،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٤،٠٠٠-١٠٤١١٧٦،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٠٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٩،٦٠٠-٢٢،٦٥٦٣٢،٢٥٦قرطاسية للمكاتب١

١،٥٠٠-٢،٨٢٠٤،٣٢٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٥٠٠-١،٣٨٨٣،٨٨٨لوازم مكتبية اخرى٩

١٣،٦٠٠-١٢٦،٨٦٤٤٠،٤٦٤مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٨،٥٠٠-٣،٠٠٠٣١،٥٠٠مالبس١

٣،٠٠٠-٧٠،٤٤٠٧٣،٤٤٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،٧٠٠٢،٧٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٣١،٥٠٠-٢٧٦،١٤٠١٠٧،٦٤٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٧،٤٠٠-٥،٠٠٠٣٢،٤٠٠محروقات سائلة١

١٧،٠١٠١٧،٠١٠زيوت وشحوم٢

٧٩،٣٨٠٧٩،٣٨٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٢٧،٤٠٠-٣١٠١،٣٩٠١٢٨،٧٩٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٣،٠٠٠-٢٨،٥٠٠٣١،٥٠٠مواد مخبرية٢

٣،٠٠٠-٤٢٨،٥٠٠٣١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٧٣٥-٧٣٥بذور ونصوب وشتول٣

٧٣٥-٦٧٣٥مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢٦،٠١٠٢٦،٠١٠مياه (بدل مقطوعية)١

١،٥٣٠،٠٠٠١،٥٣٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٢،٠٢٠٥٢،٠٢٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٧،٨٠٣٧،٨٠٣

٧١،٦١٥،٨٣٣١،٦١٥،٨٣٣مجموع الفقرة  رقم  

٧٦،٢٣٥-١١١،٨٤٨،٧٢٧١،٩٢٤،٩٦٢مجموع البند  رقم  

٣٠٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣٥٩،١٠٠٣٥٩،١٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣٥٩،١٠٠٣٥٩،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٠،٠٠٠-٢٢،٤٠٠٣٢،٤٠٠

١٠،٠٠٠-٢٢٢،٤٠٠٣٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠بريد١

٣١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٠،٠٠٠-٢٦،٤٥٠٣٦،٤٥٠اعالنات١

٣،٢٠٠-١٣،٠٠٠١٦،٢٠٠مطبوعات٢

١،٨٠٠-١،٨٠٠٣،٦٠٠اعياد وتمثيل٣

١٥،٠٠٠-٤٤١،٢٥٠٥٦،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٣،٩٤٠٢٣،٩٤٠تامين١

٥٢٣،٩٤٠٢٣،٩٤٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٢،٧٠٠-٢،٧٠٠استئجار سيارات واليات١

٢،٧٠٠-٦٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢،٦٠٠٢،٦٠٠بدالت اتعاب٢

١٠،١٢٠-١١٣،٠٠٠١٢٣،١٢٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٠،١٢٠-٩١١٥،٦٠٠١٢٥،٧٢٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٧،٨٢٠-١٢٥٧٣،٠٩٠٦١٠،٩١٠مجموع البند  رقم  

٣٠٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٠٠،٠٠٠-٥،٤٠٠،٠٠٠٥،٦٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢،٠٤٠-٤٥،٠٠٠٤٧،٠٤٠رواتب الموظفين المؤقتين٣

٢٠٢،٠٤٠-١٥،٤٤٥،٠٠٠٥،٦٤٧،٠٤٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١،١٠٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣،٥٤٠،٠٠٠٣،٥٤٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٤،٦٤٠،٠٠٠٤،٦٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٧٠،٥٦٠-٧،٨٤٠٧٨،٤٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٧٠،٠٠٠-٤٢٥،٠٠٠٥٩٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٨٠٠،٠٠٠٧٢٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

منھا  أجور مع تعويضات اجراء دائمين 
وموسميين لعمال رفع الثلوج

١٦٠،٥٦٠-٣١،٢٣٢،٨٤٠١،٣٩٣،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٨،٠٠٠-١٨،٠٠٠٣٦،٠٠٠مكافاءات١

١٨،٠٠٠-٥١٨،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٨٠،٦٠٠-١٣١١،٣٣٥،٨٤٠١١،٧١٦،٤٤٠مجموع البند  رقم  

٣٠٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥٢٢،٠٠٠٥٢٢،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٥٢٢،٠٠٠٥٢٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣،٠٠٠-٦،٤٥٠٩،٤٥٠رسوم وضرائب مختلفة١

٥،٧٥٠-١٠،٠٠٠١٥،٧٥٠نفقات شتى متنوعة٩

٨،٧٥٠-٩١٦،٤٥٠٢٥،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨،٧٥٠-١٦٥٣٨،٤٥٠٥٤٧،٢٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠٣،٤٠٥-٤٥١٢١٤،٢٩٦،١٠٧١٤،٧٩٩،٥١٢مجموع الوظيفة رقم 

٥٢٧،٤٠٥-٢١٤،٤٧٢،١٠٧١٤،٩٩٩،٥١٢مجموع الفصل رقم  

٣٠٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٩،٠٨٨٢٩،٠٨٨قرطاسية للمكاتب١

٢،٤٢٨-٢،٠٠٠٤،٤٢٨كتب ومراجع وصحف٢

١،١٦٠-١،٠٠٠٢،١٦٠لوازم مكتبية اخرى٩

٣،٥٨٨-١٣٢،٠٨٨٣٥،٦٧٦مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٢،٢٤٠١٢،٢٤٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧،٣٤٤٧،٣٤٤محروقات وزيوت للتدفئة٥

٥،١٠٠-١٢،٠٠٠١٧،١٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٥،١٠٠-٢٣١،٥٨٤٣٦،٦٨٤مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١،٠٠٠-٤،١٨٤٥،١٨٤محروقات سائلة١

١،٠٠٠-٣٤،١٨٤٥،١٨٤مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢،٤٦٩١،٤٦٩١،٠٠٠مبيدات١

٥٢،٤٦٩١،٤٦٩١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٧،٠٠٠٤،٥٩٠٢،٤١٠مياه (بدل مقطوعية)١

٥٧،٣٧٥٥٧،٣٧٥كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٧،٣٧٥٥٧،٣٧٥اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢،٠٠٠-٧،١٨٠٩،١٨٠

٧١٢٨،٩٣٠١٢٨،٥٢٠٤١٠مجموع الفقرة  رقم  

٨،٢٧٨-١١١٩٩،٢٥٥٢٠٧،٥٣٣مجموع البند  رقم  

٣١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥٣٥،٠٠٠٤٧٧،٠٠٠٥٨،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٥٣٥،٠٠٠٤٧٧،٠٠٠٥٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢،٠٠٠-١٩،٦٠٠٢١،٦٠٠

٢،٠٠٠-٢١٩،٦٠٠٢١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٩،٧٢٠٩،٧٢٠بريد١

٣٩،٧٢٠٩،٧٢٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٢٩٦١،٢٩٦اعالنات١

١،٢٠٠-١٥،٠٠٠١٦،٢٠٠مطبوعات٢

١،٤٤٠-١،٤٤٠٢،٨٨٠اعياد وتمثيل٣

٢،٦٤٠-٤١٧،٧٣٦٢٠،٣٧٦مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١،٠٠٠٤١١٥٨٩تامين١

٥١،٠٠٠٤١١٥٨٩مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٥،٥٠٠-٨٠،٠٠٠٨٥،٥٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٥،٥٠٠-٩٨٠،٠٠٠٨٥،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٦٦٣،٠٥٦٦١٤،٦٠٧٤٨،٤٤٩مجموع البند  رقم  

٣١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

١٩،٠٥٠،٠٠٠٩،٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢،٢٥٧،٠٠٠٢،١٠٠،٠٠٠١٥٧،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٣،٥٢٤-١٣،٥٢٤اجور االجراء٢

٢٢،٢٥٧،٠٠٠٢،١١٣،٥٢٤١٤٣،٤٧٦مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣٥،٢٠٠-٤،٠٠٠٣٩،٢٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٦٥،٠٠٠-٦١٠،٠٠٠٦٧٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٦٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٦٠،٢٠٠-٣٧٧٤،٠٠٠٨٣٤،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٤،٤٠٠-١٤،٤٠٠٢٨،٨٠٠مكافاءات١

١٤،٤٠٠-٥١٤،٤٠٠٢٨،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٢،٠٩٥،٤٠٠١٢،٠٢٦،٥٢٤٦٨،٨٧٦مجموع البند  رقم  

٣١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣١٦،٨٠٠٣١٦،٨٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٣١٦،٨٠٠٣١٦،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢،٠٤٠-٣،٠٠٠٥،٠٤٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢،٠٤٠-٣،٠٠٠٥،٠٤٠نفقات شتى متنوعة٩

٤،٠٨٠-٩٦،٠٠٠١٠،٠٨٠مجموع الفقرة  رقم  

٤،٠٨٠-١٦٣٢٢،٨٠٠٣٢٦،٨٨٠مجموع البند  رقم  

٦٦١١٣،٢٨٠،٥١١١٣،١٧٥،٥٤٤١٠٤،٩٦٧مجموع الوظيفة رقم  

٣١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٤٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٢٤٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٠٠،٠٠٠٢٦٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٣٠٠،٠٠٠٢٦٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣١٣،٥٨٠،٥١١١٣،٤٣٥،٥٤٤١٤٤،٩٦٧مجموع الفصل رقم  

٣١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٠٧،٠٠٠٢٠٣،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٢٠٧،٠٠٠٢٠٣،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢١،٠٠٠-٤٥،٠٠٠٦٦،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢١،٠٠٠-٧٤٥،٠٠٠٦٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٧،٠٠٠-١٥٢٥٢،٠٠٠٢٦٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٧،٠٠٠-١٠٤١٢٥٢،٠٠٠٢٦٩،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٨٥٠-١٤،٠٠٠١٤،٨٥٠قرطاسية للمكاتب١

٧٠٠-٢،٠٠٠٢،٧٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٦٢٩-٧،٠٠٠٩،٦٢٩لوازم مكتبية اخرى٩

٤،١٧٩-١٢٣،٠٠٠٢٧،١٧٩مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٢،٦٠٠-١٨،٠٠٠٣٠،٦٠٠مالبس١

٩٠٠-٩،٠٠٠٩،٩٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١،١٧٠-١،١٧٠لوازم ادارية اخرى٩

١٤،٦٧٠-٢٢٧،٠٠٠٤١،٦٧٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١١،٢٠٠-٣٢،٠٠٠٤٣،٢٠٠محروقات سائلة١

٥٠-٤،٠٠٠٤،٠٥٠زيوت وشحوم٢

١،١٤٠-٧،٥٠٠٨،٦٤٠قطع غيار لوسائل النقل٣

١٢،٣٩٠-٣٤٣،٥٠٠٥٥،٨٩٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١،٠٠٠٩٠٠١٠٠مبيدات١

٥١،٠٠٠٩٠٠١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
١٨٠-١٨٠اسمدة١

١،٣٥٠-١،٣٥٠بذور ونصوب وشتول٣

١،٥٣٠-٦١،٥٣٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٦٣٤،٥٠٠٦٣٤،٥٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٥٥،٠٠٠-٥،٠٠٠،٠٠٠٥،٣٥٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٦،٠٠٠-٣٠٠،٠٠٠٣٠٦،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣،٠٠٠-٦٠،٠٠٠٦٣،٠٠٠

٣٦٤،٠٠٠-٧٥،٩٩٤،٥٠٠٦،٣٥٨،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد استھالكية اخرى٩

٣١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٤

٤٥٤١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للطيران المدني

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

٣٠٠-٦،٠٠٠٦،٣٠٠مواد استھالكية اخرى١

٣٠٠-٩٦،٠٠٠٦،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٩٦،٩٦٩-١١٦،٠٩٥،٠٠٠٦،٤٩١،٩٦٩مجموع البند  رقم  

٣١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٤٠٠-٤٠،٠٠٠٤١،٤٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١،٤٠٠-١٤٠،٠٠٠٤١،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٣،٢٠٠-١٣،٠٠٠١٦،٢٠٠

٣،٢٠٠-٢١٣،٠٠٠١٦،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،١٠٠-٧،٠٠٠٨،١٠٠بريد١

١،١٠٠-٣٧،٠٠٠٨،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢،٨٠٠-٨،٠٠٠١٠،٨٠٠اعالنات١

٥،٧٠١-١٤،٠٠٠١٩،٧٠١مطبوعات٢

١،٨٠٠-١،٨٠٠٣،٦٠٠اعياد وتمثيل٣

١٠،٣٠١-٤٢٣،٨٠٠٣٤،١٠١مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٨،١٠٠٨،١٠٠تامين١

٥٨،١٠٠٨،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٤١٥،٠٠٠٢٤،٠٠٠٣٩١،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٤١٥،٠٠٠٢٤،٠٠٠٣٩١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٥٠٦،٩٠٠١٣١،٩٠١٣٧٤،٩٩٩مجموع البند  رقم  

٣١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥٤٠،٠٠٠-٥،٧٠٠،٠٠٠٦،٢٤٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥٤٠،٠٠٠-١٥،٧٠٠،٠٠٠٦،٢٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٩٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٠،٠٠٠-٢٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٠،٠٠٠-٢٩٠٠،٠٠٠٩٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٥،٠٦٤،٠٠٠٥،٠٦٤،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

(بما فيھا العمل الليلي )

٤١٠،٠٠٠٤١٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٩٠،٠٠٠-١٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٩٠،٠٠٠-٣٥،٤٨٤،٠٠٠٥،٥٧٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٦،٠٠٠-٦،٠٠٠١٢،٠٠٠مكافاءات١

٦،٠٠٠-٥٦،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٥٦،٠٠٠-١٣١٢،٠٩٠،٠٠٠١٢،٧٤٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥،٠٠٠-٤،٠٠٠٩،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ المدرسة الفنيه 

٥،٠٠٠-٢٤،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
٢٧٥،٠٠٠٢٧٥،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٢٧٥،٠٠٠٢٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٠٠٠-١٤٢٧٩،٠٠٠٢٨٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤٠،٥٠٠-٤٠،٥٠٠٨١،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٤٠،٥٠٠-٣٤٠،٥٠٠٨١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٠،٨٠٠-١٠،٨٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٠،٨٠٠-٤١٠،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٥٨٠-٥٠٠١،٠٨٠دراسات١

٥٨٠-٥٥٠٠١،٠٨٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٨٥٠-٥،٠٠٠٥،٨٥٠نفقات شتى متنوعة٩

٨٥٠-٩٥،٠٠٠٥،٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٢،٧٣٠-١٦٤٦،٠٠٠٩٨،٧٣٠مجموع البند  رقم  

٧٣٥،٧٠٠-٤٥٤١١٩،٠١٦،٩٠٠١٩،٧٥٢،٦٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٧٥٢،٧٠٠-٤١٩،٢٦٨،٩٠٠٢٠،٠٢١،٦٠٠مجموع الفصل رقم  

٣٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥،٠٠٠-١٣،٠٠٠١٨،٠٠٠تعويضات عائلية١

٥،٠٠٠-٣١٣،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٧،٠٠٠١٥،٠٠٠٢،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٧،٠٠٠١٥،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣،٠٠٠-١٥٣٠،٠٠٠٣٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣،٠٠٠-١٠٤١٣٠،٠٠٠٣٣،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٦،٠٠٠-٣٠،٠٠٠٣٦،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤،٣٠٠-٢،٠٠٠٦،٣٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٩٠٠-٩٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١،٢٠٠-١٣٢،٠٠٠٤٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢،٦٤٠-٦،٠٠٠٨،٦٤٠مالبس١

٩٠٠-٩،٠٠٠٩،٩٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٤٠٠-٥،٠٠٠٥،٤٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣٤،٢٠٠٣٤،٢٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٣،٩٤٠-٢٥٤،٢٠٠٥٨،١٤٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠محروقات سائلة١

٣١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
١،٧٠٠-١،٠٠٠٢،٧٠٠ادوية١

١،٧٠٠-٤١،٠٠٠٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٧٣٥٧٣٥مبيدات١

٥٧٣٥٧٣٥مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٦٠-٣،٠٠٠٣،٠٦٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٢،٠٢٠-٤٠،٠٠٠٥٢،٠٢٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٨،٩٦٠٤٨،٩٦٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٨،٧٥٢-٥٠،٠٠٠٥٨،٧٥٢

٢٠،٨٣٢-٧١٤١،٩٦٠١٦٢،٧٩٢مجموع الفقرة  رقم  

مواد استھالكية اخرى٩
٩٠٠-٩٠٠مواد استھالكية اخرى١

٩٠٠-٩٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

٣٨،٥٧٢-١١٢٤٠،٦٩٥٢٧٩،٢٦٧مجموع البند  رقم  

٣٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٨١٠،٠٠٠٨١٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٨١٠،٠٠٠٨١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٣،٥٠٠-١٠،٠٠٠١٣،٥٠٠

٣،٥٠٠-٢١٠،٠٠٠١٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٧٠٠-٢،٠٠٠٢،٧٠٠بريد١

٧٠٠-٣٢،٠٠٠٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤،٧٢٠-٥،٠٠٠٩،٧٢٠اعالنات١

٨٠،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠مطبوعات٢

٢،٧٠٠-٢،٧٠٠٥،٤٠٠اعياد وتمثيل٣

٨٧،٤٢٠-٤١٠٧،٧٠٠١٩٥،١٢٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢،٧٣٦٢،٧٣٦تامين١

٥٢،٧٣٦٢،٧٣٦مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٤،٠٠٠-٥٠٠٤،٥٠٠استئجار سيارات واليات١

٤،٠٠٠-٦٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٦٠،٠٠٠٢٦٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٢٦٠،٠٠٠٢٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٥،٦٢٠-١٢١،١٩٢،٩٣٦١،٢٨٨،٥٥٦مجموع البند  رقم  

٣٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٨٠،٠٠٠-٧٤٠،٠٠٠٨٢٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٨٠،٠٠٠-١٧٤٠،٠٠٠٨٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٦٠،٠٠٠٢٦٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥٢،٠٠٠٥٢،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٣١٢،٠٠٠٣١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٦٣،٠٠٠-٧،٥٦٠٧٠،٥٦٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

(بما فيھا العمل الليلي )

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٦٣،٠٠٠-٣٦٧،٥٦٠١٣٠،٥٦٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤،٨٠٠-٤،٨٠٠٩،٦٠٠مكافاءات١

٤،٨٠٠-٥٤،٨٠٠٩،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٧،٨٠٠-١٣١،١٢٤،٣٦٠١،٢٧٢،١٦٠مجموع البند  رقم  

٣٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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  

٣٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥٠-٤،٠٠٠٤،٠٥٠نقل وانتقال في الداخل١

٥٠-٣٤،٠٠٠٤،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٣،٥٠٠-١٣،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٣،٥٠٠-٤١٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤٥٠-٤٥٠رسوم وضرائب مختلفة١

٤،٧٠٠-٧،٠٠٠١١،٧٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٥،١٥٠-٩٧،٠٠٠١٢،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٨،٧٠٠-١٦١١،٠٠٠٢٩،٧٠٠مجموع البند  رقم  

٣٠٠،٦٩٢-٤٥٢١٢،٦٠٣،٩٩١٢،٩٠٤،٦٨٣مجموع الوظيفة رقم 

٣٠٣،٦٩٢-٥٢،٦٣٣،٩٩١٢،٩٣٧،٦٨٣مجموع الفصل رقم  

٣٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤٠،٠٠٠-١٢٨،٠٠٠١٦٨،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٣٤،٤٠٠-٥٢،٠٠٠٨٦،٤٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٧٤،٤٠٠-١١٨٠،٠٠٠٢٥٤،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٤،٤٠٠-١٤١٨٠،٠٠٠٢٥٤،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٧٤،٤٠٠-٤٥٤١١٨٠،٠٠٠٢٥٤،٤٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٧٤،٤٠٠-٢١٧١٨٠،٠٠٠٢٥٤،٤٠٠مجموع الفصل رقم  

٣٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣،١٠٨،٩٥١-١٣،٠٠٠،٠٠٠١٦،١٠٨،٩٥١مساھمة للرواتب واألجور١

٩٧،١١٤-٩٧،١١٤مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٣،٢٠٦،٠٦٥-١١٣،٠٠٠،٠٠٠١٦،٢٠٦،٠٦٥مجموع الفقرة  رقم  

٣،٢٠٦،٠٦٥-١٤١٣،٠٠٠،٠٠٠١٦،٢٠٦،٠٦٥مجموع البند  رقم  

٣،٢٠٦،٠٦٥-٤٥٣١١٣،٠٠٠،٠٠٠١٦،٢٠٦،٠٦٥مجموع الوظيفة رقم 

٣،٢٠٦،٠٦٥-٢١٨١٣،٠٠٠،٠٠٠١٦،٢٠٦،٠٦٥مجموع الفصل رقم  

٤،٩٠٩،٨١٨-٩٦٥،٠٣٣،٧٥٤٦٩،٩٤٣،٥٧٢مجموع الباب  رقم  

٣٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٢،٩٦٠-١٩،٤٤٠٣٢،٤٠٠قرطاسية للمكاتب١

٥،٦٤٠-٣،٠٠٠٨،٦٤٠كتب ومراجع وصحف٢

٤،٣٢٠-٤،٣٢٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٢،٩٢٠-١٢٢،٤٤٠٤٥،٣٦٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٤،٩٥٠-٤٤،٥٥٠٤٩،٥٠٠نفقات تغذية٢

٢،٣٠٤٢،٣٠٤لوازم ادارية اخرى٩

٤،٩٥٠-٢٤٦،٨٥٤٥١،٨٠٤مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٨٦٤-٧،٧٧٦٨،٦٤٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٨٦٤-٣٧،٧٧٦٨،٦٤٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٩٨٠-٩٨٠بذور ونصوب وشتول٣

٩٨٠-٦٩٨٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٩،٧١٤-١١٧٧،٠٧٠١٠٦،٧٨٤مجموع البند  رقم  

٣٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٢٩٦-٣،٠٢٤٤،٣٢٠

١،٢٩٦-٢٣،٠٢٤٤،٣٢٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٤،٢٥٥-٢٥،٢٤٥٤٩،٥٠٠مطبوعات٢

٦٠،٧٥٠-٦،٧٥٠٦٧،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

١٠،٨٠٠-١٠،٨٠٠عالقات عامة اخرى٩

٩٥،٨٠٥-٤٣١،٩٩٥١٢٧،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٧،٠٠٠٥،٤٠٠١،٦٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٧،٠٠٠٥،٤٠٠١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٩،٢٠٠-١٩،٢٠٠بدالت اتعاب٢

١٢،٩٦٠١٢،٩٦٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٩،٢٠٠-٩١٢،٩٦٠٣٢،١٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٤،٧٠١-١٢٥٤،٩٧٩١٦٩،٦٨٠مجموع البند  رقم  

٣٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠-٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٣٦،٠٠٠-٢٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٦،٠٠٠-١٣١٠٣،٥٠٠١٣٩،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٣،٥٠٠-١٣،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٣،٥٠٠-٤١٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣٠،٠٣٨-٢٥،٧٦٢٥٥،٨٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣٠،٠٣٨-٩٢٥،٧٦٢٥٥،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٣،٥٣٨-١٦٢٥،٧٦٢٦٩،٣٠٠مجموع البند  رقم  

٢٢٣،٩٥٣-٢١٠٢٦١،٣١١٤٨٥،٢٦٤مجموع الوظيفة رقم  

٣٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١١،٨٧٥-٢٧،٥٠٠٣٩،٣٧٥تقديمات لنفقات اجتماعية٧

١١،٨٧٥-٤٢٧،٥٠٠٣٩،٣٧٥مجموع الفقرة  رقم  

١١،٨٧٥-١٥٢٧،٥٠٠٣٩،٣٧٥مجموع البند  رقم  

١١،٨٧٥-١٠٩١٢٧،٥٠٠٣٩،٣٧٥مجموع الوظيفة رقم 

٢٣٥،٨٢٨-١٢٨٨،٨١١٥٢٤،٦٣٩مجموع الفصل رقم  

٣٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

٣١،٢٠٠-٢٠،٠٠٠٥١،٢٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠-٢،٥٠٠٤،٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٣٣،٢٠٠-١٨٧٢،٥٠٠٩٠٥،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١،٣٥٩،٠٠٠-٥،٠٠٠،٠٠٠٦،٣٥٩،٠٠٠مالبس١

٨٠،٠٠٠،٠٠٠٧٢،٠٠٠،٠٠٠٨،٠٠٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

٢٢،٠٠٠-٤٠،٠٠٠٦٢،٠٠٠قرطاسية للمدارس٣

٤٤٥،٨٧١-١،٨٢٠،٠٠٠٢،٢٦٥،٨٧١محروقات وزيوت للمولدات٤

٥٠٠،٠٠٠-٢،٠٠٠،٠٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١١٦،٠٠٠-٥٠٠،٠٠٠٦١٦،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٨٩،٣٦٠،٠٠٠٨٣،٨٠٢،٨٧١٥،٥٥٧،١٢٩مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٨٢،٠٠٠،٠٠٠٨٢،٠٠٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٤٤٠،٠٠٠-٣،٠٠٠،٠٠٠٣،٤٤٠،٠٠٠زيوت وشحوم٢

٢١،٢٠٠،٠٠٠٢١،٢٠٠،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٤٤٠،٠٠٠-٣١٠٦،٢٠٠،٠٠٠١٠٦،٦٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٧٢،٩٥٠،٠٠٠٧٢،٩٥٠،٠٠٠ادوية١

٥،٤٩٢،٠٠٠٥،٤٩٢،٠٠٠مواد مخبرية٢

٤٧٨،٤٤٢،٠٠٠٧٨،٤٤٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٦٨،٠٠٠٦٨،٠٠٠مبيدات١

٥٦٨،٠٠٠٦٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٤٢،٥٠٠٤٢،٥٠٠مواد علفية٢

١٠،٢٠٠-١٠،٢٠٠بذور ونصوب وشتول٣

٦،٧٦٠-١٥،٠٠٠٢١،٧٦٠مواد بيطرية٤

١٦،٩٦٠-٦٥٧،٥٠٠٧٤،٤٦٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

٥٠٠،٠٠٠-٩،٥٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٩،٩٥٠،٠٠٠٩،٩٥٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٧٥،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠١٧٥،٠٠٠

٥٧٥،٠٠٠-٧٢٠،٢٥٠،٠٠٠٢٠،٨٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم متخصصة٨
٩،٠٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠لوازم متخصصة١

٨٩،٠٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد استھالكية اخرى٩
٢٢،٠٠٠-٥٠،٠٠٠٧٢،٠٠٠مواد استھالكية اخرى١

٢٢،٠٠٠-٩٥٠،٠٠٠٧٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٣٠٤،٣٠٠،٠٠٠٢٩٩،٨٣٠،٠٣١٤،٤٦٩،٩٦٩مجموع البند  رقم  

٣٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٧٥٠،٠٠٠-١،٥٠٠،٠٠٠٢،٢٥٠،٠٠٠

٧٥٠،٠٠٠-٢١،٥٠٠،٠٠٠٢،٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٢،٠٠٠-١٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠بريد١

١٢،٠٠٠-٣١٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠اعالنات١

٣٩٨،٠٠٠-٤٠٠،٠٠٠٧٩٨،٠٠٠مطبوعات٢

٧٥،٠٠٠-٧٥،٠٠٠١٥٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٦،٠٠٠-٦،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٢٠،٠٠٠-٢٠،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٩٩،٠٠٠-٤٤٩٥،٠٠٠٩٩٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٥،٠٠٠-٣٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠تامين١

١٥،٠٠٠-٥٣٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٢٥٠،٠٠٠-٧٥٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٢٥٠،٠٠٠-٦٧٥٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٦،٦٠٠،٠٠٠٦،٦٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٠٠،٠٠٠-٣٣٠،٠٠٠٤٣٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٠٠،٠٠٠-٩٦،٩٣٠،٠٠٠٧،٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٦٢٦،٠٠٠-١٢٢٠،٢٢٢،٠٠٠٢١،٨٤٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٩٧٨،٥٠٠،٠٠٠١،٩٦٠،٠٠٠،٠٠٠١٨،٥٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١١،٩٧٨،٥٠٠،٠٠٠١،٩٦٠،٠٠٠،٠٠٠١٨،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٨٠٠،٠٠٠-٤٠،٠٠٠،٠٠٠٤٠،٨٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٩،٦٠٠٩،٦٠٠اجور االجراء٢

٢٣،٠٠٠٢٣،٠٠٠اجور المتعاملين٣

٨٠٠،٠٠٠-٢٤٠،٠٣٢،٦٠٠٤٠،٨٣٢،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٧١،٧٥٠-٧،٠٠٠٧٨،٧٥٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٥٠،٠٠٠-٢،٢٥٠،٠٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٦٨٠،٠٠٠-٤،٠٠٠،٠٠٠٤،٦٨٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١،٠٠١،٧٥٠-٣٦،٢٥٧،٠٠٠٧،٢٥٨،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٨٠،٠٠٠-٨٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠مكافاءات١

٨٠،٠٠٠-٥٨٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢،٠٢٤،٨٦٩،٦٠٠٢،٠٠٨،٢٥١،٣٥٠١٦،٦١٨،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٣٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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  

٣٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣،٠٠٠-٧،٠٠٠١٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣،٠٠٠-٣،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٦،٠٠٠-٣٧،٠٠٠١٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٥٠،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٧،٥٠٠-٧،٥٠٠١٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

١٥٧،٥٠٠-٤١٠٧،٥٠٠٢٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٤٦،٣٥٢-٧٥،٠٠٠١٢١،٣٥٢دراسات١

٤٦،٣٥٢-٥٧٥،٠٠٠١٢١،٣٥٢مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٠٠،٠٠٠-٢٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣٨،٠٠٠-٥٠،٠٠٠٨٨،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٣٨،٠٠٠-٩٢٥٠،٠٠٠٣٨٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٤٧،٨٥٢-١٦١٥،٧٣٩،٥٠٠١٦،٠٨٧،٣٥٢مجموع البند  رقم  

٢١٠٢،٣٦٥،١٦٩،١٠٠٢،٣٤٦،٠٥٤،٧٣٣١٩،١١٤،٣٦٧مجموع الوظيفة رقم  

٣٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٠،٠٠٠-٤٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠نفقات استشفاء١

١٠،٠٠٠-٧٤٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠،٠٠٠-١٦٤٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠،٠٠٠-٧٣١٤٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٩،٤٥٠،٠٠٠-١،٠٥٠،٠٠٠١٠،٥٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

(دورات تدريبية في الخارج)

٩،٤٥٠،٠٠٠-١١،٠٥٠،٠٠٠١٠،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩،٤٥٠،٠٠٠-١٣١،٠٥٠،٠٠٠١٠،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩،٤٥٠،٠٠٠-٩٥٢١،٠٥٠،٠٠٠١٠،٥٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢١٨،٤٥٠،٠٠٠٢١٨،٤٥٠،٠٠٠نفقات معالجة في المستشفيات٥

٤،٠٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة٨

٤٢٢٢،٤٥٠،٠٠٠٢٢٢،٤٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٢٢،٤٥٠،٠٠٠٢٢٢،٤٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١١٢٢٢،٤٥٠،٠٠٠٢٢٢،٤٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

١٠٢٤

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

تقديمات أخرى للشيخوخة

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٤٥،٠٠٠-٤٥،٠٠٠٩٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٤٥،٠٠٠-٢٤٥،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٥،٠٠٠-١٤٤٥،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥،٠٠٠-١٠٢٤٤٥،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥٠٠،٠٠٠-٨،٥٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠تقديمات وفاة٤

٥٠٠،٠٠٠-٤٨،٥٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠٠،٠٠٠-١٥٨،٥٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠٠،٠٠٠-١٠٣١٨،٥٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٦٠،٣٠٨،٠٠٠٦٠،٣٠٨،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٦٠،٣٠٨،٠٠٠٦٠،٣٠٨،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
١٠٠،٠٠٠-٥٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٠٠،٠٠٠-٧٥٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٠،٠٠٠-١٥٧٦،٥٠٨،٠٠٠٧٦،٦٠٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٠،٠٠٠-١٠٤١٧٦،٥٠٨،٠٠٠٧٦،٦٠٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤٢،٩٥٠،٠٠٠٤٢،٩٥٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

١٠٧،٩٤٨،٧٢٥١٠٧،٩٤٨،٧٢٥تقديمات مدرسية٦

٥٥٣،٧٥٠-١،٢٩٥،٠٠٠١،٨٤٨،٧٥٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٥٥٣،٧٥٠-٤١٥٢،١٩٣،٧٢٥١٥٢،٧٤٧،٤٧٥مجموع الفقرة  رقم  

٥٥٣،٧٥٠-١٥١٥٢،١٩٣،٧٢٥١٥٢،٧٤٧،٤٧٥مجموع البند  رقم  

٥٥٣،٧٥٠-١٠٩١١٥٢،١٩٣،٧٢٥١٥٢،٧٤٧،٤٧٥مجموع الوظيفة رقم 

٢٢،٨٢٥،٩٥٥،٨٢٥٢،٨١٧،٥٠٠،٢٠٨٨،٤٥٥،٦١٧مجموع الفصل رقم  

٣٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٣

٣٣٦

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المحاكم العسكرية

المحاكم الخاصة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١،٩٢٤-٢٠،٠٠٠٢١،٩٢٤قرطاسية للمكاتب١

١،٣٥٠-٢،٠٢٥٣،٣٧٥كتب ومراجع وصحف٢

٣،٣٠٧-١،٤١٨٤،٧٢٥لوازم مكتبية اخرى٩

٦،٥٨١-١٢٣،٤٤٣٣٠،٠٢٤مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١،٢١٥-١٠،٩٣٥١٢،١٥٠نفقات تغذية٢

٧،٨٤٩٧،٨٤٨١لوازم ادارية اخرى٩

١،٢١٤-٢١٨،٧٨٤١٩،٩٩٨مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١،٢١٥-٦،٨٨٥٨،١٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

١،٢١٥-٣٦،٨٨٥٨،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢٢٩-١،٣٠١١،٥٣٠مبيدات١

٢٢٩-٥١،٣٠١١،٥٣٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
١،٥٣٠-١،٥٣٠بذور ونصوب وشتول٣

١،٥٣٠-٦١،٥٣٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٦،٧٥٠-٦٠،٧٥٠٦٧،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٦،٧٥٠-٧٦٠،٧٥٠٦٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٧،٥١٩-١١١١١،١٦٣١٢٨،٦٨٢مجموع البند  رقم  

٣٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،١٦٠-٣،٢٤٠٥،٤٠٠

٢،١٦٠-٢٣،٢٤٠٥،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٠٠٠-١٧،٠٠٠١٨،٠٠٠مطبوعات٢

٩٠٠-٩٠٠اعياد وتمثيل٣

١،٩٠٠-٤١٧،٠٠٠١٨،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤،٠٦٠-١٢٢٠،٢٤٠٢٤،٣٠٠مجموع البند  رقم  

٣٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

٥٢٠،٠٠٠٥٢٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٥٢٠،١٠٠٥٢٠،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٥٤٥،١٠٠٥٤٥،١٠٠مجموع البند  رقم  

٣٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٣

٣٣٦

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المحاكم العسكرية

المحاكم الخاصة

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٦٩،٦١٥-٢٩،٨٣٥٩٩،٤٥٠نفقات شتى متنوعة٩

٦٩،٦١٥-٩٢٩،٨٣٥٩٩،٤٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٩،٦١٥-١٦٢٩،٨٣٥٩٩،٤٥٠مجموع البند  رقم  

٩١،١٩٤-٣٣٦٧٠٦،٣٣٨٧٩٧،٥٣٢مجموع الوظيفة رقم  

٩١،١٩٤-٣٧٠٦،٣٣٨٧٩٧،٥٣٢مجموع الفصل رقم  

٣٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٤

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

الدفاع العسكري

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٦،٣٠٠-٣٥،٠٠٠٥١،٣٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٢٧٥-٧،٥٠٠٨،٧٧٥كتب ومراجع وصحف٢

٥،٠٠٠٤،٨٦٠١٤٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٧،٤٣٥-١٤٧،٥٠٠٦٤،٩٣٥مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢،٩٠٠-٧،٠٠٠٩،٩٠٠مالبس١

١٥،٠٠٠١٣،٢٨٤١،٧١٦نفقات تغذية٢

٣،١٩٥-٩،٠٠٠١٢،١٩٥لوازم ادارية اخرى٩

٤،٣٧٩-٢٣١،٠٠٠٣٥،٣٧٩مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٥،٠٠٠١٤،٨٥٠١٠،١٥٠زيوت وشحوم٢

٧٥،٠٠٠٤٠،٥٠٠٣٤،٥٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣١٠٠،٠٠٠٥٥،٣٥٠٤٤،٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢،٥٠٠١،٩٥٩٥٤١مبيدات١

٥٢،٥٠٠١،٩٥٩٥٤١مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
١،٩٥٩-١،٩٥٩بذور ونصوب وشتول٣

١،٩٥٩-٦١،٩٥٩مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١،٧٦٤-٤،٥٣٦٦،٣٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٩،٠٠٠-٢٧،٠٠٠٣٦،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤،٨٦٠-٥،٩٤٠١٠،٨٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣،٩٠٠-١،٥٠٠٥،٤٠٠

١٩،٥٢٤-٧٣٨،٩٧٦٥٨،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد استھالكية اخرى٩
٧٤٠-٢،٥٠٠٣،٢٤٠مواد استھالكية اخرى١

٧٤٠-٩٢،٥٠٠٣،٢٤٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٤

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

الدفاع العسكري

١١٢٢٢،٤٧٦٢٢١،٣٢٢١،١٥٤مجموع البند  رقم  

٣٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣٥،٠٠٠٣٢،٤٠٠٢،٦٠٠

٢٣٥،٠٠٠٣٢،٤٠٠٢،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٥٤٠-٥٤٠١،٠٨٠بريد١

٥٤٠-٣٥٤٠١،٠٨٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٠،٠٠٠-٣٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠اعالنات١

١٤،٠٠٠-٤٠،٠٠٠٥٤،٠٠٠مطبوعات٢

١،٨٢٠-٢،٥٠٠٤،٣٢٠اعياد وتمثيل٣

٢٥،٨٢٠-٤٧٧،٥٠٠١٠٣،٣٢٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٥،٠٠٠١٥،٣٠٠٩،٧٠٠تامين١

٥٢٥،٠٠٠١٥،٣٠٠٩،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٠،٠٠٠-٧٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٤٠،٠٠٠٣١،٥٠٠٨،٥٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١،٥٠٠-٩١١٠،٠٠٠١١١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥،٥٦٠-١٢٢٤٨،٠٤٠٢٦٣،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٣٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠١٣،٣٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١١٣،٣٠٠،٠٠٠١٣،٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣،٤٠٠،٠٠٠٣،٤٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٣،٤٠٠،٠٠٠٣،٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٧،٨٠٠-٢٠،٠٠٠٣٧،٨٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٥،٠٠٠-٣٨٠،٠٠٠٤٠٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣١،٣٦٠-٨٠،٦٤٠١١٢،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٧٤،١٦٠-٣٤٨٠،٦٤٠٥٥٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٤،٠٠٠-١٤،٠٠٠مكافاءات١

١٤،٠٠٠-٥١٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٨،١٦٠-١٣١٧،١٨٠،٦٤٠١٧،٢٦٨،٨٠٠مجموع البند  رقم  

٣٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٤

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

الدفاع العسكري

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٧٨،٠٠٠٧٦،٥٠٠١،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٧٨،٠٠٠٧٦،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٢،٧٠٠-٢،٧٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢،٧٠٠-٤٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥،١٥٠-٤،٣٠٠٩،٤٥٠رسوم وضرائب مختلفة١

١١،٠٠٠-٢٥،٠٠٠٣٦،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٦،١٥٠-٩٢٩،٣٠٠٤٥،٤٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٧،٣٥٠-١٦١٠٧،٣٠٠١٢٤،٦٥٠مجموع البند  رقم  

١١٩،٩١٦-٢١٠١٧،٧٥٨،٤٥٦١٧،٨٧٨،٣٧٢مجموع الوظيفة رقم  

٣٥٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٢،٠٠٠-٤٠،٠٠٠٥٢،٠٠٠تقديمات وفاة٤

١٢،٠٠٠-٤٤٠،٠٠٠٥٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢،٠٠٠-١٥٤٠،٠٠٠٥٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢،٠٠٠-١٠٣١٤٠،٠٠٠٥٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٥٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٤

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٠،٠٠٠-٤٢٥،٠٠٠٤٣٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٠،٠٠٠-٣٤٢٥،٠٠٠٤٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢،٠٠٠-١٨،٠٠٠٢٠،٠٠٠تقديمات زواج٢

٥،٠٠٠-١٧،٠٠٠٢٢،٠٠٠تقديمات والدة٣

٧،٠٠٠-٤٣٥،٠٠٠٤٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٦٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٦٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٧،٠٠٠-١٥٥٢٥،٠٠٠٥٤٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٧،٠٠٠-١٠٤١٥٢٥،٠٠٠٥٤٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٥٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥٠،٠٠٠-٧٠٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

٤١٢،٥٠٠-١،٥٠٠،٠٠٠١،٩١٢،٥٠٠تقديمات مدرسية٦

٤،٥٠٠-١٠،٥٠٠١٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٦٧،٠٠٠-٤٢،٢١٠،٥٠٠٢،٦٧٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٦٧،٠٠٠-١٥٢،٢١٠،٥٠٠٢،٦٧٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٤٦٧،٠٠٠-١٠٩١٢،٢١٠،٥٠٠٢،٦٧٧،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦١٥،٩١٦-٤٢٠،٥٣٣،٩٥٦٢١،١٤٩،٨٧٢مجموع الفصل رقم  

٣٦٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٥

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المفتشية العامة

الدفاع العسكري

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٥،٤٠٠٥،٤٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٣٦٣-١،٠٠٠٢،٣٦٣كتب ومراجع وصحف٢

٨٠٠-١،٠٠٠١،٨٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢،١٦٣-١٧،٤٠٠٩،٥٦٣مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣،٤٠٠-٢،٠٠٠٥،٤٠٠مالبس١

٦،٣٠٠٦،٣٠٠نفقات تغذية٢

١،٠٠٠-٨،٠٠٠٩،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٤،٤٠٠-٢١٦،٣٠٠٢٠،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢،٥٠٠-٢٠،٠٠٠٢٢،٥٠٠زيوت وشحوم٢

٨٥،٥٠٠٨٥،٥٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٢،٥٠٠-٣١٠٥،٥٠٠١٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٤،٠٠٠٣،٤٢٠٥٨٠مياه (بدل مقطوعية)١

١،٥٨٠-١٦،٤٢٠١٨،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٩٠٠٩٠٠

١،٠٠٠-٧٢١،٣٢٠٢٢،٣٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠،٠٦٣-١١١٥٠،٥٢٠١٦٠،٥٨٣مجموع البند  رقم  

٣٦١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥،٠٠٠-٧٦،٠٠٠٨١،٠٠٠

٥،٠٠٠-٢٧٦،٠٠٠٨١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٣٥٠١،٣٥٠مطبوعات٢

٣،٧٤٠-٤،٠٠٠٧،٧٤٠اعياد وتمثيل٣

٣،٧٤٠-٤٥،٣٥٠٩،٠٩٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٥،٥٠٠٤،٥٠٠١،٠٠٠تامين١

٥٥،٥٠٠٤،٥٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧،٧٤٠-١٢٨٦،٨٥٠٩٤،٥٩٠مجموع البند  رقم  

٣٦٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٥

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المفتشية العامة

الدفاع العسكري

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٦٣٠٦٣٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣،٦٠٠٣،٦٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٤،٢٣٠٤،٢٣٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٤،٢٣٠٤،٢٣٠مجموع البند  رقم  

١٧،٨٠٣-٢١٠٢٤١،٦٠٠٢٥٩،٤٠٣مجموع الوظيفة رقم  

٣٦٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤،٥٠٠-١٠،٥٠٠١٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤،٥٠٠-٤١٠،٥٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤،٥٠٠-١٥١٠،٥٠٠١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤،٥٠٠-١٠٩١١٠،٥٠٠١٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٢،٣٠٣-٥٢٥٢،١٠٠٢٧٤،٤٠٣مجموع الفصل رقم  

٣٦٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٦

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المجلس العسكري

الدفاع العسكري

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣،٧٨٠٣،٧٨٠قرطاسية للمكاتب١

١٥٠-١،٢٠٠١،٣٥٠كتب ومراجع وصحف٢

١٥٠-١،٢٠٠١،٣٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

٣٠٠-١٦،١٨٠٦،٤٨٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣،١٥٠٣،١٥٠نفقات تغذية٢

٢٣،١٥٠٣،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٠٠-١١٩،٣٣٠٩،٦٣٠مجموع البند  رقم  

٣٦٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٧٤٠-١،٥٠٠٣،٢٤٠اعياد وتمثيل٣

١،٧٤٠-٤١،٥٠٠٣،٢٤٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢،٧٠٠٢،٧٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢،٧٠٠٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٧٤٠-١٢٤،٢٠٠٥،٩٤٠مجموع البند  رقم  

٣٦٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٦

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المجلس العسكري

الدفاع العسكري

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٨٥-٢،٧٥٠٢،٨٣٥نفقات شتى متنوعة٩

٨٥-٩٢،٧٥٠٢،٨٣٥مجموع الفقرة  رقم  

٨٥-١٦٢،٧٥٠٢،٨٣٥مجموع البند  رقم  

٢،١٢٥-٢١٠١٦،٢٨٠١٨،٤٠٥مجموع الوظيفة رقم  

٢،١٢٥-٦١٦،٢٨٠١٨،٤٠٥مجموع الفصل رقم  

١٠٢،٨٤٧،٧٥٣،٣١٠٢،٨٤٠،٢٦٥،٠٥٩٧،٤٨٨،٢٥١مجموع الباب  رقم  

٣٦٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٧،٧٥٠-٣٥،٠٠٠٤٢،٧٥٠قرطاسية للمكاتب١

٦،١٥٠-٦،٠٠٠١٢،١٥٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٢٠١-٥٠٠١،٧٠١لوازم مكتبية اخرى٩

١٥،١٠١-١٤١،٥٠٠٥٦،٦٠١مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢،٢٢٣٢،٢٢٣لوازم ادارية اخرى٩

٢٢،٢٢٣٢،٢٢٣مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٧٢٥-٤،٠٠٠٤،٧٢٥محروقات سائلة١

٧٢٥-٣٤،٠٠٠٤،٧٢٥مجموع الفقرة  رقم  

١٥،٨٢٦-١١٤٧،٧٢٣٦٣،٥٤٩مجموع البند  رقم  

٣٦٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥،٠٠٠-٢٢،٠٠٠٢٧،٠٠٠

٥،٠٠٠-٢٢٢،٠٠٠٢٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨،٧٨٠-٨٥،٠٠٠٩٣،٧٨٠مطبوعات٢

٤،٥٠٠-٤،٥٠٠٩،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٣،٦٠٠-٣،٦٠٠عالقات عامة اخرى٩

١٦،٨٨٠-٤٨٩،٥٠٠١٠٦،٣٨٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٣،٠٠٠٢،٨٨٠١٢٠تامين١

٥٣،٠٠٠٢،٨٨٠١٢٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٤،٠٠٠٤،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٩٤،٠٠٠٩٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢١،٧٦٠-١٢٢٠٨،٥٠٠٢٣٠،٢٦٠مجموع البند  رقم  

٣٦٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥٠٣،٥٠٠٥٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٢٧،٦٠٠٣٢٧،٦٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٣٦٣،٦٠٠٣٦٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٥٤،٤٨٠-٦،٠٠٠٦٠،٤٨٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥٤،٤٨٠-٣٥٦،٠٠٠١١٠،٤٨٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٦،٤٠٠-٦،٤٠٠١٢،٨٠٠مكافاءات١

٦،٤٠٠-٥٦،٤٠٠١٢،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٠،٨٨٠-١٣٩٢٩،٥٠٠٩٩٠،٣٨٠مجموع البند  رقم  

٣٧٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٦،٣٠٠-٦،٣٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٦،٣٠٠-٤٦،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١،٨٠٠١،٨٠٠دراسات١

٥١،٨٠٠١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤٠٠-٥،٠٠٠٥،٤٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٤٠٠-٩٥،٠٠٠٥،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦،٧٠٠-١٦٦،٨٠٠١٣،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٥،١٦٦-٩٨١١،١٩٢،٥٢٣١،٢٩٧،٦٨٩مجموع الوظيفة رقم  

٣٧١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٠٠٠-١٠،٠٠٠١٢،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢،٠٠٠-٣١٠،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٢،٠٠٠١٠،٠٠٠٢،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٢،٠٠٠١٠،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٢،٠٠٠٢٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٢،٠٠٠٢٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٠٥،١٦٦-١١،٢١٤،٥٢٣١،٣١٩،٦٨٩مجموع الفصل رقم  

٣٧٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٣،١٦٠-٤،٤٠٠٧،٥٦٠كتب ومراجع وصحف٢

٢٩٦-١،٠٠٠١،٢٩٦لوازم مكتبية اخرى٩

١٣٠٥،٤٠٠٢٧٨،٨٥٦٢٦،٥٤٤مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢،٥٠٠٢،١٦٠٣٤٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢،٥٠٠٢،١٦٠٣٤٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٥،٠٠٠١١،٧٠٠٣،٣٠٠محروقات سائلة١

٣١٥،٠٠٠١١،٧٠٠٣،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢٠،٠٠٠-٢٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٨٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٣٥،٠٠٠١٣٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١،٥٠٠-٣،٠٠٠٤،٥٠٠

٧٦٤٣،٠٠٠٥٤٤،٥٠٠٩٨،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٩٦٥،٩٠٠٨٣٧،٢١٦١٢٨،٦٨٤مجموع البند  رقم  

٣٧٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠٣٠٦،٠٠٠٣٤،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣٤٠،٠٠٠٣٠٦،٠٠٠٣٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠

٢٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٤،٣٠٠٢٤،٣٠٠بريد١

٣٢٤،٣٠٠٢٤،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢،٢٠٠-٥،٠٠٠٧،٢٠٠اعالنات١

٦٥٠،٠٠٠٥٨٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠مطبوعات٢

٣،٦٠٠-٣،٦٠٠٧،٢٠٠اعياد وتمثيل٣

٢،٧٠٠-٢،٧٠٠معارض ومھرجانات٤

٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠عالقات عامة اخرى٩

ـ  نشاطات وحفالت ومكآفات تشجيعية 
وجوائز عينيه ومخيمات

١٨،٠٠٠

٤،٥٠٠ـ  دعاية واعالن 

٤٦٨١،١٠٠٦٢٤،٦٠٠٥٦،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠تامين١

٥٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٦٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

 مليون للتعاقد مع اطباء للكشف١٢٫٥منھا 
على بعض الحاالت الخاصة

٩٦٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،١٨١،٩٠٠١،٠٥١،٤٠٠١٣٠،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٣٧٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٣٦٠،٠٠٠-٤٦،٥٠٠،٠٠٠٤٧،٨٦٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،٣٦٠،٠٠٠-١٤٦،٥٠٠،٠٠٠٤٧،٨٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٤٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٥،٠٠٠-١٢٥،٠٠٠١٥٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٥،٠٠٠-٢٥٧٥،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٩٥،٢٥٦-١٠،٥٨٤١٠٥،٨٤٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٢٨،٧٨٠-١،٨٠٠،٠٠٠١،٩٢٨،٧٨٠تعويض نقل مؤقت٣

١٤،٤٠٠،٠٠٠١٤،٤٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٢٤،٠٣٦-٣١٦،٢١٠،٥٨٤١٦،٤٣٤،٦٢٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٤،٤٠٠-١٤،٤٠٠٢٨،٨٠٠مكافاءات١

١٤،٤٠٠-٥١٤،٤٠٠٢٨،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٦٢٣،٤٣٦-١٣٦٣،٢٩٩،٩٨٤٦٤،٩٢٣،٤٢٠مجموع البند  رقم  

٣٧٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٦٤٨،٠٠٠-٩٧٢،٠٠٠١،٦٢٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٩٧٢،٠٠٠ـ  مساھمة في برنامج تطوير التعليم العام 

٦٤٨،٠٠٠-١٩٧٢،٠٠٠١،٦٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مساھمات لغير القطاع العام٢
٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠منح للطالب٣

٢٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٤٨،٠٠٠-١٤١،٠٣٢،٠٠٠١،٦٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٧٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤١،٤٠٠٤١،٤٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٤١،٤٠٠٤١،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٨،٧٧٥-٨،٧٧٥وفود ومؤتمرات في الداخل١

٨،٧٧٥-٤٨،٧٧٥مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢،٠٢٠-٥٠٠٢،٥٢٠رسوم وضرائب مختلفة١

٩٣،٦٠٠٩٣،٦٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢،٠٢٠-٩٩٤،١٠٠٩٦،١٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠،٧٩٥-١٦١٣٥،٥٠٠١٤٦،٢٩٥مجموع البند  رقم  

٢،٠٢٣،٠٤٧-٩٨١٦٦،٦١٥،٢٨٤٦٨،٦٣٨،٣٣١مجموع الوظيفة رقم  

٣٧٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٨٥٠،٠٠٠٦٤٠،٠٠٠٢١٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٨٥٠،٠٠٠٦٤٠،٠٠٠٢١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥،٠٠٠-٤٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥،٠٠٠-٧٤٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨٩٠،٠٠٠٦٨٥،٠٠٠٢٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٨٩٠،٠٠٠٦٨٥،٠٠٠٢٠٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١،٨١٨،٠٤٧-٢٦٧،٥٠٥،٢٨٤٦٩،٣٢٣،٣٣١مجموع الفصل رقم  

٣٧٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٠،٢٥٠،٠٠٠٢٠،٢٥٠،٠٠٠ايجارات مدارس وصيانتھا٢

١٢٠،٢٥٠،٠٠٠٢٠،٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢٠،٢٥٠،٠٠٠٢٠،٢٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٧٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣٠،٠٠٠،٠٠٠-٤٩٠،٠٠٠،٠٠٠٥٢٠،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣٠،٠٠٠،٠٠٠-١٤٩٠،٠٠٠،٠٠٠٥٢٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٥،٠٠٠،٠٠٠-١٠٥،٠٠٠،٠٠٠١١٠،٠٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥،٠٠٠،٠٠٠-٢١٠٥،٠٠٠،٠٠٠١١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢،٢٥٠،٠٠٠-١٩،٠٠٠،٠٠٠٢١،٢٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢،٢٥٠،٠٠٠-٣١٩،٠٠٠،٠٠٠٢١،٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٧،٢٥٠،٠٠٠-١٣٦١٤،٠٠٠،٠٠٠٦٥١،٢٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٨٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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  

٣٨١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٧،٠٠٠-٢٠،٠٠٠٢٧،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٧،٠٠٠-٩٢٠،٠٠٠٢٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧،٠٠٠-١٦٢٠،٠٠٠٢٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٧،٢٥٧،٠٠٠-٩١٢٧٢٤،٢٧٠،٠٠٠٧٦١،٥٢٧،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٨٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٦٠،٧٥٠٦٠،٧٥٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  بدل نقل التالمذة 

١٦٠،٧٥٠٦٠،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٦٠،٧٥٠٦٠،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٩٦١٦٠،٧٥٠٦٠،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٨٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤٥،٧٠٠،٠٠٠٤٥،٧٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

دعم صناديق المدارس الرسمية:

ـ مساھمة الدوله في صناديق المدارس 

٣١،٥٠٠،٠٠٠ـ  بدل إعفاء التالمذة من رسوم االھل 

١١،٥٠٠،٠٠٠ـ  دعم تدريس المواد االجرائية 

٢،٧٠٠،٠٠٠ـ  دعم مجانية الكتاب المدرسي 

١٤٥،٧٠٠،٠٠٠٤٥،٧٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٤٥،٧٠٠،٠٠٠٤٥،٧٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٨١٤٥،٧٠٠،٠٠٠٤٥،٧٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٨٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٧٥٠،٠٠٠-٨،٢٥٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

١،٧٥٠،٠٠٠-٣٨،٢٥٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٧٥٠،٠٠٠-١٥٨،٢٥٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١،٧٥٠،٠٠٠-١٠٤١٨،٢٥٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٩،٠٠٧،٠٠٠-٣٧٧٨،٢٨٠،٧٥٠٨١٧،٢٨٧،٧٥٠مجموع الفصل رقم  

٣٨٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٦،٠٠٠-٢٠،٠٠٠٣٦،٠٠٠

١٦،٠٠٠-٧٢٠،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦،٠٠٠-١١٢٠،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٨٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٠،٨٠٠،٠٠٠١٠،٨٠٠،٠٠٠ايجارات مدارس وصيانتھا٢

١١٠،٨٠٠،٠٠٠١٠،٨٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٠،٨٠٠،٠٠٠١٠،٨٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٨٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣،٠٠٠،٠٠٠-٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠٣٠٣،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣،٠٠٠،٠٠٠-١٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠٣٠٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٨،٠٠٠،٠٠٠-٢٧،٠٠٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٨،٠٠٠،٠٠٠-٢٢٧،٠٠٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢،٠٠٠،٠٠٠-٩،٥٠٠،٠٠٠١١،٥٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢،٠٠٠،٠٠٠-٣٩،٥٠٠،٠٠٠١١،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣،٠٠٠،٠٠٠-١٣٣٣٦،٥٠٠،٠٠٠٣٤٩،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٨٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٦٠٠-١٠،٠٠٠١٢،٦٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢،٦٠٠-٩١٠،٠٠٠١٢،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢،٦٠٠-١٦١٠،٠٠٠١٢،٦٠٠مجموع البند  رقم  

١٣،٠١٨،٦٠٠-٩٢٢٣٤٧،٣٣٠،٠٠٠٣٦٠،٣٤٨،٦٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٨٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٠٠٠،٠٠٠-٦،٥٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢،٠٠٠،٠٠٠-٣٦،٥٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢،٠٠٠،٠٠٠-١٥٦،٥٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢،٠٠٠،٠٠٠-١٠٤١٦،٥٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٥،٠١٨،٦٠٠-٤٣٥٣،٨٣٠،٠٠٠٣٦٨،٨٤٨،٦٠٠مجموع الفصل رقم  

٣٩٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٠،٠٠٠٧،٨٦٧٢،١٣٣قرطاسية للمكاتب١

١،٢٠٠-١،٥٠٠٢،٧٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٨٥٠-٥٠٠١،٣٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٢،٠٠٠١١،٩١٧٨٣مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢،٧٠٠٢،٧٠٠محروقات سائلة١

٣٢،٧٠٠٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣،٦٠٠-٣،٦٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢،١٦٠-٢،١٦٠

٥،٧٦٠-٧٥،٧٦٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٦٧٧-١١١٤،٧٠٠٢٠،٣٧٧مجموع البند  رقم  

٣٩١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥،٧٦٠٥،٧٦٠

٢٥،٧٦٠٥،٧٦٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٠،٠٠٠٦،٠٧٥٣،٩٢٥بريد١

٣١٠،٠٠٠٦،٠٧٥٣،٩٢٥مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣٠٠-١،٥٠٠١،٨٠٠اعالنات١

١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠مطبوعات٢

٣،٦٠٠-٣،٦٠٠٧،٢٠٠اعياد وتمثيل٣

٣،٩٠٠-٤١٥،٩٠٠١٩،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١،٦٠٠١،٤٤٠١٦٠تامين١

٥١،٦٠٠١،٤٤٠١٦٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٤٠٠-٢،٠٠٠٢،٤٠٠بدالت اتعاب٢

٢،٥٠٠٢،١٦٠٣٤٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٦٠-٩٤،٥٠٠٤،٥٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣٧،٧٦٠٣٧،٦٣٥١٢٥مجموع البند  رقم  

٣٩٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤٥،٠٠٠-١٧٥،٠٠٠٢٢٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤٥،٠٠٠-١١٧٥،٠٠٠٢٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٣،٦٢٠-١،٥٠٠١٥،١٢٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥،٠٠٠-٤٦،٠٠٠٥١،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٤٠،٠٠٠٤٤٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١٨،٦٢٠-٣٤٨٧،٥٠٠٥٠٦،١٢٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣،٢٠٠-٣،٢٠٠٦،٤٠٠مكافاءات١

٣،٢٠٠-٥٣،٢٠٠٦،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٦،٨٢٠-١٣١،١٦٥،٧٠٠١،٢٣٢،٥٢٠مجموع البند  رقم  

٣٩٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

البيت اللبناني الفرنسي

١٣٠،٠٠٠١٣٠،٠٠٠منح للطالب٣

٢١٦٧،٥٠٠١٦٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٦٧،٥٠٠١٦٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٣٩٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٠٠-٣،٥٠٠٣،٦٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٠٠-٣٣،٥٠٠٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٥،٤٠٠-٥،٤٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٥،٤٠٠-٤٥،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٦٠٠-٣،٠٠٠٣،٦٠٠دراسات١

(بما فيھا التدريب )

٦٠٠-٥٣،٠٠٠٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣٦،٠٠٠٣٢،٩٤٠٣،٠٦٠نفقات شتى متنوعة٩

(امتحانات الكولوكيوم )

٩٣٦،٠٠٠٣٢،٩٤٠٣،٠٦٠مجموع الفقرة  رقم  

٣،٠٤٠-١٦٤٢،٥٠٠٤٥،٥٤٠مجموع البند  رقم  

٧٥،٤١٢-٩٤١١،٤٢٨،١٦٠١،٥٠٣،٥٧٢مجموع الوظيفة رقم  

٣٩٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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 

٧٥،٤١٢-٥١،٤٤٨،١٦٠١،٥٢٣،٥٧٢مجموع الفصل رقم  

٣٩٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٦٦٥-١٢،٨٣٥١٣،٥٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢٠٠-٣،٨٥٠٤،٠٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٦٧-١،٢٨٣١،٣٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

٩٣٢-١١٧،٩٦٨١٨،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٩،٩٧٣-٥٠،٣٢٧٦٠،٣٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،٢٧٢-٤٣،٨٠٨٤٦،٠٨٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٧١-٣،٢٨٥٣،٤٥٦لوازم ادارية اخرى٩

١٢،٤١٦-٢٩٧،٤٢٠١٠٩،٨٣٦مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣٨٠-٧،٣٠٠٧،٦٨٠محروقات سائلة١

٣٨٠-٣٧،٣٠٠٧،٦٨٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٥،٣٢٥-١٠٢،٦٧٥١٠٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٢،٥٩٦-٨٢١،٤٠٤٨٦٤،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤،٢٦٠-٨٢،١٤٠٨٦،٤٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣٥٥-٦،٨٤٥٧،٢٠٠

٥٢،٥٣٦-٧١،٠١٣،٠٦٤١،٠٦٥،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد استھالكية اخرى٩
٤١،٩٣٠-٨٠٨،٥٧٠٨٥٠،٥٠٠مواد استھالكية اخرى١

٤١،٩٣٠-٩٨٠٨،٥٧٠٨٥٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٨،١٩٤-١١١،٩٤٤،٣٢٢٢،٠٥٢،٥١٦مجموع البند  رقم  

٣٩٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤٥،٥٠٠-٨،٥٠٠٥٤،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٧٧،١٧٨٧٧،١٧٨ايجارات مدارس وصيانتھا٢

١٨٥،٦٧٨٥٤،٠٠٠٣١،٦٧٨مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١،٣٣١-٢٥،٦٦٩٢٧،٠٠٠

١،٣٣١-٢٢٥،٦٦٩٢٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤٠٠-٧،٧٠٠٨،١٠٠اعالنات١

٤٤٤-٨،٥٥٦٩،٠٠٠مطبوعات٢

٥٤٠-٥٤٠١،٠٨٠اعياد وتمثيل٣

١،٠٨٠-١،٠٨٠معارض ومھرجانات٤

٢،٤٦٤-٤١٦،٧٩٦١٩،٢٦٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢،٢١٩-٤٢،٧٨١٤٥،٠٠٠تامين١

٢،٢١٩-٥٤٢،٧٨١٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٤٩٣-٩،٥٠٧١٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٤٩٣-٩٩،٥٠٧١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٨٠،٤٣١١٥٥،٢٦٠٢٥،١٧١مجموع البند  رقم  

٣٩٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٧١،٠٠٠،٠٠٠٧٠،٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٧١،٠٠٠،٠٠٠٧٠،٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٦٠،٠٠٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٠،٠٠٠-١٢٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٠،٠٠٠-٢١٦٠،١٢٠،٠٠٠١٦٠،١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٩٨،٣٦٠-١٠،٠٠٠١٠٨،٣٦٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٠،٠٠٠-٢،٧٥٥،٠٠٠٢،٨٠٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١١،٢٠٠،٠٠٠٨،٨٠٠،٠٠٠٢،٤٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١٣،٩٦٥،٠٠٠١١،٧١٣،٣٦٠٢،٢٥١،٦٤٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣١،٤٠٠-٣١،٠٠٠٦٢،٤٠٠مكافاءات١

٣١،٤٠٠-٥٣١،٠٠٠٦٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢٤٥،١١٦،٠٠٠٢٤٢،٤٢٥،٧٦٠٢،٦٩٠،٢٤٠مجموع البند  رقم  

٣٩٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٤٣٠،٠٠٠٢،٤٣٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مشاريع مشتركة مع القطاع العام 

١،٠٥٣،٠٠٠ـ  المعھد الفني السياحي 

(االعداد في الحقلين السياحي والفندقي)

١،٣٧٧،٠٠٠ـ  المعھد الوطني للعناية التمريضية 

١٢،٤٣٠،٠٠٠٢،٤٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مساھمات لغير القطاع العام٢
٢،٦٠٧،١٢٠٢،٦٠٧،١٢٠مساھمات 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 

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،٦٤٧،١٢٠٢،٦٤٧،١٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٥،٠٧٧،١٢٠٥،٠٧٧،١٢٠مجموع البند  رقم  

٤٠٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،١١٠-٢١،٣٩٠٢٢،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١،١١٠-٣٢١،٣٩٠٢٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٢،٧٠٠-٢،٧٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢،٧٠٠-٤٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢،٤٨٤-٤٧،٩١٦٥٠،٤٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١،٠٨٧-٢٠،٩٦٣٢٢،٠٥٠نفقات شتى متنوعة٩

٣،٥٧١-٩٦٨،٨٧٩٧٢،٤٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٧،٣٨١-١٦٩٠،٢٦٩٩٧،٦٥٠مجموع البند  رقم  

٩٢٣٢٥٢،٤٠٨،١٤٢٢٤٩،٨٠٨،٣٠٦٢،٥٩٩،٨٣٦مجموع الوظيفة رقم  

٤٠١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٨١،٠٠٠-١،٤٦٩،٠٠٠١،٦٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٨١،٠٠٠-٣١،٤٦٩،٠٠٠١،٦٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢،٩٥٨-٥٧،٠٤٢٦٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢،٩٥٨-٧٥٧،٠٤٢٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٨٣،٩٥٨-١٥١،٥٢٦،٠٤٢١،٧١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٨٣،٩٥٨-١٠٤١١،٥٢٦،٠٤٢١،٧١٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٢٥٣،٩٣٤،١٨٤٢٥١،٥١٨،٣٠٦٢،٤١٥،٨٧٨مجموع الفصل رقم  

٤٠٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٠٩٣،٠٠٠-٦،٤٠٧،٠٠٠٧،٥٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٧،٥٦٠،٥٠٠-٥،١٩٧،٠٠٠١٢،٧٥٧،٥٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٨،٦٥٣،٥٠٠-١١١،٦٠٤،٠٠٠٢٠،٢٥٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨،٦٥٣،٥٠٠-١٤١١،٦٠٤،٠٠٠٢٠،٢٥٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٨،٦٥٣،٥٠٠-٩٨١١١،٦٠٤،٠٠٠٢٠،٢٥٧،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٨،٦٥٣،٥٠٠-٢١٩١١،٦٠٤،٠٠٠٢٠،٢٥٧،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٤٠٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤،٣٤٥،٢٧٢-٣١٠،٨٦٥،٠٠٠٣١٥،٢١٠،٢٧٢مساھمة للرواتب واألجور١

٥،٩٨٤،٧٦٦-٥٣،٨٦٢،٨٩٤٥٩،٨٤٧،٦٦٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٠،٣٣٠،٠٣٨-١٣٦٤،٧٢٧،٨٩٤٣٧٥،٠٥٧،٩٣٢مجموع الفقرة  رقم  

١٠،٣٣٠،٠٣٨-١٤٣٦٤،٧٢٧،٨٩٤٣٧٥،٠٥٧،٩٣٢مجموع البند  رقم  

١٠،٣٣٠،٠٣٨-٩٤١٣٦٤،٧٢٧،٨٩٤٣٧٥،٠٥٧،٩٣٢مجموع الوظيفة رقم  

١٠،٣٣٠،٠٣٨-٢٢٠٣٦٤،٧٢٧،٨٩٤٣٧٥،٠٥٧،٩٣٢مجموع الفصل رقم  

٤٠٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤٠٠،٠٠٠-٣١،٥٥٠،٠٠٠٣١،٩٥٠،٠٠٠

٤٠٠،٠٠٠-٦٣١،٥٥٠،٠٠٠٣١،٩٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٠٠،٠٠٠-١٥٣١،٥٥٠،٠٠٠٣١،٩٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٠٠،٠٠٠-١٠٩١٣١،٥٥٠،٠٠٠٣١،٩٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٠٠،٠٠٠-٢٢١٣١،٥٥٠،٠٠٠٣١،٩٥٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٢،٩٩١،٨٨٥-١١١،٨٦٤،٠٩٤،٧٩٥١،٩٣٧،٠٨٦،٦٨٠مجموع الباب  رقم  

٤٠٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤٧٥،٠٠٠،٠٠٠٤٤٥،٥٠٠،٠٠٠٢٩،٥٠٠،٠٠٠نفقات استشفاء١

نفقات إستشفاء في القطاعين العام والخاص

منھا:

ـ  برنامج اعتماد المستشفيات 

ـ  البرنامج المشترك مع المعھد العالي 

ESA لالعمال

لضمان جودة الخدمات

٧٤٧٥،٠٠٠،٠٠٠٤٤٥،٥٠٠،٠٠٠٢٩،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٤٧٥،٠٠٠،٠٠٠٤٤٥،٥٠٠،٠٠٠٢٩،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣٢٤٧٥،٠٠٠،٠٠٠٤٤٥،٥٠٠،٠٠٠٢٩،٥٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٠٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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  

مساعدات خارجية٥
٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مساعدات خارجية اخرى٩

٧٥،٠٠٠ـ  مصح الوليد في سوريا_ مرضى الجذام 

٥٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٤٢٥،٠٠٠١،٣٥٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣٣١،٤٢٥،٠٠٠١،٣٥٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٠٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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  

٤٠٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٣٤

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

المستوصفات واالمومة

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٢٣٢،٥٠٠-١،٥٠٠،٠٠٠١،٧٣٢،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١،٥٠٠،٠٠٠ـ  برنامج الرعاية الصحية االولية 

٢٣٢،٥٠٠-٩١،٥٠٠،٠٠٠١،٧٣٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٣٢،٥٠٠-١٦١،٥٠٠،٠٠٠١،٧٣٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٢٣٢،٥٠٠-٧٣٤١٢،٠٠٠،٠٠٠١٢،٢٣٢،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٠٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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  

٤١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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  

٤١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥١٣،٥٠٠٢٨٣،٥٠٠٢٣٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٥١٣،٥٠٠ـ  برنامج الترصد الوبائي 

٩٥١٣،٥٠٠٢٨٣،٥٠٠٢٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥١٣،٥٠٠٢٨٣،٥٠٠٢٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٤٢٥١٣،٥٠٠٢٨٣،٥٠٠٢٣٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤٧٣،٨٥٠٤٧٣،٨٥٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٦٨،٨٥٠ـ  مساھمة لبنك العيون 

ـ  مساھمة للجنة الوطنية لوھب وزرع 
االعضاء واالنسجة

٤٠٥،٠٠٠

١٤٧٣،٨٥٠٤٧٣،٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مساھمات لغير القطاع العام٢
٢،٩٧٩،٣٨٤-٨،٨٥٠،٠٠٠١١،٨٢٩،٣٨٤مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٨،٥٠٠،٠٠٠ـ  الصليب االحمر اللبناني بما فيه بنك الدم 

٣٥٠،٠٠٠ـ  كاريتاس لبنان 

٦٧،٠٠٠-٢٠،٠٠٠٨٧،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٢٠،٠٠٠ـ  المركز الوطني للتنمية والتأھيل 

٣،٠٤٦،٣٨٤-٢٨،٨٧٠،٠٠٠١١،٩١٦،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  

٣،٠٤٦،٣٨٤-١٤٩،٩٠٣،٨٥٠١٢،٩٥٠،٢٣٤مجموع البند  رقم  

٤١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

٣١٦،٥٠٠

٣٠،٠٠٠ـ  البرنامج الوطني للحد من التدخين 

٩٣٤٦،٥٠٠٣٤٦،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣٤٦،٥٠٠٣٤٦،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٣،٠٤٦،٣٨٤-٧٤٥١٠،٢٥٠،٣٥٠١٣،٢٩٦،٧٣٤مجموع الوظيفة رقم  

٤١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٥٠

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

بحوث وتنمية في حقل الصحة

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٩٠٠،٠٠٠-١٤٥،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

١٠٠،٠٠٠

٩٠٠،٠٠٠-٦١٤٥،٠٠٠١،٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٠٠،٠٠٠-١٤١٤٥،٠٠٠١،٠٤٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٠٠،٠٠٠-٧٥٠١٤٥،٠٠٠١،٠٤٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٦٠،٤٨٠٦٠،٤٨٠قرطاسية للمكاتب١

٤،٠٩٦-٨،٠٠٠١٢،٠٩٦كتب ومراجع وصحف٢

٢،٨٨٠٢،٨٨٠لوازم مكتبية اخرى٩

٤،٠٩٦-١٧١،٣٦٠٧٥،٤٥٦مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦٩،١٢٠٦٩،١٢٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٦٩،١٢٠٦٩،١٢٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٩،١٢٠-٥٠،٠٠٠٦٩،١٢٠لوازم ادارية اخرى٩

١٩،١٢٠-٢١٨٨،٢٤٠٢٠٧،٣٦٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٩٢،١٦٠٩٢،١٦٠محروقات سائلة١

٣٩٢،١٦٠٩٢،١٦٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
١٥٥،٧٢٢،٥٠٠١٥٥،٧٢٢،٥٠٠ادوية١

١٧٣،٠٠٠١٧٢،٨٠٠٢٠٠مواد مخبرية٢

٤١٥٥،٨٩٥،٥٠٠١٥٥،٨٩٥،٣٠٠٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١٨٥،٠٠٠١٨٤،٣٢٠٦٨٠مبيدات١

٥١٨٥،٠٠٠١٨٤،٣٢٠٦٨٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٦٢،٠٠٠٦١،٢٠٠٨٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٥٢،٠٠٠٢٥٢،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٦٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٠٨،٠٠٠١٠٨،٠٠٠

٧٧٨٢،٠٠٠٧٨١،٢٠٠٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم متخصصة٨
١٠،٠٠٠،٠٠٠١،٠٣٦،٨٠٠٨،٩٦٣،٢٠٠لوازم متخصصة١

٨١٠،٠٠٠،٠٠٠١،٠٣٦،٨٠٠٨،٩٦٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٦٠

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الصحة غير المصنفة

مواد استھالكية اخرى٩
٣،٩٦٠-٩،٠٠٠١٢،٩٦٠مواد استھالكية اخرى١

٣،٩٦٠-٩٩،٠٠٠١٢،٩٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٦٧،٢٢٣،٢٦٠١٥٨،٢٨٥،٥٥٦٨،٩٣٧،٧٠٤مجموع البند  رقم  

٤١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤٥٩،٠٠٠٤٥٩،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٠،٦٥٠-١٥،٠٠٠٢٥،٦٥٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١٠،٦٥٠-١٤٧٤،٠٠٠٤٨٤،٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٨،٢٠٠-٣٥،٠٠٠٤٣،٢٠٠

٨،٢٠٠-٢٣٥،٠٠٠٤٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٥،٠٠٠١٤،٤٠٠٦٠٠بريد١

٣١٥،٠٠٠١٤،٤٠٠٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٩،٠٠٠٨،٦٤٠٣٦٠اعالنات١

٦٣٣،٦٠٠٦٣٣،٦٠٠مطبوعات٢

٩،٠٠٠-٩،٠٠٠١٨،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢١،٦٠٠-٢١،٦٠٠عالقات عامة اخرى٩

٣٠،٢٤٠-٤٦٥١،٦٠٠٦٨١،٨٤٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠تامين١

٥٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٢،٤٠٠-٣،٠٠٠٥،٤٠٠استئجار سيارات واليات١

٢،٤٠٠-٦٣،٠٠٠٥،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٤٤،٠٠٠١٤٤،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢٣٤،٠٠٠٢٣٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠،٨٩٠-١٢١،٤٤٨،٦٠٠١،٤٩٩،٤٩٠مجموع البند  رقم  

٤١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

٥،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥،١٠٣،٥٠٠٥،١٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣،٥٠٠،٠٠٠-١٩،٥٠٠،٠٠٠٢٣،٠٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥٥٠،٠٠٠-٢،٩٠٠،٠٠٠٣،٤٥٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٤،٠٥٠،٠٠٠-٢٢٢،٤٣٦،٠٠٠٢٦،٤٨٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٧٢،٤٠٠-٣٠،٠٠٠٣٠٢،٤٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٨٠٠،٠٠٠١،٨٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٧٢،٤٠٠-٣٢،٢٣٠،٠٠٠٢،٥٠٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٨٠،٠٠٠-٨٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠مكافاءات١

٨٠،٠٠٠-٥٨٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤،٤٠٢،٤٠٠-١٣٢٩،٨٤٩،٥٠٠٣٤،٢٥١،٩٠٠مجموع البند  رقم  

٤١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

لزوم اعطاء مساعدة مالية للمريضين العبد 
وعيتاوي استنادا" الى قرار مجلس الوزراء

٢٠١٥/١/٢٢ تاريخ ٩رقم 
٢١٤،٤٠٠١٤،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٤،٤٠٠١٤،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٥،٤٠٠-٥،٤٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٥،٤٠٠-٤٥،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٦٤٠-١٧،٠٠٠١٧،٦٤٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٣،٤٠٠-١٠٠،٠٠٠١١٣،٤٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٤،٠٤٠-٩١١٧،٠٠٠١٣١،٠٤٠مجموع الفقرة  رقم  

١٩،٤٤٠-١٦١٧١،٠٠٠١٩٠،٤٤٠مجموع البند  رقم  

٧٦٠١٩٨،٧٠٦،٧٦٠١٩٤،٢٢٧،٣٨٦٤،٤٧٩،٣٧٤مجموع الوظيفة رقم  

٤٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥٦٧،٠٠٠٥٦٧،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

مشاريع مشتركة مع المديرية العامة للتعليم
المھني والتقني والجامعة اللبنانية

٥٦٧،٠٠٠

١٥٦٧،٠٠٠٥٦٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٥٦٧،٠٠٠٥٦٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٣٢٥٦٧،٠٠٠٥٦٧،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

١٠١١

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

المرض

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
١،٣٠٠،٠٠٠-٥،٠٠٠،٠٠٠٦،٣٠٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ  جمعية الشبان المسيحية ، ادوية االمراض 
المزمنة

٥،٠٠٠،٠٠٠

٢١٢،٥٠٠-٥٠٠،٠٠٠٧١٢،٥٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٣٠٠،٠٠٠ـ  التالسيميا 

ـ  مركز التصلب اللويحي في الجامعة 
االميركية في بيروت

٢٠٠،٠٠٠

MS CENTER

١،٥١٢،٥٠٠-٢٥،٥٠٠،٠٠٠٧،٠١٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٥١٢،٥٠٠-١٤٥،٥٠٠،٠٠٠٧،٠١٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١،٥١٢،٥٠٠-١٠١١٥،٥٠٠،٠٠٠٧،٠١٢،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

١٠١٢

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

العجز

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٢٩٠،٠٠٠-٦٢٥،٠٠٠٩١٥،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٧٥،٠٠٠ـ  مؤسسة المعوقين  ـ  بيت شباب 

٣٥٠،٠٠٠ـ  الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين 

ـ  المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية ـ  دار 
العجزة

٢٠٠،٠٠٠

٢٩٠،٠٠٠-٢٦٢٥،٠٠٠٩١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٩٠،٠٠٠-١٤٦٢٥،٠٠٠٩١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٩٠،٠٠٠-١٠١٢٦٢٥،٠٠٠٩١٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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 

٤٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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 

٤٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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 

٤٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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 

٤٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤٠٥،٠٠٠٤٠٥،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٤٠٥،٠٠٠ـ  مؤسسات االمام الصدر 

١٣،٠٠٠-٢٠،٠٠٠٣٣،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٢٠،٠٠٠ـ  دار الصداقة  ـ  زحلة 

١٣،٠٠٠-٢٤٢٥،٠٠٠٤٣٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٥٠،٠٠٠ـ  منظمة الصليب االحمر الدولي 

٦٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣،٠٠٠-١٤٤٧٥،٠٠٠٤٨٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٣،٠٠٠-١٠٩١٤٧٥،٠٠٠٤٨٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٧٠٨،٥٢٠،٤٥٦٦٨٠،٢٣٠،٤٦٦٢٨،٢٨٩،٩٩٠مجموع الفصل رقم  

٤٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
٢

٧٢٥

الجزء االول
وزارة الصحة العامة

المختبر المركزي للصحة العامة

المختبرات

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٩٠٠٩٠٠قرطاسية للمكاتب١

٦٧٥٦٧٥كتب ومراجع وصحف٢

٦٧٥٦٧٥لوازم مكتبية اخرى٩

١٢،٢٥٠٢،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦٧٥٦٧٥مالبس١

٢٦٧٥٦٧٥مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٦٧٥٦٧٥محروقات سائلة١

٣٦٧٥٦٧٥مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٨١٠٨١٠مواد مخبرية٢

٤٨١٠٨١٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١،٠٠٠١،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٩٠٠٩٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٩٠٠٩٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧٢،٨٠٠٢،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم متخصصة٨
٨١٠٨١٠لوازم متخصصة١

٨٨١٠٨١٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٨،٠٢٠٨،٠٢٠مجموع البند  رقم  

٤٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣٢،٤٠٠٣٢،٤٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣٢،٤٠٠٣٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٦٧٥٦٧٥

٢٦٧٥٦٧٥مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٦٧٥٦٧٥بريد١

٣٦٧٥٦٧٥مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٩٠٠٩٠٠اعالنات١

٩٠٠٩٠٠مطبوعات٢

٤٥٠٤٥٠اعياد وتمثيل٣

٤٢،٢٥٠٢،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٤،٠٠٠١٤،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٠٠٩٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٤،٩٠٠١٤،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٥٠،٩٠٠٥٠،٩٠٠مجموع البند  رقم  

٤٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤٤،٤٠٠٤٤،٤٠٠رواتب المتعاقدين١

٧،٤٠٠٧،٤٠٠اجور االجراء٢

٢٥١،٨٠٠٥١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٤،٠٩٦٤،٠٩٦تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥،٥٠٠٥،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٩،٥٩٦٩،٥٩٦مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١،٧٦٠١،٧٦٠مكافاءات١

٥١،٧٦٠١،٧٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١١٢،٣٥٦١١٢،٣٥٦مجموع البند  رقم  

٤٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
٢

٧٢٥

الجزء االول
وزارة الصحة العامة

المختبر المركزي للصحة العامة

المختبرات

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٥٦٧٥٦٧نفقات شتى متنوعة٩

٩٥٦٧٥٦٧مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥٦٧٥٦٧مجموع البند  رقم  

٧٢٥١٧١،٨٤٣١٧١،٨٤٣مجموع الوظيفة رقم  

٤٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١٧٩،٨٤٣١٧٩،٨٤٣مجموع الفصل رقم  

٤٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٠،٥٣٠،٠٠٠١٠،٥٣٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مساھمات لتشغيل المستشفيات الحكومية 

الجديدة وتأھيل العاملين فيھا

١١٠،٥٣٠،٠٠٠١٠،٥٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٠،٥٣٠،٠٠٠١٠،٥٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣١١٠،٥٣٠،٠٠٠١٠،٥٣٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٢١٠،٥٣٠،٠٠٠١٠،٥٣٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٢٧١٩،٢٣٠،٢٩٩٦٩٠،٩٤٠،٣٠٩٢٨،٢٨٩،٩٩٠مجموع الباب  رقم  

٤٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٦٩٢،٥٥٠-٦٩٢،٥٥٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مساھمة في برنامج االمم المتحدة االنمائي 

٦٩٢،٥٥٠-١٦٩٢،٥٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٩٢،٥٥٠-١٤٦٩٢،٥٥٠مجموع البند  رقم  

٦٩٢،٥٥٠-١٢١٦٩٢،٥٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣،٤١٠-٣٧،٠٩٠٤٠،٥٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٣٤٠-٩،٠٠٠١١،٣٤٠كتب ومراجع وصحف٢

١،١٢٠-٣،٢٠٠٤،٣٢٠لوازم مكتبية اخرى٩

٦،٨٧٠-١٤٩،٢٩٠٥٦،١٦٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١،٢٠٠-١،٥٠٠٢،٧٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٧،٥٦٠٧،٥٦٠لوازم ادارية اخرى٩

١،٢٠٠-٢٩،٠٦٠١٠،٢٦٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٤،٨٠٠-٤٠،٠٠٠٦٤،٨٠٠محروقات سائلة١

٢٤،٨٠٠-٣٤٠،٠٠٠٦٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١،٥٠٠١،١٤٨٣٥٢مبيدات١

٥١،٥٠٠١،١٤٨٣٥٢مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١،٣٠٠-٥٠٠١،٨٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٠،٠٠٠-٢٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١١،٠٠٠-١١٥،٠٠٠١٢٦،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣٣،٠٠٠-٧٥،٠٠٠١٠٨،٠٠٠

٦٥،٣٠٠-٧٢١٥،٥٠٠٢٨٠،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد استھالكية اخرى٩
١،٦٨٤-٣،٥٠٠٥،١٨٤مواد استھالكية اخرى١

١،٦٨٤-٩٣،٥٠٠٥،١٨٤مجموع الفقرة  رقم  

٩٩،٥٠٢-١١٣١٨،٨٥٠٤١٨،٣٥٢مجموع البند  رقم  

٤٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢١،٥٠٠-١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٢١،٥٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٠،٠٠٠-٢٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٤١،٥٠٠-١١،٠٢٥،٠٠٠١،٠٦٦،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٩،٠٠٠-١٨،٠٠٠٢٧،٠٠٠

٩،٠٠٠-٢١٨،٠٠٠٢٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٩٠٠-٣،٥٠٠٥،٤٠٠بريد١

١،٩٠٠-٣٣،٥٠٠٥،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٥،٠٠٠-٨،٥٠٠١٣،٥٠٠اعالنات١

١٩،٠٠٠-٣٥،٠٠٠٥٤،٠٠٠مطبوعات٢

٤،٧٩٩-٤،٨٠٠٩،٥٩٩اعياد وتمثيل٣

٣٥٠،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٢٢،٥٠٠-٩،٠٠٠٣١،٥٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٠١،٢٩٩-٤١٥٧،٣٠٠٥٥٨،٥٩٩مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢،٥٠٠-٢٤،٥٠٠٢٧،٠٠٠تامين١

٢،٥٠٠-٥٢٤،٥٠٠٢٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٢،٢٠٠-٥٠٠٢،٧٠٠استئجار سيارات واليات١

٢،٢٠٠-٦٥٠٠٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣٠،٠٠٠-١٢٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١١،١٦٠-٤٥،٠٠٠٥٦،١٦٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٤١،١٦٠-٩١٦٥،٠٠٠٢٠٦،١٦٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٩٩،٥٥٩-١٢١،٣٩٣،٨٠٠١،٨٩٣،٣٥٩مجموع البند  رقم  

٤٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

١٣٧،٢٢٠-١،١٣٧،٧٨٠١،٢٧٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٣٧،٢٢٠-١١،٢٤١،٢٨٠١،٣٧٨،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٥،٦٨٠-٥،٨٨٣،٣٢٠٥،٩٠٩،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥،٤٨٠-٢٢٠،٠٠٠٢٢٥،٤٨٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٣١،١٦٠-٢٦،١٣٩،٣٢٠٦،١٧٠،٤٨٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣٠٦،٢٠٠-٣٤،٠٠٠٣٤٠،٢٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٠٦،٢٠٠-٣٤٨٤،٠٠٠٧٩٠،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٧٠،٠٠٠-٧٠،٠٠٠١٤٠،٠٠٠مكافاءات١

٧٠،٠٠٠-٥٧٠،٠٠٠١٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٤٤،٥٨٠-١٣٧،٩٣٤،٦٠٠٨،٤٧٩،١٨٠مجموع البند  رقم  

٤٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٢٠،٠٠٠٢١٦،٠٠٠٤،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢٢٠،٠٠٠٢١٦،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٣٥،٩٢٠-٣٥،٩٢٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣٥،٩٢٠-٤٣٥،٩٢٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٦،٠٠٠-٣،٠٠٠٩،٠٠٠دراسات١

٦،٠٠٠-٥٣،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٣٩٠-٥٠٠١،٨٩٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢،٦٠٠-١٠،٠٠٠١٢،٦٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣،٩٩٠-٩١٠،٥٠٠١٤،٤٩٠مجموع الفقرة  رقم  

٤١،٩١٠-١٦٢٣٣،٥٠٠٢٧٥،٤١٠مجموع البند  رقم  

١،١٨٥،٥٥١-٤١١٩،٨٨٠،٧٥٠١١،٠٦٦،٣٠١مجموع الوظيفة رقم  

٤٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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 

٤٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٩،٥٣٠،٢٧٢-٩،٥٣٠،٢٧٢مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٩،٥٣٠،٢٧٢-١٩،٥٣٠،٢٧٢مجموع الفقرة  رقم  

٩،٥٣٠،٢٧٢-١٤٩،٥٣٠،٢٧٢مجموع البند  رقم  

٩،٥٣٠،٢٧٢-١٠٩١٩،٥٣٠،٢٧٢مجموع الوظيفة رقم 

١١،٤٠٨،٣٧٣-١١٠،٠٠٠،٧٥٠٢١،٤٠٩،١٢٣مجموع الفصل رقم  

٤٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
٢

٤٧١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣،٥٧٩٣،٥٧٩قرطاسية للمكاتب١

١،٥٠٠١،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢٧٠٢٧٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٥،٣٤٩٥،٣٤٩مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦٧٥٦٧٥محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢،٠٠٠٢،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢،٦٧٥٢،٦٧٥مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٤،٠٥٠٤،٠٥٠محروقات سائلة١

٣٤،٠٥٠٤،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
١،٠٠٠١،٠٠٠مواد مخبرية٢

٤١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١٨،٣٦٠١٨،٣٦٠مبيدات١

٥١٨،٣٦٠١٨،٣٦٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٥٠،٠٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠،٠٠٠بذور ونصوب وشتول٣

٢٠٢٠ـ  ثمن شراء القمح والشعير لعام  

٦٥٠،٠٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١،٨٠٠١،٨٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٧،٢٠٠٧،٢٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨،٠٠٠٨،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٩٠٠٩٠٠

٧١٧،٩٠٠١٧،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥٠،٠٤٩،٣٣٤٥٠،٠٤٩،٣٣٤مجموع البند  رقم  

٤٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
٢

٤٧١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٠٢،٨٥٥٢٠٢،٨٥٥ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٣،٧٣٥،٠٠٠٣،٧٣٥،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١٣،٩٣٧،٨٥٥٣،٩٣٧،٨٥٥مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٦،٧٥٠٦،٧٥٠

٢٦،٧٥٠٦،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٣٥٠١،٣٥٠بريد١

٣١،٣٥٠١،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٥،٤٠٠٥،٤٠٠اعالنات١

٢،٧٠٠٢،٧٠٠مطبوعات٢

١،١٢٥١،١٢٥اعياد وتمثيل٣

٤٩،٢٢٥٩،٢٢٥مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١،٢٦٠١،٢٦٠تامين١

٥١،٢٦٠١،٢٦٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١،٠١٣١،٠١٣استئجار سيارات واليات١

٦١،٠١٣١،٠١٣مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١١،٧٠٠١١،٧٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٦١،٧٠٠٦١،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٤،٠١٩،١٥٣٤،٠١٩،١٥٣مجموع البند  رقم  

٤٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
٢

٤٧١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٤١٥،٦٧٠٤١٥،٦٧٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤١٥،٦٧٠٤١٥،٦٧٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٦٦،٧٥٠٦٦،٧٥٠رواتب المتعاقدين١

٢٦٦،٧٥٠٦٦،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٤،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١٠٤،٠٠٠١٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٨،٠٠٠٨،٠٠٠مكافاءات١

٥٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٥٩٤،٤٢٠٥٩٤،٤٢٠مجموع البند  رقم  

٤٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
٢

٤٧١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٧،٢٠٠٧،٢٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٧،٢٠٠٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥٢٨،٠٠٠٥٢٨،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥٢٨،٠٠٠٥٢٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥٣٥،٢٠٠٥٣٥،٢٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧١٥٥،١٩٨،١٠٧٥٥،١٩٨،١٠٧مجموع الوظيفة رقم  

٤٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٤،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٩،٠٠٠١٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٩،٠٠٠١٩،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٥٥،٢١٧،١٠٧٥٥،٢١٧،١٠٧مجموع الفصل رقم  

٤٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٩٠٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٣٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٣٦٥،٥١٧،٨٥٧٢١،٧٠٩،١٢٣٤٣،٨٠٨،٧٣٤مجموع الباب  رقم  

٤٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
١

٤٢١

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية االدارية المشتركة

الشؤون والخدمات الزراعية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٥،٠٠٠-٧٥،٠٠٠٩٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٧٥٠-٤،٠٠٠٦،٧٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٢٥-١،٥٠٠٢،٠٢٥لوازم مكتبية اخرى٩

١٨،٢٧٥-١٨٠،٥٠٠٩٨،٧٧٥مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦،٣٠٠-١٨،٠٠٠٢٤،٣٠٠مالبس١

٦٧،٥٠٠٦٧،٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١،٦٣٢-١،٠٠٠٢،٦٣٢لوازم ادارية اخرى٩

٧،٩٣٢-٢١٢٢،٥٠٠١٣٠،٤٣٢مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٣،٧٥٠-٢٨٠،٠٠٠٣٠٣،٧٥٠محروقات سائلة١

١،٠٦٣-٤،٠٠٠٥،٠٦٣زيوت وشحوم٢

٢،٠٠٠-٢٥،٠٠٠٢٧،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٢٦،٨١٣-٣٣٠٩،٠٠٠٣٣٥،٨١٣مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٥٠،٧٦٠٥٠،٧٦٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٧٦،٤٠٠١٧٦،٤٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٩،٠٠٠٥،٠٤٠٣،٩٦٠

٧٤١٦،١٦٠٤١٢،٢٠٠٣،٩٦٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٩،٠٦٠-١١٩٢٨،١٦٠٩٧٧،٢٢٠مجموع البند  رقم  

٤٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠،٠٠٠٩٤١،٤٠٠٥٨،٦٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١،٠٠٠،٠٠٠٩٤١،٤٠٠٥٨،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٣،٧٥٠-٣٠،٠٠٠٣٣،٧٥٠

٣،٧٥٠-٢٣٠،٠٠٠٣٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣،٠٧٥-٣،٠٠٠٦،٠٧٥بريد١

٣،٠٧٥-٣٣،٠٠٠٦،٠٧٥مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٦،٠٠٠-٣٠،٠٠٠٣٦،٠٠٠اعالنات١

٨٥،٠٠٠-٥٠،٠٠٠١٣٥،٠٠٠مطبوعات٢

٥،٦٠٠-٥،٦٥٠١١،٢٥٠اعياد وتمثيل٣

٢٢٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠عالقات عامة اخرى٩

٩٦،٦٠٠-٤٣٣٣،١٥٠٤٢٩،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠تامين١

٥٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٧٠،٠٠٠-٨٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

ـ  منھا كلفة رش مبيدات بواسطة طوافات 
الجيش اللبناني

٧،٥٠٠-١٩٥،٠٠٠٢٠٢،٥٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢٧٧،٥٠٠-٩٢٧٥،٠٠٠٥٥٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٢٢،٣٢٥-١٢١،٧١٣،١٥٠٢،٠٣٥،٤٧٥مجموع البند  رقم  

٤٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

٣٥،٣٤٩-١٨،٤٠٠،٠٠٠١٨،٤٣٥،٣٤٩رواتب الموظفين الدائمين٢

٣٥،٣٤٩-١١٨،٥٠٣،٥٠٠١٨،٥٣٨،٨٤٩مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٤،٣٧٤-٥،٦٠٠،٠٠٠٥،٦٣٤،٣٧٤رواتب المتعاقدين١

٢،١٣٥،٠٠٠٢،٠٧٧،١٢١٥٧،٨٧٩اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٧،٧٧١،٠٠٠٧،٧٤٧،٤٩٥٢٣،٥٠٥مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٨٥،٦٤٠-٢١،٠٠٠٢٠٦،٦٤٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٥٠،٠٠٠-١،٦٥٠،٠٠٠١،٨٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٠،٠٠٠-٤٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

(بدل سكن)

٣٧٥،٦٤٠-٣١،٦٧١،٠٠٠٢،٠٤٦،٦٤٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٦٥،٥٦٠-٦٥،٠٠٠١٣٠،٥٦٠مكافاءات١

٦٥،٥٦٠-٥٦٥،٠٠٠١٣٠،٥٦٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٥٣،٠٤٤-١٣٢٨،٠١٠،٥٠٠٢٨،٤٦٣،٥٤٤مجموع البند  رقم  

٤٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
١

٤٢١

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية االدارية المشتركة

الشؤون والخدمات الزراعية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٣،٧٥٠-٣٠،٠٠٠٣٣،٧٥٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣،٧٥٠-٤٣٠،٠٠٠٣٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥،٠٠٠٥،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

ـ  مكافحةاالمراض واالوبئة واالفات 

٢٥٠،٠٠٠-٣٨٠،٠٠٠٦٣٠،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 

٢٤٥،٠٠٠-٩٣٨٥،٠٠٠٦٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٤٨،٧٥٠-١٦٤٢٥،٨٠٠٦٧٤،٥٥٠مجموع البند  رقم  

١،٠٧٣،١٧٩-٤٢١٣١،٠٧٧،٦١٠٣٢،١٥٠،٧٨٩مجموع الوظيفة رقم  

٤٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية االدارية المشتركة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥١٠،٠٠٠٥١٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٥١٠،٠٠٠٥١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣٤٥،٥٢٨٣٤٥،٥٢٨تعويضات عائلية٢

٧٣٤٥،٥٢٨٣٤٥،٥٢٨مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨٥٥،٥٢٨٨٥٥،٥٢٨مجموع البند  رقم  

١٠٤١٨٥٥،٥٢٨٨٥٥،٥٢٨مجموع الوظيفة رقم 

١،٠٧٣،١٧٩-١٣١،٩٣٣،١٣٨٣٣،٠٠٦،٣١٧مجموع الفصل رقم  

٤٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٢

٤٢٣

الجزء االول
وزارة الزراعة

الدوائر االدارية والفنية

الصيد البري والبحري

مواد استھالكية ١١

مواد زراعية٦
١٦٠،٠٠٠-٢٠٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠مواد علفية٢

١٦٠،٠٠٠-٦٢٠٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٠،٠٠٠-١١٢٠٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٠،٠٠٠-٤٢٣٢٠٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٢

٤٢١٢

الجزء االول
وزارة الزراعة

الدوائر االدارية والفنية

تنمية القطاع الزراعي

مواد استھالكية ١١

مبيدات٥
٥٠٠،٠٠٠-٤،٠٠٠،٠٠٠٤،٥٠٠،٠٠٠مبيدات١

(بما فيھا ادوية النحل)

٥٠٠،٠٠٠-٥٤،٠٠٠،٠٠٠٤،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٣٤٠،٠٠٠-٢٠٠،٠٠٠٥٤٠،٠٠٠اسمدة١

٣٦٠،٠٠٠-١،٨٠٠،٠٠٠٢،١٦٠،٠٠٠بذور ونصوب وشتول٣

(بما فيھا ملكات النحل )

٧٠٠،٠٠٠-٦٢،٠٠٠،٠٠٠٢،٧٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٢٠٠،٠٠٠-١١٦،٠٠٠،٠٠٠٧،٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٩٣،٠٠٠-٣٥٠،٠٠٠٦٤٣،٠٠٠منح للطالب٣

٢٩٣،٠٠٠-٢٣٥٠،٠٠٠٦٤٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
٤،٢٥٤،٥٠٠٤،٢٥٤،٣٥١١٤٩اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٤،٢٥٤،٥٠٠٤،٢٥٤،٣٥١١٤٩مجموع الفقرة  رقم  

٢٩٢،٨٥١-١٤٤،٦٠٤،٥٠٠٤،٨٩٧،٣٥١مجموع البند  رقم  

١،٤٩٢،٨٥١-٤٢١٢١٠،٦٠٤،٥٠٠١٢،٠٩٧،٣٥١مجموع الوظيفة رقم 

٤٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣٠٠،٠٠٠-١،٥٠٠،٠٠٠١،٨٠٠،٠٠٠ادوية١

٧٠،٠٠٠-٢٠٠،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠مواد مخبرية٢

بما فيھا فحص األبقار وتنظيم بطاقات صحية

٣٧٠،٠٠٠-٤١،٧٠٠،٠٠٠٢،٠٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٧٥،٠٠٠-١٥٠،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠مواد بيطرية٤

٧٥،٠٠٠-٦١٥٠،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٤٥،٠٠٠-١١١،٨٥٠،٠٠٠٢،٢٩٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٢٣،٧٥٠١٢٣،٧٥٠عطاءات الى جھات خاصة٢

ـ  المركز الدولي لألمراض الحيوانية السارية 

٢١٢٣،٧٥٠١٢٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٢٣،٧٥٠١٢٣،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٤٤٥،٠٠٠-٤٢١٤١،٩٧٣،٧٥٠٢،٤١٨،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٥٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠٦١،٢٠٠٦،٨٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١٦٨،٠٠٠٦١،٢٠٠٦،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٢،٥٥٠-١،٥٠٠٤،٠٥٠استئجار سيارات واليات١

٢،٥٥٠-٦١،٥٠٠٤،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٦٩،٥٠٠٦٥،٢٥٠٤،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٤٢٢١٦٩،٥٠٠٦٥،٢٥٠٤،٢٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٢،٠٩٣،٦٠١-٢١٢،٨٤٧،٧٥٠١٤،٩٤١،٣٥١مجموع الفصل رقم  

٤٥٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٣

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية العامة للتعاونيات

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥،٠٠٠-١٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٥،٠٠٠-٣١٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٠٠٠-١٥٣٥،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥،٠٠٠-١٠٤١٣٥،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٦٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٣

٤٢١٢

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية العامة للتعاونيات

تنمية القطاع الزراعي

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٩،٠٠٠٩،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٢٠٠-١،٥٠٠٢،٧٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠-٣٥٠١،٣٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢،٢٠٠-١١٠،٨٥٠١٣،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣،٠٠٠-٦،٠٠٠٩،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥،٤٠٠٥،٤٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣،٠٠٠-٢١١،٤٠٠١٤،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٦،٧٥٠٦،٧٥٠محروقات سائلة١

٣٦،٧٥٠٦،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٦،٤٠٠-٨،٠٠٠١٤،٤٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٧،٨٠٠٣٧،٨٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣،٦٤٠-٥،٠٠٠٨،٦٤٠

١٠،٠٤٠-٧٧٣،٣٠٠٨٣،٣٤٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥،٢٤٠-١١١٠٢،٣٠٠١١٧،٥٤٠مجموع البند  رقم  

٤٦١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٤٠،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠١٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٢٤٠،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٣،٥٠٠-١٠،٠٠٠١٣،٥٠٠

٣،٥٠٠-٢١٠،٠٠٠١٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٣٥٠١،٣٥٠بريد١

٣١،٣٥٠١،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣،٢٠٠-٤،٠٠٠٧،٢٠٠اعالنات١

٤،٨٠٠-٦،٠٠٠١٠،٨٠٠مطبوعات٢

١،٨٠٠-١،٨٠٠٣،٦٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٣،٦٠٠-٣،٦٠٠عالقات عامة اخرى٩

١٣،٤٠٠-٤٥٦،٨٠٠٧٠،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٣،٦٠٠٣،٦٠٠تامين١

٥٣،٦٠٠٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٢،٧٠٠-٢،٧٠٠استئجار سيارات واليات١

٢،٧٠٠-٦٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٠،٠٠٠-٢٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٤٩،٥٠٠٤٩،٥٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢٠،٠٠٠-٩٦٩،٥٠٠٨٩،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٤،٦٠٠-١٢٣٨١،٢٥٠٤٠٥،٨٥٠مجموع البند  رقم  

٤٦٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤٠،٠٠٠-٨٠٠،٠٠٠٨٤٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤٠،٠٠٠-١٨٠٠،٠٠٠٨٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٠،٠٠٠-٤٦٠،٠٠٠٤٧٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠اجور االجراء٢

١٠،٠٠٠-٢٥١٠،٠٠٠٥٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٦٨،١٤٠-٧،٤٦٠٧٥،٦٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٩٥،٠٠٠٩٠،٠٠٠٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٨،٠٠٠٨،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

(بدل سكن)

٦٣،١٤٠-٣١١٠،٤٦٠١٧٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٦،٠٠٠-١٦،٠٠٠٣٢،٠٠٠مكافاءات١

١٦،٠٠٠-٥١٦،٠٠٠٣٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٩،١٤٠-١٣١،٤٣٦،٤٦٠١،٥٦٥،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٤٦٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٣

٤٢١٢

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية العامة للتعاونيات

تنمية القطاع الزراعي

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٨٠٠-١٠،٠٠٠١٠،٨٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٨٠٠-٣١٠،٠٠٠١٠،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٢١،٦٠٠-٢١،٦٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢١،٦٠٠-٤٢١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢،٧٠٠٢،٧٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٧٨،٦٠٠-٦٠،٠٠٠١٣٨،٦٠٠نفقات شتى متنوعة٩

(نفقات تثقيف وتدريب تعاوني)

٧٨،٦٠٠-٩٦٢،٧٠٠١٤١،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠١،٠٠٠-١٦٧٢،٧٠٠١٧٣،٧٠٠مجموع البند  رقم  

٢٦٩،٩٨٠-٤٢١٢١،٩٩٢،٧١٠٢،٢٦٢،٦٩٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٧٤،٩٨٠-٣٢،٠٢٧،٧١٠٢،٣٠٢،٦٩٠مجموع الفصل رقم  

٤٦٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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  

٤٦٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٣،٤٨٣،٥٠٠١٢،٣٧٨،٠٠٠١،١٠٥،٥٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١،١٠٥،٣٠٠-٣،٠٥٤،٥٠٠٤،١٥٩،٨٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١١٦،٥٣٨،٠٠٠١٦،٥٣٧،٨٠٠٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٦،٥٣٨،٠٠٠١٦،٥٣٧،٨٠٠٢٠٠مجموع البند  رقم  

٤٨٢١٦،٥٣٨،٠٠٠١٦،٥٣٧،٨٠٠٢٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٥١٦،٥٣٨،٠٠٠١٦،٥٣٧،٨٠٠٢٠٠مجموع الفصل رقم  

٣،٤٤١،٥٦٠-١٤٦٥،٧٥٠،٥٩٨٦٩،١٩٢،١٥٨مجموع الباب  رقم  

٤٦٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
١

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

البريد

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٦٣٢-١،٤٧٣٢،١٠٥قرطاسية للمكاتب١

١٠٤-٩٣٣١،٠٣٧كتب ومراجع وصحف٢

٣٧٨-١٦٢٥٤٠لوازم مكتبية اخرى٩

١،١١٤-١٢،٥٦٨٣،٦٨٢مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٧٧٨-١،٨١٤٢،٥٩٢محروقات سائلة١

٧٧٨-٣١،٨١٤٢،٥٩٢مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٧،٢٠٠٧،٢٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥،٠٠٠-٤٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٥،٠٠٠-٧٨٣،٢٠٠٨٨،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦،٨٩٢-١١٨٧،٥٨٢٩٤،٤٧٤مجموع البند  رقم  

٤٦٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
١

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

البريد

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٠،٠٠٠-١٧٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٠،٠٠٠-١١٧٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٣٨٩-٩٠٧١،٢٩٦

٣٨٩-٢٩٠٧١،٢٩٦مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٧٣-٩٧٩١،١٥٢اعالنات١

٤٦١-١،٨٤٣٢،٣٠٤مطبوعات٢

٢،٨٨٠-٢،٨٨٠اعياد وتمثيل٣

٣،٥١٤-٤٢،٨٢٢٦،٣٣٦مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٧٢٠٧٢٠تامين١

٥٧٢٠٧٢٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٤٣٢-٤٣٢٨٦٤استئجار سيارات واليات١

٤٣٢-٦٤٣٢٨٦٤مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣،٢٠٠٣،٢٠٠بدالت اتعاب٢

٩٣،٢٠٠٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤،٣٣٥-١٢١٧٨،٠٨١١٩٢،٤١٦مجموع البند  رقم  

٤٦٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

٣٧٦،٠٠٠-٤،٠٠٠،٠٠٠٤،٣٧٦،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣٧٦،٠٠٠-١٤،١٠٣،٥٠٠٤،٤٧٩،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٠،١٦٠-٢٠،١٦٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٥،٠٠٠-٢٥٠،٠٠٠٢٨٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٥٥،١٦٠-٣٣٧٠،٠٠٠٤٢٥،١٦٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٤،٤٠٠-٤،٨٠٠١٩،٢٠٠مكافاءات١

١٤،٤٠٠-٥٤،٨٠٠١٩،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٤٥،٥٦٠-١٣٤،٤٧٨،٣٠٠٤،٩٢٣،٨٦٠مجموع البند  رقم  

٤٦٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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  

٤٧٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
١

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

البريد

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٦٧٥٦٧٥نقل وانتقال في الداخل١

٣٦٧٥٦٧٥مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١،٢٩٦-١،٢٩٦وفود ومؤتمرات في الداخل١

١،٢٩٦-٤١،٢٩٦مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥١٢-١،٠٠٠١،٥١٢رسوم وضرائب مختلفة١

٢،٤١٠-٢،٠٠٠٤،٤١٠نفقات شتى متنوعة٩

٢،٩٢٢-٩٣،٠٠٠٥،٩٢٢مجموع الفقرة  رقم  

٤،٢١٨-١٦٣،٦٧٥٧،٨٩٣مجموع البند  رقم  

٤٧١،٠٠٥-٤٦١٤،٨٤٧،٦٣٨٥،٣١٨،٦٤٣مجموع الوظيفة رقم  

٤٧١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

البريد

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٠،٠٠٠-٩٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٠،٠٠٠-٣٩٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠،٠٠٠-١٥٩٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠،٠٠٠-١٠٤١٩٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٨١،٠٠٥-١٤،٩٣٧،٦٣٨٥،٤١٨،٦٤٣مجموع الفصل رقم  

٤٧٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٢

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٠٥٢٠٥كتب ومراجع وصحف٢

١٢٠٥٢٠٥مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٠٥٢٠٥مجموع البند  رقم  

٤٧٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٢

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

خدمات استھالكية ١٢

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٣٥٠١،٣٥٠اعياد وتمثيل٣

٤١،٣٥٠١،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١،٤٠٠١،٤٠٠بدالت اتعاب٢

٩١،٤٠٠١،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢،٧٥٠٢،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٤٧٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٢

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٣،١٠٠،٠٠٠٣،١٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٣،١٠٠،٠٠٠٣،١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٢٥،٠٠٠١٢٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٢١٢٥،٠٠٠١٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٢٨،٠٠٠١٢٨،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢٤٨،٠٠٠٢٤٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٣،٤٧٣،٠٠٠٣،٤٧٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٢

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٨،٦٤٠٨،٦٤٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٨،٦٤٠٨،٦٤٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣،٥٠٠٣،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٧٣،٥٠٠٧٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٨٢،١٤٠٨٢،١٤٠مجموع البند  رقم  

٤٦١٣،٥٥٨،٠٩٥٣،٥٥٨،٠٩٥مجموع الوظيفة رقم  

٤٧٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٠٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٠٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٠٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٠٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٣،٦٦٣،٠٩٥٣،٦٦٣،٠٩٥مجموع الفصل رقم  

٤٧٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٣

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١،٩٤٤١،٩٤٤كتب ومراجع وصحف٢

١١،٩٤٤١،٩٤٤مجموع الفقرة  رقم  

١١١،٩٤٤١،٩٤٤مجموع البند  رقم  

٤٧٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٣

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٤١،٠٠٠٤١،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٤١،٠٠٠٤١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١،٦٢٠١،٦٢٠

٢١،٦٢٠١،٦٢٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٦٧،٥٠٠٦٧،٥٠٠بريد١

٣٦٧،٥٠٠٦٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢١،٦٠٠٢١،٦٠٠اعالنات١

١٩،٦٠٠١٩،٦٠٠مطبوعات٢

٣،٧٨٠٣،٧٨٠اعياد وتمثيل٣

٤٤٤،٩٨٠٤٤،٩٨٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٥٥،١٠٠١٥٥،١٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٣

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢١،٥٠٠،٠٠٠٢١،٥٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢١،٥٠٠،٠٠٠٢١،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٤٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٧٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٩٤٠،٠٠٠٩٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١،١٠٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢،١٠٠،٠٠٠٢،١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٩،٢٠٠١٩،٢٠٠مكافاءات١

٥١٩،٢٠٠١٩،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢٤،٥٥٩،٢٠٠٢٤،٥٥٩،٢٠٠مجموع البند  رقم  

٤٨٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٣

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٧،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٧،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٧،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٨١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٣

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٤٣،٠٠٠٤٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٤٣،٠٠٠٤٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٩٨،٠٠٠٩٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٦١٣١،٨١٤،٢٤٤٣١،٨١٤،٢٤٤مجموع الوظيفة رقم  

٤٨٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٣

١٠٤١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٨٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٨٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٨٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٣٢،٦١٤،٢٤٤٣٢،٦١٤،٢٤٤مجموع الفصل رقم  

٤٨٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٤

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المصلحة االدارية المشتركة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٧،٠٠٠٧،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٤٠٠٣،٤٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٦٤،٤٠٠٦٤،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢٢٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٦،٣٧٠،٠٠٠٦،٣٧٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٤،٥٠٠٤،٥٠٠

٧٦،٥٩٩،٥٠٠٦،٥٩٩،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٦،٦٦٣،٩٠٠٦،٦٦٣،٩٠٠مجموع البند  رقم  

٤٨٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٤

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المصلحة االدارية المشتركة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

خدمات استھالكية ١٢

بريد٣
١،٦٢٠١،٦٢٠بريد١

٣١،٦٢٠١،٦٢٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٧،٢٨٠١٧،٢٨٠اعالنات١

٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠مطبوعات٢

٤٨٧،٢٨٠٨٧،٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٨٨،٩٠٠٨٨،٩٠٠مجموع البند  رقم  

٤٨٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٤

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المصلحة االدارية المشتركة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١،٠٥٠،٠٠٠١،٠٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١١،٠٥٠،٠٠٠١،٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٦١،٠٠٠٦١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٨٥،٠٠٠٨٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١٤٥،٠٠٠١٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٢٥٦،٠٠٠١،٢٥٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٨٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٤

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المصلحة االدارية المشتركة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٥،٠٠٠٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٦١٨،٠١٣،٨٠٠٨،٠١٣،٨٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٨٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٤

١٠٤١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المصلحة االدارية المشتركة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٤٠،٠٠٠٤٠،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  

١٥٣١٥،٠٠٠٣١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٣١٥،٠٠٠٣١٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٨،٣٢٨،٨٠٠٨،٣٢٨،٨٠٠مجموع الفصل رقم  

٤٨٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٥

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

ادارة المراقبة العامة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٦،٠٠٠٦،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٨٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٥

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

ادارة المراقبة العامة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
١،٠٠٠١،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٦١١٠١،٠٠٠١٠١،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٩٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٥

١٠٤١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

ادارة المراقبة العامة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٤،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥١٠٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٤٩١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٢٣٥
٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

الھيئة المنظمة لالتصاالت - المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٤،٧٥٤،٨٣٧٤،٧٥٤،٨٣٧مساھمة للرواتب واألجور١

٦٥٧،٥٦٥٦٥٧،٥٦٥مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

١٥،٤١٢،٤٠٢٥،٤١٢،٤٠٢مجموع الفقرة  رقم  

١٤٥،٤١٢،٤٠٢٥،٤١٢،٤٠٢مجموع البند  رقم  

٤٦١٥،٤١٢،٤٠٢٥،٤١٢،٤٠٢مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٥٥،٤١٢،٤٠٢٥،٤١٢،٤٠٢مجموع الفصل رقم  

٤٩٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٢٣٦
٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

أوجيرو - المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٨٧،٥٧٣،٠٠٠١٨٧،٥٧٣،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١١٨٧،٥٧٣،٠٠٠١٨٧،٥٧٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٨٧،٥٧٣،٠٠٠١٨٧،٥٧٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٦١١٨٧،٥٧٣،٠٠٠١٨٧،٥٧٣،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٦١٨٧،٥٧٣،٠٠٠١٨٧،٥٧٣،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٥٢٤٢،٦٣٤،١٧٩٥،٤١٨،٦٤٣٢٣٧،٢١٥،٥٣٦مجموع الباب  رقم  

٤٩٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
١

٤١٢

الجزء االول
وزارة العمل

العمل

العمالة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٥،٠٠٠-٥،٨٠٠١٠،٨٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣٥٠-١،٠٠٠١،٣٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

٥،٣٥٠-١٤٢،٨٠٠٤٨،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٩،١٠٠-٦،٠٠٠٣٥،١٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥،٩٤٠٥،٩٤٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٩،١٠٠-٢١٠١،٩٤٠١٣١،٠٤٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٤،٨٥٠١٤،٨٥٠محروقات سائلة١

٣١٤،٨٥٠١٤،٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٩٠٠٩٠٠مبيدات١

٥٩٠٠٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢،٧٠٠٢،٧٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٤،٠٠٠-١٣٠،٠٠٠١٤٤،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٠٠،٠٠٠٦٣،٠٠٠٣٧،٠٠٠

٧٢٧٧،٧٠٠٢٥٤،٧٠٠٢٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١،٤٥٠-١١٤٣٨،١٩٠٤٤٩،٦٤٠مجموع البند  رقم  

٤٩٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
١

٤١٢

الجزء االول
وزارة العمل

العمل

العمالة

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٤٠،٠٠٠-٨٥٠،٠٠٠٩٩٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٤٠،٠٠٠-١٨٥٠،٠٠٠٩٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢،١٠٠-٣٣،٠٠٠٣٥،١٠٠

٢،١٠٠-٢٣٣،٠٠٠٣٥،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٢،٠٠٠٦،٧٥٠٥،٢٥٠بريد١

٣١٢،٠٠٠٦،٧٥٠٥،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨،٠٠٠-١٠،٠٠٠١٨،٠٠٠اعالنات١

٨٥،٠٠٠٧٩،٢٠٠٥،٨٠٠مطبوعات٢

٤،٥٠٠-٤،٥٠٠٩،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١،٨٠٠-١،٨٠٠معارض ومھرجانات٤

٨،٥٠٠-٤٩٩،٥٠٠١٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٤،٥٠٠٤،٥٠٠تامين١

٥٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٤،٠٠٠١٨،٠٠٠٦،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٦،٠٠٠-٣،٠٠٠٩،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢٧،٠٠٠٢٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٥،٣٥٠-١٢١،٠٢٦،٠٠٠١،١٧١،٣٥٠مجموع البند  رقم  

٤٩٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

١٠٠،٠٠٠-٣،٤٧٣،٠٠٠٣،٥٧٣،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٠٠،٠٠٠-١٣،٥٧٦،٥٠٠٣،٦٧٦،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٥،٠٠٠-١،٣٧٥،٠٠٠١،٤٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٥،٠٠٠-٢٧٥،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٥٠،٠٠٠-٢١،٦٨٦،٠٠٠١،٧٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٣٦،٢٠٠-١٥،٠٠٠١٥١،٢٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٠،٠٠٠-٤٠٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٦٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١٨٦،٢٠٠-٣٧٧٥،٠٠٠٩٦١،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٦،٠٠٠-١٦،٠٠٠٣٢،٠٠٠مكافاءات١

١٦،٠٠٠-٥١٦،٠٠٠٣٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٥٢،٢٠٠-١٣٦،٠٥٣،٥٠٠٦،٤٠٥،٧٠٠مجموع البند  رقم  

٤٩٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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  

٤٩٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
١

٤١٢

الجزء االول
وزارة العمل

العمل

العمالة

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٥،٠٠٠-١٣٠،٠٠٠١٣٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٥،٠٠٠-٣١٣٠،٠٠٠١٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٣،٥٠٠-١٣،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٣،٥٠٠-٤١٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٢٦٠-١،٢٦٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢،٣٠٠-٤،٠٠٠٦،٣٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣،٥٦٠-٩٤،٠٠٠٧،٥٦٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢،٠٦٠-١٦١٣٤،٠٠٠١٥٦،٠٦٠مجموع البند  رقم  

٥٣١،٠٦٠-٤١٢٨،٠٠١،٦٩٠٨،٥٣٢،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٩٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
١

٨٢١

الجزء االول
وزارة العمل

العمل

النقابات

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٧٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ  مساھمة لالتحاد العمالي العام 

٢٧٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٧٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٢١٧٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٩٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
١

٩٥١

الجزء االول
وزارة العمل

العمل

برامج تعليمية للراشدين

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٣٧،٤٠٠-٤٠٠،٠٠٠٤٣٧،٤٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  المركز الوطني للتدريب المھني 

٣٧،٤٠٠-١٤٠٠،٠٠٠٤٣٧،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٧،٤٠٠-١٤٤٠٠،٠٠٠٤٣٧،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٣٧،٤٠٠-٩٥١٤٠٠،٠٠٠٤٣٧،٤٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٠٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة العمل

العمل

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٠،٠٠٠-٦٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٠،٠٠٠-٧٦٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠،٠٠٠-١٥١٣٠،٠٠٠١٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠،٠٠٠-١٠٤١١٣٠،٠٠٠١٤٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٩،٢٨١،٦٩٠٩،١١٠،١٥٠١٧١،٥٤٠مجموع الفصل رقم  

٥٠١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤٠٣،٧٨٧،٩١٦٣٠٠،٥٧٠،١٥٣١٠٣،٢١٧،٧٦٣مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

مساھمة للصندوق  الوطني للضمان
االجتماعي منھا

٢٩٣،٧٨٧،٩١٦ـ المساھمة السنوية موزعة على الشكل التالي 

٢٣٦،٥٠٠،٠٠٠المرض واالمومة 

٣٥،٩٥٢،٨٦٣السائقين العموميين  ـ  المرض

١٨،٦٩٥،٤٨٩تعويضات عائلية  ـ  السائقين

٢،٦٣٩،٥٦٤المخاتير

١٠،٠٠٠،٠٠٠ـ  تغطية عجز الضمان االختياري 

٢٧%  وفقاً للقانون١ـ  مساھمة الدولة بنسبة  
١٦/٢/٢٠١٧تاريخ 

ـ  جزء من القسط  المتوجب والمذكور  في 
٢٠١٩قانون الموازنة لعام 

١٠٠،٠٠٠،٠٠٠

١٤٠٣،٧٨٧،٩١٦٣٠٠،٥٧٠،١٥٣١٠٣،٢١٧،٧٦٣مجموع الفقرة  رقم  

١٤٤٠٣،٧٨٧،٩١٦٣٠٠،٥٧٠،١٥٣١٠٣،٢١٧،٧٦٣مجموع البند  رقم  

١٠١١٤٠٣،٧٨٧،٩١٦٣٠٠،٥٧٠،١٥٣١٠٣،٢١٧،٧٦٣مجموع الوظيفة رقم 

٥٠٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤،٢١٢،٤٨٧-٥٦،٩٩٦،٢٨٧٦١،٢٠٨،٧٧٤مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

مساھمة الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي

٤٤،٩٩٦،٢٨٧*إشتراكات الدولة عن اجرائھا

١٧،٠٣٨،٢٠٠ـ  المرض واالمومة 

٩،٨٥٥،٠٠٠ـ  تعويضات عائلية 

١٨،١٠٣،٠٨٧ـ  تعويضات نھاية الخدمة 

١٢،٠٠٠،٠٠٠* تسويات نھاية الخدمة

٤،٢١٢،٤٨٧-١٥٦،٩٩٦،٢٨٧٦١،٢٠٨،٧٧٤مجموع الفقرة  رقم  

٤،٢١٢،٤٨٧-١٤٥٦،٩٩٦،٢٨٧٦١،٢٠٨،٧٧٤مجموع البند  رقم  

٤،٢١٢،٤٨٧-١٠٩١٥٦،٩٩٦،٢٨٧٦١،٢٠٨،٧٧٤مجموع الوظيفة رقم 

٢٢٦٤٦٠،٧٨٤،٢٠٣٣٦١،٧٧٨،٩٢٧٩٩،٠٠٥،٢٧٦مجموع الفصل رقم  

٥٠٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
٢٢٧
٤١٢

الجزء االول
وزارة العمل

المؤسسة الوطنية لالستخدام - العمل

العمالة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٣٢٢،٨٩٥-٢،٦٨٦،٦٥٨٣،٠٠٩،٥٥٣مساھمة للرواتب واألجور١

٣،٥٨١-١،٠٦٧،٨٢٢١،٠٧١،٤٠٣مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٣٢٦،٤٧٦-١٣،٧٥٤،٤٨٠٤،٠٨٠،٩٥٦مجموع الفقرة  رقم  

٣٢٦،٤٧٦-١٤٣،٧٥٤،٤٨٠٤،٠٨٠،٩٥٦مجموع البند  رقم  

٣٢٦،٤٧٦-٤١٢٣،٧٥٤،٤٨٠٤،٠٨٠،٩٥٦مجموع الوظيفة رقم  

٣٢٦،٤٧٦-٢٢٧٣،٧٥٤،٤٨٠٤،٠٨٠،٩٥٦مجموع الفصل رقم  

١٦٤٧٣،٨٢٠،٣٧٣٣٧٤،٩٧٠،٠٣٣٩٨،٨٥٠،٣٤٠مجموع الباب  رقم  

٥٠٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣٢،٧٣٦-٦٠،٠٠٠٩٢،٧٣٦قرطاسية للمكاتب١

١٣،٥٩١-٥٠،٠٠٠٦٣،٥٩١كتب ومراجع وصحف٢

٣،١٤٠-١،٠٠٠٤،١٤٠لوازم مكتبية اخرى٩

٤٩،٤٦٧-١١١١،٠٠٠١٦٠،٤٦٧مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣،٢٨٠-٥،٠٠٠٨،٢٨٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢،٦٥٠-٢،٦٥٠لوازم ادارية اخرى٩

٥،٩٣٠-٢٥،٠٠٠١٠،٩٣٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢،٢٣٨-٣،٠٠٠٥،٢٣٨محروقات سائلة١

٢،٢٣٨-٣٣،٠٠٠٥،٢٣٨مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢،٦٥٠٢،٦٥٠مبيدات١

٥٢،٦٥٠٢،٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٦،٨٠٠-٤،٠٠٠١٠،٨٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٤٧،٥٠٠٢٤٧،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٦٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣٢،٤٨٠-١٠٠،٠٠٠١٣٢،٤٨٠

٣٩،٢٨٠-٧٧١١،٥٠٠٧٥٠،٧٨٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٦،٩١٥-١١٨٣٣،١٥٠٩٣٠،٠٦٥مجموع البند  رقم  

٥٠٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٣،٥٠٠-١٣،٥٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣،٥٠٠-١١٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٩،٠٠٠١٦،٧٤٠٢،٢٦٠

٢١٩،٠٠٠١٦،٧٤٠٢،٢٦٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٩٩١-٣،٠٠٠٣،٩٩١بريد١

٩٩١-٣٣،٠٠٠٣،٩٩١مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٦٩٦-٦،٠٠٠٦،٦٩٦اعالنات١

١٢،٧٧٥-٥٠،٠٠٠٦٢،٧٧٥مطبوعات٢

٧،٨٧٥-٧،٨٧٥١٥،٧٥٠اعياد وتمثيل٣

٦،٦٩٦-٦،٦٩٦معارض ومھرجانات٤

٤٦٨،٧٢٠٤٦٨،٧٢٠عالقات عامة اخرى٩

(بما فيھا إشتراك بالوكاالت االخبارية)

٢٨،٠٤٢-٤٥٣٢،٥٩٥٥٦٠،٦٣٧مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٣،٣٤٨٣،٣٤٨تامين١

٥٣،٣٤٨٣،٣٤٨مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٣،٣٤٨-٣،٣٤٨استئجار سيارات واليات١

٣،٣٤٨-٦٣،٣٤٨مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٠،٠٠٠-٧٨٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٣٣،٢٠٠١٣٣،٢٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢٠،٠٠٠-٩٩١٣،٢٠٠٩٣٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٣،٦٢١-١٢١،٤٧١،١٤٣١،٥٣٤،٧٦٤مجموع البند  رقم  

٥٠٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

٥٠،٠٠٠-٧٥٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥٠،٠٠٠-١٨٥٣،٥٠٠٩٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٠٠،٠٠٠-٩،٥٠٠،٠٠٠٩،٦٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

١٠٠،٠٠٠-٢٩،٥٣٦،٠٠٠٩،٦٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٥٦،٧٠٠-٦،٣٠٠٦٣،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٦٣٨،٧٠٠٦٣٨،٧٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١،٢٠٠-١،٢٠٠تعويضات مختلفة٩

٥٧،٩٠٠-٣٦٤٥،٠٠٠٧٠٢،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢١،٦٠٠-٢١،٦٠٠٤٣،٢٠٠مكافاءات١

٢١،٦٠٠-٥٢١،٦٠٠٤٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩،٥٠٠-١٣١١،٠٥٦،١٠٠١١،٢٨٥،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
١

٨٥١

الجزء االول
وزارة االعالم

االعالم

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٤٦،٩٦٠٢٤٦،٩٦٠نقل وانتقال في الداخل١

٤٢،٣٠٠-٤٢،٣٠٠٨٤،٦٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٤٢،٣٠٠-٣٢٨٩،٢٦٠٣٣١،٥٦٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٠،٥٧٥-١٠،٥٧٥وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣،٥١٠-٣،٥١٠٧،٠٢٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

١٤،٠٨٥-٤٣،٥١٠١٧،٥٩٥مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٢٧،٩٠٠٢٧،٩٠٠دراسات١

٥٢٧،٩٠٠٢٧،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤،٩٥٠-٩،٠٠٠١٣،٩٥٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣،٥٧٥-٧،٠٠٠١٠،٥٧٥نفقات شتى متنوعة٩

٨،٥٢٥-٩١٦،٠٠٠٢٤،٥٢٥مجموع الفقرة  رقم  

٦٤،٩١٠-١٦٣٣٦،٦٧٠٤٠١،٥٨٠مجموع البند  رقم  

٤٥٤،٩٤٦-٨٥١١٣،٧٢٧،٠٦٣١٤،١٨٢،٠٠٩مجموع الوظيفة رقم  

٥٠٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة االعالم

االعالم

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢،٠٠٠-١٦،٧٥٠١٨،٧٥٠تعويضات عائلية١

٢،٠٠٠-٣١٦،٧٥٠١٨،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٥،٠٠٠-٢٥٠،٠٠٠٢٧٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢٥،٠٠٠-٧٢٥٠،٠٠٠٢٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٧،٠٠٠-١٥٢٦٦،٧٥٠٢٩٣،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٢٧،٠٠٠-١٠٤١٢٦٦،٧٥٠٢٩٣،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٨١،٩٤٦-١١٣،٩٩٣،٨١٣١٤،٤٧٥،٧٥٩مجموع الفصل رقم  

٥١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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  

٥١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
٢

٨٥٢

الجزء االول
وزارة االعالم
مديرية االذاعة

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٥،٨٤٠-١٠،٠٠٠١٥،٨٤٠قرطاسية للمكاتب١

٦،٣٠٠٦،٣٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٦٢-٥٠٠١،٠٦٢لوازم مكتبية اخرى٩

٦،٤٠٢-١١٦،٨٠٠٢٣،٢٠٢مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٠،٩٧٥-٩٥،٠٠٠١٠٥،٩٧٥محروقات وزيوت للمولدات٤

١،٨١٠-٣،٥٠٠٥،٣١٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٥٧٦-٥٧٦لوازم ادارية اخرى٩

١٣،٣٦١-٢٩٨،٥٠٠١١١،٨٦١مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١،٠٠٠-٢،١٥٠٣،١٥٠محروقات سائلة١

١،٠٠٠-٣٢،١٥٠٣،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢،٠٧٠٢،٠٧٠مبيدات١

٥٢،٠٧٠٢،٠٧٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٠،٠٠٠٩،٠٠٠١،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٦٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٤٤،٠٠٠١٤٤،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢٥،٠٠٠-٢٧،٩٢٠٥٢،٩٢٠

٢٤،٠٠٠-٧٥٤١،٩٢٠٥٦٥،٩٢٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٤،٧٦٣-١١٦٦١،٤٤٠٧٠٦،٢٠٣مجموع البند  رقم  

٥١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٦،٧٨٥١٠،٠٣٥٦،٧٥٠

٢١٦،٧٨٥١٠،٠٣٥٦،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٦٣٠٦٣٠بريد١

٣٦٣٠٦٣٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٣،٤٨٠-٢٠،٠٠٠٣٣،٤٨٠اعالنات١

١،٣٤٨-٢،٠٠٠٣،٣٤٨مطبوعات٢

١،٨٠٠-١،٨٠٠٣،٦٠٠اعياد وتمثيل٣

٧٣٦،٥٦٠٧٣٦،٥٦٠عالقات عامة اخرى٩

١٦،٦٢٨-٤٧٦٠،٣٦٠٧٧٦،٩٨٨مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٥،٠٠٠-٨،٣٦٥١٣،٣٦٥تامين١

٥،٠٠٠-٥٨،٣٦٥١٣،٣٦٥مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١،٢٦٠-١،٢٦٠استئجار سيارات واليات١

١،٢٦٠-٦١،٢٦٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٦،١٥٠-٥،٠٠٠١١،١٥٠بدالت اتعاب٢

١٠٠،٣٥٠١٠٠،٣٥٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٦،١٥٠-٩١٠٥،٣٥٠١١١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢،٢٨٨-١٢٨٩١،٤٩٠٩١٣،٧٧٨مجموع البند  رقم  

٥١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٧٥،٠٠٠-٤،٣٢٥،٠٠٠٤،٤٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٠،٠٠٠-٢٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٩٥،٠٠٠-٢٤،٣٢٥،٠٠٠٤،٤٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣٠،٢٤٠-٣،٣٦٠٣٣،٦٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠،٠٠٠-٢٨٠،٠٠٠٢٩٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٦٥،٠٠٠١٣٢،٠٠٠٣٣،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٧،٢٤٠-٣٤٤٨،٣٦٠٤٥٥،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٢،٠٠٠-١٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠مكافاءات١

١٢،٠٠٠-٥١٢،٠٠٠٢٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٤،٢٤٠-١٣٤،٨٨٥،٣٦٠٤،٩٩٩،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٥١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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  

٥١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
٢

٨٥٢

الجزء االول
وزارة االعالم
مديرية االذاعة

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢،٠٠٠-١٩،١٥٠٢١،١٥٠نقل وانتقال في الداخل١

٣،٦٠٠-٣،٦٠٠٧،٢٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٥،٦٠٠-٣٢٢،٧٥٠٢٨،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٣،٥٢٨٣،٥٢٨وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٣،٥٢٨٣،٥٢٨مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٧٢٠٧٢٠دراسات١

٥٧٢٠٧٢٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٥٢٠-١،٠٠٠٢،٥٢٠رسوم وضرائب مختلفة١

١،٠٠٠-٢،٥١٠٣،٥١٠نفقات شتى متنوعة٩

٢،٥٢٠-٩٣،٥١٠٦،٠٣٠مجموع الفقرة  رقم  

٨،١٢٠-١٦٣٠،٥٠٨٣٨،٦٢٨مجموع البند  رقم  

١٨٩،٤١١-٨٥٢٦،٦١٨،٧٩٨٦،٨٠٨،٢٠٩مجموع الوظيفة رقم  

٥١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٠،٠٠٠-١٢٥،٠٠٠١٣٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٠،٠٠٠-٧١٢٥،٠٠٠١٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠،٠٠٠-١٥١٢٨،٠٠٠١٣٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠،٠٠٠-١٠٤١١٢٨،٠٠٠١٣٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٩٩،٤١١-٢٦،٧٨٧،٢٩٨٦،٩٨٦،٧٠٩مجموع الفصل رقم  

٥١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٧١٥،٠٠٠١١،٠٤١،٠٠٠٦٧٤،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٦٧٤،٠٠٠-٦،٤٥٤،٩٠٠٧،١٢٨،٩٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١١٨،١٦٩،٩٠٠١٨،١٦٩،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٨،١٦٩،٩٠٠١٨،١٦٩،٩٠٠مجموع البند  رقم  

٨٥٣١٨،١٦٩،٩٠٠١٨،١٦٩،٩٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٩١٨،١٦٩،٩٠٠١٨،١٦٩،٩٠٠مجموع الفصل رقم  

٥١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

١،٥٠٠،٠٠٠٧١٢،٨٠٠٧٨٧،٢٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٢،٥٢٠،٠٠٠١،٧٣٢،٨٠٠٧٨٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢،٥٢٠،٠٠٠١،٧٣٢،٨٠٠٧٨٧،٢٠٠مجموع البند  رقم  

٨٥١٢،٥٢٠،٠٠٠١،٧٣٢،٨٠٠٧٨٧،٢٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٠٢،٥٢٠،٠٠٠١،٧٣٢،٨٠٠٧٨٧،٢٠٠مجموع الفصل رقم  

١٧٤١،٤٧١،٠١١٤١،٣٦٥،١٦٨١٠٥،٨٤٣مجموع الباب  رقم  

٥١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤،٥٠٠٤،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،١٦٠٢،١٦٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٥١،٦٦٠٥١،٦٦٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٣،٥٠٠١٣،٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٦،٣٠٠٦،٣٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢،٧٠٠٢،٧٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٤،٣٠٠٢٤،٣٠٠محروقات سائلة١

٣٢٤،٣٠٠٢٤،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣٧،٨٠٠٣٧،٨٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٧٨،٠٠٠٣٧٨،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٦٢،٠٠٠١٦٢،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣،٦٠٠٣،٦٠٠

٧٥٨١،٤٠٠٥٨١،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٦٧٩،٨٦٠٦٧٩،٨٦٠مجموع البند  رقم  

٥٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٧١،٠٠٠-١٠،٠٠٠٨١،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٧١،٠٠٠-١١٠،٠٠٠٨١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٨،١٠٠٨،١٠٠

٢٨،١٠٠٨،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٦،٧٥٠٦،٧٥٠بريد١

٣٦،٧٥٠٦،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠اعالنات١

٢٠،٢٥٠٢٠،٢٥٠مطبوعات٢

٣،٦٠٠-٣،٦٠٠٧،٢٠٠اعياد وتمثيل٣

٢،٧٠٠-٢،٧٠٠عالقات عامة اخرى٩

٦،٣٠٠-٤٩٥،٨٥٠١٠٢،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٨،١٠٠٨،١٠٠تامين١

٥٨،١٠٠٨،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٩٠٠٩٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٩٠٠٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٤٣،٠٠٠٤٣،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٦٣،٠٠٠-٦٣،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٦٣،٠٠٠-٩٤٣،٠٠٠١٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٠،٣٠٠-١٢١٧٢،٧٠٠٣١٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

٥٠،٠٠٠-٢،٤٢٠،٠٠٠٢،٤٧٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥٠،٠٠٠-١٢،٥٢٣،٥٠٠٢،٥٧٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٩٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٢٥،٠٠٠١٢٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢١،٠٦١،٠٠٠١،٠٦١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٨٦،٤٠٠-٩،٦٠٠٩٦،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠،٠٠٠-٢٠٠،٠٠٠٢١٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٩٦،٤٠٠-٣٢٦٩،٦٠٠٣٦٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٨،٠٠٠-٨،٠٠٠١٦،٠٠٠مكافاءات١

٨،٠٠٠-٥٨،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٤،٤٠٠-١٣٣،٨٦٢،١٠٠٤،٠١٦،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٥٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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  

٥٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٢٠،٥٠٠٢٢٠،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢٢٠،٥٠٠٢٢٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٠،٨٠٠-١٠،٨٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٠،٨٠٠-٤١٠،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١،٣٥٠١،٣٥٠دراسات١

٥١،٣٥٠١،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٠٤٨-٥،٠٠٠٦،٠٤٨رسوم وضرائب مختلفة١

٢،٠٨٠-٨،٠٠٠١٠،٠٨٠نفقات شتى متنوعة٩

٣،١٢٨-٩١٣،٠٠٠١٦،١٢٨مجموع الفقرة  رقم  

١٣،٩٢٨-١٦٢٣٤،٨٥٠٢٤٨،٧٧٨مجموع البند  رقم  

٣٠٨،٦٢٨-٤٣٠٤،٩٦٧،١١٠٥،٢٧٥،٧٣٨مجموع الوظيفة رقم  

٥٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٨،٠٠٠-٣٧،٠٠٠٤٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٨،٠٠٠-٧٣٧،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨،٠٠٠-١٥٨٧،٠٠٠٩٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨،٠٠٠-١٠٤١٨٧،٠٠٠٩٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣١٦،٦٢٨-٢٥،٠٥٤،١١٠٥،٣٧٠،٧٣٨مجموع الفصل رقم  

٥٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥،٥٣٩٥،٥٣٩قرطاسية للمكاتب١

٢،٥٠٠-٢،٠٠٠٤،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٢٥-١،٠٠٠٢،٠٢٥لوازم مكتبية اخرى٩

٣،٥٢٥-١٨،٥٣٩١٢،٠٦٤مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١،٠٠٠-٥،٣٠٠٦،٣٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٦،٣٠٠٦،٣٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٥،٠٠٠٩٠٤،٩١٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٦،٦٠٠١٢،٦٩٠٣،٩١٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٤،٣٠٠-٢٠،٠٠٠٢٤،٣٠٠محروقات سائلة١

٤،٣٠٠-٣٢٠،٠٠٠٢٤،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
١،٧٠٠-١،٠٠٠٢،٧٠٠مواد مخبرية٢

١،٧٠٠-٤١،٠٠٠٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١،٨٠٠١،٨٠٠مبيدات١

٥١،٨٠٠١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
١،٨٠٠-١،٨٠٠بذور ونصوب وشتول٣

١،٨٠٠-٦١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٣،٠٠٠١٢،٦٠٠٤٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٧٦،٥٠٠٧٦،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤،٥٠٠-٩٠،٠٠٠٩٤،٥٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٧،٠٠٠-٢،٠٠٠٩،٠٠٠

١١،١٠٠-٧١٨١،٥٠٠١٩٢،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٨،٥١٥-١١٢٢٩،٤٣٩٢٤٧،٩٥٤مجموع البند  رقم  

٥٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٦،٨٧٥-١٠،٠٠٠١٦،٨٧٥

٦،٨٧٥-٢١٠،٠٠٠١٦،٨٧٥مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٤،٥٠٠٤،٥٠٠بريد١

٣٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٩،٠٠٠٩،٠٠٠اعالنات١

١،٣٠٠-٥،٠٠٠٦،٣٠٠مطبوعات٢

١،٨٠٠-١،٨٠٠٣،٦٠٠اعياد وتمثيل٣

٣،١٠٠-٤١٥،٨٠٠١٨،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٩،٠٠٠٩،٠٠٠تامين١

٥٩،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١١٦،٠٠٠٥٢،٢٠٠٦٣،٨٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٤١،٠٠٠٧٧،٢٠٠٦٣،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٨٠،٣٠٠١٢٦،٤٧٥٥٣،٨٢٥مجموع البند  رقم  

٥٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٣٩٩،٠٠٠١،٣٥٣،٠٠٠٤٦،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١١،٣٩٩،٠٠٠١،٣٥٣،٠٠٠٤٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٨٣،٠٠٠٢٧٨،٠٠٠٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٣،٠٠٠-١٥٨،٠٠٠١٧١،٠٠٠اجور االجراء٢

٨،٠٠٠-٢٤٤١،٠٠٠٤٤٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٨٦،٤٠٠-٩،٦٠٠٩٦،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٧،٠٠٠-١٢٥،٠٠٠١٤٢،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٠٣،٤٠٠-٣١٣٤،٦٠٠٢٣٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٥،٠٠٠-٢٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠مكافاءات١

٢٥،٠٠٠-٥٢٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٠،٤٠٠-١٣١،٩٩٩،٦٠٠٢،٠٩٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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  

٥٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣،٠٠٠-٦٠،٠٠٠٦٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣،٠٠٠-٣٦٠،٠٠٠٦٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٦،٧٥٠-٦،٧٥٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٦،٧٥٠-٤٦،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢،٥٠٠-٢،٠٠٠٤،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢،٥٠٠-٩٢،٠٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢،٢٥٠-١٦٦٢،٠٠٠٧٤،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٦٧،٣٤٠-٦٣١٢،٤٨٩،٣٣٩٢،٥٥٦،٦٧٩مجموع الوظيفة رقم  

٥٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٣

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة لالستثمار

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٤،٠٠٠-٢٢،٠٠٠٢٦،٠٠٠تعويضات عائلية١

٤،٠٠٠-٣٢٢،٠٠٠٢٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥،٠٠٠-٢٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥،٠٠٠-٧٢٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩،٠٠٠-١٥٤٢،٠٠٠٥١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩،٠٠٠-١٠٤١٤٢،٠٠٠٥١،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٧٦،٣٤٠-٣٢،٥٣١،٣٣٩٢،٦٠٧،٦٧٩مجموع الفصل رقم  

٥٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٤

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١،٥٠٠-٣،٥٠٠٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

١،٥٠٠-٣٣،٥٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٤،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٥٠٠-١٥٧،٥٠٠٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١،٥٠٠-١٠٤١٧،٥٠٠٩،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٩،٠٠٠٩،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٦٠٠-٢،٠٠٠٣،٦٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٦٧٥٦٧٥لوازم مكتبية اخرى٩

١،٦٠٠-١١١،٦٧٥١٣،٢٧٥مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٩،٠٠٠٩،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٩٠٠٩٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٩،٩٠٠٩،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٣،٥٠٠١٣،٥٠٠محروقات سائلة١

٣١٣،٥٠٠١٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١،٤٤٠١،٤٤٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٢،٤٠٠٣٢،٤٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥،٠٤٠٥،٠٤٠

٧٤٩،٦٨٠٤٩،٦٨٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٦٠٠-١١٨٤،٧٥٥٨٦،٣٥٥مجموع البند  رقم  

٥٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠٢٦٥،٥٠٠٢٩،٥٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٢٩٥،٠٠٠٢٦٥،٥٠٠٢٩،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢،٠٠٠-١١،٥٠٠١٣،٥٠٠

٢،٠٠٠-٢١١،٥٠٠١٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٣٥٠١،٣٥٠بريد١

٣١،٣٥٠١،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٠٠٠-٢،٦٠٠٣،٦٠٠اعالنات١

٨،١٠٠٨،١٠٠مطبوعات٢

٩٠٠-٩٠٠١،٨٠٠اعياد وتمثيل٣

١،٩٠٠-٤١١،٦٠٠١٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٥،٤٠٠٥،٤٠٠تامين١

٥٥،٤٠٠٥،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٧،٢٠٠٧،٢٠٠بدالت اتعاب٢

٢٧،٠٠٠٢٧،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٣٤،٢٠٠٣٤،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣٥٩،٠٥٠٣٣٣،٤٥٠٢٥،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٥٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣٥،٠٠٠-٤٢٠،٠٠٠٤٥٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣٥،٠٠٠-١٤٢٠،٠٠٠٤٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٥٠،٤٠٠-٥،٦٠٠٥٦،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٥،٠٠٠-٣٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٦٥،٤٠٠-٣٣٥،٦٠٠١٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٥،٠٠٠-٥،٠٠٠١٠،٠٠٠مكافاءات١

٥،٠٠٠-٥٥،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٥،٤٠٠-١٣٦٦٠،٦٠٠٧٦٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٨،١٠٠،٠٠٠٨،١٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مساھمة لمنشآت النفط في طرابلس 
والزھراني العادة بناء الخزانات

١٨،١٠٠،٠٠٠٨،١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٨،١٠٠،٠٠٠٨،١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٧٠٠٢،٧٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢،٧٠٠٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٣،٧٨٠-٣،٧٨٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣،٧٨٠-٤٣،٧٨٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٦٣٠٦٣٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢،٥٢٠٢،٥٢٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٣،١٥٠٣،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٣،٧٨٠-١٦٥،٨٥٠٩،٦٣٠مجموع البند  رقم  

٨٥،١٨٠-٤٣٢١٩،٢١٠،٢٥٥٩،٢٩٥،٤٣٥مجموع الوظيفة رقم 

٨٦،٦٨٠-٤٩،٢١٧،٧٥٥٩،٣٠٤،٤٣٥مجموع الفصل رقم  

٥٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٢٤٧،٠٠٠٢،٢١٦،٠٠٠٣١،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١،٣٦٩،٨٠٤-٥،٣٢٤،٢١٦٦،٦٩٤،٠٢٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١،٣٣٨،٨٠٤-١٧،٥٧١،٢١٦٨،٩١٠،٠٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٣٣٨،٨٠٤-١٤٧،٥٧١،٢١٦٨،٩١٠،٠٢٠مجموع البند  رقم  

١،٣٣٨،٨٠٤-٤٣٢١٧،٥٧١،٢١٦٨،٩١٠،٠٢٠مجموع الوظيفة رقم 

١،٣٣٨،٨٠٤-٢٠٦٧،٥٧١،٢١٦٨،٩١٠،٠٢٠مجموع الفصل رقم  

١،٨١٨،٤٥٢-١٨٢٤،٣٧٤،٤٢٠٢٦،١٩٢،٨٧٢مجموع الباب  رقم  

٥٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠٦٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٦٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٣،٧٠٧-٣،٠٠٠٦،٧٠٧كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٤٠-٤٤٥١،٤٨٥لوازم مكتبية اخرى٩

٤،٧٤٧-١٢١،٤٤٥٢٦،١٩٢مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١،١٤٠-٣،٠٠٠٤،١٤٠مالبس١

١،٥٠٠٩٠٠٦٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،٦٥١-٥،٠٠٠٧،٦٥١لوازم ادارية اخرى٩

٣،١٩١-٢٩،٥٠٠١٢،٦٩١مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٢،٠٠٠٢١،٦٠٠٤٠٠محروقات سائلة١

٣٢٢،٠٠٠٢١،٦٠٠٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١،٥٠٠٩٨٠٥٢٠مبيدات١

٥١،٥٠٠٩٨٠٥٢٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
١،٦٨٣-١،٦٨٣بذور ونصوب وشتول٣

١،٦٨٣-٦١،٦٨٣مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٠،٠٠٠٩،٠٠٠١،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٦٥،٠٠٠٥٤،٠٠٠١١،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٧،٢٠٠-٩٨،٠٠٠١١٥،٢٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣٣٦-٦،٠٠٠٦،٣٣٦

٥،٥٣٦-٧١٧٩،٠٠٠١٨٤،٥٣٦مجموع الفقرة  رقم  

١٤،٢٣٧-١١٢٣٣،٤٤٥٢٤٧،٦٨٢مجموع البند  رقم  

٥٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٢،٠٠٠١٥،٣٠٠٦،٧٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٢٢،٠٠٠١٥،٣٠٠٦،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٦،٢٩٢-٢٥،٠٠٠٣١،٢٩٢

٦،٢٩٢-٢٢٥،٠٠٠٣١،٢٩٢مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢،٠٠٠-٣،٤٠٠٥،٤٠٠بريد١

٢،٠٠٠-٣٣،٤٠٠٥،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤،٠٠٠٣،٦٠٠٤٠٠اعالنات١

١،٨٦٠-٧،٥٠٠٩،٣٦٠مطبوعات٢

٩،٠٠٠-٩،٠٠٠١٨،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢،٢٠٠،٠٠٠١،٧٥٥،٠٠٠٤٤٥،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٦٧٩،١٠٠-٣،٨٢٠،٠٠٠٤،٤٩٩،١٠٠عالقات عامة اخرى٩

٣،٠٠٠،٠٠٠ـ  نفقات دعاية 

ـ  برامج اعالمية ودراسات وابحاث سياحية 
ومنشورات

٤٥٠،٠٠٠

٢٧٠،٠٠٠ـ النشاطات والحفالت ومكافات تشجيعية 

١٠٠،٠٠٠ـ  تاھيل االدالء السياحين والموظفين 

٢٤٤،٥٦٠-٤٦،٠٤٠،٥٠٠٦،٢٨٥،٠٦٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٤٠-٥،٠٠٠٥،٠٤٠تامين١

٤٠-٥٥،٠٠٠٥،٠٤٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٣،١٠٠-٥،٠٠٠٨،١٠٠استئجار سيارات واليات١

٣،١٠٠-٦٥،٠٠٠٨،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٥٠،٤٠٠٥٠،٤٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٥٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٩
١

٤٧٣١

الجزء االول
وزارة السياحة

المديرية العامة للشؤون السياحية

ادارة وتنمية القطاع

٩٨٠،٤٠٠٨٠،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٤٩،٢٩٢-١٢٦،١٨١،٣٠٠٦،٤٣٠،٥٩٢مجموع البند  رقم  

٥٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

٤،٦٠٦،٠٠٠٤،٥٦٦،٠٠٠٤٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤،٧٠٩،٥٠٠٤،٦٦٩،٥٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٤٩،٠٠٠-٦٨٥،٠٠٠٧٣٤،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٦١،٠٠٠١٥٥،٠٠٠٦،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٤٣،٠٠٠-٢٨٨٢،٠٠٠٩٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٦٦،٤٦٤-١٨،٠٠٠١٨٤،٤٦٤تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٢،٠٠٠-٤١٠،٠٠٠٤٤٢،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤،٠٠٠-٤،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٠٢،٤٦٤-٣٤٢٨،٠٠٠٦٣٠،٤٦٤مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤١،٧٦٠-٤١،٧٦٠٨٣،٥٢٠مكافاءات١

٤١،٧٦٠-٥٤١،٧٦٠٨٣،٥٢٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٤٧،٢٢٤-١٣٦،٠٦١،٢٦٠٦،٣٠٨،٤٨٤مجموع البند  رقم  

٥٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٩
١

٤٧٣١

الجزء االول
وزارة السياحة

المديرية العامة للشؤون السياحية

ادارة وتنمية القطاع

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٤٧،٠٠٠-١٥٠،٠٠٠١٩٧،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٤٧،٠٠٠-٦١٥٠،٠٠٠١٩٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٧،٠٠٠-١٤١٥٠،٠٠٠١٩٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٧٩٨،٠٠٠٥٧٦،٠٠٠٢٢٢،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٥٤،٠٠٠-٥٤،٠٠٠١٠٨،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣٨٥٢،٠٠٠٦٨٤،٠٠٠١٦٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٦٠٧،٥٠٠٦٠٧،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢٣٦،٥٠٠-٢٣٦،٠٠٠٤٧٢،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٢٣٦،٥٠٠-٤٨٤٣،٥٠٠١،٠٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢٦،٠٠٠٢١،٦٠٠٤،٤٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١،٥١٢-١،٥١٢شراء قطع فنية٢

٥٦٠-٧،٠٠٠٧،٥٦٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٣٣،٠٠٠٣٠،٦٧٢٢،٣٢٨مجموع الفقرة  رقم  

٦٦،١٧٢-١٦١،٧٢٨،٥٠٠١،٧٩٤،٦٧٢مجموع البند  رقم  

٦٢٣،٩٢٥-٤٧٣١١٤،٣٥٤،٥٠٥١٤،٩٧٨،٤٣٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٢٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧٣٢٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٧٣،٩٢٥-١١٤،٨٠٤،٥٠٥١٥،٠٧٨،٤٣٠مجموع الفصل رقم  

٢٧٣،٩٢٥-١٩١٤،٨٠٤،٥٠٥١٥،٠٧٨،٤٣٠مجموع الباب  رقم  

٥٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢

٨٤١

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

اللوازم، االدارة والتنظيم

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٩،٤٤٠١٩،٤٤٠قرطاسية للمكاتب١

٢٤٣،٠٠٠٢٤٣،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٢٠٠-١،٥٠٠٢،٧٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١،٢٠٠-١٢٦٣،٩٤٠٢٦٥،١٤٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦،٠٠٠-٢٥،٥٠٠٣١،٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥،٤٠٠٥،٤٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢،٧٠٠٢،٧٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٦،٠٠٠-٢٣٣،٦٠٠٣٩،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٢،٦٠٠١٢،٦٠٠محروقات سائلة١

٣١٢،٦٠٠١٢،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٦٧،٥٠٠٦٧،٥٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣،٦٠٠-٩،٠٠٠١٢،٦٠٠

٣،٦٠٠-٧١٤٨،٥٠٠١٥٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠،٨٠٠-١١٤٥٨،٦٤٠٤٦٩،٤٤٠مجموع البند  رقم  

٥٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٦٠٣،٠٠٠٦٠٣،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٦٠٣،٠٠٠٦٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٧،٣٧٥-٢٣،٠٠٠٣٠،٣٧٥

٧،٣٧٥-٢٢٣،٠٠٠٣٠،٣٧٥مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٠،٢٥٠٢٠،٢٥٠بريد١

٣٢٠،٢٥٠٢٠،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤،٠٠٠-٥،٠٠٠٩،٠٠٠اعالنات١

٥٠،٠٠٠-١٧٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠مطبوعات٢

٥،٦٢٥-٥،٦٢٥١١،٢٥٠اعياد وتمثيل٣

٣٣٧،٥٠٠٣٣٧،٥٠٠معارض ومھرجانات٤

ـ  بما فيھا مھرجانات فنية وسينمائية 
ومسرحية وبيناالت

٧٩،٢٠٠٧٩،٢٠٠عالقات عامة اخرى٩

٥٩،٦٢٥-٤٦٠٢،٣٢٥٦٦١،٩٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٧،٠٠٠-٦،٥٠٠١٣،٥٠٠تامين١

٧،٠٠٠-٥٦،٥٠٠١٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١،٣٧٥-٨،٧٥٠١٠،١٢٥استئجار سيارات واليات١

١،٣٧٥-٦٨،٧٥٠١٠،١٢٥مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٠،٠٠٠-٤٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٦٦،٦٠٠٦٦،٦٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٠،٠٠٠-٩١٠٦،٦٠٠١١٦،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٥،٣٧٥-١٢١،٣٧٠،٤٢٥١،٤٥٥،٨٠٠مجموع البند  رقم  

٥٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٦٠٠٣٠٢،٦٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤٠٦،١٠٠٤٠٦،١٠٠مجموع 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
٤٥،٠٠٠-٥،٤٠٠٥٠،٤٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٢٧،٥٠٠١٢٧،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٤٥،٠٠٠-٣١٤٤،٩٠٠١٨٩،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٢،٨٠٠-١٢،٨٠٠٢٥،٦٠٠مكافاءات١

١٢،٨٠٠-٥١٢،٨٠٠٢٥،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٧،٨٠٠-١٣٢،٠٤٩،٤٩٣٢،١٠٧،٢٩٣مجموع البند  رقم  

٥٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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  

٥٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢

٨٤١

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

اللوازم، االدارة والتنظيم

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢،٧٠٠٢،٧٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢،٧٠٠٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٣٣،٧٥٠-٣٣،٧٥٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣٣،٧٥٠-٤٣٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤،٤١٠٤،٤١٠رسوم وضرائب مختلفة١

٨٩،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠١٨٩،٠٠٠شراء قطع فنية٢

(بما فيھا الترميم، لوحات،افالم سينمائية)

٥،٧٥٠-١٠،٠٠٠١٥،٧٥٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٤،٧٥٠-٩١١٤،٤١٠٢٠٩،١٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٨،٥٠٠-١٦١١٧،١١٠٢٤٥،٦١٠مجموع البند  رقم  

٢٨٢،٤٧٥-٨٤١٤،٠٠٠،٦٦٨٤،٢٨٣،١٤٣مجموع الوظيفة رقم  

٥٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٢،٥٠٠-١،٠٥٠،٠٠٠١،٠٦٢،٥٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٣٠،٠٠٠ـ  البيت اللبناني في باريس 

٤٥٠،٠٠٠ـ  اللجنة الوطنية لألنيسكو 

ـ  كالك لجنة مراكز المطالعة العامة والتنشيط 
الثقافي

٣٥٠،٠٠٠

١٢٠،٠٠٠مساھمة في صندوق التعاضد الموحد

ـ  نفقات تشغيل وصيانة مكتب األونيسكو 
اإلقليمي في بيروت

١٠٠،٠٠٠

١٢،٥٠٠-٢١،٠٥٠،٠٠٠١،٠٦٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢،٥٠٠-١٤١،٠٥٠،٠٠٠١،٠٦٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٢،٥٠٠-٨٤٢١،٠٥٠،٠٠٠١،٠٦٢،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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  

٥٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣٧،٠٠٠٣٧،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٣٧،٠٠٠٣٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٩٤،٩٧٥-٢٥،٤٩٢،٦٦٨٥،٧٨٧،٦٤٣مجموع الفصل رقم  

٥٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣،٠٠٠-١٠،٥٠٠١٣،٥٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٦٠-٢،٠٠٠٢،١٦٠كتب ومراجع وصحف٢

٧٩٦-٥٠٠١،٢٩٦لوازم مكتبية اخرى٩

٣،٩٥٦-١١٣،٠٠٠١٦،٩٥٦مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١،٨٨٨-٢،٠٠٠٣،٨٨٨مالبس١

٨٠،٠٠٠٧٢،٠٠٠٨،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٨٠٠-١٠،٠٠٠١٠،٨٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٥،٠٠٠١٣،٥٠٠١،٥٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٠٧،٠٠٠١٠٠،١٨٨٦،٨١٢مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠محروقات سائلة١

٣١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
١،٠٥٠-٣،٠٠٠٤،٠٥٠مواد مخبرية٢

١،٠٥٠-٤٣،٠٠٠٤،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٩،٠٠٠٩،٠٠٠مبيدات١

٥٩،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٤٩٠-٤٩٠اسمدة١

٤٩٠-٤٩٠بذور ونصوب وشتول٣

٩٨٠-٦٩٨٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٤٥،٠٠٠٢٧،٠٠٠١٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٤٠،٠٠٠٢٢٧،٧٠٠١٢،٣٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣،٥٠٠-٥٥،٠٠٠٥٨،٥٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٧،٠٠٠-٢٠،٠٠٠٢٧،٠٠٠

٥٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٣

٨٤٢

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

٧٣٦٠،٠٠٠٣٤٠،٢٠٠١٩،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم متخصصة٨
١،٠٥٠-٣،٠٠٠٤،٠٥٠لوازم متخصصة١

١،٠٥٠-٨٣،٠٠٠٤،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥١٣،٠٠٠٤٩٣،٤٢٤١٩،٥٧٦مجموع البند  رقم  

٥٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٠٠٠-٢٥،٠٠٠٢٧،٠٠٠

٢،٠٠٠-٢٢٥،٠٠٠٢٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٥،٠٠٠١٣،٥٩٧١،٤٠٣بريد١

٣١٥،٠٠٠١٣،٥٩٧١،٤٠٣مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٠٠-١،٦٠٠١،٨٠٠اعالنات١

٣٦،٩٠٠٣٦،٩٠٠مطبوعات٢

٩٠٠-٩٠٠١،٨٠٠اعياد وتمثيل٣

٣،٦٠٠-٣،٦٠٠معارض ومھرجانات٤

٤،٧٠٠-٤٣٩،٤٠٠٤٤،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١،٣٢٠-٣،٠٠٠٤،٣٢٠تامين١

١،٣٢٠-٥٣،٠٠٠٤،٣٢٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢،٠٠٠-٦،٠٠٠٨،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٧،٧٢٠-٦٥،٠٠٠٧٢،٧٢٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩،٧٢٠-٩٧١،٠٠٠٨٠،٧٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦،٣٣٧-١٢١٥٣،٤٠٠١٦٩،٧٣٧مجموع البند  رقم  

٥٥٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٥،٠٠٠-٤٧٥،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٥،٠٠٠-١٤٧٥،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١،٤٥٠،٠٠٠١،٤٠٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٠٠،٠٠٠-٥،١٠٠،٠٠٠٥،٢٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٥٥،٠٠٠-٢٦،٥٥٠،٠٠٠٦،٦٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٧٧،٤٠٠-٩،٠٠٠٨٦،٤٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠٠،٠٠٠-١،٠٠٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣،٠٠٠-١٣،٠٠٠١٦،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١٨٠،٤٠٠-٣١،٠٢٢،٠٠٠١،٢٠٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣٠،٠٠٠-٣٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مكافاءات١

٣٠،٠٠٠-٥٣٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٩٠،٤٠٠-١٣٨،٠٧٧،٠٠٠٨،٣٦٧،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٥٥٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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  

٥٥٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠١٠،٨٠٠١،٢٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١٢،٠٠٠١٠،٨٠٠١،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٢٧،٠٠٠-٢٧،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢٧،٠٠٠-٤٢٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،١٥٠-٢،٠٠٠٣،١٥٠رسوم وضرائب مختلفة١

١،٢٦٠-١،٢٦٠شراء قطع فنية٢

٩٠٠-١٨،٠٠٠١٨،٩٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣،٣١٠-٩٢٠،٠٠٠٢٣،٣١٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٩،١١٠-١٦٣٢،٠٠٠٦١،١١٠مجموع البند  رقم  

٣١٦،٢٧١-٨٤٢٨،٧٨٥،٤٠٠٩،١٠١،٦٧١مجموع الوظيفة رقم  

٥٦٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٣

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٢،٠٠٠-٨،٠٠٠٢٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

١٢،٠٠٠-٣٨،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣٠٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٣٠٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٠٨،٠٠٠١٤٠،٠٠٠١٦٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٣٠٨،٠٠٠١٤٠،٠٠٠١٦٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٤٨،٢٧١-٣٩،٠٩٣،٤٠٠٩،٢٤١،٦٧١مجموع الفصل رقم  

٥٦١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

١٠٠،٠٠٠-٥٠٦،٦٩٠٦٠٦،٦٩٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٠٠،٠٠٠-١٢٢،٣٦٧،٦٩٠٢٢،٤٦٧،٦٩٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٠،٠٠٠-١٤٢٢،٣٦٧،٦٩٠٢٢،٤٦٧،٦٩٠مجموع البند  رقم  

١٠٠،٠٠٠-٨٤٢٢٢،٣٦٧،٦٩٠٢٢،٤٦٧،٦٩٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠٠،٠٠٠-٢٣١٢٢،٣٦٧،٦٩٠٢٢،٤٦٧،٦٩٠مجموع الفصل رقم  

٥٦٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٥٢،٠٠٠-١٣٨،٠٠٠٣٩٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٨،١٠٠٨،١٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٢٥٢،٠٠٠-١١٤٦،١٠٠٣٩٨،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٥٢،٠٠٠-١٤١٤٦،١٠٠٣٩٨،١٠٠مجموع البند  رقم  

٢٥٢،٠٠٠-٨٤٢١٤٦،١٠٠٣٩٨،١٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٥٢،٠٠٠-٢٤٠١٤٦،١٠٠٣٩٨،١٠٠مجموع الفصل رقم  

٥٦٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

١٣،٤٦٠-١٢١،٠٠٠١٣٤،٤٦٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٣،٤٦٠-١٩٥٦،٠٠٠٩٦٩،٤٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣،٤٦٠-١٤٩٥٦،٠٠٠٩٦٩،٤٦٠مجموع البند  رقم  

١٣،٤٦٠-٨٤٢٩٥٦،٠٠٠٩٦٩،٤٦٠مجموع الوظيفة رقم  

١٣،٤٦٠-٢٤١٩٥٦،٠٠٠٩٦٩،٤٦٠مجموع الفصل رقم  

٨٠٨،٧٠٦-٢٠٣٨،٠٥٥،٨٥٨٣٨،٨٦٤،٥٦٤مجموع الباب  رقم  

٥٦٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٨٨٤،٥٦٩-١،٨٨٤،٥٦٩مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

١،٨٨٤،٥٦٩-١١،٨٨٤،٥٦٩مجموع الفقرة  رقم  

١،٨٨٤،٥٦٩-١٤١،٨٨٤،٥٦٩مجموع البند  رقم  

١،٨٨٤،٥٦٩-٥٥١١،٨٨٤،٥٦٩مجموع الوظيفة رقم  

٥٦٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢١
١

٥٦١

الجزء االول
وزارة البيئة

المديرية العامة للبيئة

االدارة، التنظيم والتنفيذ

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣،٠٠٠-١٥،٠٠٠١٨،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤،١٧٥-١٠،٠٠٠١٤،١٧٥كتب ومراجع وصحف٢

٣٥٠-١،٠٠٠١،٣٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

٧،٥٢٥-١٢٦،٠٠٠٣٣،٥٢٥مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢،٠٢٥٢،٠٢٥مالبس١

٢٢،٠٢٥٢،٠٢٥مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٤٠،٥٠٠٤٠،٥٠٠محروقات سائلة١

٣٤٠،٥٠٠٤٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢،٢٩٥٢،٢٩٥مبيدات١

٥٢،٢٩٥٢،٢٩٥مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣،٠٠٠١،٨٠٠١،٢٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٧،٠٠٠-٢٠،٠٠٠٢٧،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥٨،٥٠٠٥٨،٥٠٠

٥،٨٠٠-٧١٥٣،٥٠٠١٥٩،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣،٣٢٥-١١٢٢٤،٣٢٠٢٣٧،٦٤٥مجموع البند  رقم  

٥٦٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠٧٢٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٢١،٥٠٠-١٢١،٥٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٤١،٥٠٠-١٨٠٠،٠٠٠٨٤١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٦،٨٧٥١٦،٨٧٥

٢١٦،٨٧٥١٦،٨٧٥مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٥،٠٠٠١٣،٥٠٠١،٥٠٠بريد١

٣١٥،٠٠٠١٣،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣٠٠،٠٠٠-١٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠اعالنات١

١٤٥،٠٠٠-٨٠،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠مطبوعات٢

٤،٥٠٠-٤،٥٠٠٩،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٧،٢٠٠-٧،٢٠٠معارض ومھرجانات٤

٢،١٦٠-٢،١٦٠عالقات عامة اخرى٩

٤٥٨،٨٦٠-٤٢٣٤،٥٠٠٦٩٣،٣٦٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٠،٠٠٠٩،٣٦٠١٠،٦٤٠تامين١

٥٢٠،٠٠٠٩،٣٦٠١٠،٦٤٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٢،٧٠٠-٢،٧٠٠استئجار سيارات واليات١

٢،٧٠٠-٦٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١،٣٣٤-٢٥،٠٠٠٢٦،٣٣٤بدالت اتعاب٢

٧٠،٠٠٠٥٨،٥٠٠١١،٥٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٩٥،٠٠٠٨٤،٨٣٤١٠،١٦٦مجموع الفقرة  رقم  

٤٨٠،٧٥٤-١٢١،١٨١،٣٧٥١،٦٦٢،١٢٩مجموع البند  رقم  

٥٦٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٨٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢،٩٥٣،٥٠٠٢،٩٥٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٥٠٠،٠٠٠٤٩٠،٠٠٠١٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٢٠،٠٠٠١٠٨،٠٠٠١٢،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٦٥٦،٠٠٠٦٣٤،٠٠٠٢٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٦٨،١٠٠-٧،٥٠٠٧٥،٦٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤١،٠٠٠-١٨٠،٠٠٠٢٢١،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٦،٠٠٠-١٢،٠٠٠٤٨،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١٤٥،١٠٠-٣١٩٩،٥٠٠٣٤٤،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٤،٠٠٠-٢٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠مكافاءات١

٢٤،٠٠٠-٥٢٤،٠٠٠٤٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٧،١٠٠-١٣٣،٨٣٣،٠٠٠٣،٩٨٠،١٠٠مجموع البند  رقم  

٥٦٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢١
١

٥٦١

الجزء االول
وزارة البيئة

المديرية العامة للبيئة

االدارة، التنظيم والتنفيذ

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٤٠،٠٠٠-١١٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٤٠،٠٠٠-٦١١٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٠،٠٠٠-١٤١١٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٦٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢١
١

٥٦١

الجزء االول
وزارة البيئة

المديرية العامة للبيئة

االدارة، التنظيم والتنفيذ

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٤،٥٠٠٤،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٥،٤٠٠-٥،٤٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٥،٤٠٠-٤٥،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٣،٠٠٠-١٥،٠٠٠١٨،٠٠٠دراسات١

٣،٠٠٠-٥١٥،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥٢٠-٢،٠٠٠٢،٥٢٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٩٠،٠٠٠-٣٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٩٠،٥٢٠-٩٣٧،٠٠٠٢٢٧،٥٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١٩٨،٩٢٠-١٦٥٦،٥٠٠٢٥٥،٤٢٠مجموع البند  رقم  

٨٨٠،٠٩٩-٥٦١٥،٤٠٥،١٩٥٦،٢٨٥،٢٩٤مجموع الوظيفة رقم  

٥٧٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢١
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة البيئة

المديرية العامة للبيئة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢،٧٦٤،٦٦٨-١٥،٤٦٠،١٩٥٨،٢٢٤،٨٦٣مجموع الفصل رقم  

٢،٧٦٤،٦٦٨-٢١٥،٤٦٠،١٩٥٨،٢٢٤،٨٦٣مجموع الباب  رقم  

٥٧١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٥،٠٠٠-١١٠،٠٠٠١٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٥،٠٠٠-٧١١٠،٠٠٠١٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥،٠٠٠-١٥١١٠،٠٠٠١٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٥،٠٠٠-١٠٤١١١٠،٠٠٠١٢٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٧٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٢
١

١٠٧٢

الجزء االول
وزارة المھجرين
الجھاز التنفيذي

المھجرين

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٠٠-٣،٠٠٠٥،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠٢،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢،٠٠٠-١٢٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٥،٠٠٠-٦٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠محروقات سائلة١

١٥،٠٠٠-٣٦٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٨١٦٨١٦مبيدات١

٥٨١٦٨١٦مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥،٠٠٠٥،٠٠٠

٧٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٧،٠٠٠-١١١٣٥،٨١٦١٥٢،٨١٦مجموع البند  رقم  

٥٧٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٢
١

١٠٧٢

الجزء االول
وزارة المھجرين
الجھاز التنفيذي

المھجرين

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٥٧،٠٠٠-٦٧٦،٠٠٠٧٣٣،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٥٧،٠٠٠-١٧١٦،٠٠٠٧٧٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٥،٠٠٠-١٣،٠٠٠١٨،٠٠٠

٥،٠٠٠-٢١٣،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢،٠٠٠-٣،٠٠٠٥،٠٠٠بريد١

٢،٠٠٠-٣٣،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٠،٠٠٠-١٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠اعالنات١

٥،٠٠٠٥،٠٠٠مطبوعات٢

١٠،٠٠٠-١٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٣،٠٠٠-٢٣،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٣،٠٠٠-٤٢٥،٠٠٠٦٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٨،٠٠٠٥،٠٠٠٣،٠٠٠تامين١

٥٨،٠٠٠٥،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١٠،٠٠٠-٥،٠٠٠١٥،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

١٠،٠٠٠-٦٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١١،٢٨٠-٤٢،٠٠٠٥٣،٢٨٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١١،٢٨٠-٩٩٧،٠٠٠١٠٨،٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٥،٢٨٠-١٢٨٦٧،٠٠٠٩٩٢،٢٨٠مجموع البند  رقم  

٥٧٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٦٦،٧٩١-٣،٩٨١،٠٠٠٤،١٤٧،٧٩١رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

١٦٦،٧٩١-٢٤،٠١٧،٠٠٠٤،١٨٣،٧٩١مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٣٥،٠٠٠-١٥،٠٠٠١٥٠،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٥،٩٠٨-٢٢٢،٠٠٠٢٣٧،٩٠٨تعويض نقل مؤقت٣

١٥٠،٩٠٨-٣٢٣٧،٠٠٠٣٨٧،٩٠٨مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٨،٧٥٠-٢٨،٧٥٠٥٧،٥٠٠مكافاءات١

٢٨،٧٥٠-٥٢٨،٧٥٠٥٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٤٦،٤٤٩-١٣٤،٣٨٦،٢٥٠٤،٧٣٢،٦٩٩مجموع البند  رقم  

٥٧٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٢
١

١٠٧٢

الجزء االول
وزارة المھجرين
الجھاز التنفيذي

المھجرين

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢،٠٠٠٢،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٥،٠٠٠-٢٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٥،٠٠٠-٤٢٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٥،٠٠٠-١٠،٠٠٠١٥،٠٠٠دراسات١

٥،٠٠٠-٥١٠،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٠٠٠١،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٠،٠٠٠-٢٩،٠٠٠٣٩،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٠،٠٠٠-٩٣٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٠،٠٠٠-١٦٦٢،٠٠٠٩٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥١٨،٧٢٩-١٠٧٢٥،٤٥١،٠٦٦٥،٩٦٩،٧٩٥مجموع الوظيفة رقم 

٥٣٣،٧٢٩-١٥،٥٦١،٠٦٦٦،٠٩٤،٧٩٥مجموع الفصل رقم  

٥٣٣،٧٢٩-٢٢٥،٥٦١،٠٦٦٦،٠٩٤،٧٩٥مجموع الباب  رقم  

٥٧٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٦،٣٤١٦،٣٤١قرطاسية للمكاتب١

٣٩٠-٢،٠٠٠٢،٣٩٠كتب ومراجع وصحف٢

٨٠٠-١،٠٠٠١،٨٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١،١٩٠-١٩،٣٤١١٠،٥٣١مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٧،٦٥٠٧،٦٥٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،١٦٠٢،١٦٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٩،٨١٠٩،٨١٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٥٠٠-٤،٠٠٠٤،٥٠٠محروقات سائلة١

٥٠٠-٣٤،٠٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١،٥٠٠-٣،٠٠٠٤،٥٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٢٢،٠٠٠-١٤٨،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٦،٥٠٠-٦٠،٠٠٠٧٦،٥٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٤،٥٠٠-١٨،٠٠٠٢٢،٥٠٠

١٤٤،٥٠٠-٧٢٢٩،٠٠٠٣٧٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٦،١٩٠-١١٢٥٢،١٥١٣٩٨،٣٤١مجموع البند  رقم  

٥٧٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠٢٣٦،٧٠٠٢٦،٣٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٥،٠٠٠-١٣،٠٠٠١٨،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١٢٧٦،٠٠٠٢٥٤،٧٠٠٢١،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٥،٠٠٠-١٧،٥٠٠٢٢،٥٠٠

٥،٠٠٠-٢١٧،٥٠٠٢٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢،٠٢٥٢،٠٢٥بريد١

٣٢،٠٢٥٢،٠٢٥مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٥٠٠-٤،٠٠٠٤،٥٠٠اعالنات١

١،٨٠٠١،٨٠٠مطبوعات٢

٣،٧٥٠-٣،٠٠٠٦،٧٥٠اعياد وتمثيل٣

٢٢،٥٠٠-٢٢،٥٠٠٤٥،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

ـ  مخيمات شبابية وكشفية وصيفيات لألوالد 
ودورات  اعداد وتدريب رياضي

٢٦،٧٥٠-٤٣١،٣٠٠٥٨،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١،٣٥٠١،٣٥٠تامين١

٥١،٣٥٠١،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٣،٠٠٠-١،٥٠٠٤،٥٠٠استئجار سيارات واليات١

٣،٠٠٠-٦١،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٠٨،٠٠٠١٠٨،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٢٦،٠٠٠١٢٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣،٤٥٠-١٢٤٥٥،٦٧٥٤٦٩،١٢٥مجموع البند  رقم  

٥٧٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

٣٠،٠٠٠-١،١٦٠،٠٠٠١،١٩٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣٠،٠٠٠-١١،٢٦٣،٥٠٠١،٢٩٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٨٥،٠٠٠١٨٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٢٢١،٠٠٠٢٢١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣٤،٠٢٠-٣،٧٨٠٣٧،٨٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٤،٠٢٠-٣٧٨،٧٨٠١١٢،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٩،٦٠٠-٩،٦٠٠١٩،٢٠٠مكافاءات١

٩،٦٠٠-٥٩،٦٠٠١٩،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٣،٦٢٠-١٣١،٥٧٢،٨٨٠١،٦٤٦،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٥٧٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٠،٠٠٠-١٣٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٢٠،٠٠٠-٦١٣٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٠،٠٠٠-١٤٤،٣٨٠،٠٠٠٤،٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٨٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٣،٥٠٠١٣،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١٣،٥٠٠١٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٤٥،٠٠٠-٤٥،٠٠٠٩٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٥،٠٠٠-٤٥،٠٠٠٩٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٩٠،٠٠٠-٤٩٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٢٠،٠٠٠٤،٥٠٠١٥،٥٠٠دراسات١

٥٢٠،٠٠٠٤،٥٠٠١٥،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٧٠٠-٢،٠٠٠٢،٧٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢،٣٠٠-٤،٠٠٠٦،٣٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣،٠٠٠-٩٦،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٧،٥٠٠-١٦١٢٩،٥٠٠٢٠٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٠،٧٦٠-٨٣١٦،٧٩٠،٢٠٦٧،١٢٠،٩٦٦مجموع الوظيفة رقم  

٥٨١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،١٥٠،٠٠٠٣،١٥٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مشاريع مشتركة مع البلديات و اتحادات 
البلديات القامة مجمعات رياضية وشبابية

وكشفية
١٣،١٥٠،٠٠٠٣،١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣،١٥٠،٠٠٠٣،١٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٣٢٣،١٥٠،٠٠٠٣،١٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٨٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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 

٣٣٠،٧٦٠-١٩،٩٧٣،٧٠٦١٠،٣٠٤،٤٦٦مجموع الفصل رقم  

٥٨٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٣
٢٤٤
٨٣٢

الجزء االول
وزارة الشباب و الرياضة

المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية

االنشاءات الرياضية والترفيھية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١،٠٧٦،٠٠٠٦٤٨،٠٠٠٤٢٨،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١،٤٩٥،٨٠٠١،٤٩٥،٨٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

موزعة على الشكل التالي :

٥٩٥،٨٠٠ـ  صيانة المدينة الرياضية بما فيھا التنظيفات 

٢٥٢،٠٠٠ـ  صيانة ملعب بعلبك 

٢٥٢،٠٠٠ـ  صيانة ملعب طرابلس 

٢٥٢،٠٠٠ـ  صيانة المدينة الكشفية 

١٤٤،٠٠٠ـ  صيانة القاعة المقفلة _الميناء 

١٢،٥٧١،٨٠٠٢،١٤٣،٨٠٠٤٢٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢،٥٧١،٨٠٠٢،١٤٣،٨٠٠٤٢٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٣٢٢،٥٧١،٨٠٠٢،١٤٣،٨٠٠٤٢٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٤٤٢،٥٧١،٨٠٠٢،١٤٣،٨٠٠٤٢٨،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٣١٢،٥٤٥،٥٠٦١٢،٤٤٨،٢٦٦٩٧،٢٤٠مجموع الباب  رقم  

٥٨٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٨٣٥،٠٠٠٥٠٤،٩٠٠٣٣٠،١٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مخصصات مشروع تشجيع وتطوير 
الحرف والصناعات اليدوية

١٤٥،٠٠٠

٦٩٠،٠٠٠ـ  بيت المحترف 

١٨٣٥،٠٠٠٥٠٤،٩٠٠٣٣٠،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٨٣٥،٠٠٠٥٠٤،٩٠٠٣٣٠،١٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧٤٨٣٥،٠٠٠٥٠٤،٩٠٠٣٣٠،١٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٨٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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  

٥٨٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١١٠،٠٠٠٨١،٠٠٠٢٩،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

١١٠،٠٠٠ـ  مشروع الصحة االنجابية 

١١١٠،٠٠٠٨١،٠٠٠٢٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١١٠،٠٠٠٨١،٠٠٠٢٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٤٥١١٠،٠٠٠٨١،٠٠٠٢٩،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٨٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥٠،٩٣٢-١٥٧،٨٦٨٢٠٨،٨٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

١٥٧،٨٦٨مخصصات البرنامج الوطني لتعليم الكبار

٥٠،٩٣٢-١١٥٧،٨٦٨٢٠٨،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠،٩٣٢-١٤١٥٧،٨٦٨٢٠٨،٨٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠،٩٣٢-٩٥١١٥٧،٨٦٨٢٠٨،٨٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٨٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠١٩٤،٤٠٠٥،٦٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٢٠٠،٠٠٠لجنة االدوية

١٢٠٠،٠٠٠١٩٤،٤٠٠٥،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢٠٠،٠٠٠١٩٤،٤٠٠٥،٦٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١١٢٠٠،٠٠٠١٩٤،٤٠٠٥،٦٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٨٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٩،٣٩٨،٧٠٠٩،٣٨٢،٥٠٠٢٠،٠١٦،٢٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٣٩٨،٧٠٠ـ  مخصصات المركز النموذجي للمعوقين 

٢٩،٠٠٠،٠٠٠ـ  مخصصات مشروع تأمين حقوق المعوقين 

١٢٩،٣٩٨،٧٠٠٩،٣٨٢،٥٠٠٢٠،٠١٦،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢٩،٣٩٨،٧٠٠٩،٣٨٢،٥٠٠٢٠،٠١٦،٢٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١٢٢٩،٣٩٨،٧٠٠٩،٣٨٢،٥٠٠٢٠،٠١٦،٢٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٩٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠قرطاسية للمكاتب١

٦٠٠-٣،٠٠٠٣،٦٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،١٥٠-٢،٠٠٠٣،١٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

١،٧٥٠-١٢٧،٥٠٠٢٩،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٨٠٠-١،٠٠٠١،٨٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٨٠٠-٢١٩،٠٠٠١٩،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٦،٠٠٠-٣٠،٠٠٠٣٦،٠٠٠محروقات سائلة١

٦،٠٠٠-٣٣٠،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
١،٥٦٤،٦٥٠١،٥٦٤،٦٥٠ادوية١

٤١،٥٦٤،٦٥٠١،٥٦٤،٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٤،٠٠٠٢،٤٤٨١،٥٥٢مبيدات١

٥٤،٠٠٠٢،٤٤٨١،٥٥٢مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٧،٢٠٠٧،٢٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٤،١٢٥-١٥،٠٠٠١٩،١٢٥

٤،١٢٥-٧١١٢،٢٠٠١١٦،٣٢٥مجموع الفقرة  رقم  

١١،١٢٣-١١١،٧٥٧،٣٥٠١،٧٦٨،٤٧٣مجموع البند  رقم  

٥٩١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٣٩،٤٧٧٢٣٩،٤٧٧ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٢٣٩،٤٧٧٢٣٩،٤٧٧مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢،٦٠٠-١٠،٠٠٠١٢،٦٠٠

٢،٦٠٠-٢١٠،٠٠٠١٢،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٥٠-٣،٠٠٠٣،١٥٠بريد١

١٥٠-٣٣،٠٠٠٣،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨٠٠-١،٠٠٠١،٨٠٠اعالنات١

٢،٣٠٠-٤،٠٠٠٦،٣٠٠مطبوعات٢

٤،٥٠٠-٤،٥٠٠٩،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٣،٥٩٥-٣،٥٩٥عالقات عامة اخرى٩

١١،١٩٥-٤٩،٥٠٠٢٠،٦٩٥مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٨،٠٠٠٥،٤٠٠٢،٦٠٠تامين١

٥٨،٠٠٠٥،٤٠٠٢،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٠٨،٠٠٠١٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١،٣٤٥-١٢٣٧٧،٩٧٧٣٨٩،٣٢٢مجموع البند  رقم  

٥٩٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

٥٠،٨٩٥-٥،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٥٠،٨٩٥رواتب الموظفين الدائمين٢

٥٠،٨٩٥-١٥،١٠٣،٥٠٠٥،١٥٤،٣٩٥مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٥،٠٠٠-٧٨٥،٠٠٠٧٩٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٤٠،٠٠٠٢٣٥،٠٠٠٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢١،٠٦١،٠٠٠١،٠٦١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣٥،١٥٠-٤،٠٠٠٣٩،١٥٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٤،٧٥٢-٣٦٠،٠٠٠٣٨٤،٧٥٢تعويض نقل مؤقت٣

١٠٥،٠٠٠٩٤،٤٠٠١٠،٦٠٠تعويضات مختلفة٩

٤٩،٣٠٢-٣٤٦٩،٠٠٠٥١٨،٣٠٢مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢١،٠٠٠-٢١،٠٠٠٤٢،٠٠٠مكافاءات١

٢١،٠٠٠-٥٢١،٠٠٠٤٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،١٩٧-١٣٦،٦٥٤،٥٠٠٦،٧٧٥،٦٩٧مجموع البند  رقم  

٥٩٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٣،٥٠٠١٣،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١٣،٥٠٠١٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٤،٥٠٠-٤،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤،٥٠٠-٤٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٩٠٠-٩٠٠دراسات١

٩٠٠-٥٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤٥٠-٤٥٠شراء قطع فنية٢

٣،١٥٠-٩،٠٠٠١٢،١٥٠نفقات شتى متنوعة٩

٣،٦٠٠-٩٩،٠٠٠١٢،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩،٠٠٠-١٦٢٢،٥٠٠٣١،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٥٢،٦٦٥-١٠٢١٨،٨١٢،٣٢٧٨،٩٦٤،٩٩٢مجموع الوظيفة رقم 

٥٩٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٤٨٠،٠٠٠٦،٤٨٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مخصصات البرنامج الوطني الستھداف 
االسر االكثر فقرا

٦،٤٨٠،٠٠٠

١٦،٤٨٠،٠٠٠٦،٤٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٦،٤٨٠،٠٠٠٦،٤٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٩٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٦٠٩،١٠٠٦،٦٠٩،١٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٩٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٥١،٦٠٠-٣٣٨،٠٠٠٤٨٩،٦٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٣٣٨،٠٠٠ـ  مشروع التغذية 

١٥١،٦٠٠-١٣٣٨،٠٠٠٤٨٩،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مساھمات لغير القطاع العام٢
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

١٠٠،٠٠٠ـ  مخصصات دعم االسرة 

٢١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥١،٦٠٠-١٤٤٣٨،٠٠٠٤٨٩،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٥١،٦٠٠-١٠٤٢٤٣٨،٠٠٠٤٨٩،٦٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٩٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٨٥٩،٠٠٠٧٤٧،٠٠٠١١٢،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٨٥٩،٠٠٠ـ  المجلس االعلى للطفولة 

١٨٥٩،٠٠٠٧٤٧،٠٠٠١١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مساھمات لغير القطاع العام٢
٨١،٠٠٠٨١،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٨١،٠٠٠ـ مخيمات العمل التطوعي 

٢٨١،٠٠٠٨١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٩٤٠،٠٠٠٧٤٧،٠٠٠١٩٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤٦٩٤٠،٠٠٠٧٤٧،٠٠٠١٩٣،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٩٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

١٢١،٥٠٠ـ   ـ البرنامج الوطني للوقاية من االدمان 

١٠٣،٥٠٠ـ  البرنامج الوطني لمكافحة التسول 

١٢٢٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مساھمات لغير القطاع العام٢
٩،٩٥٠،٠٠٠٩،٩٥٠،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،٩٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٠،١٧٥،٠٠٠١٠،١٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٧١١٠،١٧٥،٠٠٠١٠،١٧٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٩٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٠٠٣،٠٠٠٨٤١،٥٠٠١٦١،٥٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مخصصات وحدة االعالم التنموي 
واالتصال السكاني

٣٦٦،٠٠٠

١٤٢،٠٠٠ـ  برنامج السكان والتنمية 

ـ  البرنامج الوطني للتنمية االجتماعية 
االقتصادية المحلية

٤٩٥،٠٠٠

١١،٠٠٣،٠٠٠٨٤١،٥٠٠١٦١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٠٠٣،٠٠٠٨٤١،٥٠٠١٦١،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٨١١،٠٠٣،٠٠٠٨٤١،٥٠٠١٦١،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٠٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣٨،٩٩٩،٦٠٠٣٤،٩٥٩،٦٠٠٤،٠٤٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٣٨،٤٠٠،٠٠٠ـ  مخصصات مراكز الخدمات االنمائية 

١٥٦،٦٠٠ـ  مخصصات مركز التدريب االجتماعي 

٤٤٣،٠٠٠ـ  المشروع الوطني لدعم مصابي االلغام 

والقنابل العنقودية

١٣٨،٩٩٩،٦٠٠٣٤،٩٥٩،٦٠٠٤،٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مساھمات لغير القطاع العام٢
١٨١،٣٥٠،٠٠٠١٦٥،٠٠٤،٠٠٠١٦،٣٤٦،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

١٦٥،٢٥٠،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
١٦،١٠٠،٠٠٠

ـ  مساھمة لكاريتاس لبنان 

٢١٨١،٣٥٠،٠٠٠١٦٥،٠٠٤،٠٠٠١٦،٣٤٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢٢٠،٣٤٩،٦٠٠١٩٩،٩٦٣،٦٠٠٢٠،٣٨٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢٢٠،٣٤٩،٦٠٠١٩٩،٩٦٣،٦٠٠٢٠،٣٨٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٢٧٩،٥٤٨،٥٩٥٢٣٨،٦٨٢،٣٩٢٤٠،٨٦٦،٢٠٣مجموع الفصل رقم  

٦٠١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٠،٠٠٠،٠٠٠-٩٠،٠٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  لدعم الفوائد على القروض  الممولة 
بالتعاون مع المؤسسة العامة لالسكان

والمصارف التجارية
١٠،٠٠٠،٠٠٠-١٩٠،٠٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠،٠٠٠،٠٠٠-١٤٩٠،٠٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠،٠٠٠،٠٠٠-١٠٦١٩٠،٠٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٠،٠٠٠،٠٠٠-٢٤٢٩٠،٠٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٤٣٦٩،٥٤٨،٥٩٥٣٣٨،٦٨٢،٣٩٢٣٠،٨٦٦،٢٠٣مجموع الباب  رقم  

٦٠٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥،٠٠٠-٢٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥،٠٠٠-٧٢٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٠٠٠-١٥٦٥،٠٠٠٧٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥،٠٠٠-١٠٤١٦٥،٠٠٠٧٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٠٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٥
١

٤٤٢١

الجزء االول
وزارة الصناعة

المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٥،٠٠٠١٩،٨٠٠٥،٢٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤،١٢٥-٦،٠٠٠١٠،١٢٥كتب ومراجع وصحف٢

١،٦٠٠-٢،٠٠٠٣،٦٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٥٢٥-١٣٣،٠٠٠٣٣،٥٢٥مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣٠،٠٠٠٢٧،٠٠٠٣،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٤٨٠-٦،٠٠٠٦،٤٨٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٣٦،٠٠٠٣٣،٤٨٠٢،٥٢٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٦،٨٠٠-٤٠،٠٠٠٤٦،٨٠٠محروقات سائلة١

٦،٨٠٠-٣٤٠،٠٠٠٤٦،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢،٢٥٠٢،٢٥٠مبيدات١

٥٢،٢٥٠٢،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢،١٦٠٢،١٦٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٢٩،٦٠٠١٢٩،٦٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٦،٦٠٠-١٥،٠٠٠٢١،٦٠٠

٦،٦٠٠-٧١٨٢،٧٦٠١٨٩،٣٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١١،٤٠٥-١١٢٩٤،٠١٠٣٠٥،٤١٥مجموع البند  رقم  

٦٠٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٥
١

٤٤٢١

الجزء االول
وزارة الصناعة

المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٠٣،٨٠٠-٤٢٠،٠٠٠٥٢٣،٨٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٠٣،٨٠٠-١٤٢٠،٠٠٠٥٢٣،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٣٤،٤٦٦٣٤،٤٦٦

٢٣٤،٤٦٦٣٤،٤٦٦مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٤،٠٥٠٤،٠٥٠بريد١

٣٤،٠٥٠٤،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٢٠٠-٦،٠٠٠٧،٢٠٠اعالنات١

٣٥،٠٠٠٢٨،٨٠٠٦،٢٠٠مطبوعات٢

٧،٥٠٠-٧،٥٠٠١٥،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

١٥،٧٥٠-١٥،٧٥٠عالقات عامة اخرى٩

١٨،٢٥٠-٤٦٦،٥٠٠٨٤،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١١،٥٢٠١١،٥٢٠تامين١

٥١١،٥٢٠١١،٥٢٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١،٣٥٠-١،٣٥٠استئجار سيارات واليات١

١،٣٥٠-٦١،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٠،٠٠٠-٢٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٨،٥٠٠٩٠،٠٠٠٨،٥٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١،٥٠٠-٩١٢٣،٥٠٠١٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٤،٩٠٠-١٢٦٦٠،٠٣٦٧٨٤،٩٣٦مجموع البند  رقم  

٦٠٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٦٣٦،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢،٧٣٩،٥٠٠٢،٧٣٩،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٠٦،٠٠٠-٦٥٠،٠٠٠٧٥٦،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٩٧،٠٠٠١٩٧،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

١٠٦،٠٠٠-٢٨٨٣،٠٠٠٩٨٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٤٩،٢٠٠-٢٨،٠٠٠٢٧٧،٢٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٥،٠٠٠-٢٠٠،٠٠٠٢١٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٠،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٨٤،٢٠٠-٣٣٢٨،٠٠٠٦١٢،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣٢،٠٠٠-٣٢،٠٠٠٦٤،٠٠٠مكافاءات١

٣٢،٠٠٠-٥٣٢،٠٠٠٦٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٢٢،٢٠٠-١٣٣،٩٨٢،٥٠٠٤،٤٠٤،٧٠٠مجموع البند  رقم  

٦٠٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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

٢٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
٢،٠٠٠٢،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٩٢،٠٠٠٩٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٠٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٥
١

٤٤٢١

الجزء االول
وزارة الصناعة

المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٦٣،٠٠٠٦٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٦٣،٠٠٠٦٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٢٠،٢٩٥-٢٠،٢٩٥وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢٠،٢٩٥-٤٢٠،٢٩٥مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١٨٠،٠٠٠١٦٢،٠٠٠١٨،٠٠٠دراسات١

٥١٨٠،٠٠٠١٦٢،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٧٧٢-١،٠٠٠٢،٧٧٢رسوم وضرائب مختلفة١

١،٠٠٠-٨،٠٠٠٩،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢،٧٧٢-٩٩،٠٠٠١١،٧٧٢مجموع الفقرة  رقم  

٥،٠٦٧-١٦٢٥٢،٠٠٠٢٥٧،٠٦٧مجموع البند  رقم  

٥٦٣،٥٧٢-٤٤٢١٥،٢٨٠،٥٤٦٥،٨٤٤،١١٨مجموع الوظيفة رقم 

٥٦٨،٥٧٢-١٥،٣٤٥،٥٤٦٥،٩١٤،١١٨مجموع الفصل رقم  

٦٠٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٥٧٤،٥٣١١،٥٧٤،٥٠٤٢٧مساھمة للرواتب واألجور١

٧٣،٤٧٨-٤٨٩،٤٦٩٥٦٢،٩٤٧مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٧٣،٤٥١-١٢،٠٦٤،٠٠٠٢،١٣٧،٤٥١مجموع الفقرة  رقم  

٧٣،٤٥١-١٤٢،٠٦٤،٠٠٠٢،١٣٧،٤٥١مجموع البند  رقم  

٧٣،٤٥١-٤٤٢١٢،٠٦٤،٠٠٠٢،١٣٧،٤٥١مجموع الوظيفة رقم 

٧٣،٤٥١-٢٣٣٢،٠٦٤،٠٠٠٢،١٣٧،٤٥١مجموع الفصل رقم  

٦٤٢،٠٢٣-٢٥٧،٤٠٩،٥٤٦٨،٠٥١،٥٦٩مجموع الباب  رقم  

٦٠٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٩٨٦،٠٧٠،٠٠٠١،٠٦١،٣٤٣،٨٣٤١،٩٢٤،٧٢٦،١٦٦فوائد على سندات خزينة داخلية١

ـ  فوائد على سندات خزينة بالعملة المحلية 

١٢،٩٨٦،٠٧٠،٠٠٠١،٠٦١،٣٤٣،٨٣٤١،٩٢٤،٧٢٦،١٦٦مجموع الفقرة  رقم  

فوائد على القروض الخارجية٢
٣،٥١٣،٢٩٢،٨٨٨-١٢٠،٠٠٠،٠٠٠٣،٦٣٣،٢٩٢،٨٨٨فوائد على سندات خزينة خارجية١

ـ  فوائد على قروض ميسرة بدون مستحقات 
كھرباء لبنان

٣،٥١٣،٢٩٢،٨٨٨-٢١٢٠،٠٠٠،٠٠٠٣،٦٣٣،٢٩٢،٨٨٨مجموع الفقرة  رقم  

١،٥٨٨،٥٦٦،٧٢٢-١٧٣،١٠٦،٠٧٠،٠٠٠٤،٦٩٤،٦٣٦،٧٢٢مجموع البند  رقم  

١،٥٨٨،٥٦٦،٧٢٢-١٨٠٣،١٠٦،٠٧٠،٠٠٠٤،٦٩٤،٦٣٦،٧٢٢مجموع الوظيفة رقم  

١،٥٨٨،٥٦٦،٧٢٢-١٣،١٠٦،٠٧٠،٠٠٠٤،٦٩٤،٦٣٦،٧٢٢مجموع الفصل رقم  

٦١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٩٧٠،٠٠٠،٠٠٠٢،٨٣٣،٣٠٠،٠٠٠١٣٦،٧٠٠،٠٠٠معاشات التقاعد١

٤٥٠،٢٠٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠،٠٠٠٣٠٠،٢٠٠،٠٠٠تعويضات نھاية الخدمة٢

١٣،٤٢٠،٢٠٠،٠٠٠٢،٩٨٣،٣٠٠،٠٠٠٤٣٦،٩٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣،٤٢٠،٢٠٠،٠٠٠٢،٩٨٣،٣٠٠،٠٠٠٤٣٦،٩٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٢٣٣،٤٢٠،٢٠٠،٠٠٠٢،٩٨٣،٣٠٠،٠٠٠٤٣٦،٩٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٣،٤٢٠،٢٠٠،٠٠٠٢،٩٨٣،٣٠٠،٠٠٠٤٣٦،٩٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١،١٥١،٦٦٦،٧٢٢-٢٦٦،٥٢٦،٢٧٠،٠٠٠٧،٦٧٧،٩٣٦،٧٢٢مجموع الباب  رقم  

٦١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٩٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠عموالت مصرفية١

٩٩٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٩٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٠،٠٠٠،٠٠٠-٢٦،٩٩٧،٩٢٠٣٦،٩٩٧،٩٢٠احتياطي للرواتب واألجور غير موزعة١

١٠،٠٠٠،٠٠٠-٩٢٦،٩٩٧،٩٢٠٣٦،٩٩٧،٩٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠،٠٠٠،٠٠٠-١٣٢٦،٩٩٧،٩٢٠٣٦،٩٩٧،٩٢٠مجموع البند  رقم  

٦١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤٠،٠٠٠،٠٠٠-٩٥،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  

٤٠،٠٠٠،٠٠٠-٩٩٥،٠٠٠،٠٠٠١٣٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٠،٠٠٠،٠٠٠-١٥٩٥،٠٠٠،٠٠٠١٣٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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  

٥٠،٠٠٠،٠٠٠-١٩٠١٩٧،٨٩٧،٩٢٠٢٤٧،٨٩٧،٩٢٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٠،٠٠٠،٠٠٠-١١٩٧،٨٩٧،٩٢٠٢٤٧،٨٩٧،٩٢٠مجموع الفصل رقم  

٦١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٩٩٨،٥٨٦،٩٨٩٣١٧،١٨٦،٩٨٩٦٨١،٤٠٠،٠٠٠احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة١

منھا مخصص:

١٤،٢٠٠،٠٠٠ـ  الكتتابات وزيادة في رأسمال بنوك دولية 

١٥٠،٠٠٠،٠٠٠ـ  لمساعدة األسر االكثر حاجة 

ـ  لمعالجة االوضاع المستجدة بفعل فيروس 
كورونا

٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠

ـ  لتوزيع مساعدات الترميم على 
المتضررين  جراء إنفجار بيروت

١٠٠،٠٠٠،٠٠٠

١٩٩٨،٥٨٦،٩٨٩٣١٧،١٨٦،٩٨٩٦٨١،٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٨٩٩٨،٥٨٦،٩٨٩٣١٧،١٨٦،٩٨٩٦٨١،٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٩٠٩٩٨،٥٨٦،٩٨٩٣١٧،١٨٦،٩٨٩٦٨١،٤٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٩٩٨،٥٨٦،٩٨٩٣١٧،١٨٦،٩٨٩٦٨١،٤٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٧١،١٩٦،٤٨٤،٩٠٩٥٦٥،٠٨٤،٩٠٩٦٣١،٤٠٠،٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٢١٤،٣٦٠،٨٢٥-١مجموع الجزء  رقم   ١٧،٧٣٨،٤٨٨،٥١٨ ١٧،٥٢٤،١٢٧،٦٩٣

٦١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١
١

١١١

الجزء الثاني (أ)
رئاسة الجمھورية
رئاسة الجمھورية

رئاسة الجمھورية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٤٦،٥٧٠-٤٦،٥٧٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤٦،٥٧٠-١٤٦،٥٧٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٧،٠٠٠-٣١،٠٠٠٣٨،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٦،٢٣٠-٧،٠٠٠١٣،٢٣٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١٣،٢٣٠-٢٣٨،٠٠٠٥١،٢٣٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٨،٠٠٠-٦٤،٠٠٠٧٢،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٨،٠٠٠-٣٦٤،٠٠٠٧٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١٨،٩٠٠-١٨،٩٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١٨،٩٠٠-٥١٨،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٢٠٧،٩٠٠-٢٠٧،٩٠٠تجھيزات اخرى١

٢٠٧،٩٠٠-٩٢٠٧،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٩٤،٦٠٠-٢٢٦١٠٢،٠٠٠٣٩٦،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٦١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١
١

١١١

الجزء الثاني (أ)
رئاسة الجمھورية
رئاسة الجمھورية

رئاسة الجمھورية

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢٨،٩١٣-٩٠،٠٠٠١١٨،٩١٣صيانة التجھيزات الفنية١

٢٨،٩١٣-٦٩٠،٠٠٠١١٨،٩١٣مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١،٢٠٠-١٨٠،٠٠٠١٨١،٢٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١،٢٠٠-٧١٨٠،٠٠٠١٨١،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٩،٨٨٠-٤٢٥،٠٠٠٤٣٤،٨٨٠صيانة وسائل النقل١

٩،٨٨٠-٨٤٢٥،٠٠٠٤٣٤،٨٨٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١٩٣،٦٠٠-٣٥٠،٠٠٠٥٤٣،٦٠٠صيانة اخرى١

١٩٣،٦٠٠-٩٣٥٠،٠٠٠٥٤٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٣٣،٥٩٣-٢٢٨١،٠٤٥،٠٠٠١،٢٧٨،٥٩٣مجموع البند  رقم  

٥٢٨،١٩٣-١١١١،١٤٧،٠٠٠١،٦٧٥،١٩٣مجموع الوظيفة رقم  

٥٢٨،١٩٣-١١،١٤٧،٠٠٠١،٦٧٥،١٩٣مجموع الفصل رقم  

٥٢٨،١٩٣-١١،١٤٧،٠٠٠١،٦٧٥،١٩٣مجموع الباب  رقم  

٦١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢
١

١١٣

الجزء الثاني (أ)
مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١٩٠،٠٠٠١٩٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٣٧،٥٠٠٣٧،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢٢٧،٥٠٠٢٢٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٢،٥٠٠-٧٥،٠٠٠٨٧،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٢،٥٠٠-٣٧٥،٠٠٠٨٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للنقل٤
٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠تجھيزات للنقل١

٤٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٢٥،٠٠٠-٥٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٢٥،٠٠٠-٩٥٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٧،٥٠٠-٢٢٦٧٩٠،٠٠٠٨٢٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٦١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢
١

١١٣

الجزء الثاني (أ)
مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٣٦٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٣٦٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٤٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٤٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٦٧،٥٠٠٦٧،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٦٧،٥٠٠٦٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠صيانة اخرى١

٩١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١،٠٩٢،٥٠٠١،٠٩٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٣٧،٥٠٠-١١٣١،٨٨٢،٥٠٠١،٩٢٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٧،٥٠٠-١١،٨٨٢،٥٠٠١،٩٢٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٣٧،٥٠٠-٢١،٨٨٢،٥٠٠١،٩٢٠،٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٦٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٩،٦٠٠-١٩،٦٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٩،٦٠٠-١١٩،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١١٧،٤١٣-٢٥٠،٠٠٠٣٦٧،٤١٣تجھيزات فنية متخصصة١

١،٩٣٨-٣٠،٠٠٠٣١،٩٣٨تجھيزات فنية مختلفة٩

١١٩،٣٥١-٢٢٨٠،٠٠٠٣٩٩،٣٥١مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٤،٣٧٥-٢٣٠،٠٠٠٢٤٤،٣٧٥تجھيزات للمعلوماتية١

١٤،٣٧٥-٣٢٣٠،٠٠٠٢٤٤،٣٧٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٥٠،٨٧٥-٦،٠٠٠٥٦،٨٧٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٠،٨٧٥-٥٦،٠٠٠٥٦،٨٧٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
١١،٧٠٠-٣،٠٠٠١٤،٧٠٠تجھيزات اخرى١

١١،٧٠٠-٩٣،٠٠٠١٤،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢١٥،٩٠١-٢٢٦٥١٩،٠٠٠٧٣٤،٩٠١مجموع البند  رقم  

٦٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٤٠،٠٠٠-٢٤٠،٠٠٠٤٨٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٤٠،٠٠٠-٢٢٤٠،٠٠٠٤٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
١،١٢٠،٠٠٠٨٤٠،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١،١٢٠،٠٠٠٨٤٠،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٤٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢٤٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٢٥٦،٠٠٠٢٥٦،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٢٥٦،٠٠٠٢٥٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٣٦،٠٠٠-٣٦،٠٠٠٧٢،٠٠٠صيانة اخرى١

٣٦،٠٠٠-٩٣٦،٠٠٠٧٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١،٨٩٢،٠٠٠١،٨٨٨،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢١١،٩٠١-١١٢٢،٤١١،٠٠٠٢،٦٢٢،٩٠١مجموع الوظيفة رقم  

٢١١،٩٠١-١٢،٤١١،٠٠٠٢،٦٢٢،٩٠١مجموع الفصل رقم  

٦٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٩،٨٩٢-٩،٨٩٢اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٩،٨٩٢-١٩،٨٩٢مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٢،٩٩٣٢،٩٩٣تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢،٩٩٣٢،٩٩٣مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٧،١٢٥٧،١٢٥تجھيزات للمعلوماتية١

٣٧،١٢٥٧،١٢٥مجموع الفقرة  رقم  

٩،٨٩٢-٢٢٦١٠،١١٨٢٠،٠١٠مجموع البند  رقم  

٦٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠٣،٥٦٣٤٣٧صيانة التجھيزات الفنية١

٦٤،٠٠٠٣،٥٦٣٤٣٧مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١،٤٨٨-٣،٥٠٠٤،٩٨٨صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١،٤٨٨-٧٣،٥٠٠٤،٩٨٨مجموع الفقرة  رقم  

١،٠٥١-٢٢٨٧،٥٠٠٨،٥٥١مجموع البند  رقم  

١٠،٩٤٣-١١٥١٧،٦١٨٢٨،٥٦١مجموع الوظيفة رقم  

١٠،٩٤٣-٢١٧،٦١٨٢٨،٥٦١مجموع الفصل رقم  

٦٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٦،٥١٧-٦،٥١٧اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٦،٥١٧-١٦،٥١٧مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٤،٩٨٨٤،٩٨٨تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٤،٩٨٨٤،٩٨٨مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥-٩،٤٠٠٩،٤٠٥تجھيزات للمعلوماتية١

٥-٣٩،٤٠٠٩،٤٠٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٤،٩٨٨-٤،٩٨٨تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٤،٩٨٨-٥٤،٩٨٨مجموع الفقرة  رقم  

١١،٥١٠-٢٢٦١٤،٣٨٨٢٥،٨٩٨مجموع البند  رقم  

٦٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١١،٤٠٠١١،٤٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١١،٤٠٠١١،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٩،٧٢٨٩،٧٢٨صيانة وسائل النقل١

٨٩،٧٢٨٩،٧٢٨مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢١،١٢٨٢١،١٢٨مجموع البند  رقم  

١١،٥١٠-١٤١٣٥،٥١٦٤٧،٠٢٦مجموع الوظيفة رقم  

١١،٥١٠-٣٣٥،٥١٦٤٧،٠٢٦مجموع الفصل رقم  

٦٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥،١٢١-٥،١٢١اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥،١٢١-١٥،١٢١مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٢،٦٣٥-١٠،٠٠٠١٢،٦٣٥تجھيزات فنية متخصصة١

٢،٦٣٥-٢١٠،٠٠٠١٢،٦٣٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥،٣٨٨-٣٠،٠٠٠٣٥،٣٨٨تجھيزات للمعلوماتية١

٥،٣٨٨-٣٣٠،٠٠٠٣٥،٣٨٨مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٢،٥٤٤-٢،٥٤٤تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،٥٤٤-٥٢،٥٤٤مجموع الفقرة  رقم  

١٥،٦٨٨-٢٢٦٤٠،٠٠٠٥٥،٦٨٨مجموع البند  رقم  

٦٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٤

١٤٢

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

التفتيش المركزي

مراقبة إدارية

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢،٥٥٠-٦،٠٠٠٨،٥٥٠صيانة التجھيزات الفنية١

٢،٥٥٠-٦٦،٠٠٠٨،٥٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٧٠٠-٥،٠٠٠٥،٧٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٠٠-٧٥،٠٠٠٥،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١،٠٤٠-٢،٠٠٠٣،٠٤٠صيانة وسائل النقل١

١،٠٤٠-٨٢،٠٠٠٣،٠٤٠مجموع الفقرة  رقم  

٤،٢٩٠-٢٢٨١٣،٠٠٠١٧،٢٩٠مجموع البند  رقم  

١٩،٩٧٨-١٤٢٥٣،٠٠٠٧٢،٩٧٨مجموع الوظيفة رقم  

١٩،٩٧٨-٤٥٣،٠٠٠٧٢،٩٧٨مجموع الفصل رقم  

٦٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٩٥٥-١،٩٥٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٩٥٥-١١،٩٥٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣،١٥٩٣،١٥٩تجھيزات فنية متخصصة١

١،٠٠٠٦٦٥٣٣٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٤،١٥٩٣،٨٢٤٣٣٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٤،٨٤٥٤،٨٤٥تجھيزات للمعلوماتية١

٣٤،٨٤٥٤،٨٤٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٥٩٦-١،٥٩٦تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٥٩٦-٥١،٥٩٦مجموع الفقرة  رقم  

٣،٢١٦-٢٢٦٩،٠٠٤١٢،٢٢٠مجموع البند  رقم  

٦٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٠٠٠-٢،٠٦٨٤،٠٦٨صيانة ابنية ادارية١

٢،٠٠٠-٢٢،٠٦٨٤،٠٦٨مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٣،٥٩٤٣،٥٩٤صيانة التجھيزات الفنية١

٦٣،٥٩٤٣،٥٩٤مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١،٤٢٥١،٤٢٥صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١،٤٢٥١،٤٢٥مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٧،٢٩٦٧،٢٩٦صيانة وسائل النقل١

٨٧،٢٩٦٧،٢٩٦مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٧٨٠-٧٨٠صيانة اخرى١

٧٨٠-٩٧٨٠مجموع الفقرة  رقم  

٢،٧٨٠-٢٢٨١٤،٣٨٣١٧،١٦٣مجموع البند  رقم  

٥،٩٩٦-٨١٠٢٣،٣٨٧٢٩،٣٨٣مجموع الوظيفة رقم  

٥،٩٩٦-٥٢٣،٣٨٧٢٩،٣٨٣مجموع الفصل رقم  

٦٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٧٩٣-٢،٧٩٣اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٧٩٣-١٢،٧٩٣مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٢،٩٩٣٢،٩٩٣تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢،٩٩٣٢،٩٩٣مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥،٧٠٠٥،٧٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥،٧٠٠٥،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٩٩٥-١،٩٩٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٩٩٥-٥١،٩٩٥مجموع الفقرة  رقم  

٤،٧٨٨-٢٢٦٨،٦٩٣١٣،٤٨١مجموع البند  رقم  

٦٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٦

٣٣٧

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية السنية

المحاكم الدينية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٣،٣٤٠-٣،٥٠٠٦،٨٤٠صيانة ابنية ادارية١

٣،٣٤٠-٢٣،٥٠٠٦،٨٤٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٥،١٣٠-٥،١٣٠صيانة التجھيزات الفنية١

٥،١٣٠-٦٥،١٣٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣،٩٩٠-٣،٩٩٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣،٩٩٠-٧٣،٩٩٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢،٤٦٠-٢٢٨٣،٥٠٠١٥،٩٦٠مجموع البند  رقم  

١٧،٢٤٨-٣٣٧١٢،١٩٣٢٩،٤٤١مجموع الوظيفة رقم  

١٧،٢٤٨-٦١٢،١٩٣٢٩،٤٤١مجموع الفصل رقم  

٦٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٩٣١-٩٣١اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٩٣١-١٩٣١مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١٠٣-١،٧٢٥١،٨٢٨تجھيزات فنية مختلفة٩

١٠٣-٢١،٧٢٥١،٨٢٨مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٠٥-١،٧٧٠١،٨٧٥تجھيزات للمعلوماتية١

١٠٥-٣١،٧٧٠١،٨٧٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٩٩٨-٩٩٨تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٩٩٨-٥٩٩٨مجموع الفقرة  رقم  

٢،١٣٧-٢٢٦٣،٤٩٥٥،٦٣٢مجموع البند  رقم  

٦٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣٢٠-٥،٣٨٠٥،٧٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٣٢٠-٦٥،٣٨٠٥،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٠٣-٣،٣٦٠٣،٥٦٣صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢٠٣-٧٣،٣٦٠٣،٥٦٣مجموع الفقرة  رقم  

٥٢٣-٢٢٨٨،٧٤٠٩،٢٦٣مجموع البند  رقم  

٢،٦٦٠-٨١٠١٢،٢٣٥١٤،٨٩٥مجموع الوظيفة رقم  

٢،٦٦٠-٧١٢،٢٣٥١٤،٨٩٥مجموع الفصل رقم  

٦٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٠٥٠-١،٠٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٠٥٠-١١،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٧٥٠٧٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٧٥٠٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٩٩٨-٩٩٨تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٩٩٨-٥٩٩٨مجموع الفقرة  رقم  

٢،٠٤٨-٢٢٦٧٥٠٢،٧٩٨مجموع البند  رقم  

٦٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٧١٠-١،٠٠٠١،٧١٠صيانة التجھيزات الفنية١

٧١٠-٦١،٠٠٠١،٧١٠مجموع الفقرة  رقم  

٧١٠-٢٢٨١،٠٠٠١،٧١٠مجموع البند  رقم  

٢،٧٥٨-٨١٠١،٧٥٠٤،٥٠٨مجموع الوظيفة رقم  

٢،٧٥٨-٨١،٧٥٠٤،٥٠٨مجموع الفصل رقم  

٦٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٩،٨٩٢-٩،٨٩٢اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٩،٨٩٢-١٩،٨٩٢مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٢،٩٩٣-٢،٩٩٣تجھيزات فنية مختلفة٩

٢،٩٩٣-٢٢،٩٩٣مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٧،١٢٥٧،١٢٥تجھيزات للمعلوماتية١

٣٧،١٢٥٧،١٢٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٣،٩٩٠-٣،٩٩٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٣،٩٩٠-٥٣،٩٩٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦،٨٧٥-٢٢٦٧،١٢٥٢٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٩

٣٣٧

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

المحاكم الشرعية الجعفرية

المحاكم الدينية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٥،١٢٠-٤،٠٠٠٩،١٢٠صيانة ابنية ادارية١

٥،١٢٠-٢٤،٠٠٠٩،١٢٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
١،٢٠٠-٤،٥٠٠٥،٧٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١،٢٠٠-٦٤،٥٠٠٥،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٨٤٠-٦،٠٠٠٦،٨٤٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٨٤٠-٧٦،٠٠٠٦،٨٤٠مجموع الفقرة  رقم  

٧،١٦٠-٢٢٨١٤،٥٠٠٢١،٦٦٠مجموع البند  رقم  

٢٤،٠٣٥-٣٣٧٢١،٦٢٥٤٥،٦٦٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٤،٠٣٥-٩٢١،٦٢٥٤٥،٦٦٠مجموع الفصل رقم  

٦٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣٥٠-٣٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣٥٠-١٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٦٥٠٦٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٦٥٠٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٩٥٠٩٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٩٥٠٩٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٦٥٠-٦٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٦٥٠-٥٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٠٠٠-٢٢٦١،٦٠٠٢،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٦٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤٢٥-١،٠٠٠١،٤٢٥صيانة التجھيزات الفنية١

٤٢٥-٦١،٠٠٠١،٤٢٥مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢١٣-٥٠٠٧١٣صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢١٣-٧٥٠٠٧١٣مجموع الفقرة  رقم  

٦٣٨-٢٢٨١،٥٠٠٢،١٣٨مجموع البند  رقم  

١،٦٣٨-٨١٠٣،١٠٠٤،٧٣٨مجموع الوظيفة رقم  

١،٦٣٨-١٠٣،١٠٠٤،٧٣٨مجموع الفصل رقم  

٦٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣،٤٩٢-٣،٤٩٢اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،٤٩٢-١٣،٤٩٢مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١،٩٩٥١،٩٩٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١،٩٩٥١،٩٩٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٧،١٢٥٧،١٢٥تجھيزات للمعلوماتية١

٣٧،١٢٥٧،١٢٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٢،٣٢٨-٢،٣٢٨تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،٣٢٨-٥٢،٣٢٨مجموع الفقرة  رقم  

٥،٨٢٠-٢٢٦٩،١٢٠١٤،٩٤٠مجموع البند  رقم  

٦٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤،٩٨٨٤،٩٨٨صيانة التجھيزات الفنية١

٦٤،٩٨٨٤،٩٨٨مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٤،٩٨٨٤،٩٨٨صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٤،٩٨٨٤،٩٨٨مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٩،٩٧٦٩،٩٧٦مجموع البند  رقم  

٥،٨٢٠-٣٣٧١٩،٠٩٦٢٤،٩١٦مجموع الوظيفة رقم  

٥،٨٢٠-١١١٩،٠٩٦٢٤،٩١٦مجموع الفصل رقم  

٦٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥٢٤-٥٢٤اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥٢٤-١٥٢٤مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٤٠٠٤٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٤٠٠٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١،١٤٠١،١٤٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١،١٤٠١،١٤٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٤٠٠-٤٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٤٠٠-٥٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٢٤-٢٢٦١،٥٤٠٢،٤٦٤مجموع البند  رقم  

٦٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،١٤٠١،١٤٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١،١٤٠١،١٤٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١،١٤٠١،١٤٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١،١٤٠١،١٤٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٦٨٤٦٨٤صيانة اخرى١

٩٦٨٤٦٨٤مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢،٩٦٤٢،٩٦٤مجموع البند  رقم  

٩٢٤-٨١٠٤،٥٠٤٥،٤٢٨مجموع الوظيفة رقم  

٩٢٤-١٢٤،٥٠٤٥،٤٢٨مجموع الفصل رقم  

٦٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٤٥٠-٢،٤٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٤٥٠-١٢،٤٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٩٩٨٩٩٨تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٩٩٨٩٩٨مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١،٦٣٨١،٦٣٨تجھيزات للمعلوماتية١

٣١،٦٣٨١،٦٣٨مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٩٩٨-٩٩٨تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٩٩٨-٥٩٩٨مجموع الفقرة  رقم  

٣،٤٤٨-٢٢٦٢،٦٣٦٦،٠٨٤مجموع البند  رقم  

٦٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٥٧-٢٠٠٣٥٧صيانة التجھيزات الفنية١

١٥٧-٦٢٠٠٣٥٧مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٥٧-٢٠٠٣٥٧صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٥٧-٧٢٠٠٣٥٧مجموع الفقرة  رقم  

٣١٤-٢٢٨٤٠٠٧١٤مجموع البند  رقم  

٣،٧٦٢-١٤٢٣،٠٣٦٦،٧٩٨مجموع الوظيفة رقم  

٣،٧٦٢-١٣٣،٠٣٦٦،٧٩٨مجموع الفصل رقم  

٦٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٠،٤٧٤-١٠،٤٧٤اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٠،٤٧٤-١١٠،٤٧٤مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣،٩٩٠٣،٩٩٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣،٩٩٠٣،٩٩٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٨،٢٨٨١٨،٢٨٨تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٨،٢٨٨١٨،٢٨٨مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٥٩٩-٥٩٩تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٩٩-٥٥٩٩مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٩٩٨-٩٩٨تجھيزات اخرى١

٩٩٨-٩٩٩٨مجموع الفقرة  رقم  

١٢،٠٧١-٢٢٦٢٢،٢٧٨٣٤،٣٤٩مجموع البند  رقم  

٦٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٧،٣٣١٧،٣٣١صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٧،٣٣١٧،٣٣١مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٤،٧٢٢٤،٧٢٢صيانة اخرى١

٩٤،٧٢٢٤،٧٢٢مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٢،٠٥٣١٢،٠٥٣مجموع البند  رقم  

٦٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٦١،٤٠٠-١٤٢،٦٠٠٣٠٤،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٦١،٤٠٠-١١٤٢،٦٠٠٣٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١،٤٠٠-٢٢٩١٤٢،٦٠٠٣٠٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٧٣،٤٧١-١٢٢١٧٦،٩٣١٣٥٠،٤٠٢مجموع الوظيفة رقم  

١٧٣،٤٧١-١٤١٧٦،٩٣١٣٥٠،٤٠٢مجموع الفصل رقم  

٦٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٠٠٠١،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٦٤٨-١،٢٩٢١،٩٤٠تجھيزات للمعلوماتية١

٦٤٨-٣١،٢٩٢١،٩٤٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٤٨-٢٢٦٢،٢٩٢٢،٩٤٠مجموع البند  رقم  

٦٤٨-٢٥٠٢،٢٩٢٢،٩٤٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٤٨-١٥٢،٢٩٢٢،٩٤٠مجموع الفصل رقم  

٦٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٧٠،٠٠٠-٧٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٧٠،٠٠٠-١٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٦٥٠،٠٠٠-٢٥٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٦٥٠،٠٠٠-٢٤٥٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للنقل٤
١٠،٠٠٠-١٠،٠٠٠تجھيزات للنقل١

١٠،٠٠٠-٤١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٥٠،٠٠٠-٥٠،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٠،٠٠٠-٥٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
١٢٠،٠٠٠-١٢٠،٠٠٠تجھيزات اخرى١

١٢٠،٠٠٠-٩١٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٠٠،٠٠٠-٢٢٦٥٥٠،٠٠٠١،٤٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥٠،٠٠٠-٢٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠انشاء ابنية ادارية١

٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

٥٠،٠٠٠-٢٥٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠،٠٠٠-٢٢٧٥٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٥،٠٠٠-١٧٥،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٥،٠٠٠-٢١٧٥،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
٢،٠٠٠-١٠،٠٠٠١٢،٠٠٠صيانة اخرى١

٢،٠٠٠-٩١٠،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٧،٠٠٠-٢٢٨٤٤٠،٠٠٠٤٦٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٧٧،٠٠٠-٣٦٠١،٠٤٥،٠٠٠٢،٠٢٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٩٧٧،٠٠٠-١٦١،٠٤٥،٠٠٠٢،٠٢٢،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،١٦٤-١،١٦٤اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،١٦٤-١١،١٦٤مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣٦٢-١،١٣٦١،٤٩٨تجھيزات فنية مختلفة٩

٣٦٢-٢١،١٣٦١،٤٩٨مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣٦٢-١،٠٦٣١،٤٢٥تجھيزات للمعلوماتية١

٣٦٢-٣١،٠٦٣١،٤٢٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٩٩٨-٩٩٨تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٩٩٨-٥٩٩٨مجموع الفقرة  رقم  

٢،٨٨٦-٢٢٦٢،١٩٩٥،٠٨٥مجموع البند  رقم  

٦٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٤٦٠-٢٥٠١،٧١٠صيانة ابنية ادارية١

١،٤٦٠-٢٢٥٠١،٧١٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢،٥٠٠٢،١٣٨٣٦٢صيانة التجھيزات الفنية١

٦٢،٥٠٠٢،١٣٨٣٦٢مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢،٥٠٠٢،١٣٨٣٦٢صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢،٥٠٠٢،١٣٨٣٦٢مجموع الفقرة  رقم  

٧٣٦-٢٢٨٥،٢٥٠٥،٩٨٦مجموع البند  رقم  

٣،٦٢٢-٨١٠٧،٤٤٩١١،٠٧١مجموع الوظيفة رقم  

٣،٦٢٢-١٧٧،٤٤٩١١،٠٧١مجموع الفصل رقم  

٦٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٩٤٠-٢،٩٤٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٩٤٠-١٢،٩٤٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣،٩٩٠٣،٩٩٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢،١٠٠٢،١٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٦،٠٩٠٦،٠٩٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥٠،٠٠٠-٢٠٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٥٠،٠٠٠-٣٢٠٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للنقل٤
٦٣٠-٦٣٠تجھيزات للنقل١

٦٣٠-٤٦٣٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٢،١٠٠-٢،١٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،١٠٠-٥٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
١،٣٦٥-١،٣٦٥تجھيزات اخرى١

١،٣٦٥-٩١،٣٦٥مجموع الفقرة  رقم  

٥٧،٠٣٥-٢٢٦٢٠٦،٠٩٠٢٦٣،١٢٥مجموع البند  رقم  

٦٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣،٠٠٠-٣،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٣،٠٠٠-٦٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٥،١٢٠٥،١٢٠صيانة وسائل النقل١

٨٥،١٢٠٥،١٢٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١،٨٠٠-١،٨٠٠صيانة اخرى١

١،٨٠٠-٩١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤،٨٠٠-٢٢٨١٥٥،١٢٠١٥٩،٩٢٠مجموع البند  رقم  

٦١،٨٣٥-١٦٠٣٦١،٢١٠٤٢٣،٠٤٥مجموع الوظيفة رقم  

٦١،٨٣٥-١٨٣٦١،٢١٠٤٢٣،٠٤٥مجموع الفصل رقم  

٦٥٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١١،٧٨٦،١٦٣-١٨،٢١٣،٨٣٧٣٠،٠٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى لمجلس الجنوب٥

ـ  لدفع تعويضات المتضررين وسائر اعمال 
المجلس

١١،٧٨٦،١٦٣-٩١٨،٢١٣،٨٣٧٣٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١،٧٨٦،١٦٣-٢٢٧١٨،٢١٣،٨٣٧٣٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١،٧٨٦،١٦٣-١٠٧١١٨،٢١٣،٨٣٧٣٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١١،٧٨٦،١٦٣-٢٠١١٨،٢١٣،٨٣٧٣٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٥٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٩٣،٠٠٠،٠٠٠١٨،٠٠٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى لمجلس االنماء واالعمار٢

ـ  صيانة مطار رفيق الحريري الدولي  ـ 
بيروت

١٨،٠٠٠،٠٠٠

ـ  تسديد  جزء من سلفة الخزينة المعطاة 
  تاريخ٢٠١٦/٤٥٧٢بموجب المرسوم 
٢٠١٦/١٠/٢٧

٧٥،٠٠٠،٠٠٠

لزوم استكمال تنفيذ  المشاريع الملحة في قرار
٢٠١٤/٩٩مجلس الوزراء رقم 

١٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى (تمويل محلي)٣

ـ  التمويل المحلي للعقود الممولة من مصادر 
خارجية بما فيھا االستمالكات

٩١٠٣،٠٠٠،٠٠٠٢٨،٠٠٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧١٠٣،٠٠٠،٠٠٠٢٨،٠٠٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧٥١١٠٣،٠٠٠،٠٠٠٢٨،٠٠٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٠٢١٠٣،٠٠٠،٠٠٠٢٨،٠٠٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٥٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣٠،٠٠٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

ـ   تخصص لموازنة برنامج تنمية الصادرات 
الزراعية

٣٠،٠٠٠،٠٠٠

Agri plus

١٣٠،٠٠٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٣٠،٠٠٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢١٣٠،٠٠٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٩٣٠،٠٠٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٦٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٤٥،٠٠٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى للھيئة العليا لالغاثة٧

ـ  مساھمة للھيئة العليا لالغاثة لمواجھة 
الكوارث  والحد من مخاطرھا واالضرار

٢٠،٠٠٠،٠٠٠

 ملياراستكمال دفع تعويضات عدوان١٠منھا  
تموز

٦٢٢٨ـ  تسديد سلفة خزينة بالمرسوم رقم  
٢٠٢٠/٣/٣١تاريخ 

٧٥،٠٠٠،٠٠٠

٦٣٣٠ـ  تسديد سلفة خزينة بالمرسوم رقم  
٢٠٢٠/٥/٨تاريخ 

١٥٠،٠٠٠،٠٠٠

٩٢٤٥،٠٠٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٢٤٥،٠٠٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢٤٥،٠٠٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١١٢٤٥،٠٠٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٣٤٠٠،٤٢٤،٧٧٩١١٣،٧٤٦،٦٩١٢٨٦،٦٧٨،٠٨٨مجموع الباب  رقم  

٦٦١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٤
١

١١٤

الجزء الثاني (أ)
المجلس الدستوري
المجلس الدستوري

المجلس الدستوري

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥٦٣٥٦٣تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥٦٣٥٦٣مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٥٦٣٥٦٣مجموع البند  رقم  

٦٦٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٤
١

١١٤

الجزء الثاني (أ)
المجلس الدستوري
المجلس الدستوري

المجلس الدستوري

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٧،٠٤٠-٧،٠٠٠١٤،٠٤٠صيانة ابنية ادارية١

٧،٠٤٠-٢٧،٠٠٠١٤،٠٤٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١،١٢٥١،١٢٥صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١،١٢٥١،١٢٥مجموع الفقرة  رقم  

٧،٠٤٠-٢٢٨٨،١٢٥١٥،١٦٥مجموع البند  رقم  

٧،٠٤٠-١١٤٨،٦٨٨١٥،٧٢٨مجموع الوظيفة رقم  

٧،٠٤٠-١٨،٦٨٨١٥،٧٢٨مجموع الفصل رقم  

٧،٠٤٠-٤٨،٦٨٨١٥،٧٢٨مجموع الباب  رقم  

٦٦٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٥
١

٣٣٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة العدل

االدارة المركزية

العدل

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢٤،١٠٨-٢٤،١٠٨اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٤،١٠٨-١٢٤،١٠٨مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٦،٥٠٠-٣،٠٠٠٩،٥٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٧٥٠-١٥،٠٠٠١٥،٧٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٧،٢٥٠-٢١٨،٠٠٠٢٥،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١٠،٥٠٠-١٠،٥٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١٠،٥٠٠-٥١٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
١،٠٥٠-١،٠٥٠تجھيزات اخرى١

١،٠٥٠-٩١،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٢،٩٠٨-٢٢٦٤٨،٠٠٠٩٠،٩٠٨مجموع البند  رقم  

٦٦٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٥
١

٣٣٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة العدل

االدارة المركزية

العدل

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٦،٢٥٠-٥،٠٠٠١١،٢٥٠صيانة ابنية ادارية١

٦،٢٥٠-٢٥،٠٠٠١١،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٧،٠٠٠-٥،٠٠٠١٢،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٧،٠٠٠-٦٥،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢،٥٠٠-٣٥،٠٠٠٣٧،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢،٥٠٠-٧٣٥،٠٠٠٣٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢،٠٠٠-١،٠٠٠٣،٠٠٠صيانة اخرى١

٢،٠٠٠-٩١،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٧،٧٥٠-٢٢٨٤٦،٠٠٠٦٣،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٦٠،٦٥٨-٣٣٠٩٤،٠٠٠١٥٤،٦٥٨مجموع الوظيفة رقم  

٦٠،٦٥٨-١٩٤،٠٠٠١٥٤،٦٥٨مجموع الفصل رقم  

٦٦٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٧٠،٠٠٠-٧٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٧٠،٠٠٠-١٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٩،٧٥٠-١٤،٠٠٠٢٣،٧٥٠تجھيزات فنية متخصصة١

٥٠٠-٣٧،٠٠٠٣٧،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١٠،٢٥٠-٢٥١،٠٠٠٦١،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٣٥،٠٠٠-٣٥،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٣٥،٠٠٠-٥٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥،٢٥٠-٢٢٦١٢٦،٠٠٠٢٤١،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٦٦٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥،٠٠٠-٥،٠٠٠انشاءات اخرى١

٥،٠٠٠-٩٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٠٠٠-٢٢٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٦٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٥
٢

٣٣٥

الجزء الثاني (أ)
وزارة العدل

المحاكم العدلية

المحاكم االدارية والمدنية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٠،٠٠٠-٥،٠٠٠١٥،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٠،٠٠٠-٢٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٥،٥٠٠-٧،٠٠٠٢٢،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١٥،٥٠٠-٦٧،٠٠٠٢٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢،٧٥٠-١،٠٠٠٣،٧٥٠صيانة اخرى١

٢،٧٥٠-٩١،٠٠٠٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٨،٢٥٠-٢٢٨٨٨،٠٠٠١١٦،٢٥٠مجموع البند  رقم  

١٤٨،٥٠٠-٣٣٥٢١٤،٠٠٠٣٦٢،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٤٨،٥٠٠-٢٢١٤،٠٠٠٣٦٢،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٦٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٢٠٥-٢،٢٠٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٢٠٥-١٢،٢٠٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٤،٦٢٠٤،٦٢٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٤،٦٢٠٤،٦٢٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣٤،٥٠٠٣٤،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣٤،٥٠٠٣٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٢،١٠٠-٢،١٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،١٠٠-٥٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٩٨٠-٩٨٠تجھيزات اخرى١

٩٨٠-٩٩٨٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٢٨٥-٢٢٦٣٩،١٢٠٤٤،٤٠٥مجموع البند  رقم  

٦٦٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤،٨٠٠٤،٨٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٤،٨٠٠٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٥،٤٠٠٥،٤٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥،٤٠٠٥،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٨٤٠٨٤٠صيانة اخرى١

٩٨٤٠٨٤٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١١،٠٤٠١١،٠٤٠مجموع البند  رقم  

٥،٢٨٥-٣٣٢٥٠،١٦٠٥٥،٤٤٥مجموع الوظيفة رقم  

٥،٢٨٥-٣٥٠،١٦٠٥٥،٤٤٥مجموع الفصل رقم  

٦٧٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤،٥٥٧-٤،٥٥٧اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤،٥٥٧-١٤،٥٥٧مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١،٠٥٠١،٠٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١،٠٥٠١،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٦،٠٠٠٦،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٣،١٥٠-٣،١٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٣،١٥٠-٥٣،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٧،٧٠٧-٢٢٦٧،٠٥٠١٤،٧٥٧مجموع البند  رقم  

٧،٧٠٧-٣٣٥٧،٠٥٠١٤،٧٥٧مجموع الوظيفة رقم  

٧،٧٠٧-٤٧،٠٥٠١٤،٧٥٧مجموع الفصل رقم  

٢٢٢،١٥٠-٥٣٦٥،٢١٠٥٨٧،٣٦٠مجموع الباب  رقم  

٦٧١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٤،٥٠٠-٢٤،٥٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٤،٥٠٠-١٢٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣،٩٩٠٣،٩٩٠تجھيزات فنية متخصصة١

٣،١٥٠٣،١٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٧،١٤٠٧،١٤٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٧٥،٠٠٠١٧٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٧٥،٠٠٠١٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٥،٠٠٠-٥،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥،٠٠٠-٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٩،٥٠٠-٢٢٦١٨٢،١٤٠٢١١،٦٤٠مجموع البند  رقم  

٦٧٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٧،٥٠٠٧،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٧،٥٠٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٤١٣،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠١١٣،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٤١٣،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠١١٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٤٤٤،٥٠٠٣٣١،٥٠٠١١٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٣٠٦٢٦،٦٤٠٥٤٣،١٤٠٨٣،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٦٢٦،٦٤٠٥٤٣،١٤٠٨٣،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٧٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣٥٠،٠٠٠-٣٥٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣٥٠،٠٠٠-١٣٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٥٠،٠٠٠-٢٢٦٣٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٧٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٥٠٠،٠٠٠١،٣٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١،٥٠٠،٠٠٠١،٣٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠صيانة ابنية سكنية٣

٢٣،٠٠٠،٠٠٠٢،٧٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٤١٣،٠٠٠٤١٣،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٤١٣،٠٠٠٤١٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١،٠٠٠،٠٠٠٤١٢،٥٠٠٥٨٧،٥٠٠صيانة اخرى١

٩١،٠٠٠،٠٠٠٤١٢،٥٠٠٥٨٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٤،٤١٣،٠٠٠٣،١١٢،٥٠٠١،٣٠٠،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٣٠٤،٤١٣،٠٠٠٣،٤٦٢،٥٠٠٩٥٠،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٤،٤١٣،٠٠٠٣،٤٦٢،٥٠٠٩٥٠،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٥،٠٣٩،٦٤٠٤،٠٠٥،٦٤٠١،٠٣٤،٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٦٧٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٠،٦٨٠-١٠،٦٨٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

ـ  المديرية االدارية المشتركة 

ـ  جھاز امن المطار 

ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

ـ  مركز اعتراض المخابرات 

١٠،٦٨٠-١١٠،٦٨٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٥١،٨٧٠٥١،٨٧٠تجھيزات فنية متخصصة١

٥١،٨٧٠مركز اعتراض المخابرات

١٩،٤٧٥١٢،٢٢٥٧،٢٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٤٠٠ـ  جھاز امن المطار 

٢،١٠٠ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

١٠،٢٢٥ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

٥،٧٥٠ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٢٧١،٣٤٥٦٤،٠٩٥٧،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٤١،٧٥٠٢٦،٢٥٠١٥،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١،٥٠٠ـ المديرية االدارية المشتركة 

١،٠٠٠ـ  جھاز امن المطار 

٤،٢٥٠ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

٢٠،٠٠٠مجلس االمن الداخلي المركزي

١٥،٠٠٠مركز اعتراض المخابرات

٣٤١،٧٥٠٢٦،٢٥٠١٥،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٣،٧٧٥-٣،٧٧٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

المديرية االدارية المشتركة

مجلس االمن الداخلي المركزي

مركز اعتراض المخابرات

٣،٧٧٥-٥٣،٧٧٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٤،٢٠٠-٤،٢٠٠تجھيزات اخرى١

٦٧٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١

٣١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

خدمات الشرطة

المديرية االدارية المشتركة

مجلس االمن الداخلي المركزي

مركز اعتراض المخابرات

٤،٢٠٠-٩٤،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١١٣،٠٩٥١٠٩،٠٠٠٤،٠٩٥مجموع البند  رقم  

٦٧٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣،٦٠٠٣،٦٠٠صيانة ابنية ادارية١

٣،٦٠٠ـ  المديرية االدارية المشتركة 

٢٣،٦٠٠٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٠٨،٩٠٠١٣٣،٦٥٠٧٥،٢٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٦،٧٥٠ـ المديرية االدارية المشتركة 

١،٥٠٠ـ  جھاز امن المطار 

٢،٢٥٠ـ  مركز  تدريب تعزيز امن المطار 

١٠٠،٠٠٠ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

٩٨،٤٠٠ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٧٢٠٨،٩٠٠١٣٣،٦٥٠٧٥،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١٣،٨٠٠١٣،٨٠٠صيانة اخرى١

١٣،٨٠٠مركز اعتراض المخابرات

٩١٣،٨٠٠١٣،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٢٦،٣٠٠١٥١،٠٥٠٧٥،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٣١٠٣٣٩،٣٩٥٢٦٠،٠٥٠٧٩،٣٤٥مجموع الوظيفة رقم  

١٣٣٩،٣٩٥٢٦٠،٠٥٠٧٩،٣٤٥مجموع الفصل رقم  

٦٧٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٧١٥-١،٧١٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٧١٥-١١،٧١٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣٠٠-٢،٦٠٠٢،٩٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٠٠-٣٢،٦٠٠٢،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٨٠٥-٨٠٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٨٠٥-٥٨٠٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٤٥٥-٤٥٥تجھيزات اخرى١

٤٥٥-٩٤٥٥مجموع الفقرة  رقم  

٣،٢٧٥-٢٢٦٢،٦٠٠٥،٨٧٥مجموع البند  رقم  

٦٧٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،١٠٠-٢،١٠٠٤،٢٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢،١٠٠-٢٢،١٠٠٤،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٥٠٠-١،٠٠٠١،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٥٠٠-٦١،٠٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢،٠٥٠-١٧،٠٠٠١٩،٠٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢،٠٥٠-٧١٧،٠٠٠١٩،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٤،٦٥٠-٢٢٨٢٠،١٠٠٢٤،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٧،٩٢٥-٣٦٠٢٢،٧٠٠٣٠،٦٢٥مجموع الوظيفة رقم  

٧،٩٢٥-٢٢٢،٧٠٠٣٠،٦٢٥مجموع الفصل رقم  

٦٨٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠-٥٠،٠٠٠ابنية متخصصة١

٥٠،٠٠٠-٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠،٠٠٠-٢٢٢٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٨١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٩٤،٠٠٠-٢٩٤،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٩٤،٠٠٠-١٢٩٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣٢،٠٠٠،٠٠٠٣٢،٠٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٧٨،٧٥٠٧٨،٧٥٠تجھيزات فنية يدوية٢

٢،٠٢٥،٠٠٠٢،٠٢٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣٤،١٠٣،٧٥٠٣٤،١٠٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٨،٥٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٨،٥٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للنقل٤
٣،٥٥٢،٥٠٠-٣،٥٥٢،٥٠٠تجھيزات للنقل١

٣،٥٥٢،٥٠٠-٤٣،٥٥٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١٤١،٧٥٠-١٤١،٧٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١٤١،٧٥٠-٥١٤١،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٩٤،٥٠٠-٩٤،٥٠٠تجھيزات اخرى١

٩٤،٥٠٠-٩٩٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤،٠٨٢،٧٥٠-٢٢٦٤٢،٦٠٣،٧٥٠٤٦،٦٨٦،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٦٨٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠-٣،٧٥٠،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

٣،٧٥٠،٠٠٠-٢٣،٧٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاء طرق٣
٤،٠٠٠-٤،٠٠٠٨،٠٠٠انشاء طرق اخرى٩

٤،٠٠٠-٣٤،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات مائية٤
٣٢،٠٠٠٣٢،٠٠٠انشاءات مياه الشفة١

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠انشاءات المياه المبتذلة٤

٤٥٢،٠٠٠٥٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات كھربائية٥
٢٠،٠٠٠-٢٠،٠٠٠انشاءات كھربائية لخطوط التوزيع٤

٢٠،٠٠٠-٥٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣،٧٧٤،٠٠٠-٢٢٧٥٦،٠٠٠٣،٨٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٨٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣٠٠،٠٠٠-٢،٠٠٠،٠٠٠٢،٣٠٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٣٠٠،٠٠٠-٢٢،٠٠٠،٠٠٠٢،٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة الطرق٣
٦،٤٠٠-٦،٤٠٠صيانة طرق اخرى٩

٦،٤٠٠-٣٦،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،٢٠٠-٣،٢٠٠صيانة االنشاءات الكھربائية لخطوط التوزيع٤

٣،٢٠٠-٥٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٧٥٠،٠٠٠-٢،٢٥٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٧٥٠،٠٠٠-٦٢،٢٥٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١١٠،٠٠٠-٨٥٠،٠٠٠٩٦٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١١٠،٠٠٠-٧٨٥٠،٠٠٠٩٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٧،٦٨٠،٠٠٠٧،٦٨٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٧،٦٨٠،٠٠٠٧،٦٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١٨،٠٠٠-٣٠،٠٠٠٤٨،٠٠٠صيانة اخرى١

١٨،٠٠٠-٩٣٠،٠٠٠٤٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،١٨٧،٦٠٠-٢٢٨١٢،٨٩٠،٠٠٠١٤،٠٧٧،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٦٨٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٦٠،٠٠٠-١٦٠،٠٠٠٣٢٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

١٦٠،٠٠٠-١١٦٠،٠٠٠٣٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٠،٠٠٠-٢٢٩١٦٠،٠٠٠٣٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩،٢٥٤،٣٥٠-٣١٢٥٥،٧٠٩،٧٥٠٦٤،٩٦٤،١٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٨٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٥٠٠،٠٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٠٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢،٦٠٥،٠٠٠٢،٦٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
١١،٠٠٠-١٠،٠٠٠٢١،٠٠٠تجھيزات اخرى١

١١،٠٠٠-٩١٠،٠٠٠٢١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١،٠٠٠-٢٢٦٢،٦١٥،٠٠٠٢،٦٢٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٨٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠-١،١٢٥،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

١،١٢٥،٠٠٠-٢١،١٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،١٢٥،٠٠٠-٢٢٧١،١٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٨٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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  

١،١٣٦،٠٠٠-٣٤١٤،٠٩٧،٤٠٠٥،٢٣٣،٤٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠،٣٩٠،٣٥٠-٣٥٩،٨٠٧،١٥٠٧٠،١٩٧،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٨٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٢٢،٥٠٠-١٢٢،٥٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢٢،٥٠٠-١١٢٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٤٩٥،١٠٠-٢٠٠،٠٠٠٦٩٥،١٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٣٠،٠٠٠-١٥٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٥٢٥،١٠٠-٢٣٥٠،٠٠٠٨٧٥،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣٥١،٣٥٦-٢٠٠،٠٠٠٥٥١،٣٥٦تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥١،٣٥٦-٣٢٠٠،٠٠٠٥٥١،٣٥٦مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٥٠،٠٠٠-٥٠،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٠،٠٠٠-٥٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
١٥،٠٠٠-١٥،٠٠٠تجھيزات اخرى١

١٥،٠٠٠-٩١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٠٦٣،٩٥٦-٢٢٦٥٥٠،٠٠٠١،٦١٣،٩٥٦مجموع البند  رقم  

٦٨٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٥٠،٠٠٠-١٥٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٥٠،٠٠٠-٢١٥٠،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
٢٠،٠٠٠-٢٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠صيانة اخرى١

٢٠،٠٠٠-٩٢٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٧٠،٠٠٠-٢٢٨٥،٥٤٥،٠٠٠٥،٧١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١،٢٣٣،٩٥٦-٣٦٠٦،٠٩٥،٠٠٠٧،٣٢٨،٩٥٦مجموع الوظيفة رقم  

١،٢٣٣،٩٥٦-٤٦،٠٩٥،٠٠٠٧،٣٢٨،٩٥٦مجموع الفصل رقم  

٦٩٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٦،٦٦٠-١٦،٦٦٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٦،٦٦٠-١١٦،٦٦٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٨٠٧-١٠،٠٠٠١٠،٨٠٧تجھيزات فنية متخصصة١

٨٨٨-٩،٠٠٠٩،٨٨٨تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٦٩٥-٢١٩،٠٠٠٢٠،٦٩٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢،١٠٠٢،١٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢،١٠٠٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٤،٤٦٣-٤،٤٦٣تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٤،٤٦٣-٥٤،٤٦٣مجموع الفقرة  رقم  

٢٢،٨١٨-٢٢٦٢١،١٠٠٤٣،٩١٨مجموع البند  رقم  

٦٩١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥٢٥،٠٠٠٥٢٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥٢٥،٠٠٠٥٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٥٢٥،٠٠٠٥٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٢،٨١٨-١٧٢٥٤٦،١٠٠٥٦٨،٩١٨مجموع الوظيفة رقم  

٢٢،٨١٨-٥٥٤٦،١٠٠٥٦٨،٩١٨مجموع الفصل رقم  

٦٩٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٠٥٠-١،٠٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٠٥٠-١١،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١،١٩٧١،١٩٧تجھيزات فنية متخصصة١

١،٥٠٠١،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢،٦٩٧٢،٦٩٧مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١،٥٠٠١،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٠٥٠-١،٠٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٠٥٠-٥١،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٦٣٠-٦٣٠تجھيزات اخرى١

٦٣٠-٩٦٣٠مجموع الفقرة  رقم  

٢،٧٣٠-٢٢٦٤،١٩٧٦،٩٢٧مجموع البند  رقم  

٦٩٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٧٢٠-٧٢٠١،٤٤٠صيانة ابنية ادارية١

٧٢٠-٢٧٢٠١،٤٤٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
١،٨٠٠١،٨٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١،٨٠٠١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣،٠٠٠٣،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٥١٢٥١٢صيانة وسائل النقل١

٨٥١٢٥١٢مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢٤٠٢٤٠صيانة اخرى١

٩٢٤٠٢٤٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٢٠-٢٢٨٦،٢٧٢٦،٩٩٢مجموع البند  رقم  

٣،٤٥٠-١١٦١٠،٤٦٩١٣،٩١٩مجموع الوظيفة رقم  

٣،٤٥٠-٧١٠،٤٦٩١٣،٩١٩مجموع الفصل رقم  

٦٩٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥٥٢-٥٥٢اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥٥٢-١٥٥٢مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٧٠٠٧٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٧٠٠٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٧٥٠٧٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٧٥٠٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٥٢-٢٢٦١،٤٥٠٢،٠٠٢مجموع البند  رقم  

٦٩٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٦٠٠٦٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٦٠٠٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٦٠٠٦٠٠مجموع البند  رقم  

٥٥٢-١١٦٢،٠٥٠٢،٦٠٢مجموع الوظيفة رقم  

٥٥٢-٨٢،٠٥٠٢،٦٠٢مجموع الفصل رقم  

٦٩٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،١٥٦-٢،١٥٦اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،١٥٦-١٢،١٥٦مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١،١٠٠١،١٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١،١٠٠١،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١،٥٠٠١،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٥٠٠-١،٥٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٥٠٠-٥١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣،٦٥٦-٢٢٦٢،٦٠٠٦،٢٥٦مجموع البند  رقم  

٦٩٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٦٠٠-٦٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٠٠-٦٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١،٨٠٠١،٨٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١،٨٠٠١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٠٠-٢٢٨١،٨٠٠٢،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٤،٢٥٦-١١٦٤،٤٠٠٨،٦٥٦مجموع الوظيفة رقم  

٤،٢٥٦-٩٤،٤٠٠٨،٦٥٦مجموع الفصل رقم  

٦٩٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٢٠٥-٢،٢٠٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٢٠٥-١٢،٢٠٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١،٨٩٠١،٨٩٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١،٨٩٠١،٨٩٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢،٤٠٠٢،٤٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢،٤٠٠٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٧٨٥-١،٧٨٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٧٨٥-٥١،٧٨٥مجموع الفقرة  رقم  

٣،٩٩٠-٢٢٦٤،٢٩٠٨،٢٨٠مجموع البند  رقم  

٦٩٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٦٠٠-٣،٠٠٠٣،٦٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٦٠٠-٧٣،٠٠٠٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٠٠-٢٢٨٣،٠٠٠٣،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٤،٥٩٠-١١٦٧،٢٩٠١١،٨٨٠مجموع الوظيفة رقم  

٤،٥٩٠-١٠٧،٢٩٠١١،٨٨٠مجموع الفصل رقم  

٧٠٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٤٧٠-١،٤٧٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٤٧٠-١١،٤٧٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١،٠٠٠٦٣٠٣٧٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١،٠٠٠٦٣٠٣٧٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢،٠٠٠١،٢٠٠٨٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢،٠٠٠١،٢٠٠٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٨٤٠-٨٤٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٨٤٠-٥٨٤٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٤٢٠-٤٢٠تجھيزات اخرى١

٤٢٠-٩٤٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٥٦٠-٢٢٦٣،٠٠٠٤،٥٦٠مجموع البند  رقم  

٧٠١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٠٠-١،٠٠٠١،٢٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢٠٠-٧١،٠٠٠١،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٠٠-٢٢٨١،٠٠٠١،٢٠٠مجموع البند  رقم  

١،٧٦٠-١١٦٤،٠٠٠٥،٧٦٠مجموع الوظيفة رقم  

١،٧٦٠-١١٤،٠٠٠٥،٧٦٠مجموع الفصل رقم  

٧٠٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٩٥٣-١،٩٥٣اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٩٥٣-١١،٩٥٣مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١،٠٥٠١،٠٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١،٠٥٠١،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣،٥٠٠٣،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣،٥٠٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٥٧٥-١،٥٧٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٥٧٥-٥١،٥٧٥مجموع الفقرة  رقم  

٣،٥٢٨-٢٢٦٤،٥٥٠٨،٠٧٨مجموع البند  رقم  

٧٠٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٤٠٠-٢،٤٠٠٤،٨٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢،٤٠٠-٢٢،٤٠٠٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣،٠٠٠٢،٢٥٠٧٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٣،٠٠٠٢،٢٥٠٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٦٥٠-٢٢٨٥،٤٠٠٧،٠٥٠مجموع البند  رقم  

٥،١٧٨-١١٦٩،٩٥٠١٥،١٢٨مجموع الوظيفة رقم  

٥،١٧٨-١٢٩،٩٥٠١٥،١٢٨مجموع الفصل رقم  

٧٠٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٤٧٠-١،٤٧٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٤٧٠-١١،٤٧٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١،٠٥٠١،٠٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١،٠٥٠١،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢،١٠٠٢،١٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢،١٠٠٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،١٥٥-١،١٥٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،١٥٥-٥١،١٥٥مجموع الفقرة  رقم  

٢،٦٢٥-٢٢٦٣،١٥٠٥،٧٧٥مجموع البند  رقم  

٧٠٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٧٥٠-٧٥٠صيانة التجھيزات الفنية١

٧٥٠-٦٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٧٥٠-٧٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥٠-٧٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٥٠٠-٢٢٨١،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٤،١٢٥-١١٦٣،١٥٠٧،٢٧٥مجموع الوظيفة رقم  

٤،١٢٥-١٣٣،١٥٠٧،٢٧٥مجموع الفصل رقم  

٧٠٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٤٥٠-٢،٤٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٤٥٠-١٢،٤٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١،٠٠٠٦٥٧٣٤٣تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١،٠٠٠٦٥٧٣٤٣مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢،٥٠٠٢،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٠٥٠-١،٠٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٠٥٠-٥١،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
١،٥٧٥-١،٥٧٥تجھيزات اخرى١

١،٥٧٥-٩١،٥٧٥مجموع الفقرة  رقم  

٤،٧٣٢-٢٢٦٣،٥٠٠٨،٢٣٢مجموع البند  رقم  

٧٠٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٥٠٠١،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٤،٧٣٢-١١٦٥،٠٠٠٩،٧٣٢مجموع الوظيفة رقم  

٤،٧٣٢-١٤٥،٠٠٠٩،٧٣٢مجموع الفصل رقم  

٧٠٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٨٣٨-١،٨٣٨اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٨٣٨-١١،٨٣٨مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣،١٥٠٣،١٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣،١٥٠٣،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥،٠٠٠٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٠٥٠-١،٠٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٠٥٠-٥١،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢،٨٨٨-٢٢٦٨،١٥٠١١،٠٣٨مجموع البند  رقم  

٧٠٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣،٧٥٠٣،٧٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٣،٧٥٠٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٣،٧٥٠٣،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٢،٨٨٨-١١٦١١،٩٠٠١٤،٧٨٨مجموع الوظيفة رقم  

٢،٨٨٨-١٥١١،٩٠٠١٤،٧٨٨مجموع الفصل رقم  

١١،٦٠٧،٢٣٥-٧٦٦،٨٦٨،٥٥٤٧٨،٤٧٥،٧٨٩مجموع الباب  رقم  

٧١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٠٤،١٢٥-١٠٤،١٢٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٠٤،١٢٥-١١٠٤،١٢٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣٧٤،٠٦٣٣٧٤،٠٦٣تجھيزات فنية متخصصة١

١١٨،١٢٥١١٨،١٢٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٤٩٢،١٨٨٤٩٢،١٨٨مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٠،٥٠٠،٠٠٠٥،٢٥٠،٠٠٠٥،٢٥٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٠،٥٠٠،٠٠٠٥،٢٥٠،٠٠٠٥،٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٣٧،٣٧٥-٣٧،٣٧٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٣٧،٣٧٥-٥٣٧،٣٧٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
١١،٥٥٠-١١،٥٥٠تجھيزات اخرى١

١١،٥٥٠-٩١١،٥٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٠،٩٩٢،١٨٨٥،٨٩٥،٢٣٨٥،٠٩٦،٩٥٠مجموع البند  رقم  

٧١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٤٠،٠٠٠-٢٤٠،٠٠٠٤٨٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٤٠،٠٠٠-٢٢٤٠،٠٠٠٤٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
١،١٢٥،٠٠٠١،١٢٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١،١٢٥،٠٠٠١،١٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١،٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١،٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٤٠،٠٠٠-٢٢٨٢،٨٦٥،٠٠٠٣،١٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٣١٣،٨٥٧،١٨٨٩،٠٠٠،٢٣٨٤،٨٥٦،٩٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٢١٣،٨٥٧،١٨٨٩،٠٠٠،٢٣٨٤،٨٥٦،٩٥٠مجموع الفصل رقم  

٧١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٨
٣

١٢٥

الجزء الثاني (أ)
وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١٩،٦٠٠-١٩،٦٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٩،٦٠٠-١١٩،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١٠٠،٠٠٠-١٦٦،٠٠٠٢٦٦،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٥٢،٥٠٠٥٢،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١٠٠،٠٠٠-٢٢١٨،٥٠٠٣١٨،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٦٩٣،٠٠٠-٥٠٠،٠٠٠١،١٩٣،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٦٩٣،٠٠٠-٣٥٠٠،٠٠٠١،١٩٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٢٤،٥٠٠-٢٤،٥٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢٤،٥٠٠-٥٢٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٢١،٠٠٠-٢١،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٢١،٠٠٠-٩٢١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٥٨،١٠٠-٢٢٦٧١٨،٥٠٠١،٥٧٦،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٧١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٨
٣

١٢٥

الجزء الثاني (أ)
وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٨٠،٠٠٠-٧٨،٤٠٠١٥٨،٤٠٠صيانة ابنية ادارية١

٨٠،٠٠٠-٢٧٨،٤٠٠١٥٨،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٥،٠٠٠-٤٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١٥،٠٠٠-٦٤٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٥٩٢،٥٠٠٥٩٢،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥٩٢،٥٠٠٥٩٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١١٧،٧٦٠١١٧،٧٦٠صيانة وسائل النقل١

٨١١٧،٧٦٠١١٧،٧٦٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٣٧٥،٠٠٠-٣٧٥،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠صيانة اخرى١

٣٧٥،٠٠٠-٩٣٧٥،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٧٠،٠٠٠-٢٢٨١،٢٠٨،٦٦٠١،٦٧٨،٦٦٠مجموع البند  رقم  

٧١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥،٠٠٠-٤،٦٠٠٩،٦٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

٥،٠٠٠-١٤،٦٠٠٩،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٠٠٠-٢٢٩٤،٦٠٠٩،٦٠٠مجموع البند  رقم  

١،٣٣٣،١٠٠-١٢٥١،٩٣١،٧٦٠٣،٢٦٤،٨٦٠مجموع الوظيفة رقم  

١،٣٣٣،١٠٠-٣١،٩٣١،٧٦٠٣،٢٦٤،٨٦٠مجموع الفصل رقم  

٧١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥١٤،٥٠٠-٥١٤،٥٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥١٤،٥٠٠-١٥١٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١،٤٠٤،٨١٣١،٤٠٤،٨١٣تجھيزات فنية متخصصة١

٨٧٥،٠٠٠٨٧٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢،٢٧٩،٨١٣٢،٢٧٩،٨١٣مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٦،٧٥٠،٠٠٠٣،٣٧٥،٠٠٠٣،٣٧٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٦،٧٥٠،٠٠٠٣،٣٧٥،٠٠٠٣،٣٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٢،٩٧٥-٢،٩٧٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،٩٧٥-٥٢،٩٧٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٣٧١،٠٠٠-٣٧١،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٣٧١،٠٠٠-٩٣٧١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٩،٠٢٩،٨١٣٦،٥٤٣،٢٨٨٢،٤٨٦،٥٢٥مجموع البند  رقم  

٧١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٧٢،٠٠٠-٧٢،٠٠٠١٤٤،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٧٢،٠٠٠-٢٧٢،٠٠٠١٤٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٣٥،٠٠٠١٣٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٣٥،٠٠٠١٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٢،٠٠٠-٢٢٨٢٩١،٠٠٠٣٦٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

ـ أعمال المسح والكيل وخرائط نھائية وكشف 
على امالك الدولة الخاصة

١٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٣٩،٧٢٠،٨١٣٧،٣٠٦،٢٨٨٢،٤١٤،٥٢٥مجموع الوظيفة رقم  

٤٩،٧٢٠،٨١٣٧،٣٠٦،٢٨٨٢،٤١٤،٥٢٥مجموع الفصل رقم  

٧١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٨
٥

١٢٣

الجزء الثاني (أ)
وزارة المالية

مديرية اليانصيب الوطني

شؤون الموازنة والشؤون المالية

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٣،١٥٠٣،١٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣،١٥٠٣،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢٠٣،١٥٠٢٠٣،١٥٠مجموع البند  رقم  

٧١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٨
٥

١٢٣

الجزء الثاني (أ)
وزارة المالية

مديرية اليانصيب الوطني

شؤون الموازنة والشؤون المالية

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٢٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢٢٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٢٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٣٤٢٨،١٥٠٤٢٨،١٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٤٢٨،١٥٠٤٢٨،١٥٠مجموع الفصل رقم  

٨٢٥،٩٣٧،٩١١١٩،٥٧١،٣٨٦٦،٣٦٦،٥٢٥مجموع الباب  رقم  

٧٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣،٩٢٠-٣،٩٢٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،٩٢٠-١٣،٩٢٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣،١٥٠٣،١٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣،١٥٠٣،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٤،٨٠٠٤،٨٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٤،٨٠٠٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٠٥٠-١،٠٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٠٥٠-٥١،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
١،٠٥٠-١،٠٥٠تجھيزات اخرى١

١،٠٥٠-٩١،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٦،٠٢٠-٢٢٦٧،٩٥٠١٣،٩٧٠مجموع البند  رقم  

٧٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣،٠٠٠٣،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٦،٠٠٠٦،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢،٢٥٠-٢،٢٥٠صيانة اخرى١

٢،٢٥٠-٩٢،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢،٢٥٠-٢٢٨٩،٠٠٠١١،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٨،٢٧٠-٤٥٠١٦،٩٥٠٢٥،٢٢٠مجموع الوظيفة رقم  

٨،٢٧٠-١١٦،٩٥٠٢٥،٢٢٠مجموع الفصل رقم  

٧٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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 واالبنية والعقارات ٢٢٣

استمالكات النشاء واشغال  طرق رئيسية٢
١،٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠استمالكات النشاء واشغال طرق رئيسية١

(مصنفة)

٢١،٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٣١،٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٧٣،٥٠٠-٧٣،٥٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٧٣،٥٠٠-١٧٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٤٨،٧٥٠-٤٥٠،٠٠٠٤٩٨،٧٥٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢،٧٠٠-١،٥٠٠٤،٢٠٠تجھيزات فنية يدوية٢

١،٩٦٣-٢،٥٠٠٤،٤٦٣تجھيزات فنية مختلفة٩

٥٣،٤١٣-٢٤٥٤،٠٠٠٥٠٧،٤١٣مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١٥،٧٥٠-١٥،٧٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١٥،٧٥٠-٥١٥،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢،٦٦٣-٢٢٦٤٩٠،٠٠٠٦٣٢،٦٦٣مجموع البند  رقم  

٧٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣،٨٨١،٥٠٠-٣،٨٨١،٥٠٠انشاء ابنية ادارية١

١٢٥،٠٠٠-١٢٥،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

٤،٠٠٦،٥٠٠-٢٤،٠٠٦،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤،٠٠٦،٥٠٠-٢٢٧٤،٠٠٦،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٧٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٧٠٠،٠٠٠-٢،٧٠٠،٠٠٠٥،٤٠٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٥٦،٢٥٠-٥٦،٢٥٠١١٢،٥٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢،٧٥٦،٢٥٠-٢٢،٧٥٦،٢٥٠٥،٥١٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة الطرق٣
٢،٨٨٠،٠٠٠-١١،٥٢٠،٠٠٠١٤،٤٠٠،٠٠٠صيانة طرق دولية١

٢٠،٢٠٠،٠٠٠-٢٠،٢٠٠،٠٠٠٤٠،٤٠٠،٠٠٠صيانة طرق رئيسية٢

٨،٠٨٠،٠٠٠-٨،٠٨٠،٠٠٠١٦،١٦٠،٠٠٠صيانة طرق ثانوية٣

٣١،١٦٠،٠٠٠-٣٣٩،٨٠٠،٠٠٠٧٠،٩٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٦،٠٠٠-٢٠٠،٠٠٠٢١٦،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١٦،٠٠٠-٦٢٠٠،٠٠٠٢١٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٠،٢٥٠-٢٠،٢٥٠٤٠،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢٠،٢٥٠-٧٢٠،٢٥٠٤٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٣،٩٥٢،٥٠٠-٢٢٨٤٢،٧٧٦،٥٠٠٧٦،٧٢٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٠٠،٠٠٠-٧٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

٢،٠٠٠-٣٠،٠٠٠٣٢،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٠٢،٠٠٠-١٧٣٠،٠٠٠٨٣٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٢،٠٠٠-٢٢٩٧٣٠،٠٠٠٨٣٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٨،٢٠٣،٦٦٣-٤٥١٢٤٥،٤٩٦،٥٠٠٨٣،٧٠٠،١٦٣مجموع الوظيفة رقم 

٣٨،٢٠٣،٦٦٣-٢٤٥،٤٩٦،٥٠٠٨٣،٧٠٠،١٦٣مجموع الفصل رقم  

٧٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣،٩٨١-٣،٩٨١اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،٩٨١-١٣،٩٨١مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٧،٩٨٠٧،٩٨٠تجھيزات فنية متخصصة١

١،٠٥٠١،٠٥٠تجھيزات فنية يدوية٢

٤،٢٠٠٤،٢٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٣،٢٣٠١٣،٢٣٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٦،٨٠٠٦،٨٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٦،٨٠٠٦،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٢،١٠٠-٢،١٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،١٠٠-٥٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
١،٠٥٠-١،٠٥٠تجھيزات اخرى١

١،٠٥٠-٩١،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٧،١٣١-٢٢٦٢٠،٠٣٠٢٧،١٦١مجموع البند  رقم  

٧٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٢٥٠-٢،٢٥٠٤،٥٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢،٢٥٠-٢٢،٢٥٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٤،٨٠٠٤،٨٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٤،٨٠٠٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٥،٤٠٠٥،٤٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥،٤٠٠٥،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٣،٠٧٢٣،٠٧٢صيانة وسائل النقل١

٨٣،٠٧٢٣،٠٧٢مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢،٤٠٠٢،٤٠٠صيانة اخرى١

٩٢،٤٠٠٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢،٢٥٠-٢٢٨١٧،٩٢٢٢٠،١٧٢مجموع البند  رقم  

٧٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥٠،٠٠٠-٣٠٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

٥٠،٠٠٠-١٣٠٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠،٠٠٠-٢٢٩٣٠٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٩،٣٨١-٦٦١٣٣٧،٩٥٢٣٩٧،٣٣٣مجموع الوظيفة رقم  

٥٩،٣٨١-٣٣٣٧،٩٥٢٣٩٧،٣٣٣مجموع الفصل رقم  

٧٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤،١٦٥-٤،١٦٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤،١٦٥-١٤،١٦٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٢٦٠،٠٠٠-١،٠٧٠،٠٠٠١،٣٣٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٤٠،٠٠٠١٤٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٦٠،٠٠٠-٢١،٢١٠،٠٠٠١،٤٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥،٠٠٠-٣٥،٠٠٠٤٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٥،٠٠٠-٣٣٥،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٢،٦٢٥-٢،٦٢٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،٦٢٥-٥٢،٦٢٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٢٥،٠٠٠-٢٥،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٢٥،٠٠٠-٩٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٩٦،٧٩٠-٢٢٦١،٢٤٥،٠٠٠١،٥٤١،٧٩٠مجموع البند  رقم  

٧٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٢،٨١٣-١٢،٥٠٠٢٥،٣١٣صيانة ابنية ادارية١

١٢،٨١٣-٢١٢،٥٠٠٢٥،٣١٣مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٣،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٣،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣٧٥-٣٠،٠٠٠٣٠،٣٧٥صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣٧٥-٧٣٠،٠٠٠٣٠،٣٧٥مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٦،٠٤٠-١٧،٠٠٠٢٣،٠٤٠صيانة وسائل النقل١

٦،٠٤٠-٨١٧،٠٠٠٢٣،٠٤٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٣،٧٥٠-٣،٧٥٠٧،٥٠٠صيانة اخرى١

٣،٧٥٠-٩٣،٧٥٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢،٩٧٨-٢٢٨٣،٠٦٣،٢٥٠٣،٠٨٦،٢٢٨مجموع البند  رقم  

٧٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجھيزات١

١١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣١٩،٧٦٨-٤٥٤١٤،٤٠٨،٢٥٠٤،٧٢٨،٠١٨مجموع الوظيفة رقم 

٣١٩،٧٦٨-٤٤،٤٠٨،٢٥٠٤،٧٢٨،٠١٨مجموع الفصل رقم  

٧٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٧،٣٥٠-٧،٣٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٧،٣٥٠-١٧،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٩،٩٠٠-٣٠،٠٠٠٣٩،٩٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٦٣٠-٦٣٠تجھيزات فنية يدوية٢

٢،١٠٠٢،١٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١٠،٥٣٠-٢٣٢،١٠٠٤٢،٦٣٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥،٠٠٠-٣٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٥،٠٠٠-٣٣٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٣،٠٠٠-٣،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٣،٠٠٠-٥٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تجھيزات اخرى١

(بما فيھا المسابح الشعبية )

٩١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٥،٨٨٠-٢٢٦١٦٢،١٠٠١٨٧،٩٨٠مجموع البند  رقم  

٧٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣،٧٠٠،٠٠٠-٧،٠٠٠،٠٠٠١٠،٧٠٠،٠٠٠انشاءات اراضي١

٣،٧٠٠،٠٠٠-١٧،٠٠٠،٠٠٠١٠،٧٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات اخرى٩
٢٥،٠٠٠-٢٥،٠٠٠انشاءات اخرى١

٢٥،٠٠٠-٩٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣،٧٢٥،٠٠٠-٢٢٧٧،٠٠٠،٠٠٠١٠،٧٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠صيانة االراضي١

١٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة االبنية٢
٢،٢٥٠-٢،٢٥٠٤،٥٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢،٢٥٠-٢٢،٢٥٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٦،٢٠٠١٦،٢٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٦،٢٠٠١٦،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٦،٤٠٠٦،٤٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٦،٤٠٠٦،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١،٢٠٠-٦،٠٠٠٧،٢٠٠صيانة اخرى١

١،٢٠٠-٩٦،٠٠٠٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣،٤٥٠-٢٢٨١٠٣،٣٥٠١٠٦،٨٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤،٨٠٠-٤،٨٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجھيزات١

٥٥٠،٠٠٠٥٥٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

٣٢٠،٠٠٠٣٢٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٤،٨٠٠-١٨٧٠،٠٠٠٨٧٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤،٨٠٠-٢٢٩٨٧٠،٠٠٠٨٧٤،٨٠٠مجموع البند  رقم  

٣،٧٥٩،١٣٠-٤٥٢١٨،١٣٥،٤٥٠١١،٨٩٤،٥٨٠مجموع الوظيفة رقم 

٣،٧٥٩،١٣٠-٥٨،١٣٥،٤٥٠١١،٨٩٤،٥٨٠مجموع الفصل رقم  

٤٢،٣٥٠،٢١٢-٩٥٨،٣٩٥،١٠٢١٠٠،٧٤٥،٣١٤مجموع الباب  رقم  

٧٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣،٢٣٤-٣،٢٣٤اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،٢٣٤-١٣،٢٣٤مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٦،٠٠٠٦،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١١،٩٠٠١١،٩٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١١،٩٠٠١١،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٦،٠٥٠-٦،٠٥٠تجھيزات اخرى١

٦،٠٥٠-٩٦،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٣،٢٨٤-٢٢٦١٧،٩٠٠٢١،١٨٤مجموع البند  رقم  

٧٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٧٠٠-٦،٣٠٠٩،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢،٧٠٠-٧٦،٣٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٦،٤٠٠-١٩،٢٠٠٢٥،٦٠٠صيانة وسائل النقل١

٦،٤٠٠-٨١٩،٢٠٠٢٥،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٨٦٤-٢،٠١٦٢،٨٨٠صيانة اخرى١

٨٦٤-٩٢،٠١٦٢،٨٨٠مجموع الفقرة  رقم  

٩،٩٦٤-٢٢٨٢٧،٥١٦٣٧،٤٨٠مجموع البند  رقم  

١٣،٢٤٨-٢١٠٤٥،٤١٦٥٨،٦٦٤مجموع الوظيفة رقم  

١٣،٢٤٨-١٤٥،٤١٦٥٨،٦٦٤مجموع الفصل رقم  

٧٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٢

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

الدفاع العسكري

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢٤٢،٥٥٠-٢٤٢،٥٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٤٢،٥٥٠-١٢٤٢،٥٥٠مجموع 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،٥٠٠-١٥٧،٥٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١٥٧،٥٠٠-٥١٥٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٥١٨،٠٠٠-٥١٨،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٥١٨،٠٠٠-٩٥١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩١٨،٠٥٠-٢٢٦١٣،٥١٥،٦٩٥١٤،٤٣٣،٧٤٥مجموع البند  رقم  

٧٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٢

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

الدفاع العسكري

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء ابنية٢
٣،٤٧٥،٠٠٠-٣،٤٠٠،٠٠٠٦،٨٧٥،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

٣،٤٧٥،٠٠٠-٢٣،٤٠٠،٠٠٠٦،٨٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاء طرق٣
١،٠٠٠،٠٠٠-١،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠انشاء طرق اخرى٩

١،٠٠٠،٠٠٠-٣١،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات مائية٤
٥٠٠،٠٠٠-٥٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠انشاءات مياه الشفة١

٥٠٠،٠٠٠-٤٥٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات كھربائية٥
٧٥،٠٠٠-٧٥،٠٠٠١٥٠،٠٠٠انشاءات كھربائية لمحطات التحويل٢

٧٥،٠٠٠-٥٧٥،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٠٥٠،٠٠٠-٢٢٧٤،٩٧٥،٠٠٠١٠،٠٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٢

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

الدفاع العسكري

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١،٨٣٠،٠٠٠-٣،٠٠٠،٠٠٠٤،٨٣٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

١،٨٣٠،٠٠٠-٢٣،٠٠٠،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
٨،٠٠٠-٨،٠٠٠١٦،٠٠٠صيانة اخرى١

٨،٠٠٠-٩٨،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٨٣٨،٠٠٠-٢٢٨١٩،٤٥٦،٠٠٠٢١،٢٩٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥٦،٠٠٠-٥٦،٠٠٠١١٢،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٥٦،٠٠٠-١٥٦،٠٠٠١١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٦،٠٠٠-٢٢٩٥٦،٠٠٠١١٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧،٨٦٢،٠٥٠-٢١٠٣٨،٠٠٢،٦٩٥٤٥،٨٦٤،٧٤٥مجموع الوظيفة رقم  

٧،٨٦٢،٠٥٠-٢٣٨،٠٠٢،٦٩٥٤٥،٨٦٤،٧٤٥مجموع الفصل رقم  

٧٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٩٤٠-٢،٩٤٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٩٤٠-١٢،٩٤٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٦٦٥-٢،٦٦٠٣،٣٢٥تجھيزات فنية متخصصة١

٦٦٥-٢٢،٦٦٠٣،٣٢٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢،٠٠٠-٨،٠٠٠١٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢،٠٠٠-٣٨،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٧٥٠-١،٧٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٧٥٠-٥١،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٣،٥٠٠-٣،٥٠٠تجھيزات اخرى١

٣،٥٠٠-٩٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠،٨٥٥-٢٢٦١٠،٦٦٠٢١،٥١٥مجموع البند  رقم  

٧٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٣

٣٣٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

المحاكم العسكرية

المحاكم الخاصة

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٢،١٠٠-٣،٩٠٠٦،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢،١٠٠-٢٣،٩٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٥،٢٥٠٥،٢٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥،٢٥٠٥،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٣،٢٠٠٣،٢٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٣،٢٠٠٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢،١٠٠-٢٢٨١٢،٣٥٠١٤،٤٥٠مجموع البند  رقم  

١٢،٩٥٥-٣٣٦٢٣،٠١٠٣٥،٩٦٥مجموع الوظيفة رقم  

١٢،٩٥٥-٣٢٣،٠١٠٣٥،٩٦٥مجموع الفصل رقم  

٧٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٦٩٥-٢،٦٩٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٦٩٥-١٢،٦٩٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١،١٦٣-٧،٥٠٠٨،٦٦٣تجھيزات فنية مختلفة٩

١،١٦٣-٢٧،٥٠٠٨،٦٦٣مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٥،٩٥٠٥،٩٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٥،٩٥٠٥،٩٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٣،٤١٣-٣،٤١٣تجھيزات اخرى١

٣،٤١٣-٩٣،٤١٣مجموع الفقرة  رقم  

٧،٢٧١-٢٢٦٤٨،٤٥٠٥٥،٧٢١مجموع البند  رقم  

٧٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٤

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

الدفاع العسكري

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٣،٠٠٠-٣٥،٠٠٠٤٨،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٣،٠٠٠-٢٣٥،٠٠٠٤٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٧،٠٠٠١٦،٥٠٠٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١٧،٠٠٠١٦،٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣٥،٠٠٠٢٤،٠٠٠١١،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٣٥،٠٠٠٢٤،٠٠٠١١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٢٠،٠٠٠١٠٤،٠٠٠١٦،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨١٢٠،٠٠٠١٠٤،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٠٧،٠٠٠١٩٢،٥٠٠١٤،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٠٢٥٥،٤٥٠٢٤٨،٢٢١٧،٢٢٩مجموع الوظيفة رقم  

٤٢٥٥،٤٥٠٢٤٨،٢٢١٧،٢٢٩مجموع الفصل رقم  

٧٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٩٤٠-٢،٩٤٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٩٤٠-١٢،٩٤٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٥،٠٠٠٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣،٠٠٠٣،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٢،٥٠٠-٢،٥٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،٥٠٠-٥٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٤٤٠-٢٢٦٨،٠٠٠١٣،٤٤٠مجموع البند  رقم  

٧٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٥

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

المفتشية العامة

الدفاع العسكري

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١١،٠٠٠-١١،٥٠٠٢٢،٥٠٠صيانة ابنية ادارية١

١١،٠٠٠-٢١١،٥٠٠٢٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٣،٧٥٠٣،٧٥٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٣،٧٥٠٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣،٧٥٠٣،٧٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٣،٧٥٠٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١١،٠٠٠-٢٢٨١٩،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٦،٤٤٠-٢١٠٢٧،٠٠٠٤٣،٤٤٠مجموع الوظيفة رقم  

١٦،٤٤٠-٥٢٧،٠٠٠٤٣،٤٤٠مجموع الفصل رقم  

٧٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٨٣٣-٨٣٣اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٨٣٣-١٨٣٣مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢،٧٥٠٢،٧٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢،٧٥٠٢،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٢٥٠-٢٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢٥٠-٥٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٢٥٠-٢٥٠تجھيزات اخرى١

٢٥٠-٩٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٣٣٣-٢٢٦٢،٧٥٠٤،٠٨٣مجموع البند  رقم  

٧٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٦

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

المجلس العسكري

الدفاع العسكري

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١،٥٠٠١،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٤،٦٠٠٤،٦٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٤،٦٠٠٤،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٦،١٠٠٦،١٠٠مجموع البند  رقم  

١،٣٣٣-٢١٠٨،٨٥٠١٠،١٨٣مجموع الوظيفة رقم  

١،٣٣٣-٦٨،٨٥٠١٠،١٨٣مجموع الفصل رقم  

٧،٨٩٨،٧٩٧-١٠٣٨،٣٦٢،٤٢١٤٦،٢٦١،٢١٨مجموع الباب  رقم  

٧٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣،٤٣٠٣،٤٣٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٣،٤٣٠٣،٤٣٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١٤،٢٥٠١٤،٢٥٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢١٤،٢٥٠١٤،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٠،٦٢٥١٠،٦٢٥تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٠،٦٢٥١٠،٦٢٥مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢٨،٣٠٥٢٨،٣٠٥مجموع البند  رقم  

٧٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٢٥٠٢،٢٥٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٢،٢٥٠٢،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٩،٠٠٠٩،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٩،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١١،٢٥٠١١،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٩٨١٣٩،٥٥٥٣٩،٥٥٥مجموع الوظيفة رقم  

١٣٩،٥٥٥٣٩،٥٥٥مجموع الفصل رقم  

٧٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٠،٤١٣-١٠،٤١٣اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٠،٤١٣-١١٠،٤١٣مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١٤،٨٧٥١٤،٨٧٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٤،٨٧٥١٤،٨٧٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١،١٩٤،٢٥٠١،١٩٤،٢٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

منھا شراء حقوق استعمال برامج وانظمة 
مايكروسوفت شاملة للضريبة على القيمة

المضافه

١،١٨١،٥٠٠

٣١،١٩٤،٢٥٠١،١٩٤،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠،٤١٣-٢٢٦١،٢٠٩،١٢٥١،٢١٩،٥٣٨مجموع البند  رقم  

٧٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٣٩٨،٠٠٠١،٣٩٨،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

ـ  لتأمين اعمال النظافة والصيانة والتشغيل 
لمبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي

٢١،٣٩٨،٠٠٠١،٣٩٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٠٠،٠٠٠-٢٧٥،٠٠٠٣٧٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٠٠،٠٠٠-٧٢٧٥،٠٠٠٣٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٠،٠٠٠-٢٢٨١،٦٧٣،٠٠٠١،٧٧٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٠،٤١٣-٩٨١٢،٨٨٢،١٢٥٢،٩٩٢،٥٣٨مجموع الوظيفة رقم  

١١٠،٤١٣-٢٢،٨٨٢،١٢٥٢،٩٩٢،٥٣٨مجموع الفصل رقم  

٧٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٩٤،٠٠٠-٢٩٤،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٩٤،٠٠٠-١٢٩٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٩٩،٧٥٠٩٩،٧٥٠تجھيزات فنية متخصصة١

(خاص بالمعوقين)

٢٩٩،٧٥٠٩٩،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٠٠،٠٠٠-٢٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٠٠،٠٠٠-٣٢٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٥٢،٥٠٠٥٢،٥٠٠تجھيزات اخرى١

(خاص بالمعوقين )

٩٥٢،٥٠٠٥٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٩٤،٠٠٠-٢٢٦٣٥٢،٢٥٠٧٤٦،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٧٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٣٧،٥٠٠-٥٠،٠٠٠١٨٧،٥٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

(خاص بالمعوقين )

١٣٧،٥٠٠-٢٥٠،٠٠٠١٨٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات اخرى٩
٢٥،٠٠٠-٢٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

٢٥،٠٠٠-٩٢٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢،٥٠٠-٢٢٧٧٥،٠٠٠٢٣٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٥٥٦،٥٠٠-٩١٢٤٢٧،٢٥٠٩٨٣،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٥٦،٥٠٠-٣٤٢٧،٢٥٠٩٨٣،٧٥٠مجموع الفصل رقم  

٧٥٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١١٠،٢٥٠-١١٠،٢٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١٠،٢٥٠-١١١٠،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٧٩،٨٠٠٧٩،٨٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

(خاص بالمعوقين)

٢٧٩،٨٠٠٧٩،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠تجھيزات اخرى١

(خاص بالمعوقين)

٩٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٠،٢٥٠-٢٢٦١٢١،٨٠٠٢٣٢،٠٥٠مجموع البند  رقم  

٧٥٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠-٤٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

(خاص بالمعوقين)

٤٠،٠٠٠-٩٤٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٠،٠٠٠-٢٢٧٤٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٥٠،٢٥٠-٩٢٢١٦١،٨٠٠٣١٢،٠٥٠مجموع الوظيفة رقم  

١٥٠،٢٥٠-٤١٦١،٨٠٠٣١٢،٠٥٠مجموع الفصل رقم  

٧٥٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٤٧٠-١،٤٧٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١،٤٧٠-١١،٤٧٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣،١٥٠٣،١٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣،١٥٠٣،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٤،٥٠٠٤،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٤٧٠-٢٢٦٧،٦٥٠٩،١٢٠مجموع البند  رقم  

٧٦٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١١،٢٥٠،٠٠٠١١،٢٥٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

ـ  مساھمة لمجلس اإلنماء واالعمار لمشروع 
تشغيل وصيانة مدينة الرئيس رفيق الحريري

الجامعية في الحدث
٢١١،٢٥٠،٠٠٠١١،٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١١،٢٧٢،٥٠٠١١،٢٧٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١،٤٧٠-٩٤١١١،٢٨٠،١٥٠١١،٢٨١،٦٢٠مجموع الوظيفة رقم  

١،٤٧٠-٥١١،٢٨٠،١٥٠١١،٢٨١،٦٢٠مجموع الفصل رقم  

٧٦١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٦٦،١٥٠-٦٦،١٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٦٦،١٥٠-١٦٦،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٨،٢٥٠-١٥٨،٠٠٠١٦٦،٢٥٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢٥٠-٥،٠٠٠٥،٢٥٠تجھيزات فنية يدوية٢

١٥٠-٣،٠٠٠٣،١٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٨،٦٥٠-٢١٦٦،٠٠٠١٧٤،٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٩٠٠-١٧،١٠٠١٨،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٩٠٠-٣١٧،١٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٢،٨٠٠-٢،٨٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،٨٠٠-٥٢،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٨،٥٠٠-٢٢٦١٨٣،١٠٠٢٦١،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٧٦٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤،٨٠٠-٤٣،٢٠٠٤٨،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٤٩،٦٠٠-٤٠،٤٠٠٩٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٥٤،٤٠٠-٢٨٣،٦٠٠١٣٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢٩٥-٥،٧٠٥٦،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٢٩٥-٦٥،٧٠٥٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٤٨-٢،٨٥٢٣،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٤٨-٧٢،٨٥٢٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٣٨٠-٧،٣٠٠٧،٦٨٠صيانة وسائل النقل١

٣٨٠-٨٧،٣٠٠٧،٦٨٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٥،٢٢٣-٢٢٨٩٩،٤٥٧١٥٤،٦٨٠مجموع البند  رقم  

١٣٣،٧٢٣-٩٢٣٢٨٢،٥٥٧٤١٦،٢٨٠مجموع الوظيفة رقم  

١٣٣،٧٢٣-٦٢٨٢،٥٥٧٤١٦،٢٨٠مجموع الفصل رقم  

٩٥٢،٣٥٦-١١١٥،٠٧٣،٤٣٧١٦،٠٢٥،٧٩٣مجموع الباب  رقم  

٧٦٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٥،٢٠٠-٢٥،٢٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢٥،٢٠٠-١٢٥،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٥٧٠،٠٠٠٥٧٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٥٩٤،٠٠٠٥٩٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٢٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢٢٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١٢،٠٠٠-١٢،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١٢،٠٠٠-٥١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٤٨٠-٤٨٠تجھيزات اخرى١

٤٨٠-٩٤٨٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٧،٦٨٠-٢٢٦٨١٩،٠٠٠٨٥٦،٦٨٠مجموع البند  رقم  

٧٦٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٧٤،٠٠٠-١٧٤،٠٠٠٣٤٨،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٣٣،٠٠٠٣٢،٤٠٠٦٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

١٧٣،٤٠٠-٢٢٠٧،٠٠٠٣٨٠،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢٦،٢٥٠٢٦،٢٥٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٢٦،٢٥٠٢٦،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٢٢،٤٠٠٢٢،٤٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٢٢،٤٠٠٢٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢،٤٠٠-٢،٤٠٠صيانة اخرى١

٢،٤٠٠-٩٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٥،٨٠٠-٢٢٨٣٧٥،٦٥٠٤٣١،٤٥٠مجموع البند  رقم  

٩٣،٤٨٠-٧٦٠١،١٩٤،٦٥٠١،٢٨٨،١٣٠مجموع الوظيفة رقم  

٩٣،٤٨٠-١١،١٩٤،٦٥٠١،٢٨٨،١٣٠مجموع الفصل رقم  

٧٦٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٤٥٢٤٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢٤٥٢٤٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٦٦٥٦٦٥تجھيزات فنية متخصصة١

٣٥٠٣٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١،٠١٥١،٠١٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥٠٠٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٣٥٠٣٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٣٥٠٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢،١١٠٢،١١٠مجموع البند  رقم  

٧٦٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٧٥٠٧٥٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٧٥٠٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٧٥٠٧٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٧٥٠٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٦٠٠٦٠٠صيانة اخرى١

٩٦٠٠٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢،١٠٠٢،١٠٠مجموع البند  رقم  

٧٢٥٤،٢١٠٤،٢١٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٤،٢١٠٤،٢١٠مجموع الفصل رقم  

٩٣،٤٨٠-١٢١،١٩٨،٨٦٠١،٢٩٢،٣٤٠مجموع الباب  رقم  

٧٦٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٨،٥٧٥-٨،٥٧٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٨،٥٧٥-١٨،٥٧٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١،٢٥٠-٤،٠٠٠٥،٢٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٢٥٠-٢٤،٠٠٠٥،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣٠٠-١٢،٩٠٠١٣،٢٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٠٠-٣١٢،٩٠٠١٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٢،٤٥٠-٢،٤٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،٤٥٠-٥٢،٤٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٨،٧٥٠-٨،٧٥٠تجھيزات اخرى١

٨،٧٥٠-٩٨،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢١،٣٢٥-٢٢٦١٦،٩٠٠٣٨،٢٢٥مجموع البند  رقم  

٧٦٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤٩٧-٥،٥٠٣٦،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٤٩٧-٦٥،٥٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢١،٠٠٠-٣٩،٠٠٠٦٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢١،٠٠٠-٧٣٩،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢١،٤٩٧-٢٢٨٤٤،٥٠٣٦٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢،٨٢٢-٤١١٦١،٤٠٣١٠٤،٢٢٥مجموع الوظيفة رقم  

٤٢،٨٢٢-١٦١،٤٠٣١٠٤،٢٢٥مجموع الفصل رقم  

٧٦٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٣
٢

٤٧١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االقتصاد و التجارة

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
١،٠٥٠١،٠٥٠تجھيزات فنية يدوية٢

٤،٢٠٠٤،٢٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٥،٢٥٠٥،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٦،٠٠٠٦،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١١،٢٥٠١١،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٧٧٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٣
٢

٤٧١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االقتصاد و التجارة

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

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  

٢٢٨٢٧،٠٠٠٢٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٧١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٣
٢

٤٧١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االقتصاد و التجارة

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٢٥٦،٠٠٠٢٥٦،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٢٥٦،٠٠٠٢٥٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٢٥٦،٠٠٠٢٥٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧١٢٩٤،٢٥٠٢٩٤،٢٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٩٤،٢٥٠٢٩٤،٢٥٠مجموع الفصل رقم  

١٣٣٥٥،٦٥٣١٠٤،٢٢٥٢٥١،٤٢٨مجموع الباب  رقم  

٧٧٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥،٥١٣-٥،٥١٣اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥،٥١٣-١٥،٥١٣مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٦٢،٥٠٠-١،٦٠٠،٠٠٠١،٦٦٢،٥٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٩٣٨-٣،٠٠٠٣،٩٣٨تجھيزات فنية يدوية٢

١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٦٣،٤٣٨-٢١،٦٢٠،٥٠٠١،٦٨٣،٩٣٨مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٩٣،٧٥٠٩٣،٧٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٩٣،٧٥٠٩٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٥،٢٥٠-٥،٢٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥،٢٥٠-٥٥،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
١٠،٥٠٠-١٠،٥٠٠تجھيزات اخرى١

١٠،٥٠٠-٩١٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٤،٧٠١-٢٢٦١،٧١٤،٢٥٠١،٧٩٨،٩٥١مجموع البند  رقم  

٧٧٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٤
١

٤٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الزراعة

المديرية االدارية المشتركة

الشؤون والخدمات الزراعية

صيانة ٢٢٨

صيانة االراضي١
٨٠،٠٠٠-١٢٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠صيانة االراضي١

٨٠،٠٠٠-١١٢٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة االبنية٢
٢٩،٨٠٠-٢٠،٠٠٠٤٩،٨٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٠،٠٠٠-٢٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٣٩،٨٠٠-٢٤٠،٠٠٠٧٩،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة االنشاءات المائية٤
١٨،٠٠٠-٣٠،٠٠٠٤٨،٠٠٠صيانة النشاءات مياه الري٢

١٨،٠٠٠-٤٣٠،٠٠٠٤٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢٢٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٢٢٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٨٧،٤١٣٨٧،٤١٣صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٨٧،٤١٣٨٧،٤١٣مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٦٩،٧٦٠٦٩،٧٦٠صيانة وسائل النقل١

٨٦٩،٧٦٠٦٩،٧٦٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢١،٠٠٠-٢١،٠٠٠صيانة اخرى١

٢١،٠٠٠-٩٢١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨،٨٠٠-٢٢٨٥٧٢،١٧٣٧٣٠،٩٧٣مجموع البند  رقم  

٧٧٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٩،٥٠٠-٣،٠٠٠١٢،٥٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٩،٥٠٠-١٣،٠٠٠١٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩،٥٠٠-٢٢٩٣،٠٠٠١٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٢٥٣،٠٠١-٤٢١٢،٢٨٩،٤٢٣٢،٥٤٢،٤٢٤مجموع الوظيفة رقم  

٢٥٣،٠٠١-١٢،٢٨٩،٤٢٣٢،٥٤٢،٤٢٤مجموع الفصل رقم  

٧٧٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٧٥،٠٠٠-٣٠٠،٠٠٠٣٧٥،٠٠٠انشاءات اراضي١

٧٥،٠٠٠-١٣٠٠،٠٠٠٣٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات مائية٤
٢٥،٠٠٠-٢٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠انشاءات مياه الري٢

٢٥،٠٠٠-٤٢٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٠،٠٠٠-٢٢٧٣٢٥،٠٠٠٤٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٠،٠٠٠-٤٢٢١٣٢٥،٠٠٠٤٢٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٠٠،٠٠٠-٢٣٢٥،٠٠٠٤٢٥،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٧٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٥،٢٠٧-٥،٢٠٧اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥،٢٠٧-١٥،٢٠٧مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١١،٩٧٠١١،٩٧٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢،١٠٠٢،١٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٤،٠٧٠١٤،٠٧٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٦،٠٠٠٦،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للنقل٤
٢٢،٧٥٠-٢٢،٧٥٠تجھيزات للنقل١

٢٢،٧٥٠-٤٢٢،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٩٠٠-٩٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٩٠٠-٥٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٨،٨٥٧-٢٢٦٢٠،٠٧٠٤٨،٩٢٧مجموع البند  رقم  

٧٧٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤،٥٠٠٤،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٤،٥٠٠٤،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٥،١٢٠٥،١٢٠صيانة وسائل النقل١

٨٥،١٢٠٥،١٢٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٤،١٢٠١٤،١٢٠مجموع البند  رقم  

٢٨،٨٥٧-٤٢١٢٣٤،١٩٠٦٣،٠٤٧مجموع الوظيفة رقم 

٢٨،٨٥٧-٣٣٤،١٩٠٦٣،٠٤٧مجموع الفصل رقم  

٣٨١،٨٥٨-١٤٢،٦٤٨،٦١٣٣،٠٣٠،٤٧١مجموع الباب  رقم  

٧٧٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٦٦٢-٦٦٢اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٦٦٢-١٦٦٢مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٢٧٠-٦٢٨٨٩٨تجھيزات فنية متخصصة١

٣٧٨-٣٧٨٧٥٦تجھيزات فنية مختلفة٩

٦٤٨-٢١،٠٠٦١،٦٥٤مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٦٢-٦٤٨٨١٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٦٢-٣٦٤٨٨١٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٢٨٤-٢٨٤تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢٨٤-٥٢٨٤مجموع الفقرة  رقم  

١،٧٥٦-٢٢٦١،٦٥٤٣،٤١٠مجموع البند  رقم  

٧٧٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٥
١

٤٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االتصاالت

البريد

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٥٠٧-١،٥١٨٢،٠٢٥صيانة التجھيزات الفنية١

٥٠٧-٦١،٥١٨٢،٠٢٥مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٥٠٧-١،٥١٨٢،٠٢٥صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٥٠٧-٧١،٥١٨٢،٠٢٥مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٨٩٣-٢،٦٧٩٣،٥٧٢صيانة وسائل النقل١

٨٩٣-٨٢،٦٧٩٣،٥٧٢مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٤٣٢-٤٣٢صيانة اخرى١

٤٣٢-٩٤٣٢مجموع الفقرة  رقم  

٢،٣٣٩-٢٢٨٥،٧١٥٨،٠٥٤مجموع البند  رقم  

٤،٠٩٥-٤٦١٧،٣٦٩١١،٤٦٤مجموع الوظيفة رقم  

٤،٠٩٥-١٧،٣٦٩١١،٤٦٤مجموع الفصل رقم  

٧٨٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٥
٢

٤٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االتصاالت

المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات اخرى٩
٢٣،٥٠٠،٠٠٠٢٣،٥٠٠،٠٠٠تجھيزات اخرى١

ھيئة اوجيرو

٩٢٣،٥٠٠،٠٠٠٢٣،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢٣،٥٠٠،٠٠٠٢٣،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٨١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٥
٢

٤٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االتصاالت

المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات اخرى٩
١٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

٩١٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧١٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٨٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٥
٢

٤٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االتصاالت

المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٢،٤٠٠،٠٠٠٢،٤٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٢،٤٠٠،٠٠٠٢،٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٢،٤٠٠،٠٠٠٢،٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٦١٣٥،٩٠٠،٠٠٠٣٥،٩٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٥،٩٠٠،٠٠٠٣٥،٩٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٨٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٥
٣

٤٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

صيانة ٢٢٨

صيانة اخرى٩
٤٨،٣٠٠،٠٠٠٤٨،٣٠٠،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٤٨،٣٠٠،٠٠٠٤٨،٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٤٨،٣٠٠،٠٠٠٤٨،٣٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٨٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٥
٣

٤٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

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  

٤٦١٤٨،٦٠٠،٠٠٠٤٨،٦٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٤٨،٦٠٠،٠٠٠٤٨،٦٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٨٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٥
٤

٤٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االتصاالت

المصلحة االدارية المشتركة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
١،٩٦٠١،٩٦٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١،٩٦٠١،٩٦٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢،٨٠٠٢،٨٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢،٨٠٠٢،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٤،٧٦٠٤،٧٦٠مجموع البند  رقم  

٧٨٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٥
٤

٤٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االتصاالت

المصلحة االدارية المشتركة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٤،٢٠٠٤،٢٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٤،٢٠٠٤،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٥،٢٥٠٥،٢٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥،٢٥٠٥،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٩،٤٥٠٩،٤٥٠مجموع البند  رقم  

٤٦١١٤،٢١٠١٤،٢١٠مجموع الوظيفة رقم  

٤١٤،٢١٠١٤،٢١٠مجموع الفصل رقم  

١٥٨٤،٥٢١،٥٧٩١١،٤٦٤٨٤،٥١٠،١١٥مجموع الباب  رقم  

٧٨٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٦
١

٤١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة العمل

العمل

العمالة

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١١،٠٢٥-١١،٠٢٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٠٢٥-١١١،٠٢٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣٠٠-٦،٠٠٠٦،٣٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٣٠٠-٢٦،٠٠٠٦،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٧،٠٠٠-٦٨،٠٠٠٧٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٧،٠٠٠-٣٦٨،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٢،١٠٠-٢،١٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،١٠٠-٥٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
١،٠٠٠-١،٠٠٠تجھيزات اخرى١

١،٠٠٠-٩١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢١،٤٢٥-٢٢٦٧٤،٠٠٠٩٥،٤٢٥مجموع البند  رقم  

٧٨٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٦
١

٤١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة العمل

العمل

العمالة

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
١،٠٠٠-٨،٠٠٠٩،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

١،٠٠٠-٦٨،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣٠،٠٠٠-٣٤٥،٠٠٠٣٧٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣٠،٠٠٠-٧٣٤٥،٠٠٠٣٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٥٣٦-١،٠٠٠١،٥٣٦صيانة وسائل النقل١

٥٣٦-٨١،٠٠٠١،٥٣٦مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٤٤٠-١،٠٠٠١،٤٤٠صيانة اخرى١

٤٤٠-٩١،٠٠٠١،٤٤٠مجموع الفقرة  رقم  

٣١،٩٧٦-٢٢٨٣٥٥،٠٠٠٣٨٦،٩٧٦مجموع البند  رقم  

٥٣،٤٠١-٤١٢٤٢٩،٠٠٠٤٨٢،٤٠١مجموع الوظيفة رقم  

٥٣،٤٠١-١٤٢٩،٠٠٠٤٨٢،٤٠١مجموع الفصل رقم  

٥٣،٤٠١-١٦٤٢٩،٠٠٠٤٨٢،٤٠١مجموع الباب  رقم  

٧٨٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤،٤٦٣-٤،٤٦٣اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤،٤٦٣-١٤،٤٦٣مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١٧،١٠٠١٧،١٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٦،٧٥٠٦،٧٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢٣،٨٥٠٢٣،٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٥،٧٥٠١٥،٧٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٥،٧٥٠١٥،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٦،٧٥٠-٦،٧٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٦،٧٥٠-٥٦،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٢،٢٥٠-٢،٢٥٠تجھيزات اخرى١

٢،٢٥٠-٩٢،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣،٤٦٣-٢٢٦٣٩،٦٠٠٥٣،٠٦٣مجموع البند  رقم  

٧٩٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢٦،٢٥٠-٢٦،٢٥٠٥٢،٥٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٦،٢٥٠-٢٢٦،٢٥٠٥٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٤،٥٠٠٤،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢،٢٥٠-٢،٢٥٠صيانة اخرى١

٢،٢٥٠-٩٢،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٨،٥٠٠-٢٢٨٥٣،٢٥٠٨١،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٤١،٩٦٣-٨٥١٩٢،٨٥٠١٣٤،٨١٣مجموع الوظيفة رقم  

٤١،٩٦٣-١٩٢،٨٥٠١٣٤،٨١٣مجموع الفصل رقم  

٧٩١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣،١٥٠-٣،١٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،١٥٠-١٣،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١،٥٨١،٧٥٠١،٥٨١،٧٥٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢١،٥٨١،٧٥٠١،٥٨١،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١٦،٨٧٥-١٦،٨٧٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١٦،٨٧٥-٥١٦،٨٧٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٢٥،٠٠٠-٢٥،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٢٥،٠٠٠-٩٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٥،٠٢٥-٢٢٦١،٦٠٤،٢٥٠١،٦٤٩،٢٧٥مجموع البند  رقم  

٧٩٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٧
٢

٨٥٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة االعالم
مديرية االذاعة

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٢،٢٥٠-٢،٢٥٠٤،٥٠٠صيانة ابنية ادارية١

٦،٧٥٠-٦،٧٥٠١٣،٥٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٩،٠٠٠-٢٩،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢١٠،٠٠٠١٥٧،٥٠٠٥٢،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٢١٠،٠٠٠١٥٧،٥٠٠٥٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٦٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٦٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٦،٧٥٠-٦،٧٥٠صيانة اخرى١

٦،٧٥٠-٩٦،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٨٤،٠٠٠٢٢٧،٢٥٠٥٦،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٨٥٢١،٨٨٨،٢٥٠١،٨٧٦،٥٢٥١١،٧٢٥مجموع الوظيفة رقم  

٢١،٨٨٨،٢٥٠١،٨٧٦،٥٢٥١١،٧٢٥مجموع الفصل رقم  

٣٠،٢٣٨-١٧١،٩٨١،١٠٠٢،٠١١،٣٣٨مجموع الباب  رقم  

٧٩٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٢٥٠،٠٠٠-٢،٢٥٠،٠٠٠٤،٥٠٠،٠٠٠استمالكات النشاءات مياه الشفة١

٢،٢٥٠،٠٠٠-١٢،٢٥٠،٠٠٠٤،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استمالكات النشاءات مياه المبتذلة٤
٤١٠،٠٠٠-٤١٠،٠٠٠٨٢٠،٠٠٠استمالكات النشاءات المياه المبتذلة١

٤١٠،٠٠٠-٤٤١٠،٠٠٠٨٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢،٦٦٠،٠٠٠-٢٢٤٢،٦٦٠،٠٠٠٥،٣٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٩٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣،٥٠٠-٣،٥٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،٥٠٠-١٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣،٨٠٠-٣،٨٠٠٧،٦٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٥٢٥-٥٢٥١،٠٥٠تجھيزات فنية يدوية٢

٤،٣٢٥-٢٤،٣٢٥٨،٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٥،٠٠٠-١٥،٠٠٠٣٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٥،٠٠٠-٣١٥،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
١،٠٥٠-١،٠٥٠تجھيزات اخرى١

١،٠٥٠-٩١،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٣،٨٧٥-٢٢٦١٩،٣٢٥٤٣،٢٠٠مجموع البند  رقم  

٧٩٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٦٢٥،٠٠٠-٦٢٥،٠٠٠انشاء ابنية ادارية١

٦٢٥،٠٠٠-٢٦٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٢٥،٠٠٠-٢٢٧٦٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٩٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣٠،٠٠٠-٣٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٣٠،٠٠٠-٢٣٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة االنشاءات المائية٤
١٧٤،٠٠٠-١٧٤،٠٠٠٣٤٨،٠٠٠صيانة النشاءات مياه الشفة١

٥٧،٠٠٠-٥٧،٠٠٠١١٤،٠٠٠صيانة النشاءات مياه الري٢

٨٧٥،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠١٢٥،٠٠٠صيانة النشاءات مياه السيالن٣

١٣،٢٠٠-١٣،٢٠٠٢٦،٤٠٠صيانة النشاءات المياه المبتذلة٤

١١٩،٢٠٠-٤١،١١٩،٢٠٠١،٢٣٨،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٧،٥٠٠-٧،٥٠٠١٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٧،٥٠٠-٦٧،٥٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٥،٠٠٠-١٥،٠٠٠٣٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٥،٠٠٠-٧١٥،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٨،٠٠٠-٨،٠٠٠١٦،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨،٠٠٠-٨٨،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٧٩،٧٠٠-٢٢٨١،١٧٩،٧٠٠١،٣٥٩،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٧٩٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٣٠٠،٠٠٠-١،٣٠٠،٠٠٠٣،٦٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٢،٣٠٠،٠٠٠-١١،٣٠٠،٠٠٠٣،٦٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢،٣٠٠،٠٠٠-٢٢٩١،٣٠٠،٠٠٠٣،٦٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥،٧٨٨،٥٧٥-٤٣٠٥،١٥٩،٠٢٥١٠،٩٤٧،٦٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٧٩٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٩،٩٠٠،٠٠٠-٩،٩٠٠،٠٠٠انشاءات المياه المبتذلة٤

٩،٩٠٠،٠٠٠-٤٩،٩٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩،٩٠٠،٠٠٠-٢٢٧٩،٩٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩،٩٠٠،٠٠٠-٥٦٢٩،٩٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٧٩٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٨،٧٠٠،٠٠٠-١٨،٧٠٠،٠٠٠انشاءات مياه الشفة١

٣،٥٢٥،٠٠٠-٣،٥٢٥،٠٠٠انشاءات مياه الري٢

٢،٢٥٠،٠٠٠-٢،٢٥٠،٠٠٠انشاءات مياه السيالن٣

٢٤،٤٧٥،٠٠٠-٤٢٤،٤٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٤،٤٧٥،٠٠٠-٢٢٧٢٤،٤٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٤،٤٧٥،٠٠٠-٦٣١٢٤،٤٧٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٨٠٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٨٠٠،٠٠٠-٨٠٠،٠٠٠انشاءات كھربائية لمحطات التحويل٢

١،١٢٠،٠٠٠-١،١٢٠،٠٠٠انشاءات كھربائية لخطوط النقل٣

٥٧٠،٠٠٠-٥٧٠،٠٠٠انشاءات كھربائية لخطوط التوزيع٤

٢،٤٩٠،٠٠٠-٥٢،٤٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات اخرى٩
٢،٧٥٠،٠٠٠-٢،٧٥٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

بما فيھا طاقة شمسية

٢،٧٥٠،٠٠٠-٩٢،٧٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٢٤٠،٠٠٠-٢٢٧٥،٢٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥،٢٤٠،٠٠٠-٤٣٥١٥،٢٤٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٥،٤٠٣،٥٧٥-٢٥،١٥٩،٠٢٥٥٠،٥٦٢،٦٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٠١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣،٥٠٠-٣،٥٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٣،٥٠٠-١٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٢،٨٥٠٢،٨٥٠تجھيزات فنية متخصصة١

٧٨٨٧٨٨تجھيزات فنية يدوية٢

٢،٨٨٨٢،٨٨٨تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٦،٥٢٦٦،٥٢٦مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٠٥٠-١،٠٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٠٥٠-٥١،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
١،٥٧٥-١،٥٧٥تجھيزات اخرى١

١،٥٧٥-٩١،٥٧٥مجموع الفقرة  رقم  

٦،١٢٥-٢٢٦١٦،٥٢٦٢٢،٦٥١مجموع البند  رقم  

٨٠٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٥٠٠-٢،٥٠٠انشاءات اخرى١

٢،٥٠٠-٩٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢،٥٠٠-٢٢٧٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٨٠٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٣،٨٠٠-١٢،٠٠٠٢٥،٨٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٣،٨٠٠-٢١٢،٠٠٠٢٥،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٧،٥٠٠٧،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٧،٥٠٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٣،٧٥٠٣،٧٥٠صيانة اخرى١

٩٣،٧٥٠٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣،٨٠٠-٢٢٨٥٠،٢٥٠٦٤،٠٥٠مجموع البند  رقم  

٨٠٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٦،٠٠٠٦،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجھيزات١

٦،٠٠٠٦،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

٦،٠٠٠٦،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٢،٤٢٥-٦٣١٨٤،٧٧٦١٠٧،٢٠١مجموع الوظيفة رقم  

٢٢،٤٢٥-٣٨٤،٧٧٦١٠٧،٢٠١مجموع الفصل رقم  

٨٠٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٢،٤٥٠-٢،٤٥٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٢،٤٥٠-١٢،٤٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١،٤٠٠١،٤٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١،٤٠٠١،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥٧٠،٠٠٠-٣٤،٠٠٠٦٠٤،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٥٧٠،٠٠٠-٣٣٤،٠٠٠٦٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٠٥٠-١،٠٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٠٥٠-٥١،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
١،٤٠٠-١،٤٠٠تجھيزات اخرى١

١،٤٠٠-٩١،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٧٤،٩٠٠-٢٢٦٣٥،٤٠٠٦١٠،٣٠٠مجموع البند  رقم  

٨٠٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤،٥٠٠٤،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٦،٧٥٠٦،٧٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٦،٧٥٠٦،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١،٩٢٠١،٩٢٠صيانة وسائل النقل١

٨١،٩٢٠١،٩٢٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٧٠٠-٥٠٠١،٢٠٠صيانة اخرى١

٧٠٠-٩٥٠٠١،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٠٠-٢٢٨١٣،٦٧٠١٤،٣٧٠مجموع البند  رقم  

٨٠٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٥٧٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠٥٧٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١١،٥٧٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠٥٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩١،٥٧٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠٥٧٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥،٦٠٠-٤٣٢١١،٦١٩،٠٧٠١،٦٢٤،٦٧٠مجموع الوظيفة رقم 

٥،٦٠٠-٤١،٦١٩،٠٧٠١،٦٢٤،٦٧٠مجموع الفصل رقم  

٤٥،٤٣١،٦٠٠-١٨٦،٨٦٢،٨٧١٥٢،٢٩٤،٤٧١مجموع الباب  رقم  

٨٠٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤،٤١٠-٤،٤١٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤،٤١٠-١٤،٤١٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٤،٢٠٠٤،٢٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٤،٢٠٠٤،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥٥،٠٠٠٩،٠٠٠٤٦،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥٥،٠٠٠٩،٠٠٠٤٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٢،١٠٠-٢،١٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،١٠٠-٥٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٥٢٥-٥٢٥تجھيزات اخرى١

٥٢٥-٩٥٢٥مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٥٩،٢٠٠٢٠،٢٣٥٣٨،٩٦٥مجموع البند  رقم  

٨٠٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٩،٠٠٠٩،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٩،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٩،٠٠٠٩،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٩،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٧،٢٠٠٧،٢٠٠صيانة اخرى١

٩٧،٢٠٠٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٥،٢٠٠٢٥،٢٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧٣١٨٤،٤٠٠٤٥،٤٣٥٣٨،٩٦٥مجموع الوظيفة رقم 

١٨٤،٤٠٠٤٥،٤٣٥٣٨،٩٦٥مجموع الفصل رقم  

١٩٨٤،٤٠٠٤٥،٤٣٥٣٨،٩٦٥مجموع الباب  رقم  

٨١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٩،١٨٨-٩،١٨٨اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٩،١٨٨-١٩،١٨٨مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٢٤،٩٣٨٢٤،٩٣٨تجھيزات فنية متخصصة١

٢،٦٢٥٢،٦٢٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢٧،٥٦٣٢٧،٥٦٣مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣٧٥-٣،٣٧٥٣،٧٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٧٥-٣٣،٣٧٥٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٢،٦٢٥-٢،٦٢٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٢،٦٢٥-٥٢،٦٢٥مجموع الفقرة  رقم  

١٢،١٨٨-٢٢٦٣٠،٩٣٨٤٣،١٢٦مجموع البند  رقم  

٨١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٠
٢

٨٤١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

اللوازم، االدارة والتنظيم

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٥،٠٠٠-١٥،٠٠٠٣٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٣٠٠،٠٠٠-١،٢٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

ـ  صيانة وتشغيل قصر االونيسكو بما فيه 
التنظيفات والمحروقات والزيوت وسائر

النفقات المتعلقه به
٣١٥،٠٠٠-٢١،٢١٥،٠٠٠١،٥٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٧،٥٠٠٧،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٧،٥٠٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٧،٥٠٠٧،٥٠٠صيانة اخرى١

ـ  ترميم وتأھيل وتجليد وتعقيم الكتب 

٩٧،٥٠٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣١٥،٠٠٠-٢٢٨١،٢٤٥،٠٠٠١،٥٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٢٧،١٨٨-٨٤١١،٢٧٥،٩٣٨١،٦٠٣،١٢٦مجموع الوظيفة رقم  

٣٢٧،١٨٨-٢١،٢٧٥،٩٣٨١،٦٠٣،١٢٦مجموع الفصل رقم  

٨١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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 واالبنية والعقارات ٢٢٣

استمالكات النشاء واشغال اخرى٩
٥٥٠،٠٠٠-٦٠٠،٠٠٠١،١٥٠،٠٠٠استمالكات النشاء واشغال طرقات اخرى١

٥٥٠،٠٠٠-٩٦٠٠،٠٠٠١،١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٥٠،٠٠٠-٢٢٣٦٠٠،٠٠٠١،١٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٠،٤١٣-١٠،٤١٣اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٠،٤١٣-١١٠،٤١٣مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١٧٥-٢٥،٠٠٠٢٥،١٧٥تجھيزات فنية متخصصة١

١٠٠-٢٣،٠٠٠٢٣،١٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٧٥-٢٤٨،٠٠٠٤٨،٢٧٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٢٥-٢٣،٠٠٠٢٣،١٢٥تجھيزات للمعلوماتية١

١٢٥-٣٢٣،٠٠٠٢٣،١٢٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٨،٤٨٨-٨،٤٨٨تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٨،٤٨٨-٥٨،٤٨٨مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٢،٩٧٥-٢،٩٧٥تجھيزات اخرى١

٢،٩٧٥-٩٢،٩٧٥مجموع الفقرة  رقم  

٢٢،٢٧٦-٢٢٦٧١،٠٠٠٩٣،٢٧٦مجموع البند  رقم  

٨١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٦٨٠،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠٧٨٠،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

٦٨٠،٠٠٠-٢١٠٠،٠٠٠٧٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات اخرى٩
١٠٠،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

(حفريات اثرية)

١٠٠،٠٠٠-٩١٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٨٠،٠٠٠-٢٢٧٢٠٠،٠٠٠٩٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١،٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢١،٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٣،٠٠٠٣،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣،٠٠٠-٣،٠٠٠٦،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣،٠٠٠-٧٣،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١٠،٢٠٠-٩،٠٠٠١٩،٢٠٠صيانة اخرى١

١٠،٢٠٠-٩٩،٠٠٠١٩،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣،٢٠٠-٢٢٨١،٥١٥،٠٠٠١،٥٢٨،٢٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٧١،٠٠٠-٧٥،٠٠٠١٤٦،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٧١،٠٠٠-١٧٥،٠٠٠١٤٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧١،٠٠٠-٢٢٩٧٥،٠٠٠١٤٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١،٤٣٦،٤٧٦-٨٤٢٢،٤٦١،٠٠٠٣،٨٩٧،٤٧٦مجموع الوظيفة رقم  

١،٤٣٦،٤٧٦-٣٢،٤٦١،٠٠٠٣،٨٩٧،٤٧٦مجموع الفصل رقم  

١،٧٦٣،٦٦٤-٢٠٣،٧٣٦،٩٣٨٥،٥٠٠،٦٠٢مجموع الباب  رقم  

٨١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٠،٢٩٠-١٠،٢٩٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٠،٢٩٠-١١٠،٢٩٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣،٤٩٠-١٠،٠٠٠١٣،٤٩٠تجھيزات فنية متخصصة١

٣،٤٩٠-٢١٠،٠٠٠١٣،٤٩٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٤٠٠-١،٤٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٤٠٠-٥١،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٢،١٠٠-٢،١٠٠تجھيزات اخرى١

٢،١٠٠-٩٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٧،٢٨٠-٢٢٦٢٧،٥٠٠٤٤،٧٨٠مجموع البند  رقم  

٨١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٤٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٥،٠٠٠٩،٧٥٠٥،٢٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٥،٠٠٠٩،٧٥٠٥،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٤٦٥،٠٠٠٤٥٩،٧٥٠٥،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٨١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣٥،٠٠٠-١٥٠،٠٠٠١٨٥،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٣٥،٠٠٠-١١٥٠،٠٠٠١٨٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٥،٠٠٠-٢٢٩١٥٠،٠٠٠١٨٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧،٠٣٠-٥٦١٦٤٢،٥٠٠٦٨٩،٥٣٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٧،٠٣٠-١٦٤٢،٥٠٠٦٨٩،٥٣٠مجموع الفصل رقم  

٤٧،٠٣٠-٢١٦٤٢،٥٠٠٦٨٩،٥٣٠مجموع الباب  رقم  

٨٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٢
١

١٠٧٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة المھجرين
الجھاز التنفيذي

المھجرين

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٤،٩٠٠-٤،٩٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤،٩٠٠-١٤،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٢،٠٠٠٢،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٠٠٠-١،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٠٠٠-٥١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
١،٠٠٠-١،٠٠٠تجھيزات اخرى١

١،٠٠٠-٩١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦،٩٠٠-٢٢٦١٢،٠٠٠١٨،٩٠٠مجموع البند  رقم  

٨٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٢
١

١٠٧٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة المھجرين
الجھاز التنفيذي

المھجرين

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٢٩،٦٠٠٢٩،٦٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٢٩،٦٠٠٢٩،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٤٩،٦٠٠٤٩،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٦،٩٠٠-١٠٧٢٦١،٦٠٠٦٨،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦،٩٠٠-١٦١،٦٠٠٦٨،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٦،٩٠٠-٢٢٦١،٦٠٠٦٨،٥٠٠مجموع الباب  رقم  

٨٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٧،٠٠٠-٧،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٧،٠٠٠-١٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٦،٠٠٠٦،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١١،٢٥٠١١،٢٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١١،٢٥٠١١،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٥٠٠-١،٥٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٥٠٠-٥١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
١،٥٠٠-١،٥٠٠تجھيزات اخرى١

١،٥٠٠-٩١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠،٠٠٠-٢٢٦١٧،٢٥٠٢٧،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٨٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٣،٧٥٠٣،٧٥٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٣،٧٥٠٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٥،٢٥٠٥،٢٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥،٢٥٠٥،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٢،٤٠٠٢،٤٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٢،٤٠٠٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٥٠،٠٠٠-١٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠صيانة اخرى١

٥٠،٠٠٠-٩١٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠،٠٠٠-٢٢٨٢١،٤٠٠٧١،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٦٠،٠٠٠-٨٣١٣٨،٦٥٠٩٨،٦٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٠،٠٠٠-١٣٨،٦٥٠٩٨،٦٥٠مجموع الفصل رقم  

٦٠،٠٠٠-٢٣٣٨،٦٥٠٩٨،٦٥٠مجموع الباب  رقم  

٨٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
٤،٣٥١-٤،٣٥١اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٤،٣٥١-١٤،٣٥١مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٤،١٩٦٤،١٩٦تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٤،١٩٦٤،١٩٦مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٩،٥٨٧٩،٥٨٧تجھيزات للمعلوماتية١

٣٩،٥٨٧٩،٥٨٧مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٤،١٨٤-٤،١٨٤تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٤،١٨٤-٥٤،١٨٤مجموع الفقرة  رقم  

٨،٥٣٥-٢٢٦١٣،٧٨٣٢٢،٣١٨مجموع البند  رقم  

٨٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٠،٨٠٠-١٠،٨٠٠٢١،٦٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٠،٨٠٠-٢١٠،٨٠٠٢١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٨،١٦٠٨،١٦٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٨،١٦٠٨،١٦٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٦،٠٠٠٦،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٢،٧٣٨١٢،٧٣٨صيانة وسائل النقل١

٨١٢،٧٣٨١٢،٧٣٨مجموع الفقرة  رقم  

١٠،٨٠٠-٢٢٨٣٧،٦٩٨٤٨،٤٩٨مجموع البند  رقم  

١٩،٣٣٥-١٠٢١٥١،٤٨١٧٠،٨١٦مجموع الوظيفة رقم 

١٩،٣٣٥-١٥١،٤٨١٧٠،٨١٦مجموع الفصل رقم  

١٩،٣٣٥-٢٤٥١،٤٨١٧٠،٨١٦مجموع الباب  رقم  

٨٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٠،٤١٣-١٠،٤١٣اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٠،٤١٣-١١٠،٤١٣مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٤،٢٠٠-٤،٢٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٤،٢٠٠-٥٤،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٤،٢٠٠-٤،٢٠٠تجھيزات اخرى١

٤،٢٠٠-٩٤،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٨،٨١٣-٢٢٦٢٢،٥٠٠٤١،٣١٣مجموع البند  رقم  

٨٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٥
١

٤٤٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الصناعة

المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١،٨٠٠-١،٨٠٠صيانة ابنية ادارية١

١،٨٠٠-٢١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١،٤٤٠-١،٤٤٠صيانة اخرى١

١،٤٤٠-٩١،٤٤٠مجموع الفقرة  رقم  

٣،٢٤٠-٢٢٨٣٠،٠٠٠٣٣،٢٤٠مجموع البند  رقم  

٢٢،٠٥٣-٤٤٢١٥٢،٥٠٠٧٤،٥٥٣مجموع الوظيفة رقم 

٢٢،٠٥٣-١٥٢،٥٠٠٧٤،٥٥٣مجموع الفصل رقم  

٢٢،٠٥٣-٢٥٥٢،٥٠٠٧٤،٥٥٣مجموع الباب  رقم  

٢٢٦٧،٣٦٦،٠٧٩مجموع الجزء  رقم   ٤٤٨،٨٠٤،٩٠٨ ٧١٦،١٧٠،٩٨٧

٨٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٣،٥٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠انشاء طرق اخرى٩

بما فيھا االستمالكات

٣١٣،٥٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧١٣،٥٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥١٢١٣،٥٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٢٨١٣،٥٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٠،٠٠٠،٠٠٠-٥،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠انشاء طرق ثانوية٣

إستمالك وتنفيذ طريق القديسين جبيل ـ 
البترون

١٠،٠٠٠،٠٠٠-٣٥،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠،٠٠٠،٠٠٠-٢٢٧٥،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠،٠٠٠،٠٠٠-٤٥١٢٥،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٠،٠٠٠،٠٠٠-١٣٢٥،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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
١٣،٨٧٨،٢٩٣-٦٢١،٧٠٧١٤،٥٠٠،٠٠٠انشاء طرق دولية١

ـ  استكمال تنفيذ طريق كفر رمان  ـ 
مرجعيون بما فيه االستمالك

١٣،٨٧٨،٢٩٣-٣٦٢١،٧٠٧١٤،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣،٨٧٨،٢٩٣-٢٢٧٦٢١،٧٠٧١٤،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٣،٨٧٨،٢٩٣-٤٥١٢٦٢١،٧٠٧١٤،٥٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٣،٨٧٨،٢٩٣-١٣٤٦٢١،٧٠٧١٤،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٥،٣٧٨،٢٩٣-٩١٩،١٢١،٧٠٧٣٤،٥٠٠،٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٨٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢١لعام

   قانون عام
٢٠٢٠

 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،٠٠٠-١٠،٠٠٠،٠٠٠صيانة االراضي١

١٠،٠٠٠،٠٠٠-١١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠،٠٠٠،٠٠٠-٢٢٨١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠،٠٠٠،٠٠٠-٢١٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠،٠٠٠،٠٠٠-١١٢١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٠،٠٠٠،٠٠٠-١٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٢٥،٣٧٨،٢٩٣-٣مجموع الجزء  رقم   ٤٤،٥٠٠،٠٠٠ ١٩،١٢١،٧٠٧

٨٣٢




