
القيمةالرمز شرح

بآالف الليرات

٢٠١٩إجمالي النفقات

٦٩٧٬٠٠٠٬٥٤٠مواد استهالكية١١

٢٢٦٬٣٦١٬٤٦١خدمات استهالكية١٢

٥٬٢٢٤٬٤٣٠٬٤٠٥المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها١٣

١٬٨٢٠٬٦١٠٬٦١٢التحويالت١٤

٤٬٣٥٧٬٥٦٨٬٥٣٩منافع اجتماعية١٥

٦٢٩٬٢٧٧٬٢١٩نفقات مختلفة١٦

٨٬٣٣٧٬٠٠٠٬٠٠٠النفقات المالية١٧

٣٧٦٬٤٣٦٬٩٨٩النفقات الطارئة واالستثنائية١٨

٢١٬٦٦٨٬٦٨٥٬٧٦٥النفقات الجارية
٢١٬٦٦٨٬٦٨٥٬٧٦٥النفقات الجارية

٧٬٦٣٠اراضي٢٢١

٥٠٬٠٠٠ابنية٢٢٢

١١١٬٠٠٠٬٠٠٠استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات٢٢٣

٦٠٬٦٤٠٬٠٠٠استمالكات لالنشاءات المائية٢٢٤

استمالكات لالنشاءات الكهربائية٢٢٥

١٣٤٬٠٥١٬٠٨٩تجهيزات٢٢٦

٩٤٨٬٤٠٨٬١٨٣انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

٣٣٨٬٧٩٤٬٨٥٠صيانة٢٢٨

٧٧٬٩١٠٬٨٠٠نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

١٬٦٧٠٬٨٦٢٬٥٥٢اكتساب االصول الثابتة المادية

اكتساب سندات المشاركة٢٥١

السلفات الطويلة االجل واالصول الثابتة المالية االخرى٢٥٢

القروض التي تعقدها الدولة لصالح الغير٢٥٣

اكتساب االصول الثابتة المالية

١٬٦٧٠٬٨٦٢٬٥٥٢االصول الثابتة

تسديد سندات خزينة خارجية٣٧١

تسديد ديون خارجية٣٧٢

تسديد قروض معقودة من الدولة لصالح الخزينة؛قروض خارجية

تسديد القروض

٢٣٬٣٣٩٬٥٤٨٬٣١٧المجموع العام



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠١٩

٢١٬٦٦٨٬٦٨٥٬٧٦٥مجموع النفقات الجارية

٦٩٧٬٠٠٠٬٥٤٠ مواد استهالكية١١

٨٬٦١٤٬١٣٥ لوازم مكتبية١١ ١

٧٬١١٣٬٨٢٥ قرطاسية للمكاتب١١١١

١٬١٩٠٬٦٤٨ كتب ومراجع وصحف١١١٢

٣٠٩٬٦٦٢ لوازم مكتبية اخرى١١١٩

١١٤٬٠٨٩٬٠٩٥ لوازم ادارية١١ ٢

١٣٬٨٤٣٬٦٤٥ مالبس١١٢١

٨٣٬٣٩٢٬٣١٠ نفقات تغذية١١٢٢

٦٢٬٠٠٠ قرطاسية للمدارس١١٢٣

٤٬٩٢٠٬٣٧١ محروقات وزيوت للمولدات١١٢٤

٣٬٨٧١٬٠٢٥ محروقات وزيوت للتدفئة١١٢٥

٧٬٩٩٩٬٧٤٤ لوازم ادارية اخرى١١٢٩

١٨٧٬٥٨٠٬٧٧٦ نفقات تشغيل وسائل النقل١١ ٣

١٥٦٬٠١٤٬٨٥١ محروقات سائلة١١٣١

٤٬٣٤٤٬٢٧٥ زيوت وشحوم١١٣٢

٢٧٬٢٢١٬٦٥٠ قطع غيار لوسائل النقل١١٣٣

٢٩٩٬٧٩٩٬٧٠٠ ادوية ومواد مخبرية١١ ٤

٢٩٢٬٨٤٦٬٥٠٠ ادوية١١٤١

٦٬٩٥٣٬٢٠٠ مواد مخبرية١١٤٢

٣٬٥٠٩٬٨٠٥ مبيدات١١ ٥

٣٬٥٠٩٬٨٠٥ مبيدات١١٥١

٣٬٩٧٧٬٩١٣ مواد زراعية١١ ٦

٦٢٤٬٨٣٣ اسمدة١١٦١

٤٨٨٬٧٥٠ مواد علفية١١٦٢

٢٬٥٨٤٬٤١٠ بذور ونصوب وشتول١١٦٣

٢٧٩٬٩٢٠ مواد بيطرية١١٦٤

٦٤٬٦٥٠٬٧٧٦ مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)١١ ٧



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠١٩

٢٬٣٥٤٬٦٠٠ مياه (بدل مقطوعية)١١٧١

٣٠٬٩١٠٬١٢٢ كهرباء (بدل مقطوعية)١١٧٢

٢٨٬١٥٣٬٢٣٠ اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)١١٧٣

٣٬٢٣٢٬٨٢٤ نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى١١٧٩

١٣٬٥٣٧٬٤٠٠ لوازم متخصصة١١ ٨

١٣٬٥٣٧٬٤٠٠ لوازم متخصصة١١٨١

١٬٢٤٠٬٩٤٠ مواد استهالكية اخرى١١ ٩

١٬٢٤٠٬٩٤٠ مواد استهالكية اخرى١١٩١

٢٢٦٬٣٦١٬٤٦١ خدمات استهالكية١٢

١١٣٬٠٦٧٬٤١٦ ايجارات وخدمات مشتركة١٢ ١

٣٩٬٦٢٥٬٩١٦ ايجارات مكاتب وصيانتها١٢١١

٣٤٬٥٠٠٬٠٠٠ ايجارات مدارس وصيانتها١٢١٢

٣٨٬٩٣٦٬٥٠٠ ايجارات عقارات اخرى وصيانتها١٢١٣

٥٬٠٠٠ خدمات مشتركة بين المالكين١٢١٤

٦٬٦١٣٬٤٥٦ صيانة عادية وتصليح طفيف١٢ ٢

٦٬٦١٣٬٤٥٦ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات واالنشاءات١٢٢١

٣٬٠٦٣٬٠١٥ بريد١٢ ٣

٣٬٠٦٣٬٠١٥ بريد١٢٣١

٤١٬٧٦٤٬٤٥٧ اعالنات مطبوعات وعالقات عامة١٢ ٤

٢٬٢٣٣٬٣٩٣ اعالنات١٢٤١

٢٠٬٣٤٩٬٩٠٦ مطبوعات١٢٤٢

٥٬٨٥٧٬٥٢٤ اعياد وتمثيل١٢٤٣

٣٬٦٧٩٬٦٤٠ معارض ومهرجانات١٢٤٤

٩٬٦٤٣٬٩٩٤ عالقات عامة اخرى١٢٤٩

١٬٢٨٠٬٧٤١ تامين١٢ ٥

١٬٢٨٠٬٧٤١ تامين١٢٥١

١٬٧٠٩٬٣٢١ استئجار سيارات واليات١٢ ٦

١٬٧٠٩٬٣٢١ استئجار سيارات واليات١٢٦١



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠١٩

استئجار معدات١٢ ٧

استئجار معدات١٢٧١

٥٨٬٨٦٣٬٠٥٥ خدمات استهالكية مختلفة١٢ ٩

١٬٠٠٠٬٠٠٠ عموالت مصرفية١٢٩١

٤٤٬٧٦٥٬٦٥٤ بدالت اتعاب١٢٩٢

١٣٬٠٩٧٬٤٠١ نفقات خدمة وتنظيفات١٢٩٣

٥٬٢٢٤٬٤٣٠٬٤٠٥ المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها١٣

٤٬٥٥٢٬٠٤٤٬٢٩٤ مخصصات ورواتب١٣ ١

١٥٬٦٩٣٬٥٠٠ مخصصات السلطات العامة وملحقاتها١٣١١

٤٬٤٩٦٬٢٣٣٬٢٩٤ رواتب الموظفين الدائمين١٣١٢

٤٠٬١١٧٬٥٠٠ رواتب الموظفين المؤقتين١٣١٣

٤٧٩٬٨٣٨٬٣٨٧ رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين١٣ ٢

٤٥١٬٤٥٨٬٥٦١ رواتب المتعاقدين١٣٢١

٢٤٬١١٦٬٨٢٦ اجور االجراء١٣٢٢

١٬٦٦٧٬٠٠٠ اجور المتعاملين١٣٢٣

٢٬٥٩٦٬٠٠٠ المستشارون١٣٢٤

١٤٨٬٤٢٣٬١٦٩ تعويضات١٣ ٣

١٨٬٥٢٧٬٥٧٧ تعويضات عن اعمال اضافية١٣٣٢

٦٧٬٥٩٠٬٦٢٥ تعويض نقل مؤقت١٣٣٣

٦٢٬٣٠٤٬٩٦٧ تعويضات مختلفة١٣٣٩

٧٬١٢٦٬٦٣٥ مكافاءات١٣ ٥

٧٬١٢٦٬٦٣٥ مكافاءات١٣٥١

٣٦٬٩٩٧٬٩٢٠ نفقات اخرى للمخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها١٣ ٩

٣٦٬٩٩٧٬٩٢٠ احتياطي للرواتب واألجور غير موزعة١٣٩١

١٬٨٢٠٬٦١٠٬٦١٢ التحويالت١٤

١٬٢٩٥٬٧٣٨٬٠٤٦ المساهمات داخل القطاع العام١٤ ١

٤٧٢٬٠٥٠٬٣٧٤ مساهمة للرواتب واألجور١٤١١

١٧٧٬٥٥٤٬٢٧٥ مساهمات لنفقات جارية أخرى١٤١٢



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠١٩

٦٤٦٬١٣٣٬٣٩٧ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية١٤١٣

مساهمات لنفقات أخرى١٤١٩

٣٤٦٬٨٤٣٬٩٢٨ مساهمات لغير القطاع العام١٤ ٢

٣٠٠٬٨٦٥٬٨٤٤ مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح١٤٢١

٤٥٬١٠١٬٠٨٤ عطاءات الى جهات خاصة١٤٢٢

٨٧٧٬٠٠٠ منح للطالب١٤٢٣

٤٬٥٦٤٬٨٠٠ المساعدات داخل القطاع العام١٤ ٣

مساعدات لموازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١٤٣١

مساعدات لموازنة المواصالت السلكية والالسلكية١٤٣٢

٤٬٥٦٤٬٨٠٠ مساعدات لمؤسسات عامة١٤٣٣

مساعدات لمؤسسات مالية عامة١٤٣٤

مساعدات اخرى داخل القطاع العام١٤٣٩

١٣٥٬١٢٥٬٠٠٠ المساعدات لغير القطاع العام١٤ ٤

مساعدات لمؤسسات خاصة١٤٤١

دعم الخبز١٤٤٢

دعم المحروقات١٤٤٣

دعم الشمندر السكري١٤٤٤

١٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠ دعم فوائد القروض االستثمارية زراعية - صناعية - سياحية وتكنولوجية١٤٤٥

٥٬١٢٥٬٠٠٠ مساعدات اخرى لغير القطاع العام١٤٤٩

مساعدات خارجية١٤ ٥

مساعدات لمؤسسات مالية خارجية١٤٥١

مساعدات خارجية اخرى١٤٥٩

٣٨٬٣٣٨٬٨٣٨ االشتراكات١٤ ٦

٣٨٬٣١٣٬٨٣٨ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١٤٦١

٢٥٬٠٠٠ اشتراكات في مؤسسات مالية اقليمية ودولية١٤٦٢

التحويالت االخرى١٤ ٩

مساهمات لحكومات اجنبية١٤٩١

٤٬٣٥٧٬٥٦٨٬٥٣٩ منافع اجتماعية١٥



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠١٩

٢٬٩٨١٬٠٠٠٬٠٠٠ معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة١٥ ١

٢٬٥٣١٬٠٠٠٬٠٠٠ معاشات التقاعد١٥١١

٤٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ تعويضات نهاية الخدمة١٥١٢

١٢٥٬٤٧٨٬٤٦٢ تعويضات اجتماعية١٥ ٣

١٢٥٬٤٧٨٬٤٦٢ تعويضات عائلية١٥٣١

٧٢٧٬٩٢٩٬٠٨١ مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام١٥ ٤

٨٥٬٠٠٠٬٠٠٠ تقديمات مرض وأمومة١٥٤١

١٢٬١٣٠٬٠٠٠ تقديمات زواج١٥٤٢

٩٬٣٥٩٬٠٠٠ تقديمات والدة١٥٤٣

١٢٬٣٧٢٬٠٠٠ تقديمات وفاة١٥٤٤

٣٥٤٬٨٠٠٬٠٠٠ نفقات معالجة في المستشفيات١٥٤٥

٢٢٦٬٩٢٠٬٩٩٨ تقديمات مدرسية١٥٤٦

٤٬٥٩٧٬٠٨٣ تقديمات لنفقات اجتماعية١٥٤٧

٢٢٬٧٥٠٬٠٠٠ نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة١٥٤٨

٣٨٣٬٢٧٤٬٠٠٠ اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد١٥ ٦

٣١٦٬٧٠٠٬٠٠٠ اشتراكات ومساهمات الدولة في تعاونية موظفي الدولة١٥٦١

١٣٬٩٥٠٬٠٠٠ اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد النواب١٥٦٢

١٠٬٨٠٠٬٠٠٠ اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد القضاة١٥٦٣

٥٬٦٣٤٬٠٠٠ اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية المذهبية١٥٦٤

١٬٩٠٠٬٠٠٠ اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد موظفي مجلس النواب١٥٦٥

٣١٬٩٥٠٬٠٠٠ اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية١٥٦٦

اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق المعلم١٥٦٧

١٬٤٤٠٬٠٠٠ اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد المساعدين القضائيين١٥٦٨

٩٠٠٬٠٠٠ اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق تعاضد اخرى١٥٦٩

٤٬٨٨٦٬٩٩٦ اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي١٥ ٧

١٢٦٬٠٠٠ مرض وأمومة١٥٧١

٤٬٦٥١٬٩٩٦ تعويضات عائلية١٥٧٢

١٠٩٬٠٠٠ تعويضات نهاية الخدمة١٥٧٣



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠١٩

مدفوعات إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي١٥٧٤

١٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠ تقديمات اخرى١٥ ٩

١٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠ احتياطي للعطاءات١٥٩١

احتياطي لمعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة١٥٩٢

٦٢٩٬٢٧٧٬٢١٩ نفقات مختلفة١٦

٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠ احكام قضائية ومصالحات١٦ ١

٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠ احكام قضائية ومصالحات١٦١١

٤٠٬٨٣٤٬٠٠٠ نفقات سرية١٦ ٢

٤٠٬٨٣٤٬٠٠٠ نفقات سرية١٦٢١

٩٬٥٩١٬٨٨٣ نقل وانتقال١٦ ٣

٤٬٢٧٨٬٥٠٨ نقل وانتقال في الداخل١٦٣١

٥٬٣١٣٬٣٧٥ نقل وانتقال في الخارج١٦٣٢

١٠٬٥٣٠٬٣٩٠ وفود ومؤتمرات١٦ ٤

٤٬٦٦٦٬٣٧٠ وفود ومؤتمرات في الداخل١٦٤١

٥٬٨٦٤٬٠٢٠ وفود ومؤتمرات في الخارج١٦٤٢

٩٠٧٬٨٥٢ دراسات١٦ ٥

٩٠٧٬٨٥٢ دراسات١٦٥١

رديات١٦ ٦

رديات١٦٦١

٤٧٨٬٨٨٠٬٠٠٠ نفقات استشفاء١٦ ٧

٤٧٨٬٨٨٠٬٠٠٠ نفقات استشفاء١٦٧١

١٣٬٥٣٣٬٠٩٤ نفقات شتى١٦ ٩

٤٬٧٨٤٬٣٧١ رسوم وضرائب مختلفة١٦٩١

٢١٣٬٥٨٠ شراء قطع فنية١٦٩٢

٨٬٥٣٥٬١٤٣ نفقات شتى متنوعة١٦٩٩

٨٬٣٣٧٬٠٠٠٬٠٠٠ النفقات المالية١٧

٥٬٠٤٦٬٠٠٠٬٠٠٠ فوائد على القروض الداخلية١٧ ١

٥٬٠٤٦٬٠٠٠٬٠٠٠ فوائد على سندات خزينة داخلية١٧١١



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠١٩

فوائد على قروض داخلية اخرى١٧١٩

٣٬٢٦٦٬٠٠٠٬٠٠٠ فوائد على القروض الخارجية١٧ ٢

٣٬٢٦٦٬٠٠٠٬٠٠٠ فوائد على سندات خزينة خارجية١٧٢١

فوائد على ديون خارجية لصالح منظمات دولية١٧٢٢

فوائد على ديون خارجية لصالح حكومات اجنبية١٧٢٣

فوائد على ديون خارجية لصالح مؤسسات مالية غير حكومية١٧٢٤

فوائد على ديون خارجية اخرى١٧٢٩

٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ نفقات مالية اخرى١٧ ٩

٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ نفقات مالية اخرى١٧٩١

٣٧٦٬٤٣٦٬٩٨٩ النفقات الطارئة واالستثنائية١٨

٣٧٦٬٤٣٦٬٩٨٩ احتياطي لنفقات طارئة١٨ ١

٣٧٦٬٤٣٦٬٩٨٩ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة١٨١١

احتياطي لنفقات اخرى١٨١٩



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠١٩

١٬٦٧٠٬٨٦٢٬٥٥٢مجموع اكتساب االصول الثابتة المادية

٧٬٦٣٠ اراضي٢٢١

٧٬٦٣٠ اراضي٢٢١ ١

٧٬٦٣٠ اراضي٢٢١١١

٥٠٬٠٠٠ ابنية٢٢٢

ابنية ادارية٢٢٢ ١

ابنية ادارية٢٢٢١١

٥٠٬٠٠٠ ابنية متخصصة٢٢٢ ٢

٥٠٬٠٠٠ ابنية متخصصة٢٢٢٢١

ابنية سكنية٢٢٢ ٣

ابنية سكنية٢٢٢٣١

١١١٬٠٠٠٬٠٠٠ استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات٢٢٣

استمالكات النشاء واشغال طرق دولية٢٢٣ ١

استمالكات النشاء واشغال طرق دولية٢٢٣١١

١٬٥٠٠٬٠٠٠ استمالكات النشاء واشغال  طرق رئيسية٢٢٣ ٢

١٬٥٠٠٬٠٠٠ استمالكات النشاء واشغال طرق رئيسية٢٢٣٢١

استمالكات النشاء واشغال طرق ثانوية٢٢٣ ٣

استمالكات النشاء واشغال طرق ثانوية٢٢٣٣١

استمالكات النشاء واشغال طرق داخلية٢٢٣ ٤

اسمالكات النشاء واشغال طرق داخلية٢٢٣٤١

استمالكات النشاء واشغال المرافىء٢٢٣ ٥

استمالكات النشاء واشغال المرافئ٢٢٣٥١

استمالكات النشاء واشغال المطارات٢٢٣ ٦

استمالكات النشاء واشغال المطارات٢٢٣٦١

١٠٩٬٥٠٠٬٠٠٠ استمالكات النشاء واشغال اخرى٢٢٣ ٩

١٠٩٬٥٠٠٬٠٠٠ استمالكات النشاء واشغال طرقات اخرى٢٢٣٩١

٦٠٬٦٤٠٬٠٠٠ استمالكات لالنشاءات المائية٢٢٤

٤٤٬٠٠٠٬٠٠٠ استمالكات النشاءات مياه الشفة٢٢٤ ١



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠١٩

٤٤٬٠٠٠٬٠٠٠ استمالكات النشاءات مياه الشفة٢٢٤١١

استمالكات النشاءات مياه الري٢٢٤ ٢

استمالكات النشاءات مياه الري٢٢٤٢١

استمالكات النشاءات مياه السيالن٢٢٤ ٣

استمالكات النشاءات مياه السيالن٢٢٤٣١

١٦٬٦٤٠٬٠٠٠ استمالكات النشاءات مياه المبتذلة٢٢٤ ٤

١٦٬٦٤٠٬٠٠٠ استمالكات النشاءات المياه المبتذلة٢٢٤٤١

استمالكات لالنشاءات الكهربائية٢٢٥

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

١٣٤٬٠٥١٬٠٨٩ تجهيزات٢٢٦

٨٬١٣٤٬٠٥٤ اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية٢٢٦ ١

٨٬١٣٤٬٠٥٤ اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية٢٢٦١١

٦٦٬٨٠٥٬٠٨٢ تجهيزات فنية٢٢٦ ٢

٥٣٬١٨٢٬١٠٠ تجهيزات فنية متخصصة٢٢٦٢١

١١٢٬٥٦٠ تجهيزات فنية يدوية٢٢٦٢٢

١٣٬٥١٠٬٤٢٢ تجهيزات فنية مختلفة٢٢٦٢٩

٣٧٬٣٠٨٬٣٧٠ تجهيزات للمعلوماتية٢٢٦ ٣

٣٧٬٣٠٨٬٣٧٠ تجهيزات للمعلوماتية٢٢٦٣١

٥٬٠٠٩٬٢٦٠ تجهيزات للنقل٢٢٦ ٤

٥٬٠٠٩٬٢٦٠ تجهيزات للنقل٢٢٦٤١

١٬١٣٩٬٧١٢ تجهيزات للتدفئة والتبريد٢٢٦ ٥



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠١٩

١٬١٣٩٬٧١٢ تجهيزات للتدفئة والتبريد٢٢٦٥١

١٥٬٦٥٤٬٦١١ تجهيزات اخرى٢٢٦ ٩

١٥٬٦٥٤٬٦١١ تجهيزات اخرى٢٢٦٩١

٩٤٨٬٤٠٨٬١٨٣ انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

٢٣٬١٥٠٬٠٠٠ انشاءات اراضي٢٢٧ ١

٢٣٬١٥٠٬٠٠٠ انشاءات اراضي٢٢٧١١

٤٥٬٨٥٠٬٠٠٠ انشاء ابنية٢٢٧ ٢

٢١٬٦٣٥٬٠٠٠ انشاء ابنية ادارية٢٢٧٢١

٢٤٬٢١٥٬٠٠٠ انشاء ابنية متخصصة٢٢٧٢٢

انشاء ابنية سكنية٢٢٧٢٣

٩٣٬١٣٦٬٢٩٣ انشاء طرق٢٢٧ ٣

٩١٬١٢٨٬٢٩٣ انشاء طرق دولية٢٢٧٣١

انشاء طرق رئيسية٢٢٧٣٢

انشاء طرق ثانوية٢٢٧٣٣

انشاء طرق داخلية٢٢٧٣٤

٢٬٠٠٨٬٠٠٠ انشاء طرق اخرى٢٢٧٣٩

٢٨٠٬٠٠٨٬٦١٨ انشاءات مائية٢٢٧ ٤

٦٦٬١٦٣٬١١٥ انشاءات مياه الشفة٢٢٧٤١

١٠٬٤٢٥٬٥٠٣ انشاءات مياه الري٢٢٧٤٢

٥٬٦٠٠٬٠٠٠ انشاءات مياه السيالن٢٢٧٤٣

١٩٧٬٨٢٠٬٠٠٠ انشاءات المياه المبتذلة٢٢٧٤٤

٦٬٤١٠٬٠٠٠ انشاءات كهربائية٢٢٧ ٥

انشاءات كهربائية لمعامل االنتاج٢٢٧٥١

٢٬١٥٠٬٠٠٠ انشاءات كهربائية لمحطات التحويل٢٢٧٥٢

٢٬٨٠٠٬٠٠٠ انشاءات كهربائية لخطوط النقل٢٢٧٥٣

١٬٤٦٠٬٠٠٠ انشاءات كهربائية لخطوط التوزيع٢٢٧٥٤

٤٩٩٬٨٥٣٬٢٧٢ انشاءات اخرى٢٢٧ ٩

٢٧٬٣٣٢٬٧١١ انشاءات اخرى٢٢٧٩١



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠١٩

١٤٦٬٩٨٥٬٠٠٠ انشاءات اخرى لمجلس االنماء واالعمار٢٢٧٩٢

١٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠ انشاءات اخرى (تمويل محلي)٢٢٧٩٣

انشاءات اخرى (تمويل خارجي)٢٢٧٩٤

٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ انشاءات اخرى لمجلس الجنوب٢٢٧٩٥

٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ انشاءات اخرى للصندوق المركزي للمهجرين٢٢٧٩٦

٥٠٬٥٣٥٬٥٦١ انشاءات اخرى للهيئة العليا لالغاثة٢٢٧٩٧

٣٣٨٬٧٩٤٬٨٥٠ صيانة٢٢٨

٥٬٤٩٦٬٠٠٠ صيانة االراضي٢٢٨ ١

٥٬٤٩٦٬٠٠٠ صيانة االراضي٢٢٨١١

٤٦٬٥١٧٬٠٧٤ صيانة االبنية٢٢٨ ٢

٣١٬٦٢٩٬٨٧٤ صيانة ابنية ادارية٢٢٨٢١

١٢٬٨٨٧٬٢٠٠ صيانة ابنية متخصصة٢٢٨٢٢

٢٬٠٠٠٬٠٠٠ صيانة ابنية سكنية٢٢٨٢٣

٢٢٨٬٤٧٧٬٩٢١ صيانة الطرق٢٢٨ ٣

٤٦٬٣٠٨٬١٤٦ صيانة طرق دولية٢٢٨٣١

٥٠٬٤٠٠٬٠٠٠ صيانة طرق رئيسية٢٢٨٣٢

٢٠٬١٦٠٬٠٠٠ صيانة طرق ثانوية٢٢٨٣٣

٥٧٬٦٠٣٬٣٧٥ صيانة طرق داخلية٢٢٨٣٤

٥٤٬٠٠٦٬٤٠٠ صيانة طرق اخرى٢٢٨٣٩

١٬٨٦٥٬٦٠٠ صيانة االنشاءات المائية٢٢٨ ٤

٥٣٦٬٠٠٠ صيانة النشاءات مياه الشفة٢٢٨٤١

٢١٦٬٠٠٠ صيانة النشاءات مياه الري٢٢٨٤٢

١٬٠٠٠٬٠٠٠ صيانة النشاءات مياه السيالن٢٢٨٤٣

١١٣٬٦٠٠ صيانة النشاءات المياه المبتذلة٢٢٨٤٤

٣٬٢٠٠ صيانة االنشاءات الكهربائية٢٢٨ ٥

صيانة االنشاءات الكهربائية لمعامل االنتاج٢٢٨٥١

صيانة االنشاءات الكهربائية لمحطات التحويل٢٢٨٥٢

صيانة االنشاءات الكهربائية لخطوط النقل٢٢٨٥٣



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠١٩

٣٬٢٠٠ صيانة االنشاءات الكهربائية لخطوط التوزيع٢٢٨٥٤

١٥٬٤٧٥٬٩٨٦ صيانة التجهيزات الفنية٢٢٨ ٦

١٥٬٤٧٥٬٩٨٦ صيانة التجهيزات الفنية٢٢٨٦١

١١٬٦٦٣٬٠٥٩ صيانة تجهيزات للمعلوماتية٢٢٨ ٧

١١٬٦٦٣٬٠٥٩ صيانة تجهيزات للمعلوماتية٢٢٨٧١

٢٥٬٢٠٤٬١١٦ صيانة وسائل النقل٢٢٨ ٨

٢٥٬٢٠٤٬١١٦ صيانة وسائل النقل٢٢٨٨١

٤٬٠٩١٬٨٩٤ صيانة اخرى٢٢٨ ٩

٤٬٠٩١٬٨٩٤ صيانة اخرى٢٢٨٩١

٧٧٬٩١٠٬٨٠٠ نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

٧٧٬٩١٠٬٨٠٠ نفقات دروس واستشارات ومراقبة٢٢٩ ١

٢٢١٬٦٠٠ نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجهيزات٢٢٩١١

٣٬٧١١٬٢٠٠ نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢٢٩١٢

٧٣٬٩٧٨٬٠٠٠ نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٢٢٩١٩



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠١٩

مجموع اكتساب االصول الثابتة المالية

اكتساب سندات المشاركة٢٥١

سندات مشاركة داخلية٢٥١ ١

سندات مشاركة في مؤسسسات عامة٢٥١١١

سندات مشاركة في شركات مختلطة٢٥١١٢

سندات مشاركة داخلية اخرى٢٥١١٩

سندات مشاركة خارجية٢٥١ ٢

سندات مشاركة في منظمات دولية٢٥١٢١

سندات مشاركة خارجية اخرى٢٥١٢٩

السلفات الطويلة االجل واالصول الثابتة المالية االخرى٢٥٢

سلفات طويلة االجل للمؤسسات العامة٢٥٢ ١

سلفات طويلة االجل للمؤسسات العامة٢٥٢١١

سلفات طويلة االجل للبلديات٢٥٢ ٢

سلفات طويلة االجل للبلديات٢٥٢٢١

سلفات طويلة االجل لمؤسسات اخرى في القطاع العام٢٥٢ ٣

سلفات طويلة االجل لمؤسسات اخرى في القطاع العام٢٥٢٣١

االصول الثابتة المالية االخرى٢٥٢ ٩

االصول الثابتة المالية االخرى٢٥٢٩٩

القروض التي تعقدها الدولة لصالح الغير٢٥٣

قروض لمؤسسات عامة٢٥٣ ١

قروض لمؤسسات عامة٢٥٣١١

قروض للبلديات٢٥٣ ٢

قروض للبلديات٢٥٣٢١

قروض لمؤسسات اخرى في القطاع العام٢٥٣ ٣

قروض لمؤسسات اخرى في القطاع العام٢٥٣٣١

قروض الفراد او لهيئات ال تتوخى الربح٢٥٣ ٤

قروض الفراد ولهيئات ال تتوخى الربح٢٥٣٤١

قروض للخارج٢٥٣ ٥



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠١٩

قروض للخارج٢٥٣٥١
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باالف الليرات

٢٠١٩

مجموع تسديد قروض معقودة من الدولة لصالح الخزينة؛قروض خارجية

تسديد سندات خزينة خارجية٣٧١

تسديد سندات خزينة خارجية٣٧١ ١

تسديد سندات خزينة خارجية٣٧١١١
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التصنيف الوظيفي

٩٬٧١٣٬٣٣٩٬٤٩٤١١٣٬٢٠٤٬٠٩٠ ٩٬٨٢٦٬٥٤٣٬٥٨٤السلطات العامة والخدمات العامة١

١١١١٥٬٨٨٨٬٣٣٣٩٬٤٦٨٬٣٧٦ ١٢٥٬٣٥٦٬٧٠٩الهيئات التنفيذية والتشريعية

١١٬٩٦٠٬٤٧٢٢٬٤٦٥٬٦٦٦ ١٤٬٤٢٦٬١٣٨رئاسة الجمهورية١١١

١٨٬٩٦٦٬٤١٨٣٬٦٥٩٬٢٧٥ ٢٢٬٦٢٥٬٦٩٣رئاسة مجلس الوزراء١١٢

٦١٬٤٦١٬٣٠٠٣٬٠٩٢٬٥٠٠ ٦٤٬٥٥٣٬٨٠٠مجلس النواب١١٣

١٬٧٩٦٬٥٦٤٢١٬٣٤٥ ١٬٨١٧٬٩٠٩المجلس الدستوري١١٤

٩٬٨٦٩٬٧١٧٥٩٬٨٩٨ ٩٬٩٢٩٬٦١٥ديوان المحاسبة١١٥

١١٬٨٣٣٬٨٦٢١٦٩٬٦٩٢ ١٢٬٠٠٣٬٥٥٤إدارة شؤون المناطق١١٦

١٢٤٤١٬٩٢٨٬٤٦١٩٥٬٢٤٣٬٣٩٢ ٥٣٧٬١٧١٬٨٥٣الشؤون االقتصادية، المالية والضرائبية

١٦٠٬٠٧٠٬٨٠٤٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠٠٬٠٧٠٬٨٠٤الشؤون االقتصادية١٢١

٤٬٣٣٢٬٦٩٨٧٠١٬٧٤٢ ٥٬٠٣٤٬٤٤٠تخطيط واحصاء١٢٢

٢٠٨٬٤٥٩٬٠٦٢٤١٬١٤٦٬٠٥٠ ٢٤٩٬٦٠٥٬١١٢شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٦٩٬٠٦٥٬٨٩٧١٣٬٣٩٥٬٦٠٠ ٨٢٬٤٦١٬٤٩٧الشؤون الجمركية١٢٥

١٣١٦٩٬٧٦٣٬٨٩٧٦٬٤١٦٬٣٨٠ ١٧٦٬١٨٠٬٢٧٧الشؤون الخارجية

١٦٩٬٧٦٣٬٨٩٧٦٬٤١٦٬٣٨٠ ١٧٦٬١٨٠٬٢٧٧الشؤون الخارجية١٣٠

١٤٢٢٬٦١٥٬١٢٣٢٢٨٬٥٢٧ ٢٢٬٨٤٣٬٦٥٠الخدمات العامة

٧٬٥٨٤٬٩٥٧٨٤٬٧٤٠ ٧٬٦٦٩٬٦٩٧وظيفة عامة١٤١

١٢٬٨٠٥٬٣٦٦١٤٣٬٧٨٧ ١٢٬٩٤٩٬١٥٣مراقبة إدارية١٤٢

٢٬٢٢٤٬٨٠٠ ٢٬٢٢٤٬٨٠٠المحفوظات الوطنية١٤٤

١٥٩٬٢٤٦٬٠٠٠ ٩٬٢٤٦٬٠٠٠بحوث اساسية

٩٬٢٤٦٬٠٠٠ ٩٬٢٤٦٬٠٠٠بحوث اساسية١٥٠

١٦٣٬٨٣٦٬٦٣٢٧٥٥٬٥٤٠ ٤٬٥٩٢٬١٧٢بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

٣٬٨٣٦٬٦٣٢٧٥٥٬٥٤٠ ٤٬٥٩٢٬١٧٢بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة١٦٠

١٧١٣٬٦٢٦٬١٣٩١٬٠٩١٬٨٧٥ ١٤٬٧١٨٬٠١٤ادارة عامة غير المصنفة

١٣٬٦٢٦٬١٣٩١٬٠٩١٬٨٧٥ ١٤٬٧١٨٬٠١٤األحوال الشخصية١٧٢

ادارة عامة غير المصنفة١٧٣

١٨٨٬٣١٢٬٠٠٠٬٠٠٠ ٨٬٣١٢٬٠٠٠٬٠٠٠عمليات الدين العام

٨٬٣١٢٬٠٠٠٬٠٠٠ ٨٬٣١٢٬٠٠٠٬٠٠٠عمليات الدين العام١٨٠

١٩٦٢٤٬٤٣٤٬٩٠٩ ٦٢٤٬٤٣٤٬٩٠٩تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

٦٢٤٬٤٣٤٬٩٠٩ ٦٢٤٬٤٣٤٬٩٠٩تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٢٬٣٤٩٬٥٧٠٬٧٣٠٥٧٬٠٧٩٬٨٥٣ ٢٬٤٠٦٬٦٥٠٬٥٨٣الدفاع٢

٢١٢٬٣٤٩٬٥٢٢٬١٧٣٥٧٬٠٧٤٬٩١٣ ٢٬٤٠٦٬٥٩٧٬٠٨٦الدفاع العسكري

٢٬٣٤٩٬٥٢٢٬١٧٣٥٧٬٠٧٤٬٩١٣ ٢٬٤٠٦٬٥٩٧٬٠٨٦الدفاع العسكري٢١٠

الدفاع المدني٢٢

الدفاع المدني٢٢٠

٢٥٤٨٬٥٥٧٤٬٩٤٠ ٥٣٬٤٩٧الدفاع (غير مصنفة)
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٤٨٬٥٥٧٤٬٩٤٠ ٥٣٬٤٩٧الدفاع (غير مصنفة)٢٥٠

١٬٤٣٠٬٥٥٦٬٦٠٧٧٨٬٧٠٦٬١٠٩ ١٬٥٠٩٬٢٦٢٬٧١٦التنظيم واالمن العام٣

٣١٩١٠٬٠٠١٬٨١٥٦٣٬٢٠٨٬٦٥٠ ٩٧٣٬٢١٠٬٤٦٥خدمات الشرطة

٢٬٩٨٩٬٢٥٣٦١٨٬٥٥٠ ٣٬٦٠٧٬٨٠٣خدمات الشرطة٣١٠

٩٠٧٬٠١٢٬٥٦٢٦٢٬٥٩٠٬١٠٠ ٩٦٩٬٦٠٢٬٦٦٢تشغيل خدمات الشرطة٣١٢

٣٢٥٠٬٤٢١٬٩٦٩ ٥٠٬٤٢١٬٩٦٩الحماية المدنية

٥٠٬٤٢١٬٩٦٩ ٥٠٬٤٢١٬٩٦٩الحماية المدنية٣٢١

٣٣١١٧٬٧٠١٬٣٥٣١٬٢٨٩٬٣٨٣ ١١٨٬٩٩٠٬٧٣٦العدل

١٢٬٣٧٦٬٦٢٩٢٤٦٬٤٨٠ ١٢٬٦٢٣٬١٠٩العدل٣٣٠

٦٬٤٠٠٬٢١٢١٠٥٬٤٢٠ ٦٬٥٠٥٬٦٣٢مجلس شورى الدولة٣٣٢

٧٧٬٧٧٥٬٢٩٠٦٩٣٬٩٢٠ ٧٨٬٤٦٩٬٢١٠المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

٩٥٥٬٥٨٠٦١٬٤٠٠ ١٬٠١٦٬٩٨٠المحاكم الخاصة٣٣٦

٢٠٬١٩٣٬٦٤٢١٨٢٬١٦٣ ٢٠٬٣٧٥٬٨٠٥المحاكم الدينية٣٣٧

٣٤١٦٬٤١٨٬٠٠٠٤٬٧٢٨٬٤٠٠ ٢١٬١٤٦٬٤٠٠ادارة تأديبية

١٦٬٤١٨٬٠٠٠٤٬٧٢٨٬٤٠٠ ٢١٬١٤٦٬٤٠٠ادارة تأديبية٣٤١

بحوث وإنماء خاصة بالتنظيم واالمن العام٣٥

بحوث وإنماء خاصة بالتنظيم واالمن العام٣٥٠
٣٦٣٣٦٬٠١٣٬٤٧٠٩٬٤٧٩٬٦٧٦ ٣٤٥٬٤٩٣٬١٤٦التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

٣٣٦٬٠١٣٬٤٧٠٩٬٤٧٩٬٦٧٦ ٣٤٥٬٤٩٣٬١٤٦التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٢٧٢٬٩٧٠٬٥٧٩٨٧٩٬٢٢١٬٨٨٣ ١٬١٥٢٬١٩٢٬٤٦٢الشؤون االقتصادية٤

٤١٢٦٬٩٧١٬٨٩٩٨٨٨٬٠٤٠ ٢٧٬٨٥٩٬٩٣٩االقتصاد العام

١٣٬٠٨٨٬٢٧٨١٧١٬٨٠٠ ١٣٬٢٦٠٬٠٧٨االقتصاد العام٤١١

١٣٬٨٨٣٬٦٢١٧١٦٬٢٤٠ ١٤٬٥٩٩٬٨٦١العمالة٤١٢

٤٢٥٨٬١١٢٬٨١٩٤٬٤٤١٬٥٥٠ ٦٢٬٥٥٤٬٣٦٩الزراعة

٣٢٬٨٩٧٬٥٢٦٣٬٤٧٩٬٧٧٥ ٣٦٬٣٧٧٬٣٠١الشؤون والخدمات الزراعية٤٢١

٤٢٥٬٠٠٠ ٤٢٥٬٠٠٠الصيد البري والبحري٤٢٣

١٧٬٠٢٥٬٢٩٣١١١٬٧٧٥ ١٧٬١٣٧٬٠٦٨تنمية القطاع الزراعي٤٢١٢

المعلومات الزراعية٤٢١٣
٧٬٦٨١٬٢٥٠ ٧٬٦٨١٬٢٥٠تربية المواشي والدواجن٤٢١٤

٧٢٬٥٠٠٨٥٠٬٠٠٠ ٩٢٢٬٥٠٠ادارة وتنمية قطاع االحراج٤٢٢١

ادارة وتنمية قطاع الصيد البحري٤٢٣١
١١٬٢٥٠ ١١٬٢٥٠ادارة وتنمية قطاع الصيد البري٤٢٣٢

٤٣٢٩٬٦٤٠٬٣٧٠٤٩٬١٥٧٬٩٨٤ ٧٨٬٧٩٨٬٣٥٤الطاقة

٥٬٦٢٨٬٩٢٠١٩٬٩٨٣٬٤٠٠ ٢٥٬٦١٢٬٣٢٠الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه٤٣٠

٢٠٬٠١١٬٤٥٠٣٬٢٤١٬٧٠٠ ٢٣٬٢٥٣٬١٥٠الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي رة٤٣٢١

٢٥٬٩٣٢٬٨٨٤ ٢٥٬٩٣٢٬٨٨٤المصادر التقليدية للكهرباء٤٣٥١
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٤٬٠٠٠٬٠٠٠ ٤٬٠٠٠٬٠٠٠المصادر الجديدة للكهرباء٤٣٥٢

٤٤٨٬٢٢٨٬٣٧٥١٣٥٬٨٧٠ ٨٬٣٦٤٬٢٤٥الصناعات االستخراجية، التحويلية والبناء

البناء٤٤٣
٨٬٢٢٨٬٣٧٥١٣٥٬٨٧٠ ٨٬٣٦٤٬٢٤٥ادارة القطاع٤٤٢١

٤٥٥٥٬٤٧٦٬٥١٧٤٢٧٬٢١٨٬٦١٥ ٤٨٢٬٦٩٥٬١٣٢النقل

٢٬٠٤٦٬٤٠٢٤٧٬٣٠٠ ٢٬٠٩٣٬٧٠٢النقل٤٥٠

١٥٬٩٢٧٬٧٤٦٣٨٣٬٩٢٥٬٨٩٤ ٣٩٩٬٨٥٣٬٦٤٠أشغال الطرق٤٥١٢

٣٬١٤٠٬١٥٦٢٣٬٩١٦٬٠٦٠ ٢٧٬٠٥٦٬٢١٦الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري٤٥٢١

١٣٬١٥٢٬٧١١ ١٣٬١٥٢٬٧١١بناء وتخطيط الموانىء والمرافىء٤٥٢٢

١٢٬٩٦٦٬٨٥٥ ١٢٬٩٦٦٬٨٥٥الشؤون العامة المتعلقة بالسكك الحديدية٤٥٣١

بناء وتخطيط السكك الحديدية٤٥٣٢
٢١٬٣٩٥٬٣٥٨٦٬١٧٦٬٦٥٠ ٢٧٬٥٧٢٬٠٠٨الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي٤٥٤١

٤٦٦٬١٥٠٬٨٨٠١٦٬٩٧٤ ٦٬١٦٧٬٨٥٤االتصاالت

٦٬١٥٠٬٨٨٠١٦٬٩٧٤ ٦٬١٦٧٬٨٥٤ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٤٧٥٨٬٣٠٠٬٧٢٢٣٩٧٬٠٦٢٬٨٥٠ ٤٥٥٬٣٦٣٬٥٧٢فروع النشاطات االخرى (صناعات أخرى)

٣٣٥٬٠٠٠ ٣٣٥٬٠٠٠االعمال الحرفية٤٧٤

١٨٬٤٦٥٬٧٢٢٧٧٬٨٥٠ ١٨٬٥٤٣٬٥٧٢ادارة وتنمية القطاع٤٧٣١

٣٬١٥٠٬٠٠٠ ٣٬١٥٠٬٠٠٠المكاتب السياحية والحمالت االعالنية٤٧٣٢

٣٦٬٣٥٠٬٠٠٠٣٩٦٬٩٨٥٬٠٠٠ ٤٣٣٬٣٣٥٬٠٠٠ادارة وتنمية المشاريع٤٧٥١

٤٨١٨٬٥٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠ ١٨٬٨٠٠٬٠٠٠بحوث وتنمية تتعلق باألعمال االقتصادية

١٨٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٨٬٠٠٠٬٠٠٠بحوث وتنمية تتعلق بالزراعة٤٨٢

بحوث وتنمية تتعلق بالمحروقات والطاقة٤٨٣
٥٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠ ٨٠٠٬٠٠٠بحوث وتنمية تتعلق بالصناعة٤٨٤

بحوث وتنمية متعلقة بالنقل٤٨٥
٤٩١١٬٥٨٨٬٩٩٧ ١١٬٥٨٨٬٩٩٧شؤون إقتصادية غير مصنفة

١١٬٥٨٨٬٩٩٧ ١١٬٥٨٨٬٩٩٧شؤون إقتصادية غير مصنفة٤٩٠

٤٠٬٠٠٨٬٤٣١٢٨٬٤١٦٬٦٠٠ ٦٨٬٤٢٥٬٠٣١حماية البيئة٥

٥١٣١٬٤١٧٬٨٤٦ ٣١٬٤١٧٬٨٤٦ادارة النفايات

٣١٬٤١٧٬٨٤٦ ٣١٬٤١٧٬٨٤٦ادارة، استثمار، معالجة وتلف٥١١

المحافظة على التنوع البيولوجي٥٤

على التنوع البيولوجي وحماية البيئة افظة٥٤١
٥٥٢٬٢٨٢٬١٩٨ ٢٬٢٨٢٬١٩٨بحوث وإنماء في مجال حماية البيئة

٢٬٢٨٢٬١٩٨ ٢٬٢٨٢٬١٩٨ادارة وتشغيل مؤسسات البحوث العامة٥٥١

٥٦٦٬٣٠٨٬٣٨٧٢٨٬٤١٦٬٦٠٠ ٣٤٬٧٢٤٬٩٨٧حماية البيئة

٦٬٣٠٨٬٣٨٧٦١٦٬٦٠٠ ٦٬٩٢٤٬٩٨٧االدارة، التنظيم والتنفيذ٥٦١

٢٧٬٨٠٠٬٠٠٠ ٢٧٬٨٠٠٬٠٠٠حماية البيئة غير المصنفة٥٦٢
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٢٠٬٤٦٣٬٤٦٣٣٢٤٬٦٦٤٬٤٣٣ ٣٤٥٬١٢٧٬٨٩٦االسكان والمرافق المجتمعية٦

٦٣٧٬٣٣٨٬٢٥١٣٢٣٬٧٨٧٬٦١٨ ٣٣١٬١٢٥٬٨٦٩االمداد بالمياه

٧٬٣٣٨٬٢٥١٣٢٣٬٧٨٧٬٦١٨ ٣٣١٬١٢٥٬٨٦٩االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٦٦١٣٬١٢٥٬٢١٢٨٧٦٬٨١٥ ١٤٬٠٠٢٬٠٢٧االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

١٣٬١٢٥٬٢١٢٨٧٦٬٨١٥ ١٤٬٠٠٢٬٠٢٧االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة٦٦١

٧٣١٬١٦٤٬٩٢٠١٬٧٧٤٬٩٦٠ ٧٣٢٬٩٣٩٬٨٨٠الصحة٧

٧٢٢٨٩٬٢٥٠٦٬٦٠٠ ٢٩٥٬٨٥٠العيادات الخارجية (خدمات متنقلة)

الطب العام٧٢١
٢٨٩٬٢٥٠٦٬٦٠٠ ٢٩٥٬٨٥٠المختبرات٧٢٥

٧٣٥٠٤٬٦٨٢٬٥٠٠ ٥٠٤٬٦٨٢٬٥٠٠خدمات االستشفاء

١٥٬٥٨٠٬٠٠٠ ١٥٬٥٨٠٬٠٠٠الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام٧٣١

٤٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ٤٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠العامة الخاصة باالستشفاء الخاص دمات٧٣٢

١٬٨٧٠٬٠٠٠ ١٬٨٧٠٬٠٠٠خدمات االستشفاء المتخصصة٧٣٣

١٢٬٢٣٢٬٥٠٠ ١٢٬٢٣٢٬٥٠٠المستوصفات واالمومة٧٣٤

٧٤١٥٬٧٠٥٬٧٣٠ ١٥٬٧٠٥٬٧٣٠الصحة العامة

١٬٧٣٩٬٨٤٦ ١٬٧٣٩٬٨٤٦الوقاية٧٤١

٢٨٣٬٥٠٠ ٢٨٣٬٥٠٠كشف االمراض (الفحوصات)٧٤٢

مراقبة وجمع البيانات الوبائية٧٤٤
١٣٬٦٨٢٬٣٨٤ ١٣٬٦٨٢٬٣٨٤خدمات أخرى خاصة بالصحة العامة٧٤٥

٧٥١٬٠٤٥٬٠٠٠ ١٬٠٤٥٬٠٠٠بحوث وتنمية في حقل الصحة

١٬٠٤٥٬٠٠٠ ١٬٠٤٥٬٠٠٠بحوث وتنمية في حقل الصحة٧٥٠

٧٦٢٠٩٬٤٤٢٬٤٤٠١٬٧٦٨٬٣٦٠ ٢١١٬٢١٠٬٨٠٠الصحة غير المصنفة

٢٠٩٬٤٤٢٬٤٤٠١٬٧٦٨٬٣٦٠ ٢١١٬٢١٠٬٨٠٠الصحة غير المصنفة٧٦٠

١٠٨٬٣٦٠٬٧١٦١٢٬٥٠٢٬٤٦٨ ١٢٠٬٨٦٣٬١٨٤األديان والثقافة والترفيه٨

٨١١٢٬٣٤٣٬٨٠٥١٢١٬٧٤٣ ١٢٬٤٦٥٬٥٤٨األديان

١٢٬٣٤٣٬٨٠٥١٢١٬٧٤٣ ١٢٬٤٦٥٬٥٤٨اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٨٢٨٦٥٬٠٠٠ ٨٦٥٬٠٠٠الخدمات المجتمعية

٨٦٥٬٠٠٠ ٨٦٥٬٠٠٠النقابات٨٢١

٨٣١٢٬٠١٢٬٦٠٠١٬١٦٠٬٥٠٠ ١٣٬١٧٣٬١٠٠الخدمات الترفيهية والرياضية

٧٬٢٠٢٬٦٠٠١٬١٦٠٬٥٠٠ ٨٬٣٦٣٬١٠٠االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل٨٣١

٤٬٨١٠٬٠٠٠ ٤٬٨١٠٬٠٠٠االنشاءات الرياضية والترفيهية٨٣٢

٨٤٤٠٬٥٨٨٬٩٤١٨٬٩١١٬٧٢٥ ٤٩٬٥٠٠٬٦٦٦الخدمات الثقافية

٤٬٥٧١٬٦٩٣٢٬١٥٠٬٥٠٠ ٦٬٧٢٢٬١٩٣اللوازم، االدارة والتنظيم٨٤١

٣٦٬٠١٧٬٢٤٨٦٬٧٦١٬٢٢٥ ٤٢٬٧٧٨٬٤٧٣....المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٨٥٤٢٬١٥٠٬٣٧٠٢٬٣٠٨٬٥٠٠ ٤٤٬٤٥٨٬٨٧٠خدمات االذاعة، التلفزيون والنشر

١٧٬٠٢٩٬٢٩٨٢٠٢٬٧٥٠ ١٧٬٢٣٢٬٠٤٨بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر اصة٨٥١
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٧٬١٥٩٬٠٧٢٢٬١٠٥٬٧٥٠ ٩٬٢٦٤٬٨٢٢تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون٨٥٢

١٧٬٩٦٢٬٠٠٠ ١٧٬٩٦٢٬٠٠٠تمويل الخدمات٨٥٣

٤٠٠٬٠٠٠بحوث وتنمية خاصة بالطوائف،الثقافة والترفيه٨٦٤٠٠٬٠٠٠

٤٠٠٬٠٠٠ ٤٠٠٬٠٠٠وتنمية خاصة بالطوائف،الثقافة والترفيه ٨٦٠

٢٬٠٣٣٬٩٤٠٬٦٨٨٢٤٬٥١٨٬٥٦٢ ٢٬٠٥٨٬٤٥٩٬٢٥٠التعليم٩

٩١٨٣١٬٢٨٥٬٠٠٠٢٬٧٧١٬٩٦٢ ٨٣٤٬٠٥٦٬٩٦٢الحضانة والتعليم االبتدائي

٨٣١٬٢٨٥٬٠٠٠٢٬٧٧١٬٩٦٢ ٨٣٤٬٠٥٦٬٩٦٢التعليم األساسي٩١٢

٩٢٦٤٣٬٨٨١٬٨٦٠١٬٨٣٠٬٨٥٠ ٦٤٥٬٧١٢٬٧١٠التعليم الثانوي

٣٨٧٬٨٧٨٬٢٢٠١٬٢٠٢٬٨٥٠ ٣٨٩٬٠٨١٬٠٧٠التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٩٢٢

٢٥٦٬٠٠٣٬٦٤٠٦٢٨٬٠٠٠ ٢٥٦٬٦٣١٬٦٤٠التعليم الثانوي المهني والتقني ٩٢٣

٩٣٦٣٠٬٠٠٠ ٦٣٠٬٠٠٠التعليم بعد الثانوي

٦٣٠٬٠٠٠ ٦٣٠٬٠٠٠التعليم بعد الثانوي المهني والتقني٩٣٢

٩٤٣٨٣٬٣٩٢٬٤٦٣١٥٬٠٥٣٬٥٠٠ ٣٩٨٬٤٤٥٬٩٦٣التعليم الجامعي

٣٨٣٬٣٩٢٬٤٦٣١٥٬٠٥٣٬٥٠٠ ٣٩٨٬٤٤٥٬٩٦٣التعليم الجامعي٩٤١

٩٥٢٦٬٩٨٤٬٧٦٦ ٢٦٬٩٨٤٬٧٦٦تعليم غير محدد بالمستوى

٣٬٣٥٩٬٧٦٦ ٣٬٣٥٩٬٧٦٦برامج تعليمية للراشدين٩٥١

٢٣٬٦٢٥٬٠٠٠ ٢٣٬٦٢٥٬٠٠٠دورات تدريبية في الخارج٩٥٢

٩٦٦٧٬٥٠٠ ٦٧٬٥٠٠الخدمات الملحقة في مجال التعليم

٦٧٬٥٠٠ ٦٧٬٥٠٠بدل نقل التالمذة٩٦١

٩٧٢٣٦٬٢٥٠ ٢٣٦٬٢٥٠بحوث وتنمية في مجال التعليم

٢٣٦٬٢٥٠ ٢٣٦٬٢٥٠بحوث وتنمية في مجال التعليم٩٧١

٩٨١٤٧٬٤٦٢٬٨٤٩٤٬٨٦٢٬٢٥٠ ١٥٢٬٣٢٥٬٠٩٩تعليم غير مصنف

١٤٧٬٤٦٢٬٨٤٩٤٬٨٦٢٬٢٥٠ ١٥٢٬٣٢٥٬٠٩٩تعليم غير مصنف٩٨١

٤٬٩٦٨٬٣١٠٬١٣٧١٥٠٬٧٧٣٬٥٩٤ ٥٬١١٩٬٠٨٣٬٧٣١الحماية االجتماعية١٠

١٠١٦٨٨٬٦٣٠٬٩٦٤ ٦٨٨٬٦٣٠٬٩٦٤المرض والعجز

٦٧٧٬٤١٥٬٩٦٤ ٦٧٧٬٤١٥٬٩٦٤المرض١٠١١

١١٬٢١٥٬٠٠٠ ١١٬٢١٥٬٠٠٠العجز١٠١٢

١٠٢٢٬٩٩٠٬٤١٠٬١٣٢١١١٬٩٦٦ ٢٬٩٩٠٬٥٢٢٬٠٩٨الشيخوخة

٩٬٢٨٤٬١٣٢١١١٬٩٦٦ ٩٬٣٩٦٬٠٩٨الحماية االجتماعية١٠٢١

تقديمات الشيخوخة١٠٢٢
٢٬٩٨١٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٬٩٨١٬٠٠٠٬٠٠٠معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة١٠٢٣

١٢٦٬٠٠٠ ١٢٦٬٠٠٠تقديمات أخرى للشيخوخة١٠٢٤

١٠٣١٢٬٣٧٢٬٠٠٠ ١٢٬٣٧٢٬٠٠٠الناجين

١٢٬٣٧٢٬٠٠٠ ١٢٬٣٧٢٬٠٠٠تقديمات للناجين (في حال الوفاة)١٠٣١

١٠٤١٦٠٬٢٨٤٬٤٥٨ ١٦٠٬٢٨٤٬٤٥٨العائلة واألطفال

١٥٧٬٨٥٤٬٤٥٨ ١٥٧٬٨٥٤٬٤٥٨تقديمات عائلية١٠٤١
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٥٠٠٬٠٠٠ ٥٠٠٬٠٠٠تقديمات عينية١٠٤٢

روضة االطفال١٠٤٣
١٣٢٬٠٠٠ ١٣٢٬٠٠٠دور االيتام وغيرها من المساعدات١٠٤٤

٩٥٨٬٠٠٠ ٩٥٨٬٠٠٠حماية حقوق المرأة١٠٤٥

٨٤٠٬٠٠٠ ٨٤٠٬٠٠٠مساعدات لالطفال والشباب١٠٤٦

١٠٦١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠االسكان

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠مخصصات مختلفة١٠٦١

١٠٧٣٦٬٨٧٢٬٠٢٨١٠٠٬١٢٦٬٠٦٧ ١٣٦٬٩٩٨٬٠٩٥االنفاء االجتماعي

٢٣٬٤٣٦٬٣٥٨٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٨٣٬٤٣٦٬٣٥٨حماية اجتماعية١٠٧١

١٣٬٤٣٥٬٦٧٠٤٠٬١٢٦٬٠٦٧ ٥٣٬٥٦١٬٧٣٧المهجرين١٠٧٢

١٠٨٩١٥٬٩٠٠ ٩١٥٬٩٠٠بحوث وتنمية في مجال الحماية االجتماعية

٩١٥٬٩٠٠ ٩١٥٬٩٠٠وتنمية في مجال الحماية االجتماعية حوث١٠٨١

١٠٩٩٧٨٬٨٢٤٬٦٥٥٥٠٬٥٣٥٬٥٦١ ١٬٠٢٩٬٣٦٠٬٢١٦حماية اجتماعية غير مصنفة

٩٧٨٬٨٢٤٬٦٥٥٥٠٬٥٣٥٬٥٦١ ١٬٠٢٩٬٣٦٠٬٢١٦حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٢١٬٦٦٨٬٦٨٥٬٧٦٥١٬٦٧٠٬٨٦٢٬٥٥٢ ٢٣٬٣٣٩٬٥٤٨٬٣١٧المجموع العام
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١
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الجزء االول

رئاسة الجمهورية
رئاسة الجمهورية

رئاسة الجمهورية

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٥١٬٢٧٥-١٢٨٬٧٢٥١٨٠٬٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤٥٬٠٠٠-٩٥٬٠٠٠١٤٠٬٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٨٬٠٠٠-٢٠٬٠٠٠٢٨٬٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٠٤٬٢٧٥-١٢٤٣٬٧٢٥٣٤٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥٢٬٢٧٥-٧٥٬٧٢٥١٢٨٬٠٠٠مالبس١

١٧٠٬٠٠٠-٥٩٨٬٠٠٠٧٦٨٬٠٠٠نفقات تغذية٢

٥٬٠٠٠-٣٥٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٤٬٠٠٠-١٦٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٦٤٬٠٠٠٦٤٬٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٣١٬٢٧٥-٢٧٨٨٬٧٢٥١٬٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٤٧٬٠٦٣-١٦٧٬٩٣٧٢١٥٬٠٠٠محروقات سائلة١

٤٧٬٠٦٣-٣١٦٧٬٩٣٧٢١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠مبيدات١

٥١٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
١٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠اسمدة١

٧٬٠٣٣-١٣٢٬٩٦٧١٤٠٬٠٠٠بذور ونصوب وشتول٣

٧٬٠٣٣-٦١٤٧٬٩٦٧١٥٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٥٢٬٢٠٠٥٢٬٢٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٨٠٠٬٠٠٠٨٠٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

١٬١٥٠٬٠٠٠١٬١٥٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١
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 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١

١

١١١

الجزء االول

رئاسة الجمهورية
رئاسة الجمهورية

رئاسة الجمهورية

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٨٬٢٩٠-٨١٬٧١٠١٠٠٬٠٠٠

١٨٬٢٩٠-٧٢٬٠٨٣٬٩١٠٢٬١٠٢٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٠٧٬٩٣٦-١١٣٬٤٤٧٬٢٦٤٣٬٨٥٥٬٢٠٠مجموع البند  رقم  

٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١

١

١١١

الجزء االول

رئاسة الجمهورية
رئاسة الجمهورية

رئاسة الجمهورية

خدمات استهالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٢٠٠٬٠٠٠-٢٥٠٬٠٠٠٤٥٠٬٠٠٠

٢٠٠٬٠٠٠-٢٢٥٠٬٠٠٠٤٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٩٠٧-٢٬٠٩٣٣٬٠٠٠بريد١

٩٠٧-٣٢٬٠٩٣٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢١٠-٢٬٧٩٠٣٬٠٠٠اعالنات١

٨٬٤٠٠-١١١٬٦٠٠١٢٠٬٠٠٠مطبوعات٢

١٬١٥٥٬٦٠٠-١٬٠٠٤٬٤٠٠٢٬١٦٠٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١٤٩٬٨٠٠-١٣٠٬٢٠٠٢٨٠٬٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

١٬٣١٤٬٠١٠-٤١٬٢٤٨٬٩٩٠٢٬٥٦٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١١٬٢٠٠-١٤٨٬٨٠٠١٦٠٬٠٠٠تامين١

١١٬٢٠٠-٥١٤٨٬٨٠٠١٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
١٬٢٥٥٬٥٠٠١٬١٤١٬٦٦٠١١٣٬٨٤٠بدالت اتعاب٢

٢٨٬٠٠٠-٣٧٢٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٬٦٢٧٬٥٠٠١٬٥٤١٬٦٦٠٨٥٬٨٤٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٤٤٠٬٢٧٧-١٢٣٬٢٧٧٬٣٨٣٤٬٧١٧٬٦٦٠مجموع البند  رقم  

٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١

١

١١١

الجزء االول

رئاسة الجمهورية
رئاسة الجمهورية

رئاسة الجمهورية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٥٠٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتها١

٤٥٠٬٠٠٠٤٠١٬٥٤٠٤٨٬٤٦٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦٠٠٬٠٠٠٥٥١٬٥٤٠٤٨٬٤٦٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٬٢٠٠٬٠٠٠١٬١٢٥٬١٢٨٧٤٬٨٧٢رواتب المتعاقدين١

١٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠المستشارون٤

٢٢٬٢٠٠٬٠٠٠٢٬١٢٥٬١٢٨٧٤٬٨٧٢مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٥١٬٥٠٠-١٩٣٬٥٠٠٢٤٥٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٩٧٬٥٠٠٢٩٧٬٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥١٬٥٠٠-٣٤٩١٬٠٠٠٥٤٢٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٠٬٦٢٥-٣٩٬٣٧٥٦٠٬٠٠٠مكافاءات١

٢٠٬٦٢٥-٥٣٩٬٣٧٥٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٣٬٣٣٠٬٣٧٥٣٬٢٧٩٬١٦٨٥١٬٢٠٧مجموع البند  رقم  

٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١

١

١١١

الجزء االول

رئاسة الجمهورية
رئاسة الجمهورية

رئاسة الجمهورية

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
٩٥٬٠٠٠-٢٥٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠عطاءات الى جهات خاصة٢

٩٥٬٠٠٠-٢٢٥٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٥٬٠٠٠-١٤٢٥٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١

١

١١١

الجزء االول

رئاسة الجمهورية
رئاسة الجمهورية

رئاسة الجمهورية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٠٬٠٠٠-١٠٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢٢٥٬٠٠٠٢٢٥٬٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

١٠٬٠٠٠-٣٢٢٥٬٠٠٠٢٣٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٢١٦٬٢٠٠-٥٨٣٬٨٠٠٨٠٠٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٢١٦٬٢٠٠-٤٦٣٣٬٨٠٠٨٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٬٠٢١٬٦٥٠١٬٠٠٠٬٠٠٠٢١٬٦٥٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٬٠٢١٬٦٥٠١٬٠٠٠٬٠٠٠٢١٬٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٠٤٬٥٥٠-١٦١٬٨٨٠٬٤٥٠٢٬٠٨٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٬٠٩٦٬٥٥٦-١١١١١٬٩٦٠٬٤٧٢١٤٬٠٥٧٬٠٢٨مجموع الوظيفة رقم  

٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١

١

١٠٤١

الجزء االول

رئاسة الجمهورية
رئاسة الجمهورية

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 

٢٬٠٩٦٬٥٥٦-١١١٬٩٩٠٬٤٧٢١٤٬٠٨٧٬٠٢٨مجموع الفصل رقم  

٢٬٠٩٦٬٥٥٦-١١١٬٩٩٠٬٤٧٢١٤٬٠٨٧٬٠٢٨مجموع الباب  رقم  

٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢

١

١١٣

الجزء االول

مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢٥٬٠٠٠-٧٥٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٥٬٠٠٠-١٢٢٥٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٥٠٬٠٠٠-٤٥٠٬٠٠٠٦٠٠٬٠٠٠مالبس١

٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٥٠٬٠٠٠-٢٦٠٠٬٠٠٠٧٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٩٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠محروقات سائلة١

٢٥٬٠٠٠-٧٥٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣٢٬٠٧٥٬٠٠٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٬٢٠٠٬٠٠٠١٬٢٠٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

١٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٥٠٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠

٧٢٬٧٧٠٬٠٠٠٢٬٧٧٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٠٬٠٠٠-١١٥٬٦٧٠٬٠٠٠٥٬٧٧٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢

١

١١٣

الجزء االول

مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب

خدمات استهالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠

٢٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠اعالنات١

١٠٠٬٠٠٠-٥٠٠٬٠٠٠٦٠٠٬٠٠٠مطبوعات٢

٧٥٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٣٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

١٠٠٬٠٠٠-٤٦١٥٬٠٠٠٧١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٧٥٬٠٠٠-٢٢٥٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٧٥٬٠٠٠-٦٢٢٥٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
١٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٥٠٠٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٧٥٬٠٠٠-١٢٢٬٣٩٠٬٠٠٠٢٬٥٦٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢

١

١١٣

الجزء االول

مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٢٬٤٠٠٬٠٠٠١٢٬٤٠٠٬٠٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتها١

٣٣٬٠٠٠٬٠٠٠٣٣٬٠٠٠٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤٥٬٤٠٠٬٠٠٠٤٥٬٤٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٬٥٠٠٬٠٠٠٣٬٥٠٠٬٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠اجور االجراء٢

٢٣٬٦٠٠٬٠٠٠٣٬٦٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٥٬٠٠٠-٤٥٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٩٠٠٬٠٠٠٩٠٠٬٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٥٬٠٠٠-٣٩٩٥٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٬٠٠٠-١٣٤٩٬٩٩٥٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢

١

١١٣

الجزء االول

مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٦٥٠٬٠٠٠٦٥٠٬٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٦٥٠٬٠٠٠٦٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٦٥٠٬٠٠٠٦٥٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢

١

١١٣

الجزء االول

مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٣٢٥٬٠٠٠-٩٧٥٬٠٠٠١٬٣٠٠٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣٥٠٬٠٠٠-١٬٠٥٠٬٠٠٠١٬٤٠٠٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٦٧٥٬٠٠٠-٤٢٬٠٢٥٬٠٠٠٢٬٧٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٣٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠دراسات١

٥٣٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢٥٠٬٠٠٠-٣٥٠٬٠٠٠٦٠٠٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٥٠٬٠٠٠-٩٣٥٠٬٠٠٠٦٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٢٥٬٠٠٠-١٦٢٬٦٩٥٬٠٠٠٣٬٥٢٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٬١٠٥٬٠٠٠-١١٣٦١٬٤٠٠٬٠٠٠٦٢٬٥٠٥٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 

١٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٨٦٧٬٠٠٠٨٦٧٬٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٨٦٧٬٠٠٠٨٦٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد٦
 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد٢

النواب
٥٠٬٠٠٠-١٣٬٩٥٠٬٠٠٠١٤٬٠٠٠٬٠٠٠

 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد٥
موظفي مجلس النواب

١٬٩٠٠٬٠٠٠١٬٩٠٠٬٠٠٠

٥٠٬٠٠٠-٦١٥٬٨٥٠٬٠٠٠١٥٬٩٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠٬٠٠٠-١٥١٦٬٧١٧٬٠٠٠١٦٬٧٦٧٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠٬٠٠٠-١٠٩١١٦٬٧١٧٬٠٠٠١٦٬٧٦٧٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٬١٥٥٬٠٠٠-١٧٩٬١٦٧٬٠٠٠٨٠٬٣٢٢٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٬١٥٥٬٠٠٠-٢٧٩٬١٦٧٬٠٠٠٨٠٬٣٢٢٬٠٠٠مجموع الباب  رقم  

١٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١

١١٢

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٠٠٬٠٠٠٨٤٬٠٠٠١٦٬٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٩٬٢٥٠-٢٧٬٧٥٠٣٧٬٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٤٨٠-١٬٤٤٠١٬٩٢٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٢٩٬١٩٠١٢٢٬٩٢٠٦٬٢٧٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٤٬٠٨٢-٧١٬٢٥٠٨٥٬٣٣٢مالبس١

٢٢٥٬٠٠٠١٨٩٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠نفقات تغذية٢

٢٬٠٠٠-١٩٠٬٠٠٠١٩٢٬٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٬٠٠٠-١٩٠٬٠٠٠١٩٢٬٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣٬٢٠٠-٣٬٢٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٦٧٦٬٢٥٠٦٦١٬٥٣٢١٤٬٧١٨مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٢٬٩٠٠-١٨٧٬٥٠٠٢١٠٬٤٠٠محروقات سائلة١

٢٢٬٩٠٠-٣١٨٧٬٥٠٠٢١٠٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٤٬٣٠٠-٨٬٥٠٠١٢٬٨٠٠مبيدات١

٤٬٣٠٠-٥٨٬٥٠٠١٢٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
١٬٢٩٠-٢٬٥٥٠٣٬٨٤٠اسمدة١

٣٬٠٥٠-١٦٬١٥٠١٩٬٢٠٠بذور ونصوب وشتول٣

٤٬٣٤٠-٦١٨٬٧٠٠٢٣٬٠٤٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٬٢٠٠٬٠٠٠١٬٢٠٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٨٠٬٠٠٠٤٨٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١

١١٢

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠

٧١٬٨٠٠٬٠٠٠١٬٨٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٬٥٥٢-١١٢٬٨٢٠٬١٤٠٢٬٨٣٠٬٦٩٢مجموع البند  رقم  

١٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١

١١٢

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٥٠٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١٣٠٬٠٠٠١٣٠٬٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتها٣

١٣٨٠٬٠٠٠٣٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
١٢٬٠٠٠-٣٦٬٠٠٠٤٨٬٠٠٠

١٢٬٠٠٠-٢٣٦٬٠٠٠٤٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٬٥٠٠-٧٬٥٠٠١٠٬٠٠٠بريد١

٢٬٥٠٠-٣٧٬٥٠٠١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠اعالنات١

١٬٩٥٠٬٠٠٠١٬٨٦٤٬٥١٦٨٥٬٤٨٤مطبوعات٢

٢٠٠٬٠٠٠-٢٠٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٨٠٬٠٠٠-٨٠٬٠٠٠١٦٠٬٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

١٩٤٬٥١٦-٤٢٬٢٤٢٬٠٠٠٢٬٤٣٦٬٥١٦مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٤٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠تامين١

٥٢٤٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١٧٬٥٠٠-٢٢٬٥٠٠٤٠٬٠٠٠استئجار سيارات واليات١

١٧٬٥٠٠-٦٢٢٬٥٠٠٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٤٠٠٬٠٠٠٣٣٥٬٥٨٠٦٤٬٤٢٠بدالت اتعاب٢

٩٠٠٬٠٠٠٨٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٬٣٠٠٬٠٠٠١٬١٣٥٬٥٨٠١٦٤٬٤٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١

١١٢

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

٦٢٬٠٩٦-١٢٤٬٠١٢٬٠٠٠٤٬٠٧٤٬٠٩٦مجموع البند  رقم  

١٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١

١١٢

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٩٧٠٬٠٠٠٩٧٠٬٠٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتها١

٣٬٠١٥٬٠٠٠٢٬٩٥٤٬١٥٩٦٠٬٨٤١رواتب الموظفين الدائمين٢

١٣٬٩٨٥٬٠٠٠٣٬٩٢٤٬١٥٩٦٠٬٨٤١مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٬٧٦٦٬٢٢٣١٬٧٦٦٬٢٢٣رواتب المتعاقدين١

١٬٣٦٤-٢٣٠٬٠٠٠٢٣١٬٣٦٤اجور االجراء٢

٧٥٠٬٠٠٠٧٥٠٬٠٠٠المستشارون٤

١٬٣٦٤-٢٢٬٧٤٦٬٢٢٣٢٬٧٤٧٬٥٨٧مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٬٠٣٥٬٠٠٠٨٠٥٬٠٠٠٢٣٠٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٨٠٬٠٠٠٢٨٠٬٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣١٬٣١٥٬٠٠٠١٬٠٨٥٬٠٠٠٢٣٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٥١٬٠٠٠-٨٥٬٠٠٠١٣٦٬٠٠٠مكافاءات١

٥١٬٠٠٠-٥٨٥٬٠٠٠١٣٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٨٬١٣١٬٢٢٣٧٬٨٩٢٬٧٤٦٢٣٨٬٤٧٧مجموع البند  رقم  

١٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١

١١٢

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
١٥٤٬٩٩٠-٣٬١١٨٬٤١٥٣٬٢٧٣٬٤٠٥مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

 ـ  الهيئة المستقلة المنوط بها اعتراض 
المخابرات الهاتفية

١٤٩٬٨٥٠

٧٩٦٬٥٠٠ـ  مساهمة للمجلس االعلى السوري اللبناني 

 ـ  مساعدة لدعم مشروع تعزيز قدرات 
مقررات مجلس الوزراء

١٬٩٥٤٬٩٨٥

٢١٧٬٠٨٠ـ  لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني 

١٥٤٬٩٩٠-١٣٬١١٨٬٤١٥٣٬٢٧٣٬٤٠٥مجموع الفقرة  رقم  

مساهمات لغير القطاع العام٢
٨٬١٦٠-٣٢٬٦٤٠٤٠٬٨٠٠عطاءات الى جهات خاصة٢

٨٬١٦٠-٢٣٢٬٦٤٠٤٠٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣٬١٥٠-١٤٣٬١٥١٬٠٥٥٣٬٣١٤٬٢٠٥مجموع البند  رقم  

٢٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٢٬٤٠٠-٢٬٤٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢٢٥٬٠٠٠٤٬٠٠٠٢٢١٬٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣٢٢٥٬٠٠٠٦٬٤٠٠٢١٨٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٢٥٬٠٠٠-٣٧٥٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢٬٠٠٠-٦٬٠٠٠٨٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

١٢٧٬٠٠٠-٤٣٨١٬٠٠٠٥٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠دراسات١

٥٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٦٬٠٠٠-١٤٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٤٨٬٠٠٠-١١٢٬٠٠٠١٦٠٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٥٤٬٠٠٠-٩١٢٦٬٠٠٠١٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٧٥٢٬٠٠٠٧١٤٬٤٠٠٣٧٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

١١٢١٨٬٨٦٦٬٤١٨١٨٬٨٢٦٬١٣٩٤٠٬٢٧٩مجموع الوظيفة رقم  

٢١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١

٨١٠

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
١٠٢٬٥٠٠-٩٢٢٬٥٠٠١٬٠٢٥٬٠٠٠مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح١

٩٢٢٬٥٠٠ـ  هيئة رعاية شؤون الحج ـ  نفقات مختلفة 

١٠٢٬٥٠٠-٢٩٢٢٬٥٠٠١٬٠٢٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٢٬٥٠٠-١٤٩٢٢٬٥٠٠١٬٠٢٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٢٬٥٠٠-٨١٠٩٢٢٬٥٠٠١٬٠٢٥٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١

١٠٢٤

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

تقديمات أخرى للشيخوخة

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
٤٬٠٠٠-٣٦٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح١

٣٦٬٠٠٠ـ  قدامى موظفي الدولة 

٤٬٠٠٠-٢٣٦٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٬٠٠٠-١٤٣٦٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٬٠٠٠-١٠٢٤٣٦٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١

١٠٤١

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٦٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٦٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١١٠٬٠٠٠١١٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١١٠٬٠٠٠١١٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١

١٠٤٥

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

حماية حقوق المرأة

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
١٤٦٬١١٤-٦٥٨٬٠٠٠٨٠٤٬١١٤مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح١

٥٨٦٬٠٠٠ـ  الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية 

٧٢٬٠٠٠ـ  المجلس النسائي 

١٤٦٬١١٤-٢٦٥٨٬٠٠٠٨٠٤٬١١٤مجموع الفقرة  رقم  

١٤٦٬١١٤-١٤٦٥٨٬٠٠٠٨٠٤٬١١٤مجموع البند  رقم  

١٤٦٬١١٤-١٠٤٥٦٥٨٬٠٠٠٨٠٤٬١١٤مجموع الوظيفة رقم 

٢٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٣٬٥٠٠١٢٬٠٠٠١٬٥٠٠تقديمات مدرسية٦

٤١٣٬٥٠٠١٢٬٠٠٠١٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد٦
 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد٤

قضاة المحاكم الشرعية المذهبية
٥٬٦٣٤٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠٦٣٤٬٠٠٠

 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد٨
المساعدين القضائيين

٤٥٠٬٠٠٠٢٦٠٬٠٠٠١٩٠٬٠٠٠

٦٦٬٠٨٤٬٠٠٠٥٬٢٦٠٬٠٠٠٨٢٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٦٬٠٩٧٬٥٠٠٥٬٢٧٢٬٠٠٠٨٢٥٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٦٬٠٩٧٬٥٠٠٥٬٢٧٢٬٠٠٠٨٢٥٬٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٢٦٬٦٩٠٬٤١٨٢٦٬٠٧٧٬٢٥٣٦١٣٬١٦٥مجموع الفصل رقم  

٢٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٢

١١٥

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٦٤-١٢٬٤٣٦١٢٬٦٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤٬٨٦٧-١٧٬٨١٣٢٢٬٦٨٠كتب ومراجع وصحف٢

٨٤٠-٣٬٠٠٠٣٬٨٤٠لوازم مكتبية اخرى٩

٥٬٨٧١-١٣٣٬٢٤٩٣٩٬١٢٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٠٬٦٩٠-٢٬١١٠١٢٬٨٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٨٣٨-٣٬٠٠٢٣٬٨٤٠لوازم ادارية اخرى٩

١١٬٥٢٨-٢٥٬١١٢١٦٬٦٤٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٨٬٠٠٠١٨٬٠٠٠محروقات سائلة١

٣١٨٬٠٠٠١٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٧٥٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

١٦٠٬٠٠٠١٦٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣٬٢٠٠٣٬٢٠٠

٧٢٣٨٬٢٠٠٢٣٨٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٧٬٣٩٩-١١٢٩٤٬٥٦١٣١١٬٩٦٠مجموع البند  رقم  

٢٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٢

١١٥

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٬١٢٠٬٠٠٠١٬١١٠٬٥٠٠٩٬٥٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١١٥٬٠٠٠٩٠٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتها٣

١١٬٢٣٥٬٠٠٠١٬٢٠٠٬٥٠٠٣٤٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٤٬٧٨٩-٢٤٬٩٣٨٢٩٬٧٢٧

٤٬٧٨٩-٢٢٤٬٩٣٨٢٩٬٧٢٧مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٬٦١٠-٣٬٩٩٠٥٬٦٠٠بريد١

١٬٦١٠-٣٣٬٩٩٠٥٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨٠-١٬٥٢٠١٬٦٠٠اعالنات١

١٬٢٠٠-٢٢٬٨٠٠٢٤٬٠٠٠مطبوعات٢

١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

١٬٢٨٠-٤٣٧٬٣٢٠٣٨٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٠٠-٣٬٨٠٠٤٬٠٠٠تامين١

٢٠٠-٥٣٬٨٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٥٨١-٦٢٬٩٠٤٦٣٬٤٨٥بدالت اتعاب٢

١١٩٬٨٨٠١١٩٬٨٨٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٥٨١-٩١٨٢٬٧٨٤١٨٣٬٣٦٥مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٬٤٨٧٬٨٣٢١٬٤٦١٬٧٩٢٢٦٬٠٤٠مجموع البند  رقم  

٢٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٢

١١٥

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٦٬١٣٠٬٠٠٠٥٬٨٢٩٬٠٢٦٣٠٠٬٩٧٤رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦٬١٣٠٬٠٠٠٥٬٨٢٩٬٠٢٦٣٠٠٬٩٧٤مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٥٥٬٤٩٩-٤٠٠٬٠٠٠٤٥٥٬٤٩٩رواتب المتعاقدين١

١٨٠٬٠٠٠١٦٧٬٣١٥١٢٬٦٨٥اجور االجراء٢

٤٢٬٨١٤-٢٥٨٠٬٠٠٠٦٢٢٬٨١٤مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٧٠١٬١٠٠٦٣٠٬٠٠٠٧١٬١٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٨٥٬٠٠٠٢٨٠٬٥٠٠٤٬٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٩٥٬٠٠٠١٩٥٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١٬١٨١٬١٠٠١٬١٠٥٬٥٠٠٧٥٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٬٦٠٠-١٦٣٬٤٠٠١٦٦٬٠٠٠مكافاءات١

٢٬٦٠٠-٥١٦٣٬٤٠٠١٦٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٨٬٠٥٤٬٥٠٠٧٬٧٢٣٬٣٤٠٣٣١٬١٦٠مجموع البند  رقم  

٢٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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  

٣٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٢

١١٥

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٢٠-١١٬٧٨٠١٢٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢٢٠-٣١١٬٧٨٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١٢٬٠٠٠-١٢٬٠٠٠دراسات١

١٢٬٠٠٠-٥١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤٬٥٥٦-٩٬٠٤٤١٣٬٦٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٤٬٥٥٦-٩٩٬٠٤٤١٣٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٬٧٧٦-١٦٢٠٬٨٢٤٣٧٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

١١٥٩٬٨٦٩٬٧١٧٩٬٥٤٦٬٦٩٢٣٢٣٬٠٢٥مجموع الوظيفة رقم  

٣١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٢

١٠٤١

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
ديوان المحاسبة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٦٢٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٦٢٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٧٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٢٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٧٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٧٩٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٧٩٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٩٬٩٤٨٬٧١٧٩٬٦٢١٬٦٩٢٣٢٧٬٠٢٥مجموع الفصل رقم  

٣٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٣

١٤١

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الخدمة المدنية

وظيفة عامة

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٬٧٥٠-٥٢٬٢٥٠٥٥٬٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤٬٦٠٠-١١٬٤٠٠١٦٬٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٨٦٢-٢٬١٣٨٣٬٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٨٬٢١٢-١٦٥٬٧٨٨٧٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٤٬٩٥٠-٣٧٬٠٥٠٤٢٬٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٬١٥٠-٢٬٨٥٠٥٬٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٧٬١٠٠-٢٣٩٬٩٠٠٤٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٧٦٢-١٩٬٢٣٨٢٠٬٠٠٠محروقات سائلة١

٧٦٢-٣١٩٬٢٣٨٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٦٬٠٠٠٦٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

١٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٧٬٠٠٠٧٬٠٠٠

٧١٥٣٬٠٠٠١٥٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٬٠٧٤-١١٢٧٧٬٩٢٦٢٩٤٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٣

١٤١

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الخدمة المدنية

وظيفة عامة

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٥٦٥٬٠٠٠٥٦٥٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١٥٦٥٬٠٠٠٥٦٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
١٠٬٠٦٢-٢٤٬٩٣٨٣٥٬٠٠٠

١٠٬٠٦٢-٢٢٤٬٩٣٨٣٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٦٠٠-١١٬٤٠٠١٢٬٠٠٠اعالنات١

٢٬٥٠٠-٤٧٬٥٠٠٥٠٬٠٠٠مطبوعات٢

١٨٬٣٧٥-١٦٬٦٢٥٣٥٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢١٬٤٧٥-٤٧٥٬٥٢٥٩٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٥٠٠-٩٬٥٠٠١٠٬٠٠٠تامين١

٥٠٠-٥٩٬٥٠٠١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٥٠٠-٩٬٥٠٠١٠٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٥٠٠-٩٥٩٬٥٠٠٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٢٬٥٣٧-١٢٧٣٤٬٤٦٣٧٦٧٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٣

١٤١

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الخدمة المدنية

وظيفة عامة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٣٤٣٬٩١٤-٢٬٢٦٣٬٠٠٠٢٬٦٠٦٬٩١٤رواتب الموظفين الدائمين٢

٣٤٣٬٩١٤-١٢٬٢٦٣٬٠٠٠٢٬٦٠٦٬٩١٤مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٣٣٬١٣٩-٦٥٨٬٩٠٠٧٩٢٬٠٣٩رواتب المتعاقدين١

٣٨٬٦٨٠-٨٨٬٠٠٠١٢٦٬٦٨٠اجور االجراء٢

٢٧٬٩٣٤-١٤٤٬٠٠٠١٧١٬٩٣٤اجور المتعاملين٣

١٩٩٬٧٥٣-٢٨٩٠٬٩٠٠١٬٠٩٠٬٦٥٣مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٠٦٬٢٨٥-٦٢٦٬٧١٥٧٣٣٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٨٬٠٠٠-٢١٥٬٠٠٠٢٤٣٬٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١٣٤٬٢٨٥-٣١٬٨٤١٬٧١٥١٬٩٧٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٧٨٬٧٥٠-٧١٬٢٥٠١٥٠٬٠٠٠مكافاءات١

٧٨٬٧٥٠-٥٧١٬٢٥٠١٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٥٦٬٧٠٢-١٣٥٬٠٦٦٬٨٦٥٥٬٨٢٣٬٥٦٧مجموع البند  رقم  

٣٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٣

١٤١

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الخدمة المدنية

وظيفة عامة

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣٬٠٠٠-٥٧٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٤٬٣٧٥-٣٥٬٦٢٥٥٠٬٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

١٧٬٣٧٥-٣٩٢٬٦٢٥١١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٬٤٣٧-٣٬٥٦٣٥٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٬٤٣٧-٤٣٬٥٦٣٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣٣٥-٦٦٥١٬٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣٬٣٥٠-٦٬٦٥٠١٠٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣٬٦٨٥-٩٧٬٣١٥١١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٬٤٩٧-١٦١٠٣٬٥٠٣١٢٦٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٢٧٬٨١٠-١٤١٦٬١٨٢٬٧٥٧٧٬٠١٠٬٥٦٧مجموع الوظيفة رقم  

٣٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٣

١٠٤١

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الخدمة المدنية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٦٬٠٠٠-٢٩٬٠٠٠٤٥٬٠٠٠تعويضات عائلية١

١٦٬٠٠٠-٣٢٩٬٠٠٠٤٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٬٠٠٠-٢٣٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٬٠٠٠-٧٢٣٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٧٬٠٠٠-١٥٥٢٬٠٠٠٦٩٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٧٬٠٠٠-١٠٤١٥٢٬٠٠٠٦٩٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٧٬٠٥٠-٢٢٬٩٥٠٣٠٬٠٠٠تقديمات مدرسية٦

٧٬٠٥٠-٤٢٢٬٩٥٠٣٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٬٠٥٠-١٥٢٢٬٩٥٠٣٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٬٠٥٠-١٠٩١٢٢٬٩٥٠٣٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٨٥١٬٨٦٠-٣٦٬٢٥٧٬٧٠٧٧٬١٠٩٬٥٦٧مجموع الفصل رقم  

٣٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٤

١٤٢

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
التفتيش المركزي

مراقبة إدارية

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٥٬٧٢٢-١٧٬٠٧٨٣٢٬٨٠٠قرطاسية للمكاتب١

٥٬١٠٠-٢٨٬٥٠٠٣٣٬٦٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٬٠٠٠١٬٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٠٬٨٢٢-١٤٦٬٥٧٨٦٧٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٢٬٣٥٠١٠٬٤٤٠١٬٩١٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣١٠-٦٥٠٩٦٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٬٣٤٧-٦٬٣٣٣٧٬٦٨٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٩٬٣٣٣١٩٬٠٨٠٢٥٣مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٧٬٦٠٠٦٬٠٠٠١٬٦٠٠محروقات سائلة١

٣٧٬٦٠٠٦٬٠٠٠١٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٦٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

١٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠

٧١٦٤٬٠٠٠١٦٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٨٬٩٦٩-١١٢٣٧٬٥١١٢٥٦٬٤٨٠مجموع البند  رقم  

٣٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٤

١٤٢

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
التفتيش المركزي

مراقبة إدارية

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٬١١٩٬٠٠٠١٬١١٩٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١١٬١١٩٬٠٠٠١٬١١٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٧٬٠٦٢-٢٤٬٩٣٨٣٢٬٠٠٠

٧٬٠٦٢-٢٢٤٬٩٣٨٣٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٨٧٥-٧٬١٢٥٨٬٠٠٠بريد١

٨٧٥-٣٧٬١٢٥٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٩٬٥٠٠٢٬٠٠٠٧٬٥٠٠اعالنات١

١٤٬٢٥٠١٢٬٠٠٠٢٬٢٥٠مطبوعات٢

٢٬٥٠٠-٥٬٥٠٠٨٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١٬٢٦٠-١٬١٤٠٢٬٤٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٣٠٬٣٩٠٢٤٬٤٠٠٥٬٩٩٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٬٩٠٠١٬٦٠٠٣٠٠تامين١

٥١٬٩٠٠١٬٦٠٠٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١٬٤٣٧-٣٬٥٦٣٥٬٠٠٠استئجار سيارات واليات١

١٬٤٣٧-٦٣٬٥٦٣٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
١٢٣٬٥٠٠٩٤٬٠٠٠٢٩٬٥٠٠بدالت اتعاب٢

١٧٥٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢٩٨٬٥٠٠٢٤٤٬٠٠٠٥٤٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٬٤٨٥٬٤١٦١٬٤٣٤٬٠٠٠٥١٬٤١٦مجموع البند  رقم  

٤٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٤

١٤٢

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
التفتيش المركزي

مراقبة إدارية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٬٢١٨٬٠٠٠-٦٬٤٠٧٬٠٠٠٧٬٦٢٥٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٬٢١٨٬٠٠٠-١٦٬٤٠٧٬٠٠٠٧٬٦٢٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٧٥٠٬٠٠٠٧٤٧٬٠٠٠٣٬٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٢٬٠٠٠-٢٠١٬٠٠٠٢٣٣٬٠٠٠اجور االجراء٢

٢٩٬٠٠٠-٢٩٥١٬٠٠٠٩٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٢٨٬٣٧٥-١٬٣٤٦٬٦٢٥١٬٥٧٥٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٣٣٬٤٥٠-٣٥٠٬٠٠٠٤٨٣٬٤٥٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٦١٬٨٢٥-٣١٬٦٩٦٬٦٢٥٢٬٠٥٨٬٤٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣١٥٬٠٠٠-٢٨٥٬٠٠٠٦٠٠٬٠٠٠مكافاءات١

٣١٥٬٠٠٠-٥٢٨٥٬٠٠٠٦٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٩٢٣٬٨٢٥-١٣٩٬٣٣٩٬٦٢٥١١٬٢٦٣٬٤٥٠مجموع البند  رقم  

٤١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٤

١٤٢

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
التفتيش المركزي

مراقبة إدارية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٨٠٧٬٥٠٠٧٩٥٬٠٠٠١٢٬٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٨٠٧٬٥٠٠٧٩٥٬٠٠٠١٢٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٦٩٠-١٬٧١٠٢٬٤٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٦٩٠-٤١٬٧١٠٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٨٠٠٨٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٥٠٠-٧٬٥٠٠٨٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٥٠٠-٩٨٬٣٠٠٨٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٨١٧٬٥١٠٨٠٦٬٢٠٠١١٬٣١٠مجموع البند  رقم  

١٬٨٨٠٬٠٦٨-١٤٢١١٬٨٨٠٬٠٦٢١٣٬٧٦٠٬١٣٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٤

١٠٤١

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
التفتيش المركزي

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٩٥٬٠٠٠٨٩٬٠٠٠٦٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٩٥٬٠٠٠٨٩٬٠٠٠٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٬٠٠٠-٣٢٬٠٠٠٣٤٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢٬٠٠٠-٧٣٢٬٠٠٠٣٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٢٧٬٠٠٠١٢٣٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٢٧٬٠٠٠١٢٣٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٬٨٧٦٬٠٦٨-٤١٢٬٠٠٧٬٠٦٢١٣٬٨٨٣٬١٣٠مجموع الفصل رقم  

٤٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٥

٨١٠

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
دوائر االفتاء

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٥٢٨-٩٬٠٧٢٩٬٦٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٬٨٤٠-٤٬٥٦٠٦٬٤٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٩٢٠-٢٬٢٨٠٣٬٢٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٣٬٢٨٨-١١٥٬٩١٢١٩٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٧٢٠-١٣٬٦٨٠١٤٬٤٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٩٬٠٠٠-٣٬٠٠٠١٢٬٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣٨٤-٧٬٢٩٦٧٬٦٨٠لوازم ادارية اخرى٩

١٠٬١٠٤-٢٢٣٬٩٧٦٣٤٬٠٨٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٬٧٣٧-٩٬٢٦٣١٢٬٠٠٠محروقات سائلة١

٢٬٧٣٧-٣٩٬٢٦٣١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٤٦٢-١٬٩٣٨٢٬٤٠٠مبيدات١

٤٦٢-٥١٬٩٣٨٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٨٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠

٧١٨٦٬٠٠٠١٨٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٬٥٩١-١١٢٣٧٬٠٨٩٢٥٣٬٦٨٠مجموع البند  رقم  

٤٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٥

٨١٠

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
دوائر االفتاء

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٦٥٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠١٥٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١١٦٥٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٥٬٠٦٠-١٢٬٥٤٠١٧٬٦٠٠

٥٬٠٦٠-٢١٢٬٥٤٠١٧٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٥٧٥-١٬٤٢٥٢٬٠٠٠بريد١

٥٧٥-٣١٬٤٢٥٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٤٠-٤٬٥٦٠٤٬٨٠٠اعالنات١

٦٠٠-١١٬٤٠٠١٢٬٠٠٠مطبوعات٢

٦٬٣٠٠-٥٬٧٠٠١٢٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٧٬١٤٠-٤٢١٬٦٦٠٢٨٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٤٠٠-٧٬٦٠٠٨٬٠٠٠تامين١

٤٠٠-٥٧٬٦٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢٠٨٬٢٢٥٢٠٦٬٤٠٠١٬٨٢٥مجموع البند  رقم  

٤٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٥

٨١٠

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
دوائر االفتاء

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٬٦٢٧٬٠٠٠٢٬٥٩٣٬٢٦٠٣٣٬٧٤٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢٬٦٢٧٬٠٠٠٢٬٥٩٣٬٢٦٠٣٣٬٧٤٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٦٬٠٠٠٣٤٬٤٤٠١٬٥٦٠رواتب المتعاقدين١

٢١٬٧١٢-١٥٦٬٥٠٠١٧٨٬٢١٢اجور االجراء٢

٢٠٬١٥٢-٢١٩٢٬٥٠٠٢١٢٬٦٥٢مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٤٬٦٤٩-٢٧٬٤١١٣٢٬٠٦٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٣٦٬٣٨٠٢١٤٬٢٥٠٢٢٬١٣٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٢٦٣٬٧٩١٢٤٦٬٣١٠١٧٬٤٨١مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٦٬٣٠٠-٥٬٧٠٠١٢٬٠٠٠مكافاءات١

٦٬٣٠٠-٥٥٬٧٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٣٬٠٨٨٬٩٩١٣٬٠٦٤٬٢٢٢٢٤٬٧٦٩مجموع البند  رقم  

٤٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٥

٨١٠

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
دوائر االفتاء

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
٢٬٣٠٠-٥٬٧٠٠٨٬٠٠٠عطاءات الى جهات خاصة٢

٢٬٣٠٠-٢٥٬٧٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٬٣٠٠-١٤٥٬٧٠٠٨٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٥

٨١٠

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
دوائر االفتاء

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٬٤٠٠-٢٬٤٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢٬٤٠٠-٣٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٢٬٣٠٠-٥٬٧٠٠٨٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢٬٣٠٠-٤٥٬٧٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤٬٠٢٠-٧٬٩٨٠١٢٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٤٬٠٢٠-٩٧٬٩٨٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٬٧٢٠-١٦١٣٬٦٨٠٢٢٬٤٠٠مجموع البند  رقم  

١٬٠١٧-٨١٠٣٬٥٥٣٬٦٨٥٣٬٥٥٤٬٧٠٢مجموع الوظيفة رقم  

٤٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٥

١٠٤١

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
دوائر االفتاء

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٥٨٬٠٠٠١٥٨٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٥٨٬٠٠٠١٥٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٤٬٥٠٠-١٤٬٥٠٠١٩٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٤٬٥٠٠-٧١٤٬٥٠٠١٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٬٥٠٠-١٥١٧٢٬٥٠٠١٧٧٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٬٥٠٠-١٠٤١١٧٢٬٥٠٠١٧٧٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٬٥١٧-٥٣٬٧٢٦٬١٨٥٣٬٧٣١٬٧٠٢مجموع الفصل رقم  

٤٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٦

٣٣٧

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية السنية

المحاكم الدينية

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٢٬٧٨٤١٩٬٢٠٠٣٬٥٨٤قرطاسية للمكاتب١

٧٠٠-٥٬٧٠٠٦٬٤٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣٥٠-٢٬٨٥٠٣٬٢٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٣١٬٣٣٤٢٨٬٨٠٠٢٬٥٣٤مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٨٬٥٥٠٨٬٠٠٠٥٥٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٤٬٢٥٠١٢٬٨٠٠١٬٤٥٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣٬٠٠٠-٥٧٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٬٠٠٠-٢٧٩٬٨٠٠٨٠٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٤٬٠٣٨٣٬٢٠٠٨٣٨مبيدات١

٥٤٬٠٣٨٣٬٢٠٠٨٣٨مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٣٬٦٠٠٧٣٬٦٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧٩٧٬٦٠٠٩٧٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢١٢٬٧٧٢٢١٠٬٤٠٠٢٬٣٧٢مجموع البند  رقم  

٥٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٦

٣٣٧

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية السنية

المحاكم الدينية

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٥٦٥٬٠٠٠٥٥٠٬٠٠٠١٥٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١٥٦٥٬٠٠٠٥٥٠٬٠٠٠١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٥٬٢١٢-١٦٬٣٨٨٢١٬٦٠٠

٥٬٢١٢-٢١٦٬٣٨٨٢١٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٬٣٢٥-٤٬٢٧٥٥٬٦٠٠بريد١

١٬٣٢٥-٣٤٬٢٧٥٥٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٥٠-٤٬٧٥٠٤٬٨٠٠اعالنات١

٥٠٠-١٧٬١٠٠١٧٬٦٠٠مطبوعات٢

١٬٥٧٥-١٬٤٢٥٣٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٬١٢٥-٤٢٣٬٢٧٥٢٥٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٦٠٨٬٩٣٨٦٠٢٬٦٠٠٦٬٣٣٨مجموع البند  رقم  

٥١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٦

٣٣٧

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية السنية

المحاكم الدينية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٤٬٧٠٧٬٩٠٠٤٬٥١٧٬١٢٠١٩٠٬٧٨٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤٬٧٠٧٬٩٠٠٤٬٥١٧٬١٢٠١٩٠٬٧٨٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٩٬٢٨٠-٥٤٥٬٠٠٠٥٧٤٬٢٨٠اجور االجراء٢

٢٩٬٢٨٠-٢٥٤٥٬٠٠٠٥٧٤٬٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٥٬٠٧٥-٢٩٬٩٢٥٣٥٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٣٬٥٠٠-٣٠٨٬٠٠٠٣٣١٬٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٦٬٠٠٠٢٦٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٨٬٥٧٥-٣٣٦٣٬٩٢٥٣٩٢٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٧٬٣٠٠-٢٤٬٧٠٠٥٢٬٠٠٠مكافاءات١

٢٧٬٣٠٠-٥٢٤٬٧٠٠٥٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٥٬٦٤١٬٥٢٥٥٬٥٣٥٬٩٠٠١٠٥٬٦٢٥مجموع البند  رقم  

٥٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٦

٣٣٧

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية السنية

المحاكم الدينية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٬٢٠٠-٢٢٬٨٠٠٢٤٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٬٢٠٠-٣٢٢٬٨٠٠٢٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٤٬٠٢٠-٧٬٩٨٠١٢٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٤٬٠٢٠-٩١٠٬٩٨٠١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٬٢٢٠-١٦٣٣٬٧٨٠٣٩٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٧٦٬٤٩٧٬٠١٥٦٬٣٨٧٬٩٠٠١٠٩٬١١٥مجموع الوظيفة رقم  

٥٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٦

١٠٤١

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية السنية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٥٬٠٠٠-٢٢٠٬٠٠٠٢٣٥٬٠٠٠تعويضات عائلية١

١٥٬٠٠٠-٣٢٢٠٬٠٠٠٢٣٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٠٬٠٠٠-٦٥٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٠٬٠٠٠-٧٦٥٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٥٬٠٠٠-١٥٢٨٥٬٠٠٠٣١٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٥٬٠٠٠-١٠٤١٢٨٥٬٠٠٠٣١٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٦٬٧٨٢٬٠١٥٦٬٦٩٧٬٩٠٠٨٤٬١١٥مجموع الفصل رقم  

٥٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٧

٨١٠

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
المجلس االسالمي الشيعي االعلى

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٦٬٠٨٠٥٬٠٠٠١٬٠٨٠قرطاسية للمكاتب١

١٥٠-٢٬٨٥٠٣٬٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٬٤٢٥١٬٠٠٠٤٢٥لوازم مكتبية اخرى٩

١١٠٬٣٥٥٩٬٠٠٠١٬٣٥٥مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٦٠-٨٬٧٤٠٩٬٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٦٠-٦٬٨٤٠٧٬٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٥٥-٩٩٬٨٤٥١٠٠٬٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٥٧٥-٢١١٥٬٤٢٥١١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٨٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠

٧١٢٢٬٠٠٠١٢٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٤٧٬٧٨٠٢٤٧٬٠٠٠٧٨٠مجموع البند  رقم  

٥٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٧

٨١٠

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
المجلس االسالمي الشيعي االعلى

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٢٥٬٠٠٠١٢٥٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١١٢٥٬٠٠٠١٢٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
١٬٧٢٥-٤٬٢٧٥٦٬٠٠٠

١٬٧٢٥-٢٤٬٢٧٥٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٤٦٠-١٬١٤٠١٬٦٠٠بريد١

٤٦٠-٣١٬١٤٠١٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٦٬٤١٣٣٬٠٠٠٣٬٤١٣اعالنات١

٩٬٥٠٠٦٬٠٠٠٣٬٥٠٠مطبوعات٢

٣٬١٥٠-٢٬٨٥٠٦٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١٨٬٧٦٣١٥٬٠٠٠٣٬٧٦٣مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٤٩٬١٧٨١٤٧٬٦٠٠١٬٥٧٨مجموع البند  رقم  

٥٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٧٩٤٬٠٠٠٧٢٢٬٤٤٩٧١٬٥٥١رواتب الموظفين الدائمين٢

١٧٩٤٬٠٠٠٧٢٢٬٤٤٩٧١٬٥٥١مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٤٥٬٠٠٠١٢٩٬٥٨٠١٥٬٤٢٠رواتب المتعاقدين١

٥٬٧٠٤-٢١٠٬٠٠٠٢١٥٬٧٠٤اجور االجراء٢

٢٣٥٥٬٠٠٠٣٤٥٬٢٨٤٩٬٧١٦مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٬١٣١-١٢٬٥٦٩١٤٬٧٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٬٤٣٠-١٠٨٬٩٢٠١١١٬٣٥٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٬٥٦١-٣١٢١٬٤٨٩١٢٦٬٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٥٠-٤٬٧٥٠٤٬٨٠٠مكافاءات١

٥٠-٥٤٬٧٥٠٤٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٬٢٧٥٬٢٣٩١٬١٩٨٬٥٨٣٧٦٬٦٥٦مجموع البند  رقم  

٥٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٧

٨١٠

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
المجلس االسالمي الشيعي االعلى

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٦٬٦٥٠٥٬٠٠٠١٬٦٥٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٦٬٦٥٠٥٬٠٠٠١٬٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٧٬٩٨٠٣٬٠٠٠٤٬٩٨٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٧٬٩٨٠٣٬٠٠٠٤٬٩٨٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٤٬٦٣٠٨٬٠٠٠٦٬٦٣٠مجموع البند  رقم  

٨١٠١٬٦٨٦٬٨٢٧١٬٦٠١٬١٨٣٨٥٬٦٤٤مجموع الوظيفة رقم  

٥٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٥١٢-٢٤٬٤٨٨٢٥٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٥١٢-٣٢٤٬٤٨٨٢٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٩٬٠٠٠٢٨٬٠٠٠١٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٢٩٬٠٠٠٢٨٬٠٠٠١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥٣٬٤٨٨٥٣٬٠٠٠٤٨٨مجموع البند  رقم  

١٠٤١٥٣٬٤٨٨٥٣٬٠٠٠٤٨٨مجموع الوظيفة رقم 

٥٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٧

١٠٩١

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
المجلس االسالمي الشيعي االعلى

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢٬٥٠٠٢٬٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٢٬٥٠٠٢٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٬٥٠٠٢٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢٬٥٠٠٢٬٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٧١٬٧٤٢٬٨١٥١٬٦٥٦٬٦٨٣٨٦٬١٣٢مجموع الفصل رقم  

٦٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٨

٨١٠

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
االفتاء الجعفري

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٬٦٧٧٢٬٥٦٠١١٧قرطاسية للمكاتب١

٢١٢-٤٢٨٦٤٠كتب ومراجع وصحف٢

٢١٢-٤٢٨٦٤٠لوازم مكتبية اخرى٩

٣٠٧-١٣٬٥٣٣٣٬٨٤٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣٥٠-٢٬٨٥٠٣٬٢٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧٠٠-٥٬٧٠٠٦٬٤٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٩٢٠-١٧٬٤٨٠١٨٬٤٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٬٩٧٠-٢٢٦٬٠٣٠٢٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٩٦٠٩٦٠مياه (بدل مقطوعية)١

٩٬٦٠٠٩٬٦٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٬٩٢٠١٬٩٢٠

٧٣٢٬٤٨٠٣٢٬٤٨٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٬٢٧٧-١١٦٢٬٠٤٣٦٤٬٣٢٠مجموع البند  رقم  

٦١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٨

٨١٠

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
االفتاء الجعفري

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٦٥٬٢١٦٦٥٬٢١٦ايجارات مكاتب وصيانتها١

١٦٥٬٢١٦٦٥٬٢١٦مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
١٬٧٢٥-٤٬٢٧٥٦٬٠٠٠

١٬٧٢٥-٢٤٬٢٧٥٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٬٩٥٠-٢٬٨٥٠٤٬٨٠٠مطبوعات٢

١٬٢٦٠-١٬١٤٠٢٬٤٠٠اعياد وتمثيل٣

٣٬٢١٠-٤٣٬٩٩٠٧٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٬٩٣٥-١٢٧٣٬٤٨١٧٨٬٤١٦مجموع البند  رقم  

٦٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٨

٨١٠

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
االفتاء الجعفري

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٬١٤٥٬١٩٩١٬٩٥٠٬١٨٠١٩٥٬٠١٩رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢٬١٤٥٬١٩٩١٬٩٥٠٬١٨٠١٩٥٬٠١٩مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٣١٬٩٠١١١٩٬٩١٠١١٬٩٩١اجور االجراء٢

٢١٣١٬٩٠١١١٩٬٩١٠١١٬٩٩١مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٬٥٢٢-٨٬٩٧٨١٠٬٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١١٤٬٤٠٠١٠٤٬٠٠٠١٠٬٤٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣١٢٣٬٣٧٨١١٤٬٥٠٠٨٬٨٧٨مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٦٬٣٠٠-٥٬٧٠٠١٢٬٠٠٠مكافاءات١

٦٬٣٠٠-٥٥٬٧٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢٬٤٠٦٬١٧٨٢٬١٩٦٬٥٩٠٢٠٩٬٥٨٨مجموع البند  رقم  

٦٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٦٬٠٠٠٦٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٦٬٠٠٠٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٬٢٠٥-١٬٩٩٥٣٬٢٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٬٢٠٥-٩١٬٩٩٥٣٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٢٠٥-١٦٧٬٩٩٥٩٬٢٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٠٢٬٥٤٩٬٦٩٧٢٬٣٤٨٬٥٢٦٢٠١٬١٧١مجموع الوظيفة رقم  

٦٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٨

١٠٤١

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
االفتاء الجعفري

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٨٠٬٤٩٦٨٠٬٤٩٦تعويضات عائلية١

٣٨٠٬٤٩٦٨٠٬٤٩٦مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٩٥٬٤٩٦٩٥٬٤٩٦مجموع البند  رقم  

١٠٤١٩٥٬٤٩٦٩٥٬٤٩٦مجموع الوظيفة رقم 

٦٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٥٧٥-١٬٤٢٥٢٬٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٥٧٥-٤١٬٤٢٥٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٧٥-١٥١٬٤٢٥٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٧٥-١٠٩١١٬٤٢٥٢٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٨٢٬٦٤٦٬٦١٨٢٬٤٤٦٬٠٢٢٢٠٠٬٥٩٦مجموع الفصل رقم  

٦٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٩

٣٣٧

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية الجعفرية

المحاكم الدينية

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٨-١٨٬٩٩٢١٩٬٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٬٢٨٨-٣٬١٩٢٤٬٤٨٠كتب ومراجع وصحف٢

٢٬٤٦٧-٦٬١١٣٨٬٥٨٠لوازم مكتبية اخرى٩

٣٬٧٦٣-١٢٨٬٢٩٧٣٢٬٠٦٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥٧٬٠٠٠٥٠٬٤٠٠٦٬٦٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٬٤٩٦-٤٧٬٤٢٤٤٩٬٩٢٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١١٦٬٤٢٤١١٢٬٣٢٠٤٬١٠٤مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٥٬٠٠٠٣٥٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٨٨٬٠٠٠٨٨٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠

٧١٥٣٬٠٠٠١٥٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٩٧٬٧٢١٢٩٧٬٣٨٠٣٤١مجموع البند  رقم  

٦٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٩

٣٣٧

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية الجعفرية

المحاكم الدينية

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٨٦٨٬٤١٥٨٢٤٬٠٠٠٤٤٬٤١٥ايجارات مكاتب وصيانتها١

١٨٦٨٬٤١٥٨٢٤٬٠٠٠٤٤٬٤١٥مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٦٬٩٠٠-١٧٬١٠٠٢٤٬٠٠٠

٦٬٩٠٠-٢١٧٬١٠٠٢٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٬٦١٠-٣٬٩٩٠٥٬٦٠٠بريد١

١٬٦١٠-٣٣٬٩٩٠٥٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٢٠-٢٬٢٨٠٢٬٤٠٠اعالنات١

١٣-٢٣٬٩٨٧٢٤٬٠٠٠مطبوعات٢

١٬٥٧٥-١٬٤٢٥٣٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١٬٧٠٨-٤٢٧٬٦٩٢٢٩٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٥٧٬٠٠٠٥٧٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٥٧٬٠٠٠٥٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٩٧٤٬١٩٧٩٤٠٬٠٠٠٣٤٬١٩٧مجموع البند  رقم  

٦٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٩

٣٣٧

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية الجعفرية

المحاكم الدينية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٩٨٬٢٠٠-٤٬٩٦٨٬٠٠٠٥٬٠٦٦٬٢٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٩٨٬٢٠٠-١٤٬٩٦٨٬٠٠٠٥٬٠٦٦٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٦٢٥٬٠٠٠٥٨٠٬٨٧٢٤٤٬١٢٨اجور االجراء٢

٢٦٢٥٬٠٠٠٥٨٠٬٨٧٢٤٤٬١٢٨مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣٬٥٥٢-٢٠٬٩٤٨٢٤٬٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٥٬٠٠٠-٣٤٣٬٠٠٠٣٥٨٬٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٧٬٠٠٠١٥٬٠٠٠١٢٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٦٬٥٥٢-٣٣٩٠٬٩٤٨٣٩٧٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٤٬٧٠٠-١٣٬٣٠٠٢٨٬٠٠٠مكافاءات١

١٤٬٧٠٠-٥١٣٬٣٠٠٢٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٥٬٣٢٤-١٣٥٬٩٩٧٬٢٤٨٦٬٠٧٢٬٥٧٢مجموع البند  رقم  

٦٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٩

٣٣٧

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية الجعفرية

المحاكم الدينية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣٣٬٢٥٠٢٨٬٠٠٠٥٬٢٥٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٣٣٬٢٥٠٢٨٬٠٠٠٥٬٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢٬٨٠٥-١٬٩٩٥٤٬٨٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٨٬٠٥٠-١٩٬٩٥٠٢٨٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٠٬٨٥٥-٩٢١٬٩٤٥٣٢٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٬٦٠٥-١٦٥٥٬١٩٥٦٠٬٨٠٠مجموع البند  رقم  

٤٦٬٣٩١-٣٣٧٧٬٣٢٤٬٣٦١٧٬٣٧٠٬٧٥٢مجموع الوظيفة رقم  

٧٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٩

١٠٤١

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية الجعفرية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٠٬٠٠٠-٢٢٥٬٠٠٠٢٣٥٬٠٠٠تعويضات عائلية١

١٠٬٠٠٠-٣٢٢٥٬٠٠٠٢٣٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٤٥٬٠٠٠٤٥٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٤٥٬٠٠٠٤٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٬٠٠٠-١٥٢٧٠٬٠٠٠٢٨٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٬٠٠٠-١٠٤١٢٧٠٬٠٠٠٢٨٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٦٬٣٩١-٩٧٬٥٩٤٬٣٦١٧٬٦٥٠٬٧٥٢مجموع الفصل رقم  

٧١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٠٠-٣٬٨٠٠٤٬٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤٠٠-١٬٦٠٠٢٬٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٤٤-٣٥٦٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٧٤٤-١٥٬٧٥٦٦٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٧٠٠-١٣٬٣٠٠١٤٬٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣٠٠-٥٬٧٠٠٦٬٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٢٠-١٬٨٨٠٢٬٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٬١٢٠-٢٢٠٬٨٨٠٢٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٤٬٣١٢-١٠٬٦٨٨١٥٬٠٠٠محروقات سائلة١

٤٬٣١٢-٣١٠٬٦٨٨١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١٩-٨١١٠٠مبيدات١

١٩-٥٨١١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٨٠٨١٠٠٧٠٨اسمدة١

١٩-٨١١٠٠بذور ونصوب وشتول٣

٦٨٨٩٢٠٠٦٨٩مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧٤٢٬٠٠٠٤٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٬٥٠٦-١١٨٠٬٢٩٤٨٥٬٨٠٠مجموع البند  رقم  

٧٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 استهالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٢٬٥٨٧-٦٬٤١٣٩٬٠٠٠

٢٬٥٨٧-٢٦٬٤١٣٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٬٠٠٠١٬٠٠٠بريد١

٣١٬٠٠٠١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٥-٩٥١٠٠اعالنات١

١٧٥-٣٬٣٢٥٣٬٥٠٠مطبوعات٢

٣٬٤١٢-٣٬٠٨٨٦٬٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٣٬٥٩٢-٤٦٬٥٠٨١٠٬١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٩٬٦٠٠٨٬٠٠٠١٬٦٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٩٬٦٠٠٨٬٠٠٠١٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٬٥٧٩-١٢٢٣٬٥٢١٢٨٬١٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٤١٦٬٥٠٠٣٥٥٬٥٨٠٦٠٬٩٢٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤١٦٬٥٠٠٣٥٥٬٥٨٠٦٠٬٩٢٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣٬٢٤٨-١٩٬١٥٢٢٢٬٤٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٥٬٥٠٠٢٥٬٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٬٠٠٠١٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٬٢٤٨-٣٤٥٬٦٥٢٤٨٬٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٦٬٩٣٠-٦٬٢٧٠١٣٬٢٠٠مكافاءات١

٦٬٩٣٠-٥٦٬٢٧٠١٣٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٤٦٨٬٤٢٢٤١٧٬٦٨٠٥٠٬٧٤٢مجموع البند  رقم  

٧٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١٠

٨١٠

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
٢٬١٥٦-٥٬٣٤٤٧٬٥٠٠عطاءات الى جهات خاصة٢

٢٬١٥٦-٢٥٬٣٤٤٧٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٬١٥٦-١٤٥٬٣٤٤٧٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

٧٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١٠

٨١٠

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٬٥٠٠١٬٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١٬٥٠٠١٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٥٧٥-١٬٤٢٥٢٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٥٧٥-٤١٬٤٢٥٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٬١٧٢-٢٬٣٢٨٣٬٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٬١٧٢-٩٢٬٣٢٨٣٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٧٤٧-١٦٥٬٢٥٣٧٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٠٥٨٢٬٨٣٤٥٤٦٬٠٨٠٣٦٬٧٥٤مجموع الوظيفة رقم  

٧٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١٠

١٠٤١

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٦٬٠٠٠١٦٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٦٬٠٠٠١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٦٬٠٠٠١٦٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٦٬٠٠٠١٦٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٠٥٩٨٬٨٣٤٥٦٢٬٠٨٠٣٦٬٧٥٤مجموع الفصل رقم  

٧٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١١

٣٣٧

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم المذهبية الدرزية

المحاكم الدينية

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٧٬٦٠٠٦٬٧٢٠٨٨٠قرطاسية للمكاتب١

٧٣٦-١٬٨٢٤٢٬٥٦٠كتب ومراجع وصحف٢

٦٨٨-١٬٧٠٦٢٬٣٩٤لوازم مكتبية اخرى٩

٥٤٤-١١١٬١٣٠١١٬٦٧٤مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٩٬٣٢٠١٩٬٣٢٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١١٬٤٠٠١٠٬٠٨٠١٬٣٢٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٣٠٬٧٢٠٢٩٬٤٠٠١٬٣٢٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٣٬٢٠٠٣٬٢٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢٬٩٤٠٢٬٩٤٠

٧٥٤٬١٤٠٥٤٬١٤٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٩٥٬٩٩٠٩٥٬٢١٤٧٧٦مجموع البند  رقم  

٧٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١١

٣٣٧

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم المذهبية الدرزية

المحاكم الدينية

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٣٨٥٬٣٠٠٢٠٢٬٢٢٥١٨٣٬٠٧٥ايجارات مكاتب وصيانتها١

١٣٨٥٬٣٠٠٢٠٢٬٢٢٥١٨٣٬٠٧٥مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠

٢١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣٬٣٦٠٣٬٣٦٠بريد١

٣٣٬٣٦٠٣٬٣٦٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٢٠-٢٬٢٨٠٢٬٤٠٠اعالنات١

١١٬٤٠٠١٠٬٠٠٠١٬٤٠٠مطبوعات٢

٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١٦٬٦٨٠١٥٬٤٠٠١٬٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٤١٧٬٣٤٠٢٣٢٬٩٨٥١٨٤٬٣٥٥مجموع البند  رقم  

٧٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١١

٣٣٧

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم المذهبية الدرزية

المحاكم الدينية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٬٠٢٥٬٠٠٠١٬٩٥٥٬٠٠٠٧٠٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢٬٠٢٥٬٠٠٠١٬٩٥٥٬٠٠٠٧٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٬٨٨٠-٣٤٬١٠٠٣٦٬٩٨٠رواتب المتعاقدين١

٢٠٬٠٠٠-٤٦٠٬٤٠٨٤٨٠٬٤٠٨اجور االجراء٢

٢٢٬٨٨٠-٢٤٩٤٬٥٠٨٥١٧٬٣٨٨مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣٬٥٥٢-٢٠٬٩٤٨٢٤٬٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١١٬٥٢٠-١٧٥٬٩٨٠١٨٧٬٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٤٬٠٠٠١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٬٠٧٢-٣٢٢٠٬٩٢٨٢٢٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٠٬٥٠٠-٩٬٥٠٠٢٠٬٠٠٠مكافاءات١

١٠٬٥٠٠-٥٩٬٥٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢٬٧٤٩٬٩٣٦٢٬٧١٦٬٣٨٨٣٣٬٥٤٨مجموع البند  رقم  

٨٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١١

٣٣٧

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم المذهبية الدرزية

المحاكم الدينية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٩٬٠٠٠٩٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٩٬٠٠٠٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣٤٬٠٠٠٣٤٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٧٣٬٢٩٧٬٢٦٦٣٬٠٧٨٬٥٨٧٢١٨٬٦٧٩مجموع الوظيفة رقم  

٨١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١١

١٠٤١

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم المذهبية الدرزية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥٨٬٠٠٠٤٩٬٠٠٠٩٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٥٨٬٠٠٠٤٩٬٠٠٠٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٨٬٠٠٠٢٨٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٢٨٬٠٠٠٢٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨٦٬٠٠٠٧٧٬٠٠٠٩٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٨٦٬٠٠٠٧٧٬٠٠٠٩٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١١٣٬٣٨٣٬٢٦٦٣٬١٥٥٬٥٨٧٢٢٧٬٦٧٩مجموع الفصل رقم  

٨٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١٢

٨١٠

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
المجلس االسالمي العلوي

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٦٠-٣٬٠٤٠٣٬٢٠٠قرطاسية للمكاتب١

٦٩٠-١٬٧١٠٢٬٤٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٬٦٠٠١٬٦٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٨٥٠-١٦٬٣٥٠٧٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٢٠-٢٬٢٨٠٢٬٤٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٢٠-٢٢٬٢٨٠٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٣٠-٥٧٠٨٠٠محروقات سائلة١

٢٣٠-٣٥٧٠٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٤٬٨٠٠٤٬٨٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٨٬٨٠٠٨٬٨٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٬٠٠٠١٬٠٠٠

٧١٤٬٦٠٠١٤٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٢٠٠-١١٢٣٬٨٠٠٢٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١٢

٨١٠

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
المجلس االسالمي العلوي

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٤٠٬٨٠٠٤٠٬٨٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١٤٠٬٨٠٠٤٠٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٦٩٠-١٬٧١٠٢٬٤٠٠

٦٩٠-٢١٬٧١٠٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٣٠-٥٧٠٨٠٠بريد١

٢٣٠-٣٥٧٠٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨٠-١٬٥٢٠١٬٦٠٠اعالنات١

١٥٦-٢٬٩٦٤٣٬١٢٠مطبوعات٢

١٬٢٠٠-٢٬٠٠٠٣٬٢٠٠اعياد وتمثيل٣

٨٤٠-٧٦٠١٬٦٠٠عالقات عامة اخرى٩

٢٬٢٧٦-٤٧٬٢٤٤٩٬٥٢٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٢٬٤٠٠٢٬٤٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢٬٤٠٠٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٬١٩٦-١٢٥٢٬٧٢٤٥٥٬٩٢٠مجموع البند  رقم  

٨٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٥٧٬٠٠٠٥٦٬٣٦٤٦٣٦رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥٧٬٠٠٠٥٦٬٣٦٤٦٣٦مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٧٦٥٬٠٠٠٧٥٦٬٦٦٠٨٬٣٤٠رواتب المتعاقدين١

٢٧٦٥٬٠٠٠٧٥٦٬٦٦٠٨٬٣٤٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٢٤-٥٬٣٧٦٥٬٦٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٬٠٠٠-٨٠٬٠٠٠٨٥٬٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٬٨٠٠١٬٨٠٠تعويضات مختلفة٩

٥٬٢٢٤-٣٨٧٬١٧٦٩٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣٬٣٦٠-٣٬٠٤٠٦٬٤٠٠مكافاءات١

٣٬٣٦٠-٥٣٬٠٤٠٦٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٩١٢٬٢١٦٩١١٬٨٢٤٣٩٢مجموع البند  رقم  

٨٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٢٥٠-٤٬٧٥٠٥٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢٥٠-٣٤٬٧٥٠٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٨٠٤-١٬٥٩٦٢٬٤٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٨٠٤-٩١٬٥٩٦٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٠٥٤-١٦٦٬٣٤٦٧٬٤٠٠مجموع البند  رقم  

٥٬٠٥٨-٨١٠٩٩٥٬٠٨٦١٬٠٠٠٬١٤٤مجموع الوظيفة رقم  

٨٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١٢

١٠٤١

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
المجلس االسالمي العلوي

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥٬٠٠٠-٦٥٬٠٠٠٧٠٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥٬٠٠٠-٧٦٥٬٠٠٠٧٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٬٠٠٠-١٥٦٨٬٠٠٠٧٣٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٬٠٠٠-١٠٤١٦٨٬٠٠٠٧٣٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٠٬٠٥٨-١٢١٬٠٦٣٬٠٨٦١٬٠٧٣٬١٤٤مجموع الفصل رقم  

٨٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١٣

١٤٢

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
الهيئة العليا للتأديب

مراقبة إدارية

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٬٤٠٠-١٬٤٠٠قرطاسية للمكاتب١

٧٩٤-٣٬٢٠٦٤٬٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٧-١٤٣٢٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٬٢٥١-١٣٬٣٤٩٥٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٬٣٧٥٢٬٠٠٠٣٧٥محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٢٬٨٠٠١٩٬٠٠٠٣٬٨٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٥٬١٧٥٢١٬٠٠٠٤٬١٧٥مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٬٨٧٥-٧٬١٢٥٩٬٠٠٠محروقات سائلة١

١٬٨٧٥-٣٧٬١٢٥٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٧٠٠٧٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٧٬٠٠٠٧٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

١٣٬٠٠٠١٣٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠

٧٢٨٬٧٠٠٢٨٬٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٦٤٬٣٤٩٦٤٬٣٠٠٤٩مجموع البند  رقم  

٨٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١٣

١٤٢

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
الهيئة العليا للتأديب

مراقبة إدارية

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٣١٬٠٠٠٣١٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١٣١٬٠٠٠٣١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٢٬١٦٢-٧٬٨٣٨١٠٬٠٠٠

٢٬١٦٢-٢٧٬٨٣٨١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٬٠٠٠١٬٠٠٠بريد١

٣١٬٠٠٠١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٥٠-٩٥٠١٬٠٠٠اعالنات١

١٬٩٠٠١٬٥٠٠٤٠٠مطبوعات٢

٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٬١٠٠-١٬٩٠٠٤٬٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

١٬٧٥٠-٤٩٬٧٥٠١١٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٬٤٢٥١٬٣٠٠١٢٥تامين١

٥١٬٤٢٥١٬٣٠٠١٢٥مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١٤٣-٣٥٧٥٠٠استئجار سيارات واليات١

١٤٣-٦٣٥٧٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٢٠٠-٣٬٨٠٠٤٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٠٠-٩٣٬٨٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٬١٣٠-١٢٥٥٬١٧٠٥٩٬٣٠٠مجموع البند  رقم  

٨٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١٣

١٤٢

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
الهيئة العليا للتأديب

مراقبة إدارية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٤٨٠٬٠٠٠٤٦٤٬٤٠٠١٥٬٦٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤٨٠٬٠٠٠٤٦٤٬٤٠٠١٥٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٦٦٬٥٠٠٦٥٬٧٦٠٧٤٠رواتب المتعاقدين١

٥١٬٠٠٠٥٠٬٠١٦٩٨٤اجور االجراء٢

٢١١٧٬٥٠٠١١٥٬٧٧٦١٬٧٢٤مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢١٬٨٦٥-١٣٤٬٢٣٥١٥٦٬١٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٤٬٠٠٠٣٣٬١٠٠٩٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٠٬٩٦٥-٣١٦٨٬٢٣٥١٨٩٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٤٬٦٥٠-٢٣٬٧٥٠٣٨٬٤٠٠مكافاءات١

١٤٬٦٥٠-٥٢٣٬٧٥٠٣٨٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٨٬٢٩١-١٣٧٨٩٬٤٨٥٨٠٧٬٧٧٦مجموع البند  رقم  

٩٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١٣

١٤٢

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
الهيئة العليا للتأديب

مراقبة إدارية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٥٬٠٠٠-٥٬٠٠٠دراسات١

٥٬٠٠٠-٥٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٦٬٧٠٠-١٣٬٣٠٠٢٠٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٦٬٧٠٠-٩١٣٬٣٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٬٧٠٠-١٦١٦٬٣٠٠٢٨٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٤٬٠٧٢-١٤٢٩٢٥٬٣٠٤٩٥٩٬٣٧٦مجموع الوظيفة رقم  

٩١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١٣

١٠٤١

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
الهيئة العليا للتأديب

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٤٬٠٧٢-١٣٩٣٥٬٣٠٤٩٦٩٬٣٧٦مجموع الفصل رقم  

٩٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١٤

١٢٢

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
ادارة االحصاء المركزي

تخطيط واحصاء

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
١١٬٩٧٤-١٠٬٤٢٦٢٢٬٤٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٠٬٠٨٠١٠٬٠٨٠كتب ومراجع وصحف٢

٤٨٣-١٬١٩٧١٬٦٨٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢٬٤٥٧-١٢١٬٧٠٣٣٤٬١٦٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٣٬٧٥٠٢٣٬٧٥٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٨٥-٥٬٤١٥٥٬٧٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٩٬١٦٥٥٬٧٠٠٢٣٬٤٦٥مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٣٤٦-١٬٤٥٤١٬٨٠٠مبيدات١

٣٤٦-٥١٬٤٥٤١٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٤٬٠٠٠٤٤٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠

٧٨٣٬٠٠٠٨٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٣٥٬٣٢٢١٢٤٬٦٦٠١٠٬٦٦٢مجموع البند  رقم  

٩٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١٤

١٢٢

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
ادارة االحصاء المركزي

تخطيط واحصاء

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٧٠٠٬٠٠٠٧٠٠٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١٧٠٠٬٠٠٠٧٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٤٬٦٠٠-١١٬٤٠٠١٦٬٠٠٠

٤٬٦٠٠-٢١١٬٤٠٠١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٬٦١٠-٣٬٩٩٠٥٬٦٠٠بريد١

١٬٦١٠-٣٣٬٩٩٠٥٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤٠٠-٧٬٦٠٠٨٬٠٠٠اعالنات١

٨٠٠-١٥٬٢٠٠١٦٬٠٠٠مطبوعات٢

٣٬٣٦٠-٣٬٠٤٠٦٬٤٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٬٥٦٠-٤٢٥٬٨٤٠٣٠٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٨٦٢-٢٬١٣٨٣٬٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٨٦٢-٦٢٬١٣٨٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
١٠٠-١٬٩٠٠٢٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٤٣٬٠٠٠٤٣٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٠٠-٩٤٤٬٩٠٠٤٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٬٧٣٢-١٢٧٨٨٬٢٦٨٨٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١٤

١٢٢

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
ادارة االحصاء المركزي

تخطيط واحصاء

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٬٦٧٠٬٠٠٠٢٬٥٥١٬٢٥١١١٨٬٧٤٩رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢٬٦٧٠٬٠٠٠٢٬٥٥١٬٢٥١١١٨٬٧٤٩مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢١٥٬٠٠٠٢٠٨٬٨٠٠٦٬٢٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٢١٥٬٠٠٠٢٠٨٬٨٠٠٦٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣١٬٩٧٢-١٨٨٬٥٢٨٢٢٠٬٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٥٬٠٠٠-٢٠٦٬٠٠٠٢٢١٬٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٦٬٩٧٢-٣٣٩٤٬٥٢٨٤٤١٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣١٬٥٠٠-٢٨٬٥٠٠٦٠٬٠٠٠مكافاءات١

٣١٬٥٠٠-٥٢٨٬٥٠٠٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٣٬٣٠٨٬٠٢٨٣٬٢٦١٬٥٥١٤٦٬٤٧٧مجموع البند  رقم  

٩٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١٤

١٢٢

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
ادارة االحصاء المركزي

تخطيط واحصاء

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٤١٬٠٠٠-٩٥٬٠٠٠١٣٦٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٤١٬٠٠٠-٣٩٥٬٠٠٠١٣٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٬٣٨٠-٣٬٤٢٠٤٬٨٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٬٣٨٠-٤٣٬٤٢٠٤٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٬٣٤٠-٢٬٦٦٠٤٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٬٣٤٠-٩٢٬٦٦٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٣٬٧٢٠-١٦١٠١٬٠٨٠١٤٤٬٨٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٢٤٬٣٣٢٬٦٩٨٤٬٣٣١٬٠١١١٬٦٨٧مجموع الوظيفة رقم  

٩٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٬٠٠٠-٩٬٠٠٠١٠٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٬٠٠٠-٧٩٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٠٠٠-١٥٣٩٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٬٠٠٠-١٠٤١٣٩٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٤٤٬٣٧١٬٦٩٨٤٬٣٧١٬٠١١٦٨٧مجموع الفصل رقم  

٩٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١٥

٢٥٠

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع

الدفاع (غير مصنفة)

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣٠١-٥٬٦٩٩٦٬٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤٦٠-١٬١٤٠١٬٦٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٩٢-٢٢٨٣٢٠لوازم مكتبية اخرى٩

٨٥٣-١٧٬٠٦٧٧٬٩٢٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦٤٠-٦٤٠لوازم ادارية اخرى٩

٦٤٠-٢٦٤٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣٬٩٢٠-١٤٬٠٠٠١٧٬٩٢٠محروقات سائلة١

٣٬٩٢٠-٣١٤٬٠٠٠١٧٬٩٢٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٢٬٤٠٠٢٬٤٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧٢٬٤٠٠٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٬٤١٣-١١٢٣٬٤٦٧٢٨٬٨٨٠مجموع البند  رقم  

٩٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١٥

٢٥٠

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع

الدفاع (غير مصنفة)

خدمات استهالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٤٬٦٠٠-١١٬٤٠٠١٦٬٠٠٠

٤٬٦٠٠-٢١١٬٤٠٠١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٥٠-٢٬٨٥٠٣٬٠٠٠مطبوعات٢

٢٬٤٠٠-٤٬٠٠٠٦٬٤٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٬٥٥٠-٤٦٬٨٥٠٩٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٨٠-١٬٥٢٠١٬٦٠٠تامين١

٨٠-٥١٬٥٢٠١٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٬٢٣٠-١٢١٩٬٧٧٠٢٧٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٢٬٦٨٠-٥٬٣٢٠٨٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٬٦٨٠-٩٥٬٣٢٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٬٦٨٠-١٦٥٬٣٢٠٨٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٥٬٣٢٣-٢٥٠٤٨٬٥٥٧٦٣٬٨٨٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٥١٧-١٬٢٨٣١٬٨٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٥١٧-٤١٬٢٨٣١٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥١٧-١٥١٬٢٨٣١٬٨٠٠مجموع البند  رقم  

٥١٧-١٠٩١١٬٢٨٣١٬٨٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٥٬٨٤٠-١٥٤٩٬٨٤٠٦٥٬٦٨٠مجموع الفصل رقم  

١٠١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١٦

٣٦٠

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
المديرية العامه المن الدولة

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٨٬٦٠٠-١٢٠٬٠٠٠١٤٨٬٦٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢١٬٠٠٠٢١٬٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٦٬٢٨٠١٦٬٢٨٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٨٬٦٠٠-١١٥٧٬٢٨٠١٨٥٬٨٨٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٠٠٬٠٠٠-٤٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠مالبس١

١٬١٦٨٬٠٠٠١٬١٦٨٬٠٠٠نفقات تغذية٢

٩٬٠٠٠٨٬٤٠٠٦٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٣٬٠٠٠١٢٬٦٠٠٤٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٤٠٬٠٠٠١٣٤٬٢٠٠٥٬٨٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٩٣٬٢٠٠-٢١٬٧٣٠٬٠٠٠١٬٨٢٣٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٥٬٢٥٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠محروقات سائلة١

١٠٬٤٠٠-٤٠٬٠٠٠٥٠٬٤٠٠زيوت وشحوم٢

٢٢٬٤٠٠-٣٩٠٬٠٠٠٤١٢٬٤٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣٥٬٦٨٠٬٠٠٠٥٬٤٦٢٬٨٠٠٢١٧٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٢٧٠٬٠٠٠-٢٬٧٣٠٬٠٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠ادوية١

٢٤٬٠٠٠-٤٧٬٠٠٠٧١٬٠٠٠مواد مخبرية٢

٢٩٤٬٠٠٠-٤٢٬٧٧٧٬٠٠٠٣٬٠٧١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٨٬٠٠٠٧٬٠٠٠١٬٠٠٠مبيدات١

٥٨٬٠٠٠٧٬٠٠٠١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠بذور ونصوب وشتول٣

٦٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١٦

٣٦٠

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
المديرية العامه المن الدولة

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٦٥٬٠٠٠٤٦٥٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

١٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٤٢٥٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٦٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠

٧٢٬٠٥٠٬٠٠٠١٬٩٦٥٬٠٠٠٨٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم متخصصة٨
٣٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠لوازم متخصصة١

٨٣٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٢٬٦٠٠-١١١٢٬٤٣٤٬٢٨٠١٢٬٥١٦٬٨٨٠مجموع البند  رقم  

١٠٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١٦

٣٦٠

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
المديرية العامه المن الدولة

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٠٬٠٠٠-٦٨٠٬٠٠٠٧٠٠٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

٢٠٬٠٠٠-١٦٨٠٬٠٠٠٧٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٢٩٬٠٠٠-١٠٠٬٠٠٠١٢٩٬٠٠٠

٢٩٬٠٠٠-٢١٠٠٬٠٠٠١٢٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠بريد١

٣٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠اعالنات١

٦٠٬٠٠٠٤٦٬٠٠٠١٤٬٠٠٠مطبوعات٢

٤٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١١٥٬٠٠٠١٠١٬٠٠٠١٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٤٤٬٠٠٠-٣٠٠٬٠٠٠٣٤٤٬٠٠٠تامين١

٤٤٬٠٠٠-٥٣٠٠٬٠٠٠٣٤٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
١٣٥٬٠٠٠-١٠٠٬٠٠٠٢٣٥٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٣٥٬٠٠٠-٩١٠٠٬٠٠٠٢٣٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢١٤٬٠٠٠-١٢١٬٣٠٧٬٠٠٠١٬٥٢١٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٦٧٬٥٩٥٬٠٠٠٦٧٬٢٨٠٬٠٠٠٣١٥٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦٧٬٥٩٥٬٠٠٠٦٧٬٢٨٠٬٠٠٠٣١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٧٨٬٠٠٠-٥٧٠٬٠٠٠٦٤٨٬٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٨٠٬٠٠٠٢٧٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠اجور االجراء٢

٦٨٬٠٠٠-٢٨٥٠٬٠٠٠٩١٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٤٬٠٠٠٢٬٨٠٠١٬٢٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٧٥٬٠٠٠١٠٦٬٢٥٠٢٦٨٬٧٥٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٬٧٨٠٬٠٠٠٣٬٥٨٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٤٬١٥٩٬٠٠٠٣٬٦٨٩٬٠٥٠٤٦٩٬٩٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤٣٬٠٠٠-٥٠٬٠٠٠٩٣٬٠٠٠مكافاءات١

٤٣٬٠٠٠-٥٥٠٬٠٠٠٩٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٧٢٬٦٥٤٬٠٠٠٧١٬٩٨٠٬٠٥٠٦٧٣٬٩٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٦٧٥٬٠٠٠-٣٬٨٢٥٬٠٠٠٤٬٥٠٠٬٠٠٠نفقات سرية١

٦٧٥٬٠٠٠-٢٣٬٨٢٥٬٠٠٠٤٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٤٥٬٠٠٠٤٥٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٤٥٬٠٠٠٤٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٣٬٠٠٠٢٬٤٠٠٦٠٠دراسات١

٥٣٬٠٠٠٢٬٤٠٠٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٨٬٠٠٠-٣٥٬٠٠٠٤٣٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٨٬٠٠٠-٩٣٣٥٬٠٠٠٣٤٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٨٢٬٤٠٠-١٦٤٬٢٠٨٬٠٠٠٤٬٨٩٠٬٤٠٠مجموع البند  رقم  

٣٠٥٬٠٥٠-٣٦٠٩٠٬٦٠٣٬٢٨٠٩٠٬٩٠٨٬٣٣٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

٧٣٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣١٣٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٦٠٠٬٠٠٠-١٬٥٠٠٬٠٠٠٢٬١٠٠٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٦٠٠٬٠٠٠-١١٬٥٠٠٬٠٠٠٢٬١٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٠٠٬٠٠٠-١٣١٬٥٠٠٬٠٠٠٢٬١٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٠٠٬٠٠٠-٩٥٢١٬٥٠٠٬٠٠٠٢٬١٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٥٬٨٥٠٬٠٠٠٥٬٦٤٠٬٠٠٠٢١٠٬٠٠٠نفقات معالجة في المستشفيات٥

٧٠٬٠٠٠-١٬٢٥٠٬٠٠٠١٬٣٢٠٬٠٠٠نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة٨

٤٧٬١٠٠٬٠٠٠٦٬٩٦٠٬٠٠٠١٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٧٬١٠٠٬٠٠٠٦٬٩٦٠٬٠٠٠١٤٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١١٧٬١٠٠٬٠٠٠٦٬٩٦٠٬٠٠٠١٤٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٠٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 

١١٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٬٤٥٧٬٠٠٠١٬٤٤٩٬٠٠٠٨٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٬٤٥٧٬٠٠٠١٬٤٤٩٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢٢٠٬٠٠٠١٩٦٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠تقديمات زواج٢

١٢٠٬٠٠٠١١٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠تقديمات والدة٣

٤٣٤٠٬٠٠٠٣١١٬٠٠٠٢٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣٥٬٠٠٠٣٥٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٣٥٬٠٠٠٣٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٬٨٣٢٬٠٠٠١٬٧٩٥٬٠٠٠٣٧٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٬٨٣٢٬٠٠٠١٬٧٩٥٬٠٠٠٣٧٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١١١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٢٬٣٥٠٬٠٠٠٢٬٣٥٠٬٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

١٬٠٤٦٬٠٠٠-٦٬٣٥٤٬٠٠٠٧٬٤٠٠٬٠٠٠تقديمات مدرسية٦

١٤٠٬٠٠٠-٤٢٠٬٠٠٠٥٦٠٬٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

١٬١٨٦٬٠٠٠-٤٩٬١٢٤٬٠٠٠١٠٬٣١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬١٨٦٬٠٠٠-١٥٩٬١٢٤٬٠٠٠١٠٬٣١٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٬١٨٦٬٠٠٠-١٠٩١٩٬١٢٤٬٠٠٠١٠٬٣١٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٬٩١٤٬٠٥٠-١٦١١٠٬٣٨٩٬٢٨٠١١٢٬٣٠٣٬٣٣٠مجموع الفصل رقم  

١١٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١٧

٨١٠

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٠٧-٣٬٧٩٣٤٬٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٦٥٠-١٬٨٥٠٢٬٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٦٩٠-١٬٧١٠٢٬٤٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٬٥٤٧-١٧٬٣٥٣٨٬٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٥٠-٢٬٨٥٠٣٬٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٤٣-٧٥٧٨٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٩٣-٢٦٬٦٠٧٦٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٬٨٤٠-٤٬٥٦٠٦٬٤٠٠محروقات سائلة١

١٬٨٤٠-٣٤٬٥٦٠٦٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٢٬٠٠٠٢٢٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥٬٦٠٠٥٬٦٠٠

٧٣١٬٦٠٠٣١٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٬٥٨٠-١١٥٠٬١٢٠٥٣٬٧٠٠مجموع البند  رقم  

١١٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١٧

٨١٠

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٠٬٠٠٠-٢١٥٬٠٠٠٢٢٥٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١٠٬٠٠٠-١٢١٥٬٠٠٠٢٢٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٢٬٨٧٥-٧٬١٢٥١٠٬٠٠٠

٢٬٨٧٥-٢٧٬١٢٥١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٤٤-٣٥٦٥٠٠بريد١

١٤٤-٣٣٥٦٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٥-٤٧٥٥٠٠اعالنات١

٣٥٠-٦٬٦٥٠٧٬٠٠٠مطبوعات٢

٢٬١٠٠-١٬٩٠٠٤٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٬٤٧٥-٤٩٬٠٢٥١١٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٨٠-١٬٥٢٠١٬٦٠٠تامين١

٨٠-٥١٬٥٢٠١٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٬٥٧٤-١٢٢٣٦٬٠٢٦٢٥١٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

١١٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١٧

٨١٠

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٦٬٠٠٠-١٬٥٥٢٬٠٠٠١٬٥٧٨٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٦٬٠٠٠-١١٬٥٥٢٬٠٠٠١٬٥٧٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٥٬٩٢٥-٥٥٬٥٧٥٦١٬٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠٠٬٠٠٠٩٧٬٢٥٠٢٬٧٥٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٬١٧٥-٣١٥٥٬٥٧٥١٥٨٬٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢١٬٠٠٠-١٩٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مكافاءات١

٢١٬٠٠٠-٥١٩٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠٬١٧٥-١٣١٬٧٢٦٬٥٧٥١٬٧٧٦٬٧٥٠مجموع البند  رقم  

١١٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١٧

٨١٠

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٥٠-٢٬٨٥٠٣٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٥٠-٣٢٬٨٥٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٤٤-٣٥٦٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٤٤-٤٣٥٦٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٩٧١-١٬٩٢٩٢٬٩٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٬٦٨٠-٥٬٣٢٠٨٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣٬٦٥١-٩٧٬٢٤٩١٠٬٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٬٩٤٥-١٦١٠٬٤٥٥١٤٬٤٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣٬٢٧٤-٨١٠٢٬٠٢٣٬١٧٦٢٬٠٩٦٬٤٥٠مجموع الوظيفة رقم  

١١٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١٧

١٠٤١

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٤٧٬٠٠٠٤٧٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٤٧٬٠٠٠٤٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٤٧٬٠٠٠٤٧٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٤٧٬٠٠٠٤٧٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٧٣٬٢٧٤-١٧٢٬٠٧٠٬١٧٦٢٬١٤٣٬٤٥٠مجموع الفصل رقم  

١١٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٬٦٠٠-١١٬٠٠٠١٢٬٦٠٠قرطاسية للمكاتب١

٣٬٧٥٠٣٬٣٦٠٣٩٠كتب ومراجع وصحف٢

١٬١٧٠-٧٥٠١٬٩٢٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٬٣٨٠-١١٥٬٥٠٠١٧٬٨٨٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٧٬٥٠٠٦٬٤٠٠١٬١٠٠محروقات سائلة١

٣٧٬٥٠٠٦٬٤٠٠١٬١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١٬٧٠٠١٬٦٨٠٢٠مبيدات١

٥١٬٧٠٠١٬٦٨٠٢٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٧٢٬٠٠٠٧٢٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٠٬٠٠٠-١٨٤٬٠٠٠٢٠٤٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٤٬٢١٦-١٠٩٬٧٨٤١٢٤٬٠٠٠

٣٤٬٢١٦-٧٣٦٥٬٧٨٤٤٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٥٬٤٧٦-١١٣٩٣٬٤٨٤٤٢٨٬٩٦٠مجموع البند  رقم  

١١٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٬٠٤٦٬٠٠٠٩٧٥٬٠٠٠٧١٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتها٣

١١٬٠٧١٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠٧١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٤٬٥٠٠-١٥٬٥٠٠٢٠٬٠٠٠

٤٬٥٠٠-٢١٥٬٥٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٨٠٠-٦٬٠٠٠٦٬٨٠٠بريد١

٨٠٠-٣٦٬٠٠٠٦٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٤٬٠٠٠-٣٠٬٠٠٠٤٤٬٠٠٠اعالنات١

٤٬٠٠٠-٤٬٠٠٠مطبوعات٢

٨٬٠٠٠-٨٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١٬٢٠٠-١٬٢٠٠معارض ومهرجانات٤

٢٧٬٢٠٠-٤٣٠٬٠٠٠٥٧٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٬٨٠٠٢٬٨٠٠تامين١

٥٢٬٨٠٠٢٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٢٬١١٧-٤٬٨٨٣٧٬٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٢٬١١٧-٦٤٬٨٨٣٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٥٬٠٠٠-٢٥٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٥٦٠-٧٬٤٤٠٨٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٥٬٥٦٠-٩٣٢٬٤٤٠٣٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

١٢١٬١٦٢٬٦٢٣١٬١٣١٬٨٠٠٣٠٬٨٢٣مجموع البند  رقم  

١٢٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 وملحقاتها ١٣

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٩٦٬٠٠٠١٩٦٬٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٨٬٠٠٠٢٧٬١٥٣٨٤٧اجور االجراء٢

١٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٣٠٤٬٠٠٠١٩٦٬٠٠٠اجور المتعاملين٣

٣٦٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠المستشارون٤

٢١٬٧٦٠٬٠٠٠١٬٥٦٣٬١٥٣١٩٦٬٨٤٧مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٧٬٠٠٠-٦٣٬٠٠٠٧٠٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٬٠٠٠-٢٩٬٠٠٠٣٤٬٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٨١٬٠٠٠-١١٩٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١٩٣٬٠٠٠-٣٢١١٬٠٠٠٤٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٢٬٠٠٠-١٢٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠مكافاءات١

١٢٬٠٠٠-٥١٢٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٬١٥٣-١٣١٬٩٨٣٬٠٠٠١٬٩٩١٬١٥٣مجموع البند  رقم  

١٢١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

نقل وانتقال٣
٣٬٠٠٠-٣٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٬٠٠٠-٣٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٢٬٥٠٠-٣٧٬٥٠٠٤٠٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٬٠٠٠-٤٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٦٬٥٠٠-٤٣٧٬٥٠٠٤٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١٬٦٠٠-١٬٦٠٠دراسات١

١٬٦٠٠-٥١٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢٬٥٠٠-١٧٬٥٠٠٢٠٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٬٥٠٠-٩١٧٬٥٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٬٦٠٠-١٦٥٥٬٠٠٠٦٨٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

٢٦٬٤٠٦-١٦٠٣٬٥٩٤٬١٠٧٣٬٦٢٠٬٥١٣مجموع الوظيفة رقم  

١٢٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

المساهمات داخل القطاع العام١
٤٬٠٣٨٬٦٤٩-٣١٬٤١٧٬٨٤٦٣٥٬٤٥٦٬٤٩٥مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

  ـ  مساهمات في نفقات اخرى للبلديات ـ 
لتشغيل وصيانة معامل معالجة النفايات الصلبة

٢٧٬٤٩٠٬٩٤٦

٣٬٩٢٦٬٩٠٠ـ  مساهمة في برنامج االمم المتحدة االنمائي 

UNDP

٤٬٠٣٨٬٦٤٩-١٣١٬٤١٧٬٨٤٦٣٥٬٤٥٦٬٤٩٥مجموع الفقرة  رقم  

٤٬٠٣٨٬٦٤٩-١٤٣١٬٤١٧٬٨٤٦٣٥٬٤٥٦٬٤٩٥مجموع البند  رقم  

٤٬٠٣٨٬٦٤٩-٥١١٣١٬٤١٧٬٨٤٦٣٥٬٤٥٦٬٤٩٥مجموع الوظيفة رقم  

١٢٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 نهاية الخدمة٣

٧٣٢٠٬٠٠٠٣٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٢٠٬٠٠٠٣٢٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٣٢٠٬٠٠٠٣٢٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٬٠٦٥٬٠٥٥-١٨٣٥٬٣٣١٬٩٥٣٣٩٬٣٩٧٬٠٠٨مجموع الفصل رقم  

١٢٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١٩

١١٢

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
نفقات نائب رئيس مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٬٥٠٠١٬٥٠٠قرطاسية للمكاتب١

١١٬٥٠٠١٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠محروقات سائلة١

٣٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥٬٥٠٠٥٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١٩

١١٢

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
نفقات نائب رئيس مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

خدمات استهالكية ١٢

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠مطبوعات٢

٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٣٥٬٠٠٠٣٥٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٣٥٬٠٠٠٣٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣٩٬٠٠٠٣٩٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١٩

١١٢

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
نفقات نائب رئيس مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٨٬٠٠٠١٨٬٠٠٠المستشارون٤

٢١٨٬٠٠٠١٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٨٬٠٠٠١٨٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

١٩

١١٢

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
نفقات نائب رئيس مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

نفقات مختلفة ١٦

دراسات٥
٣٧٬٥٠٠٣٧٬٥٠٠دراسات١

٥٣٧٬٥٠٠٣٧٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣٧٬٥٠٠٣٧٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

١١٢١٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٩١٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٢٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٢٠

١١٣

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
نفقات وزير الدولة لشؤون مجلس النواب

مجلس النواب

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٥٠٢٥٠قرطاسية للمكاتب١

١٢٥٠٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠محروقات سائلة١

٣٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٩٬٢٥٠٩٬٢٥٠مجموع البند  رقم  

١٢٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٢٠

١١٣

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
نفقات وزير الدولة لشؤون مجلس النواب

مجلس النواب

خدمات استهالكية ١٢

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٧٥٠٧٥٠اعياد وتمثيل٣

٤٧٥٠٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٣٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٣٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣٠٬٧٥٠٣٠٬٧٥٠مجموع البند  رقم  

١٣٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٢٠

١١٣

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
نفقات وزير الدولة لشؤون مجلس النواب

مجلس النواب

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٨٬٠٠٠١٨٬٠٠٠المستشارون٤

٢١٨٬٠٠٠١٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٨٬٠٠٠١٨٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٣١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٢٠

١١٣

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
نفقات وزير الدولة لشؤون مجلس النواب

مجلس النواب

نفقات مختلفة ١٦

دراسات٥
٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠دراسات١

٥٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣٠٠٣٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٣٠٠٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣٬٣٠٠٣٬٣٠٠مجموع البند  رقم  

١١٣٦١٬٣٠٠٦١٬٣٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٦١٬٣٠٠٦١٬٣٠٠مجموع الفصل رقم  

١٣٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٢١

١٦٠

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
نفقات وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات

بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٢٥٢٢٥قرطاسية للمكاتب١

٦٠٠٦٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٨٢٥٨٢٥مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٢٥٢٢٥لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٢٥٢٢٥مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠محروقات سائلة١

٣٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩

اخرى
٧٥٠٧٥٠

٧٧٥٠٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥٬٨٠٠٥٬٨٠٠مجموع البند  رقم  

١٣٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٢١

١٦٠

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
نفقات وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات

بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

خدمات استهالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٢٢٥٢٢٥

٢٢٢٥٢٢٥مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤٬٥٠٠٤٬٥٠٠اعالنات١

٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠مطبوعات٢

٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٦٬٠٠٠٦٬٠٠٠معارض ومهرجانات٤

٤١٦٬٥٠٠١٦٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٨٢٬٠٠٠٨٢٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٨٢٬٠٠٠٨٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٩٨٬٧٢٥٩٨٬٧٢٥مجموع البند  رقم  

١٣٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٢١

١٦٠

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
نفقات وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات

بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٨٬٠٠٠١٨٬٠٠٠المستشارون٤

٢١٨٬٠٠٠١٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٨٬٠٠٠١٨٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٣٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٢١

١٦٠

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
نفقات وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات

بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

نفقات مختلفة ١٦

وفود ومؤتمرات٤
٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠دراسات١

٥١٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٢٠٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٠٢٤٢٬٥٢٥٢٤٢٬٥٢٥مجموع الوظيفة رقم  

٢١٢٤٢٬٥٢٥٢٤٢٬٥٢٥مجموع الفصل رقم  

١٣٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٢٢

٤١١

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
نفقات وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية

االقتصاد العام

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٬١٢٥١٬١٢٥قرطاسية للمكاتب١

١٬١٢٥١٬١٢٥كتب ومراجع وصحف٢

١٬٢٥٠١٬٢٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٣٬٥٠٠٣٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩

اخرى
٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠

٧٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٦٬٥٠٠٦٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٣٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٢٢

٤١١

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
نفقات وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية

االقتصاد العام

خدمات استهالكية ١٢

بريد٣
١٬٥٠٠١٬٥٠٠بريد١

٣١٬٥٠٠١٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠اعالنات١

١٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠مطبوعات٢

٣٬٧٥٠٣٬٧٥٠اعياد وتمثيل٣

١٬٥٠٠١٬٥٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٣٥٬٢٥٠٣٥٬٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٢٬٢٥٠٢٬٢٥٠استئجار سيارات واليات١

٦٢٬٢٥٠٢٬٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٩٦٬٠٠٠٩٦٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٬٥٠٠١٬٥٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٩٧٬٥٠٠٩٧٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٣٦٬٥٠٠١٣٦٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٣٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٢٢

٤١١

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
نفقات وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية

االقتصاد العام

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٨٬٠٠٠١٨٬٠٠٠المستشارون٤

٢١٨٬٠٠٠١٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٨٬٠٠٠١٨٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٣٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٢٢

٤١١

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
نفقات وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية

االقتصاد العام

نفقات مختلفة ١٦

وفود ومؤتمرات٤
٢٢٬٥٠٠٢٢٬٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٥٬٠٠٠٤٥٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤٦٧٬٥٠٠٦٧٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٣٧٬٥٠٠٣٧٬٥٠٠دراسات١

٥٣٧٬٥٠٠٣٧٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٠٥٬٠٠٠١٠٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤١١٢٦٦٬٠٠٠٢٦٦٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٢٦٦٬٠٠٠٢٦٦٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٤٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٢٣

١٠٧٢

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
نفقات وزير الدولة لشؤون النازحين

المهجرين

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٬٠٠٠١٬٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١١٬٠٠٠١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠محروقات سائلة١

٣٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٤١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٢٣

١٠٧٢

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
نفقات وزير الدولة لشؤون النازحين

المهجرين

خدمات استهالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠

٢٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٦٬٠٠٠٦٬٠٠٠مطبوعات٢

١٬٥٠٠١٬٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٧٬٥٠٠٧٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٥٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٥٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٥٠٩٬٥٠٠٥٠٩٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٤٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٢٣

١٠٧٢

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
نفقات وزير الدولة لشؤون النازحين

المهجرين

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٨٬٠٠٠١٨٬٠٠٠المستشارون٤

٢١٨٬٠٠٠١٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٨٬٠٠٠١٨٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٤٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٢٣

١٠٧٢

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
نفقات وزير الدولة لشؤون النازحين

المهجرين

نفقات مختلفة ١٦

وفود ومؤتمرات٤
٦٬٠٠٠٦٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٦٬٠٠٠٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٦٬٠٠٠٦٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٦٬٠٠٠٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٧٢٥٤٤٬٥٠٠٥٤٤٬٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٣٥٤٤٬٥٠٠٥٤٤٬٥٠٠مجموع الفصل رقم  

١٤٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٢٤

٤١١

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
نفقات وزير الدولة لشؤون التمكين االقتصادي للنساء والشباب

االقتصاد العام

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٬٠٠٠١٬٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١١٬٠٠٠١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠محروقات سائلة١

٣٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٤٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٢٤

٤١١

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
نفقات وزير الدولة لشؤون التمكين االقتصادي للنساء والشباب

االقتصاد العام

خدمات استهالكية ١٢

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤٬٥٠٠٤٬٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٧٬٥٠٠٢٧٬٥٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٣٢٬٠٠٠٣٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٣٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٣٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٦٢٬٠٠٠٦٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٤٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٢٤

٤١١

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
نفقات وزير الدولة لشؤون التمكين االقتصادي للنساء والشباب

االقتصاد العام

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٦٤٩٬٠٠٠٦٤٩٬٠٠٠مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٦٤٩٬٠٠٠ـ  مساهمة في برنامج االمم المتحدة االنمائي 

١٦٤٩٬٠٠٠٦٤٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٦٤٩٬٠٠٠٦٤٩٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤١١٧١٦٬٠٠٠٧١٦٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٤٧١٦٬٠٠٠٧١٦٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٤٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٢٠٠

١٠٧٢

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
الصندوق المركزي للمهجرين - رئاسة مجلس الوزراء

المهجرين

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٤٬٨٦١٬٠٠٠٤٬٦٠٠٬٠٠٠٢٦١٬٠٠٠مساهمة للرواتب واألجور١

١٬٠٥١٬٩٢٠-٧٤٨٬٠٨٠١٬٨٠٠٬٠٠٠مساهمات لنفقات جارية أخرى٢

٧٩٠٬٩٢٠-١٥٬٦٠٩٬٠٨٠٦٬٤٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٩٠٬٩٢٠-١٤٥٬٦٠٩٬٠٨٠٦٬٤٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٩٠٬٩٢٠-١٠٧٢٥٬٦٠٩٬٠٨٠٦٬٤٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٧٩٠٬٩٢٠-٢٠٠٥٬٦٠٩٬٠٨٠٦٬٤٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٤٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٢٠١

١٠٧١

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الجنوب - رئاسة مجلس الوزراء

حماية اجتماعية

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٢٬٨٥٤٬٢٦٢-١٢٬٨٤٠٬٣٥٨١٥٬٦٩٤٬٦٢٠مساهمة للرواتب واألجور١

٢٬٨٥٤٬٢٦٢-١١٢٬٨٤٠٬٣٥٨١٥٬٦٩٤٬٦٢٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٬٨٥٤٬٢٦٢-١٤١٢٬٨٤٠٬٣٥٨١٥٬٦٩٤٬٦٢٠مجموع البند  رقم  

٢٬٨٥٤٬٢٦٢-١٠٧١١٢٬٨٤٠٬٣٥٨١٥٬٦٩٤٬٦٢٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٬٨٥٤٬٢٦٢-٢٠١١٢٬٨٤٠٬٣٥٨١٥٬٦٩٤٬٦٢٠مجموع الفصل رقم  

١٤٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

المساهمات داخل القطاع العام١
٢٦٬٢٠٠٬٠٠٠٢٣٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٢٠٠٬٠٠٠مساهمة للرواتب واألجور١

٣٬٣٥٠٬٠٠٠-١٠٬١٥٠٬٠٠٠١٣٬٥٠٠٬٠٠٠مساهمات لنفقات جارية أخرى٢

  مليار مصاريف االحكام القضائية٨ـ  منها  
المحلية

١٥٠٬٠٠٠-١٣٦٬٣٥٠٬٠٠٠٣٦٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٠٬٠٠٠-١٤٣٦٬٣٥٠٬٠٠٠٣٦٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٥٠٬٠٠٠-٤٧٥١٣٦٬٣٥٠٬٠٠٠٣٦٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٥٠٬٠٠٠-٢٠٢٣٦٬٣٥٠٬٠٠٠٣٦٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٥٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

المساهمات داخل القطاع العام١
٨٠٠٬٠٠٠-٥٠٠٬٠٠٠١٬٣٠٠٬٠٠٠مساهمة للرواتب واألجور١

٤٦٠٬٣٧٠-١٬٩٦٢٬٦٣٠٢٬٤٢٣٬٠٠٠مساهمات لنفقات جارية أخرى٢

١٬٢٦٠٬٣٧٠-١٢٬٤٦٢٬٦٣٠٣٬٧٢٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٢٦٠٬٣٧٠-١٤٢٬٤٦٢٬٦٣٠٣٬٧٢٣٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٬٢٦٠٬٣٧٠-١٢١٢٬٤٦٢٬٦٣٠٣٬٧٢٣٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٬٢٦٠٬٣٧٠-٢٠٣٢٬٤٦٢٬٦٣٠٣٬٧٢٣٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٥١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

المساهمات داخل القطاع العام١
٤٬٨٠٠٬٠٠٠٤٬٨٠٠٬٠٠٠مساهمة للرواتب واألجور١

٧٥٤٬٠٠٠-٤٬٤٤٦٬٠٠٠٥٬٢٠٠٬٠٠٠مساهمات لنفقات جارية أخرى٢

٧٥٤٬٠٠٠-١٩٬٢٤٦٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٥٤٬٠٠٠-١٤٩٬٢٤٦٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٥٤٬٠٠٠-١٥٠٩٬٢٤٦٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٧٥٤٬٠٠٠-٢٠٤٩٬٢٤٦٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٥٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٢٠٥

١٢١

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
مؤسسة اليسار - رئاسة مجلس الوزراء

الشؤون االقتصادية

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٥٬٠٠٠-٢٬١٢٤٬٥٠٠٢٬١٢٩٬٥٠٠مساهمة للرواتب واألجور١

٤٢٣٬٢٥٦-٧٢٩٬١٩٤١٬١٥٢٬٤٥٠مساهمات لنفقات جارية أخرى٢

٤٢٨٬٢٥٦-١٢٬٨٥٣٬٦٩٤٣٬٢٨١٬٩٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٢٨٬٢٥٦-١٤٢٬٨٥٣٬٦٩٤٣٬٢٨١٬٩٥٠مجموع البند  رقم  

٤٢٨٬٢٥٦-١٢١٢٬٨٥٣٬٦٩٤٣٬٢٨١٬٩٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٢٨٬٢٥٦-٢٠٥٢٬٨٥٣٬٦٩٤٣٬٢٨١٬٩٥٠مجموع الفصل رقم  

١٥٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٢٠٧

١٢١

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
المجلس األعلى للخصخصة - رئاسة مجلس الوزراء

الشؤون االقتصادية

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
١٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠مساهمة للرواتب واألجور١

١٣٬٩٨٧٬٠٨٠١٣٬٩٨٧٬٠٨٠مساهمات لنفقات جارية أخرى٢

١١٤٬٩٨٧٬٠٨٠١٬٠٠٠٬٠٠٠١٣٬٩٨٧٬٠٨٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٤٬٩٨٧٬٠٨٠١٬٠٠٠٬٠٠٠١٣٬٩٨٧٬٠٨٠مجموع البند  رقم  

١٢١١٤٬٩٨٧٬٠٨٠١٬٠٠٠٬٠٠٠١٣٬٩٨٧٬٠٨٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٧١٤٬٩٨٧٬٠٨٠١٬٠٠٠٬٠٠٠١٣٬٩٨٧٬٠٨٠مجموع الفصل رقم  

١٥٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٢٠٨

١٤٤

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
مؤسسة المحفوظات الوطنية - رئاسة مجلس الوزراء

المحفوظات الوطنية

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
١٬٣٥٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٠٬٠٠٠مساهمة للرواتب واألجور١

٢٠٥٬٢٠٠-٨٧٤٬٨٠٠١٬٠٨٠٬٠٠٠مساهمات لنفقات جارية أخرى٢

١٢٬٢٢٤٬٨٠٠٢٬٠٨٠٬٠٠٠١٤٤٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢٬٢٢٤٬٨٠٠٢٬٠٨٠٬٠٠٠١٤٤٬٨٠٠مجموع البند  رقم  

١٤٤٢٬٢٢٤٬٨٠٠٢٬٠٨٠٬٠٠٠١٤٤٬٨٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٨٢٬٢٢٤٬٨٠٠٢٬٠٨٠٬٠٠٠١٤٤٬٨٠٠مجموع الفصل رقم  

١٥٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

المساهمات داخل القطاع العام١
٢٬٨٦٠٬٠٠٠٢٬٨٦٠٬٠٠٠مساهمة للرواتب واألجور١

٤١٧٬٦٠٠-٣٬٧٥٨٬٤٠٠٤٬١٧٦٬٠٠٠مساهمات لنفقات جارية أخرى٢

٤١٧٬٦٠٠-١٦٬٦١٨٬٤٠٠٧٬٠٣٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤١٧٬٦٠٠-١٤٦٬٦١٨٬٤٠٠٧٬٠٣٦٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤١٧٬٦٠٠-١٢١٦٬٦١٨٬٤٠٠٧٬٠٣٦٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤١٧٬٦٠٠-٢٠٩٦٬٦١٨٬٤٠٠٧٬٠٣٦٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٥٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٢١٠

١٢١

الجزء االول

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

الشؤون االقتصادية

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٥٢٨٬٠٠٠-٥٢٨٬٠٠٠١٬٠٥٦٬٠٠٠مساهمة للرواتب واألجور١

٥٢٨٬٠٠٠٥٢٨٬٠٠٠مساهمات لنفقات جارية أخرى٢

١١٬٠٥٦٬٠٠٠١٬٠٥٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٬٠٥٦٬٠٠٠١٬٠٥٦٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢١١٬٠٥٦٬٠٠٠١٬٠٥٦٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢١٠١٬٠٥٦٬٠٠٠١٬٠٥٦٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٥٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٢١١

١٠٩١

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
الهيئة العليا لإلغاثة - رئاسة مجلس الوزراء

حماية اجتماعية غير مصنفة

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
١٢٥٬٠٠٠-١٬١٢٥٬٠٠٠١٬٢٥٠٬٠٠٠مساهمات لنفقات جارية أخرى٢

١٢٥٬٠٠٠-١١٬١٢٥٬٠٠٠١٬٢٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٥٬٠٠٠-١٤١٬١٢٥٬٠٠٠١٬٢٥٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٥٬٠٠٠-١٠٩١١٬١٢٥٬٠٠٠١٬٢٥٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٢٥٬٠٠٠-٢١١١٬١٢٥٬٠٠٠١٬٢٥٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٥٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد٦
 اشتراكات ومساهمات الدولة في تعاونية موظفي١

الدولة
١١٬٣٠٠٬٠٠٠-٣١٦٬٧٠٠٬٠٠٠٣٢٨٬٠٠٠٬٠٠٠

١١٬٣٠٠٬٠٠٠-٦٣١٦٬٧٠٠٬٠٠٠٣٢٨٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٬٣٠٠٬٠٠٠-١٥٣١٦٬٧٠٠٬٠٠٠٣٢٨٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٬٣٠٠٬٠٠٠-١٠٩١٣١٦٬٧٠٠٬٠٠٠٣٢٨٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١١٬٣٠٠٬٠٠٠-٢١٢٣١٦٬٧٠٠٬٠٠٠٣٢٨٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٥٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٢١٣

١٤١

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
المعهد الوطني لإلدارة - مجلس الخدمة المدنية

وظيفة عامة

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٣٬٩٨١٬٨٠٠-١٬٣٣٠٬٢٠٠٥٬٣١٢٬٠٠٠مساهمة للرواتب واألجور١

٢٨٬٠٠٠-٧٢٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠مساهمات لنفقات جارية أخرى٢

٤٬٠٠٩٬٨٠٠-١١٬٤٠٢٬٢٠٠٥٬٤١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٬٠٠٩٬٨٠٠-١٤١٬٤٠٢٬٢٠٠٥٬٤١٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٬٠٠٩٬٨٠٠-١٤١١٬٤٠٢٬٢٠٠٥٬٤١٢٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٬٠٠٩٬٨٠٠-٢١٣١٬٤٠٢٬٢٠٠٥٬٤١٢٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٦٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

المساهمات داخل القطاع العام١
٥٠٠٬٠٠٠-٥٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠مساهمة للرواتب واألجور١

١٧١٬٠٠٠-٧٢٩٬٠٠٠٩٠٠٬٠٠٠مساهمات لنفقات جارية أخرى٢

٦٧١٬٠٠٠-١١٬٢٢٩٬٠٠٠١٬٩٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٧١٬٠٠٠-١٤١٬٢٢٩٬٠٠٠١٬٩٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٧١٬٠٠٠-٣٢١١٬٢٢٩٬٠٠٠١٬٩٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٧١٬٠٠٠-٢٣٨١٬٢٢٩٬٠٠٠١٬٩٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٦١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٣

٢٣٩

١٢١

الجزء االول

رئاسة مجلس الوزراء
المؤسسة العامة لالسواق االستهالكية - رئاسة مجلس الوزراء

الشؤون االقتصادية

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٨٧٨٬٠٠٠٨٧١٬٠٠٠٧٬٠٠٠مساهمة للرواتب واألجور١

١٨٧٨٬٠٠٠٨٧١٬٠٠٠٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٨٧٨٬٠٠٠٨٧١٬٠٠٠٧٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢١٨٧٨٬٠٠٠٨٧١٬٠٠٠٧٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٩٨٧٨٬٠٠٠٨٧١٬٠٠٠٧٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٤٬٠١٨٬٠٣٥-٣٦٥٣٬١٠١٬٩٠٢٦٦٧٬١١٩٬٩٣٧مجموع الباب  رقم  

١٦٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٤

١

١١٤

الجزء االول

المجلس الدستوري
المجلس الدستوري

المجلس الدستوري

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٬٥٠٠٢٬٥٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٣٬٠٠٠١٣٬٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢٨٨-٨٦٤١٬١٥٢لوازم مكتبية اخرى٩

٢٨٨-١١٦٬٣٦٤١٦٬٦٥٢مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٬٦٠٠-٤٬٨٠٠٦٬٤٠٠مالبس١

٧٬٦٨٠٧٬٦٨٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٬٦٠٠-٢١٢٬٤٨٠١٤٬٠٨٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٦٤٠-١٬٩٢٠٢٬٥٦٠محروقات سائلة١

٦٤٠-٣١٬٩٢٠٢٬٥٦٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١١٬٢٠٠١١٬٢٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

١٧٬٦٠٠١٧٬٦٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٧٬٢٠٠٧٬٢٠٠

٧٣٨٬٠٠٠٣٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٬٥٢٨-١١٦٨٬٧٦٤٧١٬٢٩٢مجموع البند  رقم  

١٦٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٤

١

١١٤

الجزء االول

المجلس الدستوري
المجلس الدستوري

المجلس الدستوري

خدمات استهالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠

٢٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٣٬٠٠٠١٣٬٠٠٠مطبوعات٢

٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١٬٢٠٠-١٬٢٠٠٢٬٤٠٠عالقات عامة اخرى٩

١٬٢٠٠-٤١٩٬٢٠٠٢٠٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٬٥٠٠٢٬٥٠٠تامين١

٥٢٬٥٠٠٢٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٢٬٠٠٠٢٢٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٣٤٬٠٠٠٣٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٢٠٠-١٢٦٣٬٧٠٠٦٤٬٩٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٤

١

١١٤

الجزء االول

المجلس الدستوري
المجلس الدستوري

المجلس الدستوري

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

تعويضات٣
١٬٥٧٩٬٢٠٠١٬٥٧٩٬٢٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١٬٥٧٩٬٢٠٠١٬٥٧٩٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٦٬٤٠٠-٦٬٤٠٠١٢٬٨٠٠مكافاءات١

٦٬٤٠٠-٥٦٬٤٠٠١٢٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٬٤٠٠-١٣١٬٥٨٥٬٦٠٠١٬٥٩٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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  

١٦٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٤

١

١١٤

الجزء االول

المجلس الدستوري
المجلس الدستوري

المجلس الدستوري

نفقات مختلفة ١٦

وفود ومؤتمرات٤
٢٬٠٠٠-٦٬٠٠٠٨٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٢٬٥٠٠-٣٧٬٥٠٠٥٠٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

١٤٬٥٠٠-٤٤٣٬٥٠٠٥٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٬٥٠٠-١٦٦٣٬٥٠٠٧٨٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٤٬٦٢٨-١١٤١٬٧٩٦٬٥٦٤١٬٨٢١٬١٩٢مجموع الوظيفة رقم  

٢٤٬٦٢٨-١١٬٧٩٦٬٥٦٤١٬٨٢١٬١٩٢مجموع الفصل رقم  

٢٤٬٦٢٨-٤١٬٧٩٦٬٥٦٤١٬٨٢١٬١٩٢مجموع الباب  رقم  

١٦٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٥

١

٣٣٠

الجزء االول

وزارة العدل
االدارة المركزية

العدل

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٨٬٠٠٠-١٠٠٬٠٠٠١٢٨٬٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٨٠٬٠٠٠-٢٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٬٠٠٠-٥٬٠٠٠١٠٬٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٣٬٠٠٠-١١٢٥٬٠٠٠٢٣٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٧٨٬٠٠٠-٥٠٬٠٠٠١٢٨٬٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧٨٬٠٠٠-٢٥٠٬٠٠٠١٢٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٦٬٥٦٠-١٩٬٦٨٠٢٦٬٢٤٠محروقات سائلة١

٦٬٥٦٠-٣١٩٬٦٨٠٢٦٬٢٤٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢٨٨-١٬٦٣٢١٬٩٢٠مبيدات١

٢٨٨-٥١٬٦٣٢١٬٩٢٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٩٦٠-٩٦٠١٬٩٢٠اسمدة١

٢٨٨-١٬٦٣٢١٬٩٢٠بذور ونصوب وشتول٣

١٬٢٤٨-٦٢٬٥٩٢٣٬٨٤٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٢٠٬٠٠٠-٢٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥٠٬٠٠٠-٣٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠

٧٠٬٠٠٠-٧٣٥٠٬٠٠٠٤٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٦٩٬٠٩٦-١١٥٤٨٬٩٠٤٨١٨٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٥

١

٣٣٠

الجزء االول

وزارة العدل
االدارة المركزية

العدل

خدمات استهالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٢٠٬٠٠٠-٨٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠

٢٠٬٠٠٠-٢٨٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٤٬٠٠٠-٤٠٬٠٠٠٦٤٬٠٠٠بريد١

٢٤٬٠٠٠-٣٤٠٬٠٠٠٦٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٠٬٠٠٠-٢٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠اعالنات١

١٠٬٠٠٠-٨٦٬٠٠٠٩٦٬٠٠٠مطبوعات٢

١٦٬٠٠٠-١٦٬٠٠٠٣٢٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٣٦٬٠٠٠-٤١٢٢٬٠٠٠١٥٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٥٬٠٠٠٤٬٠٠٠١٬٠٠٠تامين١

٥٥٬٠٠٠٤٬٠٠٠١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٢٬٠٠٠-١٨٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٤٬٨٠٠-٢٨١٬٢٠٠٢٩٦٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٦٬٨٠٠-٩٢٩٩٬٢٠٠٣١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٥٬٨٠٠-١٢٥٤٦٬٢٠٠٦٤٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٥

١

٣٣٠

الجزء االول

وزارة العدل
االدارة المركزية

العدل

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣٬٥٠٠١٠٣٬٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتها١

٦٬٨١٠٬٠٠٠٦٬٥٦٠٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦٬٩١٣٬٥٠٠٦٬٦٦٣٬٥٠٠٢٥٠٬٠٠٠مجموع 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
٣١٬٥٠٠-٧٣٬٥٠٠١٠٥٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٢٠٬٦٢٥-٣٦١٬٨٧٥٤٨٢٬٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٢٥٬٠٠٠-٣٧٥٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٧٧٬١٢٥-٣٨١٠٬٣٧٥١٬٠٨٧٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٧٥٬٠٠٠-٤٥٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠مكافاءات١

٧٥٬٠٠٠-٥٤٥٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٢٬١٢٥-١٣١١٬١٨٩٬٣٧٥١١٬٢٩١٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٧٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٥

١

٣٣٠

الجزء االول

وزارة العدل
االدارة المركزية

العدل

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٣٠٬١٥٠٣٠٬١٥٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٣٠٬١٥٠٣٠٬١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣٠٬١٥٠٣٠٬١٥٠مجموع البند  رقم  

١٧١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٥

١

٣٣٠

الجزء االول

وزارة العدل
االدارة المركزية

العدل

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٧٬٠٠٠-٣٬٠٠٠١٠٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٧٬٠٠٠-٣٣٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٥٬٠٠٠-١٥٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٥٬٠٠٠-٤١٥٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٢٥٬٠٠٠-٢٥٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠دراسات١

٢٥٬٠٠٠-٥٢٥٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٧٬٠٠٠-٥٬٠٠٠١٢٬٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٦٬٠٠٠-١٤٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٣٬٠٠٠-٩١٩٬٠٠٠٣٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠٬٠٠٠-١٦٦٢٬٠٠٠١١٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥١٧٬٠٢١-٣٣٠١٢٬٣٧٦٬٦٢٩١٢٬٨٩٣٬٦٥٠مجموع الوظيفة رقم  

١٧٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٥

١

٣٣٧

الجزء االول

وزارة العدل
االدارة المركزية

المحاكم الدينية

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
١٬٠٢٥٬٠٠٠-٣٬٠٧٥٬٠٠٠٤٬١٠٠٬٠٠٠عطاءات الى جهات خاصة٢

المحاكم الروحية المسيحية

١٬٠٢٥٬٠٠٠-٢٣٬٠٧٥٬٠٠٠٤٬١٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٠٢٥٬٠٠٠-١٤٣٬٠٧٥٬٠٠٠٤٬١٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٬٠٢٥٬٠٠٠-٣٣٧٣٬٠٧٥٬٠٠٠٤٬١٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٧٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٥

١

١٠٤١

الجزء االول

وزارة العدل
االدارة المركزية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢٥٬٠٠٠-١٠٠٬٠٠٠١٢٥٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٥٬٠٠٠-٣١٠٠٬٠٠٠١٢٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٥٬٠٠٠-٧٥٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢٥٬٠٠٠-٧٧٥٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠٬٠٠٠-١٥١٧٥٬٠٠٠٢٢٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠٬٠٠٠-١٠٤١١٧٥٬٠٠٠٢٢٥٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٧٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٥

١

١٠٩١

الجزء االول

وزارة العدل
االدارة المركزية

حماية اجتماعية غير مصنفة

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
١٤٠٬٠٠٠-٥٦٠٬٠٠٠٧٠٠٬٠٠٠مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح١

 مساهمة للمؤسسات التي تعنى بالقاصرين
والقاصرات المنحرفين

١٤٠٬٠٠٠-٢٥٦٠٬٠٠٠٧٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٠٬٠٠٠-١٤٥٦٠٬٠٠٠٧٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٧٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٥

١

١٠٩١

الجزء االول

وزارة العدل
االدارة المركزية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد٦
 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد٣

القضاة
١٬٢٠٠٬٠٠٠-١٠٬٨٠٠٬٠٠٠١٢٬٠٠٠٬٠٠٠

 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد٨
المساعدين القضائيين

١١٠٬٠٠٠-٩٩٠٬٠٠٠١٬١٠٠٬٠٠٠

١٬٣١٠٬٠٠٠-٦١١٬٧٩٠٬٠٠٠١٣٬١٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٣١٠٬٠٠٠-١٥١١٬٧٩٠٬٠٠٠١٣٬١٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٬٤٥٠٬٠٠٠-١٠٩١١٢٬٣٥٠٬٠٠٠١٣٬٨٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٬٠٤٢٬٠٢١-١٢٧٬٩٧٦٬٦٢٩٣١٬٠١٨٬٦٥٠مجموع الفصل رقم  

١٧٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٥

٢

٣٣٥

الجزء االول

وزارة العدل
المحاكم العدلية

المحاكم االدارية والمدنية

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٥٬٠٠٠-١٠٠٬٠٠٠١٢٥٬٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤٬٠٠٠-٦٬٠٠٠١٠٬٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٩٬٠٠٠-١١٠٦٬٠٠٠١٣٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٥٬٠٠٠-١٠٠٬٠٠٠١٢٥٬٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٩٬٠٠٠-٥١٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣٤٬٠٠٠-٢١٥١٬٠٠٠١٨٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٣٦٠-٢٬٠٤٠٢٬٤٠٠مبيدات١

٣٦٠-٥٢٬٠٤٠٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
١٬٢٠٠-١٬٢٠٠٢٬٤٠٠اسمدة١

٣٦٠-٢٬٠٤٠٢٬٤٠٠بذور ونصوب وشتول٣

١٬٥٦٠-٦٣٬٢٤٠٤٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٧٠٬٠٠٠٧٠٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٨٠٠٬٠٠٠٨٠٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

١٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠

٧١٬٩٢٠٬٠٠٠١٬٩٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٤٬٩٢٠-١١٢٬١٨٢٬٢٨٠٢٬٢٤٧٬٢٠٠مجموع البند  رقم  

١٧٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٥

٢

٣٣٥

الجزء االول

وزارة العدل
المحاكم العدلية

المحاكم االدارية والمدنية

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٦٤٤٬٠٠٠٦٤٤٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١٦٤٤٬٠٠٠٦٤٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٨٠٬٠٠٠-١٧٠٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠

٨٠٬٠٠٠-٢١٧٠٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٠٠٬٠٠٠-٧٥٠٬٠٠٠٨٥٠٬٠٠٠بريد١

١٠٠٬٠٠٠-٣٧٥٠٬٠٠٠٨٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٠٬٠٠٠-٨٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠اعالنات١

٢٠٬٠٠٠-١٠٠٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠مطبوعات٢

١٠٬٠٠٠-١٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٥٠٬٠٠٠-٤١٩٠٬٠٠٠٢٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٧٢٠٬٠٠٠٧٢٠٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٦٢٬٥٠٠-١٬١٨٧٬٥٠٠١٬٢٥٠٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٦٢٬٥٠٠-٩١٬٩٠٧٬٥٠٠١٬٩٧٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٩٢٬٥٠٠-١٢٣٬٦٦١٬٥٠٠٣٬٩٥٤٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٧٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٥

٢

٣٣٥

الجزء االول

وزارة العدل
المحاكم العدلية

المحاكم االدارية والمدنية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٦٧٬٨٨٤٬٠٠٠٦٤٬١٩٧٬٨٨٨٣٬٦٨٦٬١١٢رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦٧٬٨٨٤٬٠٠٠٦٤٬١٩٧٬٨٨٨٣٬٦٨٦٬١١٢مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٥١٠٬٦٤٠٥١٠٬٦٤٠اجور االجراء٢

٢٥١٠٬٦٤٠٥١٠٬٦٤٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣٦٬٧٥٠-٨٥٬٧٥٠١٢٢٬٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٣٩٬٦٠٠-٢٬٥٠٠٬٠٠٠٣٬٠٣٩٬٦٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥٠٠٬٠٠٠٣٧٥٬٠٠٠١٢٥٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٤٥١٬٣٥٠-٣٣٬٠٨٥٬٧٥٠٣٬٥٣٧٬١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٧٥٬٠٠٠-٤٥٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠مكافاءات١

٧٥٬٠٠٠-٥٤٥٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٧١٬٥٢٥٬٣٩٠٦٨٬٣٦٥٬٦٢٨٣٬١٥٩٬٧٦٢مجموع البند  رقم  

١٧٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٥

٢

٣٣٥

الجزء االول

وزارة العدل
المحاكم العدلية

المحاكم االدارية والمدنية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٢٬٠٠٠-٣٬٠٠٠١٥٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٢٬٠٠٠-٣٣٬٠٠٠١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٬٢٠٠-٢٬٨٠٠٤٬٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٥٬٠٠٠-٥٬٠٠٠١٠٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٦٬٢٠٠-٩٧٬٨٠٠١٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٨٬٢٠٠-١٦١٠٬٨٠٠٢٩٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٥٧٧٬٣٧٩٬٩٧٠٧٤٬٥٩٥٬٨٢٨٢٬٧٨٤٬١٤٢مجموع الوظيفة رقم  

١٨٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٥

٢

١٠٤١

الجزء االول

وزارة العدل
المحاكم العدلية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥٠٠٬٠٠٠-١٬٢٠٠٬٠٠٠١٬٧٠٠٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٥٠٠٬٠٠٠-٣١٬٢٠٠٬٠٠٠١٬٧٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠٠٬٠٠٠-١٥١٬٢٠٠٬٠٠٠١٬٧٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠٠٬٠٠٠-١٠٤١١٬٢٠٠٬٠٠٠١٬٧٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٧٨٬٥٧٩٬٩٧٠٧٦٬٢٩٥٬٨٢٨٢٬٢٨٤٬١٤٢مجموع الفصل رقم  

١٨١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٥

٣

٣٣٢

الجزء االول

وزارة العدل
مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٤٬٧٣٦-١٨٬٩٤٤٢٣٬٦٨٠قرطاسية للمكاتب١

٩٬٦٠٠-٢٨٬٨٠٠٣٨٬٤٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣٢٠-٩٦٠١٬٢٨٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٤٬٦٥٦-١٤٨٬٧٠٤٦٣٬٣٦٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٤٬٢٠٠-٢٣٬٨٠٠٢٨٬٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٦٬٥٦٠-٢٦٬٢٤٠٣٢٬٨٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٠٬٧٦٠-٢٥٠٬٠٤٠٦٠٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٦٬٠٠٠٦٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٨٠٬٨٠٠٨٠٬٨٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

١٤٤٬٠٠٠١٤٤٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٤٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠

٧٢٧٠٬٨٠٠٢٧٠٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٥٬٤١٦-١١٣٦٩٬٥٤٤٣٩٤٬٩٦٠مجموع البند  رقم  

١٨٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٥

٣

٣٣٢

الجزء االول

وزارة العدل
مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٬٠٠٠٬٠٠٠-١٬٠٠٠٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

٨٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتها٣

١٬٠٠٠٬٠٠٠-١٨٠٬٠٠٠١٬٠٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٥٬٤٠٠-١٦٬٢٠٠٢١٬٦٠٠

٥٬٤٠٠-٢١٦٬٢٠٠٢١٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٩٬٠٠٠٨٬٨٠٠٢٠٠بريد١

٣٩٬٠٠٠٨٬٨٠٠٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣٬٠٠٠٢٬٤٠٠٦٠٠اعالنات١

٩٬٦٠٠٩٬٦٠٠مطبوعات٢

٨٬٠٠٠-٨٬٠٠٠١٦٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٧٬٤٠٠-٤٢٠٬٦٠٠٢٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٤٬٨٠٠٤٬٨٠٠بدالت اتعاب٢

١٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٠٤٬٨٠٠١٠٤٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٠١٢٬٦٠٠-١٢٢٣٠٬٦٠٠١٬٢٤٣٬٢٠٠مجموع البند  رقم  

١٨٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٥

٣

٣٣٢

الجزء االول

وزارة العدل
مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٥٬٥٤٦٬١٢٨٥٬٣٧٠٬٠٠٠١٧٦٬١٢٨رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥٬٥٤٦٬١٢٨٥٬٣٧٠٬٠٠٠١٧٦٬١٢٨مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٨٬٤٠٠-٧٥٬٦٠٠٨٤٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢١٬٧٥٠-١١٠٬٠٠٠١٣١٬٧٥٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٠٬١٥٠-٣١٨٥٬٦٠٠٢١٥٬٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مكافاءات١

٥٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٥٬٧٥١٬٧٢٨٥٬٦٠٥٬٧٥٠١٤٥٬٩٧٨مجموع البند  رقم  

١٨٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٥

٣

٣٣٢

الجزء االول

وزارة العدل
مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٣٬٠٠٠٢٬٤٠٠٦٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٣٬٠٠٠٢٬٤٠٠٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣٬٠٠٠٢٬٤٠٠٦٠٠مجموع البند  رقم  

١٨٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٥

٣

٣٣٢

الجزء االول

وزارة العدل
مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٬٤٠٠-٢٬٤٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢٬٤٠٠-٣٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٢٬٥٠٠-٣٧٬٥٠٠٤٠٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢٬٥٠٠-٤٣٧٬٥٠٠٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٢٤٬٠٠٠-٢٤٬٠٠٠دراسات١

٢٤٬٠٠٠-٥٢٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣٬٣٦٠-٧٬٨٤٠١١٬٢٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣٬٣٦٠-٩٧٬٨٤٠١١٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٢٬٢٦٠-١٦٤٥٬٣٤٠٧٧٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

٩٢٣٬٦٩٨-٣٣٢٦٬٤٠٠٬٢١٢٧٬٣٢٣٬٩١٠مجموع الوظيفة رقم  

١٨٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٥

٣

١٠٤١

الجزء االول

وزارة العدل
مجلس شورى الدولة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢٠٬٠٠٠-٥٠٬٠٠٠٧٠٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٠٬٠٠٠-٣٥٠٬٠٠٠٧٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٠٬٠٠٠-١٥٥٠٬٠٠٠٧٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٠٬٠٠٠-١٠٤١٥٠٬٠٠٠٧٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٩٤٣٬٦٩٨-٣٦٬٤٥٠٬٢١٢٧٬٣٩٣٬٩١٠مجموع الفصل رقم  

١٨٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٥

٤

٣٣٥

الجزء االول

وزارة العدل
محكمة التمييز

المحاكم االدارية والمدنية

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣٬٧٨٠-١٣٬٠٢٠١٦٬٨٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٨٬٧٥٠١٧٬٦٤٠١٬١١٠كتب ومراجع وصحف٢

٢٬٦٧٠-١٣١٬٧٧٠٣٤٬٤٤٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٬٢٥٠٢٬٢٥٠محروقات سائلة١

٣٢٬٢٥٠٢٬٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٢٠-١١٣٧٬٠٢٠٣٧٬٤٤٠مجموع البند  رقم  

١٨٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٥

٤

٣٣٥

الجزء االول

وزارة العدل
محكمة التمييز

المحاكم االدارية والمدنية

خدمات استهالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠

٢١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٬١٠٠-٤٬٥٠٠٥٬٦٠٠بريد١

١٬١٠٠-٣٤٬٥٠٠٥٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤٬٠٠٠٣٬٠٠٠١٬٠٠٠اعالنات١

٢٥٬٠٠٠١٤٬٨٠٠١٠٬٢٠٠مطبوعات٢

١٢٬٠٠٠-١٢٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٨٠٠-٤٤١٬٠٠٠٤١٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٥٬٠٠٠٤٬٠٠٠١٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٥٥٬٠٠٠٤٬٠٠٠٥١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١١٠٬٥٠٠٦١٬٤٠٠٤٩٬١٠٠مجموع البند  رقم  

١٨٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٥

٤

٣٣٥

الجزء االول

وزارة العدل
محكمة التمييز

المحاكم االدارية والمدنية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

تعويضات٣
٤٬٢٠٠-٣٧٬٨٠٠٤٢٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤٬٢٠٠-٣٣٧٬٨٠٠٤٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٦٬٠٠٠-١٦٬٠٠٠٣٢٬٠٠٠مكافاءات١

١٦٬٠٠٠-٥١٦٬٠٠٠٣٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٠٬٢٠٠-١٣٥٣٬٨٠٠٧٤٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٩٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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  

١٩١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٥

٤

٣٣٥

الجزء االول

وزارة العدل
محكمة التمييز

المحاكم االدارية والمدنية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣٬٠٠٠-٣٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٬٠٠٠-٣٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠دراسات١

٥٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٩٩٬٠٠٠٩٩٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

  ل .ل  لزوم المدعي٥٩٫٥٠٠٫٠٠٠منها 
العام التمييزي

٩٩٩٬٠٠٠٩٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٬٠٠٠-١٦١٧٤٬٠٠٠١٧٧٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٥٣٩٥٬٣٢٠٣٦٩٬٨٤٠٢٥٬٤٨٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٣٩٥٬٣٢٠٣٦٩٬٨٤٠٢٥٬٤٨٠مجموع الفصل رقم  

١٬٦٧٦٬٠٩٧-٥١١٣٬٤٠٢٬١٣١١١٥٬٠٧٨٬٢٢٨مجموع الباب  رقم  

١٩٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٦

١

١٣٠

الجزء االول

وزارة الخارجية و المغتربين
االدارة المركزية

الشؤون الخارجية

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٦٤٬٠٠٠٦٤٬٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٣١٬٤٠٠-٧٬٠٠٠٣٨٬٤٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢٬٦٥٠-٣٬٧٥٠٦٬٤٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٣٤٬٠٥٠-١٧٤٬٧٥٠١٠٨٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥٬١٠٠-٤٬٥٠٠٩٬٦٠٠مالبس١

٣٤٬٤٠٠٢٩٬١٢٠٥٬٢٨٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣٬٢٠٠-٣٬٢٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٣٬٠٢٠-٢٣٨٬٩٠٠٤١٬٩٢٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣٬٠٠٠-٣٠٬٠٠٠٣٣٬٠٠٠محروقات سائلة١

٣٬٠٠٠-٣٣٠٬٠٠٠٣٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٤٬٢٥٠٣٬٢٠٠١٬٠٥٠مبيدات١

٥٤٬٢٥٠٣٬٢٠٠١٬٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٨٥٠٦٤٠٢١٠اسمدة١

٢٬٥٥٠١٬٩٢٠٦٣٠بذور ونصوب وشتول٣

٦٣٬٤٠٠٢٬٥٦٠٨٤٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
١٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٠٠٬٠٠٠-٧٠٬٠٠٠١٧٠٬٠٠٠

١٠٠٬٠٠٠-٧٤٨٥٬٠٠٠٥٨٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٩٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٦

١

١٣٠

الجزء االول

وزارة الخارجية و المغتربين
االدارة المركزية

الشؤون الخارجية

١٣٨٬١٨٠-١١٦٣٦٬٣٠٠٧٧٤٬٤٨٠مجموع البند  رقم  

١٩٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٦

١

١٣٠

الجزء االول

وزارة الخارجية و المغتربين
االدارة المركزية

الشؤون الخارجية

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٩٥٠٬٠٠٠٩٠٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

٨٠٠٬٠٠٠-١٤٬٢٠٠٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٬٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتها٣

ايجار مبنى االسكوا 

٧٥٠٬٠٠٠-١١٥٬١٥٠٬٠٠٠١٥٬٩٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
١٥٬٠٠٠-٤٥٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠

١٥٬٠٠٠-٢٤٥٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٠٬٠٠٠-٣٠٠٬٠٠٠٣٢٠٬٠٠٠بريد١

٢٠٬٠٠٠-٣٣٠٠٬٠٠٠٣٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠اعالنات١

١٤٬٠٠٠-٥٠٬٠٠٠٦٤٬٠٠٠مطبوعات٢

٣٠٠٬٠٠٠٢٨٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٠٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٧٩٠٬٠٠٠٧٨٤٬٠٠٠٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٤٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠تامين١

٥٤٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٧٬٥٠٠-٧٬٥٠٠١٥٬٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٧٬٥٠٠-٦٧٬٥٠٠١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٤٠٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٦٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٩٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٦

١

١٣٠

الجزء االول

وزارة الخارجية و المغتربين
االدارة المركزية

الشؤون الخارجية

٩٤٦٠٬٠٠٠٤٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٨٦٬٥٠٠-١٢١٦٬٧٩٢٬٥٠٠١٧٬٥٧٩٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٩٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٦

١

١٣٠

الجزء االول

وزارة الخارجية و المغتربين
االدارة المركزية

الشؤون الخارجية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣٬٥٠٠١٠٣٬٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتها١

١٠٬٣٦٤-٢٬٧٢٣٬٧٠٠٢٬٧٣٤٬٠٦٤رواتب الموظفين الدائمين٢

١٠٬٣٦٤-١٢٬٨٢٧٬٢٠٠٢٬٨٣٧٬٥٦٤مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٧١٬٧٤٠-١٬٤٦٦٬٤٤٨١٬٦٣٨٬١٨٨رواتب المتعاقدين١

١٦٬٠٠٠-١٦٬٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠المستشارون٤

١٨٧٬٧٤٠-٢١٬٥٠٢٬٤٤٨١٬٦٩٠٬١٨٨مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٩٤٬٠٠٠-٣٥٠٬٠٠٠٦٤٤٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٨٤٬٨٠٠-٥٢٧٬٢٠٠٦١٢٬٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٨٣٬٢٨٠٥٢٬٠٠٠٣١٬٢٨٠تعويضات مختلفة٩

٣٤٧٬٥٢٠-٣٩٦٠٬٤٨٠١٬٣٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٠٠٬٠٠٠-١٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠مكافاءات١

١٠٠٬٠٠٠-٥١٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٤٥٬٦٢٤-١٣٥٬٣٩٠٬١٢٨٦٬٠٣٥٬٧٥٢مجموع البند  رقم  

١٩٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٦

١

١٣٠

الجزء االول

وزارة الخارجية و المغتربين
االدارة المركزية

الشؤون الخارجية

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
٢٠٬٠٠٠-٢٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح١

منتدى السفراء اللبنانيين

٢٠٬٠٠٠-٢٢٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
٥٠٠٬٠٠٠-٨٬٠٠٠٬٠٠٠٨٬٥٠٠٬٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٥٠٠٬٠٠٠-٦٨٬٠٠٠٬٠٠٠٨٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٢٠٬٠٠٠-١٤٨٬٠٢٠٬٠٠٠٨٬٥٤٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٩٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٦

١

١٣٠

الجزء االول

وزارة الخارجية و المغتربين
االدارة المركزية

الشؤون الخارجية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٬٥٠٠٬٠٠٠-٢٬٥٠٠٬٠٠٠٤٬٠٠٠٬٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

١٬٥٠٠٬٠٠٠-٣٢٬٥١٥٬٠٠٠٤٬٠١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣٬٠٠٠٬٠٠٠-٤٬٠٠٠٬٠٠٠٧٬٠٠٠٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٣٬٠٠٠٬٠٠٠-٤٥٬٠٠٠٬٠٠٠٨٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢٦٠٬٠٠٠-١٤٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٦٠٬٠٠٠-٩١٤٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٬٧٦٠٬٠٠٠-١٦٧٬٦٥٥٬٠٠٠١٢٬٤١٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٬٨٥٠٬٣٠٤-١٣٠٣٨٬٤٩٣٬٩٢٨٤٥٬٣٤٤٬٢٣٢مجموع الوظيفة رقم  

١٩٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٦

١

١٠٤١

الجزء االول

وزارة الخارجية و المغتربين
االدارة المركزية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١١٬٤٣٢-٥٣٬٥٦٨٦٥٬٠٠٠تعويضات عائلية١

١١٬٤٣٢-٣٥٣٬٥٦٨٦٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣٥٬٠٠٠٣٥٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٣٥٬٠٠٠٣٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٬٤٣٢-١٥٨٨٬٥٦٨١٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٬٤٣٢-١٠٤١٨٨٬٥٦٨١٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٠٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٦

١

١٠٩١

الجزء االول

وزارة الخارجية و المغتربين
االدارة المركزية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢٤٬١٢٠٢٤٬١٢٠تقديمات مدرسية٦

٤٢٤٬١٢٠٢٤٬١٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٤٬١٢٠٢٤٬١٢٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢٤٬١٢٠٢٤٬١٢٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٬٨٣٧٬٦١٦-١٣٨٬٦٠٦٬٦١٦٤٥٬٤٤٤٬٢٣٢مجموع الفصل رقم  

٢٠١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٦

٢

١٣٠

الجزء االول

وزارة الخارجية و المغتربين
البعثات في الخارج

الشؤون الخارجية

مواد استهالكية ١١

لوازم ادارية٢
٦٬٠٠٠٬٠٠٠٥٬٢٩٩٬٤٥٨٧٠٠٬٥٤٢لوازم ادارية اخرى٩

٤٠٠٬٠٠٠ـ  قرطاسية للمكاتب 

٤٠٠٬٠٠٠ـ  كتب ومراجع وصحف 

٢٠٠٬٠٠٠ـ  لوازم مكتبية اخرى 

٢٠٠٬٠٠٠ـ  مالبس 

 نفقات مياه وكهرباء واتصاالت سلكية 
والسلكية

٣٬١٠٠٬٠٠٠

٥٠٠٬٠٠٠ـ  مطبوعات 

٦٠٠٬٠٠٠ـ  بريد 

٦٠٠٬٠٠٠ـ  نفقات شتى 

٢٦٬٠٠٠٬٠٠٠٥٬٢٩٩٬٤٥٨٧٠٠٬٥٤٢مجموع الفقرة  رقم  

١١٦٬٠٠٠٬٠٠٠٥٬٢٩٩٬٤٥٨٧٠٠٬٥٤٢مجموع البند  رقم  

٢٠٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٦

٢

١٣٠

الجزء االول

وزارة الخارجية و المغتربين
البعثات في الخارج

الشؤون الخارجية

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٬٦٠٠٬٠٠٠-٩٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٦٠٠٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١٬٥٠٠٬٠٠٠-١٣٬٠٠٠٬٠٠٠١٤٬٥٠٠٬٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتها٣

٣٬١٠٠٬٠٠٠-١٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠٢٥٬١٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٬٨٠٠٬٠٠٠-٣٬٥٠٠٬٠٠٠٦٬٣٠٠٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٬٨٠٠٬٠٠٠-٤٣٬٥٠٠٬٠٠٠٦٬٣٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٬٩٠٠٬٠٠٠-١٢٢٥٬٥٠٠٬٠٠٠٣١٬٤٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٠٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٦

٢

١٣٠

الجزء االول

وزارة الخارجية و المغتربين
البعثات في الخارج

الشؤون الخارجية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٤٩٬٣٤٠٬٠٠٠٤٢٬٢٠١٬٠٥٢٧٬١٣٨٬٩٤٨رواتب الموظفين الدائمين٢

٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠رواتب الموظفين المؤقتين٣

١٨٩٬٣٤٠٬٠٠٠٨٢٬٢٠١٬٠٥٢٧٬١٣٨٬٩٤٨مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٤٬٥٠٠٬٠٠٠٤٬٥٠٠٬٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٤٬٥٠٠٬٠٠٠٤٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

(بدل سكن)

٣٢٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٩٥٬٨٤٠٬٠٠٠٨٤٬٢٠١٬٠٥٢١١٬٦٣٨٬٩٤٨مجموع البند  رقم  

٢٠٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٥١٢٬٥٠٠-١٬٩٨٧٬٥٠٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٥١٢٬٥٠٠-٣١٬٩٨٧٬٥٠٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥١٢٬٥٠٠-١٦١٬٩٨٧٬٥٠٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٣٠١٢٩٬٣٢٧٬٥٠٠١٢٣٬٤٠٠٬٥١٠٥٬٩٢٦٬٩٩٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٣٧٬٨٠٠-١٬٢٦٢٬٢٠٠١٬٣٠٠٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٧٬٨٠٠-٣١٬٢٦٢٬٢٠٠١٬٣٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٧٬٨٠٠-١٥١٬٢٦٢٬٢٠٠١٬٣٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٧٬٨٠٠-١٠٤١١٬٢٦٢٬٢٠٠١٬٣٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١٣٠٬٥٨٩٬٧٠٠١٢٤٬٧٠٠٬٥١٠٥٬٨٨٩٬١٩٠مجموع الفصل رقم  

٢٠٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٦

٣

١٣٠

الجزء االول

وزارة الخارجية و المغتربين
المديرية العامة للمغتربين

الشؤون الخارجية

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٤٬٧٠٧-٢٬٩٧٣٧٬٦٨٠قرطاسية للمكاتب١

٩٬٣٠٠-٣٬٥٠٠١٢٬٨٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٤٬٠٠٧-١٦٬٤٧٣٢٠٬٤٨٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٬٦٠٠-١٬٦٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٬٦٠٠-٢١٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٬٩٦٠-١٬٨٨٠٣٬٨٤٠محروقات سائلة١

١٬٩٦٠-٣١٬٨٨٠٣٬٨٤٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠

٧٥٢٬٠٠٠٥٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٧٬٥٦٧-١١٦٠٬٣٥٣٧٧٬٩٢٠مجموع البند  رقم  

٢٠٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٦

٣

١٣٠

الجزء االول

وزارة الخارجية و المغتربين
المديرية العامة للمغتربين

الشؤون الخارجية

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٥٤٩٬٠٠٠٥٤٩٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١٥٤٩٬٠٠٠٥٤٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٢٬٢٠٠-٦٬٦٠٠٨٬٨٠٠

٢٬٢٠٠-٢٦٬٦٠٠٨٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٩٬٧٠٠-١٬٥٠٠١١٬٢٠٠بريد١

٩٬٧٠٠-٣١٬٥٠٠١١٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠اعالنات١

٧٬٠٠٠-٥٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مطبوعات٢

٢٤٬٠٠٠-٤٬٠٠٠٢٨٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٣٢٬٠٠٠-٣٢٬٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٦٣٬٠٠٠-٤١٢٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٥٬٠٠٠-٥٬٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٥٬٠٠٠-٦٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٩٬٠٠٠-١٬٠٠٠١٠٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٤٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٬٠٠٠-٩٤١٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٨٬٩٠٠-١٢٦١٠٬١٠٠٦٩٩٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٠٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٦

٣

١٣٠

الجزء االول

وزارة الخارجية و المغتربين
المديرية العامة للمغتربين

الشؤون الخارجية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٬٠٣٧٬٠١٦١٬٠٣٧٬٠١٥١رواتب الموظفين الدائمين٢

١١٬٠٣٧٬٠١٦١٬٠٣٧٬٠١٥١مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٣٣٬٠٠٠١٢٩٬٦٠٠٣٬٤٠٠رواتب المتعاقدين١

٢١٣٣٬٠٠٠١٢٩٬٦٠٠٣٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٣٬٤٠٠-٦٬٠٠٠٢٩٬٤٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٬٠٥٠-٧٨٬٠٠٠٧٩٬٠٥٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٤٬٤٥٠-٣٨٤٬٠٠٠١٠٨٬٤٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٠٬٠٠٠-١٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مكافاءات١

١٠٬٠٠٠-٥١٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣١٬٠٤٩-١٣١٬٢٦٤٬٠١٦١٬٢٩٥٬٠٦٥مجموع البند  رقم  

٢٠٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٦

٣

١٣٠

الجزء االول

وزارة الخارجية و المغتربين
المديرية العامة للمغتربين

الشؤون الخارجية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٢٬٠٠٠-١٢٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٢٬٠٠٠-٤١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٤٬٠٠٠-٤٬٠٠٠دراسات١

٤٬٠٠٠-٥٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٨٬٠٠٠-٤٬٠٠٠١٢٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٨٬٠٠٠-٩٤٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٤٬٠٠٠-١٦٨٬٠٠٠٣٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٦١٬٥١٦-١٣٠١٬٩٤٢٬٤٦٩٢٬١٠٣٬٩٨٥مجموع الوظيفة رقم  

٢١٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٢٢٬٠٠٠٢٢٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٢٢٬٠٠٠٢٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٤٬٥٠٠٤٬٥٠٠تعويضات عائلية٢

٧٤٬٥٠٠٤٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٦٬٥٠٠٢٦٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٦٬٥٠٠٢٦٬٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٦١٬٥١٦-٣١٬٩٦٨٬٩٦٩٢٬١٣٠٬٤٨٥مجموع الفصل رقم  

١٬١٠٩٬٩٤٢-٦١٧١٬١٦٥٬٢٨٥١٧٢٬٢٧٥٬٢٢٧مجموع الباب  رقم  

٢١١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

١

٣١٠

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

خدمات الشرطة

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٨٧٬٧٠٠٧٦٬٥٠٠١١٬٢٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤٠٬٠٠٠ـ المديرية االدارية المشتركة 

٩٬٥٠٠ـ  جهاز امن المطار 

٣٬٠٠٠ـ  مركز تدريب  تعزيز امن المطار 

١٦٬٠٠٠ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

١٩٬٢٠٠ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٥٬٦٣٠-١٦٬٢٩٠٢١٬٩٢٠كتب ومراجع وصحف٢

١١٬٢٥٠ـ المديرية االدارية المشتركة 

ـ  جهاز امن المطار 

٧٥٠ـ مركز تدريب تعزيز  امن المطار 

٢٬٨٥٠ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

١٬٤٤٠ـ  مركز اعتراض المخابرات 

١٬٦٧٥-٤٬٨٧٥٦٬٥٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

٣٧٥ـ المديرية االدارية المشتركة 

ـ  جهاز امن المطار 

٩٧٥ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

١٬١٢٥ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

٢٬٤٠٠ـ مركز اعتراض المخابرات 

١١٠٨٬٨٦٥١٠٤٬٩٧٠٣٬٨٩٥مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٬٨٥٠-٣٠٬٧٥٠٣٢٬٦٠٠مالبس١

١٧٬٢٥٠ـ  جهاز امن المطار 

١٣٬٥٠٠مركز تدريب تعزيز امن المطار

١٬٠٠٠-١٬٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٠٠-١٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٤٬٠٠٠٢٠٬٤٤٠٣٬٥٦٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

١

٣١٠

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

خدمات الشرطة

٩٬٠٠٠المديرية االدارية المشتركة

٢٬٠٠٠ـ  جهاز امن المطار 

١٬٠٠٠ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

٤٬٠٠٠ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

٨٬٠٠٠ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٢٥٤٬٧٥٠٥٤٬١٤٠٦١٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٠٬٨٠٠-١٥٦٬٠٠٠١٦٦٬٨٠٠محروقات سائلة١

٢٠٬٠٠٠ـ المديريه االدارية المشتركة 

١٢٠٬٠٠٠ـ  جهاز امن المطار 

١٦٬٠٠٠ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

١٠٬٨٠٠-٣١٥٦٬٠٠٠١٦٦٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٤٢٥٢٥٠١٧٥اسمدة١

٤٢٥ـ المديرية االدارية المشتركة 

٤٢٥٢٥٠١٧٥بذور ونصوب وشتول٣

٤٢٥ـ المديرية االدارية المشتركة 

٦٨٥٠٥٠٠٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٥٠٠٥٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٥٠٠ـ المديرية االدارية المشتركة 

٢٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٠٠٬٠٠٠ـ المديرية االدارية المشتركة 

ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

٢٨٦٬٠٠٠٢٨٦٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢٦٠٬٠٠٠المديرية االدارية المشتركة

٢٢٬٠٠٠جهاز امن المطار

ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

٤٬٠٠٠مجلس االمن الداخلي المركزي

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٬٦٠٠-٤٨٬١٢٠٤٩٬٧٢٠

٢١٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

١

٣١٠

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

خدمات الشرطة

٣٦٬٠٠٠ـ المديرية االدارية المشتركة 

٢٬٥٢٠ـ   ـ مركز تدريب  تعزيز امن المطار 

٩٬٦٠٠ـ  مركز اعتراض المخابرات 

١٬٦٠٠-٧٥٣٤٬٦٢٠٥٣٦٬٢٢٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٬٥٤٥-١١٨٥٥٬٠٨٥٨٦٢٬٦٣٠مجموع البند  رقم  

٢١٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

١

٣١٠

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

خدمات الشرطة

خدمات استهالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٣٩٬٩٥٠-١٢٨٬٨٥٠١٦٨٬٨٠٠

٢٦٬٢٥٠ـ  المديرية االدارية المشتركة 

٣٦٬٩٧٥ـ  جهاز امن المطار 

٧٬٥٠٠ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

١٣٬١٢٥ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

٤٥٬٠٠٠ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٣٩٬٩٥٠-٢١٢٨٬٨٥٠١٦٨٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٬٣٠٠-٢٬٤٠٠٣٬٧٠٠بريد١

٧٥٠المديرية االدارية المشتركة

٧٥٠مجلس االمن الداخلي المركزي

٩٠٠مركز اعتراض المخابرات

١٬٣٠٠-٣٢٬٤٠٠٣٬٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣٠٠-١٬٥٠٠١٬٨٠٠اعالنات١

١٬٠٠٠المديرية االدارية المشتركة

٥٠٠ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

٥٥٬٠٠٠٤٧٬٦٠٠٧٬٤٠٠مطبوعات٢

٣٢٬٠٠٠المديرية االدارية المشتركة

٢٬٠٠٠ـ  جهاز امن المطار 

٢٬٠٠٠ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

٣٬٠٠٠ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

١٦٬٠٠٠ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٢٥٬٠٥٠-٢٥٬٦٥٠٥٠٬٧٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٠٬٠٠٠ـ المديرية االدارية المشتركة 

٢٥٠ـ  جهاز امن المطار 

١٬٥٠٠ـ  مركز  تدريب تعزيز امن المطار 

١٬٥٠٠ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

٢٬٤٠٠ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٢١٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

١

٣١٠

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

خدمات الشرطة

١٬٥٠٠-١٬٥٠٠٣٬٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

١٬٥٠٠ـ  المديرية االدارية المشتركة 

ـ  مركز  تدريب تعزيز امن المطار 

١٩٬٤٥٠-٤٨٣٬٦٥٠١٠٣٬١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١١٬٠٠٠١١٬٠٠٠تامين١

٣٬٠٠٠ـ المديرية االدارية المشتركة 

٨٬٠٠٠ـ  جهاز امن المطار 

٥١١٬٠٠٠١١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١٬٣٥٠-٤٬٠٥٠٥٬٤٠٠استئجار سيارات واليات١

٢٬٢٥٠ـ  المديرية االدارية المشتركة 

١٬٨٠٠مركز اعتراض المخابرات

١٬٣٥٠-٦٤٬٠٥٠٥٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٦٠٠-٢٤٤٬١٠٠٢٤٤٬٧٠٠بدالت اتعاب٢

٥٠٬٠٠٠ـ  المديرية االدارية المشتركة 

١٠٠ـ  جهاز امن المطار 

ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

٢٬٠٠٠مجلس االمن الداخلي المركزي

١٩٢٬٠٠٠مركز اعتراض المخابرات

١٨١٬٤٢٨١٧٥٬٠٠٠٦٬٤٢٨نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٦٩٬٤٢٨ـ  المديرية االدارية المشتركة 

١٢٬٠٠٠ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٩٤٢٥٬٥٢٨٤١٩٬٧٠٠٥٬٨٢٨مجموع الفقرة  رقم  

٥٦٬٢٢٢-١٢٦٥٥٬٤٧٨٧١١٬٧٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

١

٣١٠

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

خدمات الشرطة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣٬٥٠٠١٠٣٬٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتها١

٥٤٠٬٠٠٠٤٥٥٬٠٠٠٨٥٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦٤٣٬٥٠٠٥٥٨٬٥٠٠٨٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢١٠٬٠٠٠٢٠٣٬٠٠٠٧٬٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠المستشارون٤

٢٢٤٦٬٠٠٠٢٣٩٬٠٠٠٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٬٨٠٠-٢٥٬٢٠٠٢٨٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٥٬٠٠٠٤٥٬٠٠٠١٠٬٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٨٠٬٢٠٠٧٣٬٠٠٠٧٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٥٬٠٠٠-١٥٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠مكافاءات١

١٥٬٠٠٠-٥١٥٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٩٨٤٬٧٠٠٩٠٠٬٥٠٠٨٤٬٢٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٨١٬٠٠٠-٤٥٩٬٠٠٠٥٤٠٬٠٠٠نفقات سرية١

٤٠٨٬٠٠٠ـ  المديرية االدارية المشتركه  

٥١٬٠٠٠ـ  جهاز امن المطار 

٨١٬٠٠٠-٢٤٥٩٬٠٠٠٥٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نقل وانتقال٣
١٬٠٠٠-١٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٬٠٠٠-٣١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٬٨٥٠-٨٬٢٥٠١٠٬١٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢٬٢٥٠المديرية االدارية المشتركة

٢٬٢٥٠مركز تدريب  تعزيز امن المطار

٣٬٧٥٠مجلس االمن الداخلي المركزي

١٬٨٥٠-٤٨٬٢٥٠١٠٬١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢٬٢١٠-٧٬٨٤٠١٠٬٠٥٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٬٤٠٠ـ  المديرية االدارية المشتركة 

٧٠٠ـ  مركز تدريب  تعزيز امن المطار 

٧٠٠مجلس االمن الداخلي المركزي

٥٬٠٤٠مركز اعتراض المخابرات

٧٬٢٥٠-١٨٬٩٠٠٢٦٬١٥٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٬١٠٠ـ المديرية االدارية المشتركة 

٢٬١٠٠ـ   مركز  تدريب تعزيز امن المطار 

٣٬٥٠٠ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

١١٬٢٠٠ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٩٬٤٦٠-٩٢٦٬٧٤٠٣٦٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٣٬٣١٠-١٦٤٩٣٬٩٩٠٥٨٧٬٣٠٠مجموع البند  رقم  

٧٢٬٨٧٧-٣١٠٢٬٩٨٩٬٢٥٣٣٬٠٦٢٬١٣٠مجموع الوظيفة رقم  

٢١٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

١

١٠٤١

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٩٬٠٠٠٩٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٩٬٠٠٠٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٩٬٠٠٠١٩٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٩٬٠٠٠١٩٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٧٢٬٨٧٧-١٣٬٠٠٨٬٢٥٣٣٬٠٨١٬١٣٠مجموع الفصل رقم  

٢١٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٧٬٠٠٠٧٬٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٧٥٠-٢٬٢٥٠٣٬٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٢٥-٣٧٥٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٨٧٥-١٩٬٦٢٥١٠٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٦٠٠٦٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٥٠٠-٥٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٥٠٠-٢٥٬٦٠٠٦٬١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٦٬٠٠٠٦٬٠٠٠محروقات سائلة١

٣٦٬٠٠٠٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠٬٥٠٠١٠٬٥٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

١٩٬٠٠٠١٩٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٬٥٠٠١٬٥٠٠

٧٣٥٬٠٠٠٣٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٣٧٥-١١٥٦٬٢٢٥٥٧٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

٢٢٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٢٤٬٠٠٠٢٢٤٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١٢٢٤٬٠٠٠٢٢٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٦٬٢٥٠-١٨٬٧٥٠٢٥٬٠٠٠

٦٬٢٥٠-٢١٨٬٧٥٠٢٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٥٠-٧٥٠١٬٠٠٠بريد١

٢٥٠-٣٧٥٠١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠اعالنات١

٧٬٠٠٠٧٬٠٠٠مطبوعات٢

٢٬٥٠٠-٢٬٥٠٠٥٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٬٥٠٠-٤١١٬٥٠٠١٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٬٧٠٠١٬٧٠٠تامين١

٥١٬٧٠٠١٬٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٥٠-١٥٠٢٠٠استئجار سيارات واليات١

٥٠-٦١٥٠٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٦٬٥٠٠٦٬٥٠٠بدالت اتعاب٢

٦٩٬٣٠٠٦٩٬٣٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٧٥٬٨٠٠٧٥٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٬٠٥٠-١٢٣٣٢٬٦٥٠٣٤١٬٧٠٠مجموع البند  رقم  

٢٢١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٬٢٤٣٬٦٠٠٢٬٢٤٣٬٦٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

  ل.ل رواتب موظفي١٫٧٧٠٫٦٠٠٫٠٠٠منها 
 المديرية العامة للداخلية سابقا" والملحقين

بهيئة ادارة السير واآلليات والمركبات
١٢٬٢٤٣٬٦٠٠٢٬٢٤٣٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٨٠٠-٣٢٠٬٠٠٠٣٢٠٬٨٠٠رواتب المتعاقدين١

٨٠٠-٢٣٢٠٬٠٠٠٣٢٠٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٤٤٬١٠٠٣٨٬٥٠٠٥٬٦٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٢٬٥٥٠-٢٠٥٬٠٠٠٢٥٧٬٥٥٠تعويض نقل مؤقت٣

  ل.ل تعويض نقل١٥٥٫٠٠٠٫٠٠٠منها  
 لموظفي المديرية العامة للداخلية سابقا
 والملحقين بهيئة ادارة السير واالليات

والمركبات
٤٦٬٩٥٠-٣٢٤٩٬١٠٠٢٩٦٬٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٩٬٥٠٠-١٤٬٥٠٠٢٤٬٠٠٠مكافاءات١

٩٬٥٠٠-٥١٤٬٥٠٠٢٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٧٬٢٥٠-١٣٢٬٨٢٧٬٢٠٠٢٬٨٨٤٬٤٥٠مجموع البند  رقم  

٢٢٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

٢

٣٦٠

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٬٥٠٠١٬٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١٬٥٠٠١٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤٥٠-١٬٠٥٠١٬٥٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٩٬٠٠٠-٢١٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٬٤٥٠-٩٢٢٬٠٥٠٣١٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٬٤٥٠-١٦٢٣٬٥٥٠٣٣٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٧٬١٢٥-٣٦٠٣٬٢٣٩٬٦٢٥٣٬٣١٦٬٧٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

٢

١٠٤١

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٥٨٬٠٠٠١٥٨٬٠٠٠تعويضات عائلية١

  ل.ل تعويضات عائلية١٣٦٫٠٠٠٫٠٠٠منها 
 لموظفي المديرية العامة للداخلية

 سابقا"والملحقين بهيئة ادارة السير واالليات
والمركبات

٣١٥٨٬٠٠٠١٥٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٦٢٬٠٠٠١٦٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٦٢٬٠٠٠١٦٢٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٧٧٬١٢٥-٢٣٬٤٠١٬٦٢٥٣٬٤٧٨٬٧٥٠مجموع الفصل رقم  

٢٢٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

٣

٣١٢

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
قوى األمن الداخلي و السجون

تشغيل خدمات الشرطة

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٠٩٢٬٠٠٠٤٠٨٬٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٥٬٠٠٠-٤٥٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢٬٠٠٠-١٠٬٠٠٠١٢٬٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٬٥٥٥٬٠٠٠١٬١٦٤٬٠٠٠٣٩١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦٬٠٠٠٬٠٠٠٦٬٠٠٠٬٠٠٠مالبس١

٢٧٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠٧٠٬٠٠٠نفقات تغذية٢

١٥٬٠٠٠-٣٥٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٤٬٢٩٤-٢٢٥٬٧٠٦٢٣٠٬٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٦٬٥٨٠٬٧٠٦٦٬٥٣٠٬٠٠٠٥٠٬٧٠٦مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١١٬٢٥٠٬٠٠٠-٤٢٬٧٥٠٬٠٠٠٥٤٬٠٠٠٬٠٠٠محروقات سائلة١

٧٥٠٬٠٠٠٧١٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠زيوت وشحوم٢

٥٬٠٠٠٬٠٠٠٤٬٨٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

١١٬٠١٠٬٠٠٠-٣٤٨٬٥٠٠٬٠٠٠٥٩٬٥١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٣٢٬٨٥٠٬٠٠٠٣١٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٣٥٠٬٠٠٠ادوية١

٨٠٬٠٠٠-٧٢٠٬٠٠٠٨٠٠٬٠٠٠مواد مخبرية٢

٤٣٣٬٥٧٠٬٠٠٠٣٢٬٣٠٠٬٠٠٠١٬٢٧٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢٬٨٨٠-١٦٬٣٢٠١٩٬٢٠٠مبيدات١

٢٬٨٨٠-٥١٦٬٣٢٠١٩٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٣٬٧٥٠-٢١٬٢٥٠٢٥٬٠٠٠مواد علفية٢

٢٨٨-١٬٦٣٢١٬٩٢٠بذور ونصوب وشتول٣

٢٢٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

٣

٣١٢

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
قوى األمن الداخلي و السجون

تشغيل خدمات الشرطة

١٬٤٤٠-٨٬١٦٠٩٬٦٠٠مواد بيطرية٤

٥٬٤٧٨-٦٣١٬٠٤٢٣٦٬٥٢٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٩٢٬٢٤٠٩٢٬٢٤٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٬٤٠٠٬٠٠٠١٬٤٠٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٬٢٠٠٬٠٠٠٣٬٢٠٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠

٧٤٬٧٤٢٬٢٤٠٤٬٧٤٢٬٢٤٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم متخصصة٨
٣٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٦٨٠٬٠٠٠١٬٣٢٠٬٠٠٠لوازم متخصصة١

٨٣٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٦٨٠٬٠٠٠١٬٣٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد استهالكية اخرى٩
١٧٬٥٠٠-١٥٧٬٥٠٠١٧٥٬٠٠٠مواد استهالكية اخرى١

١٧٬٥٠٠-٩١٥٧٬٥٠٠١٧٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٬٠٠٤٬١٥٢-١١٩٨٬١٥٢٬٨٠٨١٠٦٬١٥٦٬٩٦٠مجموع البند  رقم  

٢٢٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

٣

٣١٢

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
قوى األمن الداخلي و السجون

تشغيل خدمات الشرطة

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٬١٠٠٬٠٠٠٩٥٠٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

٢٥٠٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتها٣

٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠خدمات مشتركة بين المالكين٤

١١٬٣٥٥٬٠٠٠١٬٢٠٥٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
١٬٦٥٠٬٠٠٠١٬٤٥٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠

٢١٬٦٥٠٬٠٠٠١٬٤٥٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٢٥٬٠٠٠-٣٧٥٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠بريد١

١٢٥٬٠٠٠-٣٣٧٥٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠اعالنات١

٧٥٠٬٠٠٠٦٤٠٬٠٠٠١١٠٬٠٠٠مطبوعات٢

١٥٬٠٠٠-٣٥٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٬٠٠٠-٢٠٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠معارض ومهرجانات٤

٥٬٦٠٠-٥٬٦٠٠١١٬٢٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٨٩٠٬٦٠٠٨٠٥٬٢٠٠٨٥٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٢٩٠٬٠٠٠-٢٧٠٬٠٠٠٥٦٠٬٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٢٩٠٬٠٠٠-٦٢٧٠٬٠٠٠٥٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٩٠٠٬٠٠٠-٦٠٠٬٠٠٠١٬٥٠٠٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٠٠٬٠٠٠-٩٨٠٠٬٠٠٠١٬٧٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٧٩٬٦٠٠-١٢٥٬٣٤٠٬٦٠٠٦٬٢٢٠٬٢٠٠مجموع البند  رقم  

٢٢٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١١٬٣١٠٬٠٠٠-٧٧٧٬٠٠٠٬٠٠٠٧٨٨٬٣١٠٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١١٬٣١٠٬٠٠٠-١٧٧٧٬٠٠٠٬٠٠٠٧٨٨٬٣١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٧٬٤٧١٬٩٠٤٧٬٤٧١٬٩٠٤رواتب المتعاقدين١

١٬٧٨٠٬٠٠٠١٬٧٧٨٬٦٣٢١٬٣٦٨اجور االجراء٢

٢٩٬٢٥١٬٩٠٤٩٬٢٥٠٬٥٣٦١٬٣٦٨مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٬٢٥٠١٬٧٥٠٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٬٢٧٥٬٠٠٠١٬٢٧٥٬٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣١٬٢٧٧٬٢٥٠١٬٢٧٦٬٧٥٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٬٩٥٠٬٠٠٠-١٬٩٥٠٬٠٠٠٣٬٩٠٠٬٠٠٠مكافاءات١

  مليار تنفيذا" لقرار مجلس١٫٧٥٠منها 
٢٠١٧/٥/٣١ الصادر في ١الوزراء رقم 

١٬٩٥٠٬٠٠٠-٥١٬٩٥٠٬٠٠٠٣٬٩٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٬٢٥٨٬١٣٢-١٣٧٨٩٬٤٧٩٬١٥٤٨٠٢٬٧٣٧٬٢٨٦مجموع البند  رقم  

٢٢٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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  

٢٢٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٢٬٢٥٠٬٠٠٠-١٢٬٧٥٠٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٬٠٠٠نفقات سرية١

٢٬٢٥٠٬٠٠٠-٢١٢٬٧٥٠٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٢٠٬٠٠٠-٦٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢٠٬٠٠٠-٤٦٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٠٠٬٠٠٠-٢٥٠٬٠٠٠٣٥٠٬٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٢٠٬٠٠٠-٢٨٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٢٠٬٠٠٠-٩٥٣٠٬٠٠٠٧٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٬٤٩٠٬٠٠٠-١٦١٣٬٣٤٠٬٠٠٠١٥٬٨٣٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٤٬٦٣١٬٨٨٤-٣١٢٩٠٧٬٠١٢٬٥٦٢٩٣١٬٦٤٤٬٤٤٦مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

٣

٣٤١

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
قوى األمن الداخلي و السجون

ادارة تأديبية

مواد استهالكية ١١

لوازم ادارية٢
٨٬٥٠٠٬٠٠٠٧٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٥٠٠٬٠٠٠نفقات تغذية٢

١٢٨٬٠٠٠١٢٨٬٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٨٬٦٢٨٬٠٠٠٧٬١٢٨٬٠٠٠١٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٦٬٠٠٠٬٠٠٠٦٬٠٠٠٬٠٠٠ادوية١

٢٠٬٠٠٠-١٨٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠مواد مخبرية٢

٢٠٬٠٠٠-٤٦٬١٨٠٬٠٠٠٦٬٢٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٤٬٨٠٨٬٠٠٠١٣٬٣٢٨٬٠٠٠١٬٤٨٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٣١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

٣

٣٤١

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
قوى األمن الداخلي و السجون

ادارة تأديبية

خدمات استهالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٢٢٥٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠

٢٢٢٥٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
١٬٣٥٠٬٠٠٠١٬٣٥٠٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩١٬٣٥٠٬٠٠٠١٬٣٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٬٥٧٥٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠١٬٤٢٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٣٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٤٥٬٠٠٠-٣٥٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٤٥٬٠٠٠-٩٣٥٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٥٬٠٠٠-١٦٣٥٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٤١١٦٬٤١٨٬٠٠٠١٣٬٥٥٨٬٠٠٠٢٬٨٦٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٬٢٥٠٬٠٠٠-٣٬٥٠٠٬٠٠٠٤٬٧٥٠٬٠٠٠نفقات استشفاء١

(خاص بالسجون)

١٬٢٥٠٬٠٠٠-٧٣٬٥٠٠٬٠٠٠٤٬٧٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٢٥٠٬٠٠٠-١٦٣٬٥٠٠٬٠٠٠٤٬٧٥٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٬٢٥٠٬٠٠٠-٧٣١٣٬٥٠٠٬٠٠٠٤٬٧٥٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٣٬٠٠٠٬٠٠٠-٧٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣٬٠٠٠٬٠٠٠-١٧٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٬٠٠٠٬٠٠٠-١٣٧٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٬٠٠٠٬٠٠٠-٩٥٢٧٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠نفقات معالجة في المستشفيات٥

١٤٬٠٠٠٬٠٠٠١٤٬٠٠٠٬٠٠٠نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة٨

٤١١٩٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٩٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١١٩٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٩٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١١١١٩٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٩٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٣٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٢٬٥٠٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠تقديمات وفاة٤

٤٢٬٥٠٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٬٥٠٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٣١٢٬٥٠٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٣٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٢٦٬٠٠٠٬٠٠٠٢٦٬٠٠٠٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٢٦٬٠٠٠٬٠٠٠٢٦٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠تقديمات زواج٢

٢٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠تقديمات والدة٣

٤٤٬٠٠٠٬٠٠٠٤٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٥٠٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٢٥٠٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٠٬٢٥٠٬٠٠٠٣٠٬٢٥٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٣٠٬٢٥٠٬٠٠٠٣٠٬٢٥٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٣٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

١٢٬٧٤٨٬٢٢٢-٧٢٬٢٣٩٬٩٢٨٨٤٬٩٨٨٬١٥٠تقديمات مدرسية٦

٣٥٥٬٠٠٠-١٬٠٦٥٬٠٠٠١٬٤٢٠٬٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

١٣٬١٠٣٬٢٢٢-٤٩٧٬٣٠٤٬٩٢٨١١٠٬٤٠٨٬١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٬١٠٣٬٢٢٢-١٥٩٧٬٣٠٤٬٩٢٨١١٠٬٤٠٨٬١٥٠مجموع البند  رقم  

١٣٬١٠٣٬٢٢٢-١٠٩١٩٧٬٣٠٤٬٩٢٨١١٠٬٤٠٨٬١٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٨٬٦٢٥٬١٠٦-٣١٬١٨٢٬٩٨٥٬٤٩٠١٬٢١١٬٦١٠٬٥٩٦مجموع الفصل رقم  

٢٣٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

٤

٣٦٠

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
األمن العام

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣٨٬٠٠٠-٦١٢٬٠٠٠٦٥٠٬٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٣٨٬٠٠٠-١٦٨٢٬٠٠٠٧٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥٬٠٠٠-١٥٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مالبس١

٥٠٬٠٠٠-٥٠٠٬٠٠٠٥٥٠٬٠٠٠نفقات تغذية٢

٢٥٠٬٠٠٠-٢٠٠٬٠٠٠٤٥٠٬٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٥٠٬٠٠٠-٥٠٠٬٠٠٠٧٥٠٬٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣٥٬٠٠٠٣٥٬٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٥٥٥٬٠٠٠-٢١٬٢٥٠٬٠٠٠١٬٨٠٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣٥٠٬٠٠٠-١٣٬٦٥٠٬٠٠٠١٤٬٠٠٠٬٠٠٠محروقات سائلة١

١٢٬٠٠٠-٣٣٬٠٠٠٤٥٬٠٠٠زيوت وشحوم٢

١٥٠٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٢٨٧٬٠٠٠-٣١٣٬٨٣٣٬٠٠٠١٤٬١٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
١٬٠٠٠٬٠٠٠-٤٬٠٠٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠ادوية١

١٬٠٠٠٬٠٠٠-٤٤٬٠٠٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١١٬٥٤٨١٠٬٠٠٠١٬٥٤٨مبيدات١

٥١١٬٥٤٨١٠٬٠٠٠١٬٥٤٨مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٢٥٬٠٠٠٣٢٥٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٠٬٠٠٠-٨٥٠٬٠٠٠٩٠٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٢٤٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

٤

٣٦٠

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
األمن العام

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٩٠٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠

٣٥٬٠٠٠-٧١٬٢٩٠٬٠٠٠١٬٣٢٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم متخصصة٨
٣٥٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠لوازم متخصصة١

٨٣٥٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد استهالكية اخرى٩
١٥٬٠٠٠-٣٥٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠مواد استهالكية اخرى١

١٥٬٠٠٠-٩٣٥٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٨٧٨٬٤٥٢-١١٢١٬٤٥١٬٥٤٨٢٣٬٣٣٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٤١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

٤

٣٦٠

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
األمن العام

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٬٢٠٠٬٠٠٠١٬٢٠٠٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

٣٥٠٬٠٠٠٣٥٠٬٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتها٣

١١٬٥٥٠٬٠٠٠١٬٥٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٢٥٬٠٠٠-٢٢٥٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠

٢٥٬٠٠٠-٢٢٢٥٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٥٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠اعالنات١

٢٨٧٬٥٠٠-٥١٢٬٥٠٠٨٠٠٬٠٠٠مطبوعات٢

١٠٬٠٠٠-٢٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٩٢٬٥٠٠-٤٥٥٧٬٥٠٠٨٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٣٥٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٣٥٬٠٠٠تامين١

٥١٣٥٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٣٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٢٠٬٠٠٠-٥٥٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٢٠٬٠٠٠-٦٥٥٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
١٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٬٣٧٠٬٠٠٠١٬٣٧٠٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٬٤٧٠٬٠٠٠١٬٤٧٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٠٢٬٥٠٠-١٢٣٬٩٩٢٬٥٠٠٤٬٢٩٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٤٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٠٧٬٤٨٠٬٠٠٠٢٠٧٬٤٨٠٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢٠٧٬٤٨٠٬٠٠٠٢٠٧٬٤٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٠٠٬٠٠٠١٨٦٬٠٠٠١٤٬٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٨٠٬٠٠٠-٢٩٦٬٠٠٠٣٧٦٬٠٠٠اجور االجراء٢

٦٦٬٠٠٠-٢٤٩٦٬٠٠٠٥٦٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣٢٬٩٠٠٣٢٬٩٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٠٬٠٠٠-٦٥٬٠٠٠٨٥٬٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٨١٬٢٦٣-١٨٬٧٣٧٥٠٠٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٥٠١٬٢٦٣-٣١١٦٬٦٣٧٦١٧٬٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٢٬٥٠٠-١٢٬٥٠٠٢٥٬٠٠٠مكافاءات١

١٢٬٥٠٠-٥١٢٬٥٠٠٢٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٧٩٬٧٦٣-١٣٢٠٨٬١٠٥٬١٣٧٢٠٨٬٦٨٤٬٩٠٠مجموع البند  رقم  

٢٤٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٬٥٠٠٬٠٠٠-٨٬٥٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠نفقات سرية١

١٬٥٠٠٬٠٠٠-٢٨٬٥٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤١٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٣٬٦٢٠-٤٦٬٣٨٠٦٠٬٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٦٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٣٬٦٢٠-٩١٠٦٬٣٨٠١٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٥١٣٬٦٢٠-١٦٨٬٦٢١٬٣٨٠١٠٬١٣٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٬٢٧٤٬٣٣٥-٣٦٠٢٤٢٬١٧٠٬٥٦٥٢٤٦٬٤٤٤٬٩٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٤٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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  

٢٤٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

٤

٩٥٢

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
األمن العام

دورات تدريبية في الخارج

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٥٠٬٠٠٠-١٬١٠٠٬٠٠٠١٬٢٥٠٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥٠٬٠٠٠-١١٬١٠٠٬٠٠٠١٬٢٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٠٬٠٠٠-١٣١٬١٠٠٬٠٠٠١٬٢٥٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٥٠٬٠٠٠-٩٥٢١٬١٠٠٬٠٠٠١٬٢٥٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٤٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٨٬٥٠٠٬٠٠٠١٧٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٥٠٠٬٠٠٠نفقات معالجة في المستشفيات٥

١٬٩٠٠٬٠٠٠١٬٧٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة٨

٤٢٠٬٤٠٠٬٠٠٠١٨٬٧٠٠٬٠٠٠١٬٧٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٠٬٤٠٠٬٠٠٠١٨٬٧٠٠٬٠٠٠١٬٧٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١١٢٠٬٤٠٠٬٠٠٠١٨٬٧٠٠٬٠٠٠١٬٧٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٤٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 

٢٤٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

٤

١٠٤١

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
األمن العام

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٤٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٧٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٤٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٧٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٧٩٠٬٠٠٠٧٩٠٬٠٠٠تقديمات زواج٢

٤٠٥٬٠٠٠٤٠٥٬٠٠٠تقديمات والدة٣

٤١٬١٩٥٬٠٠٠١٬١٩٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣٥٬٠٠٠٣٥٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٣٥٬٠٠٠٣٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥٬٢٣٠٬٠٠٠٤٬٩٣٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٥٬٢٣٠٬٠٠٠٤٬٩٣٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٤٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٢٬٠٠٠٬٠٠٠٩٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

٢٬١٧٥٬٠٠٠-١٢٬٣٢٥٬٠٠٠١٤٬٥٠٠٬٠٠٠تقديمات مدرسية٦

١١٢٬٥٠٠-٣٣٧٬٥٠٠٤٥٠٬٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٢٤٬٦٦٢٬٥٠٠٢٣٬٩٥٠٬٠٠٠٧١٢٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد٦
 اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق تعاضد٩

اخرى
١٠٠٬٠٠٠-٩٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠

( صندوق احتياط االمن العام)

١٠٠٬٠٠٠-٦٩٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٥٬٥٦٢٬٥٠٠٢٤٬٩٥٠٬٠٠٠٦١٢٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢٥٬٥٦٢٬٥٠٠٢٤٬٩٥٠٬٠٠٠٦١٢٬٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٬٨١١٬٨٣٥-٤٢٩٥٬٢٨٣٬٠٦٥٢٩٧٬٠٩٤٬٩٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٥٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

٥

١٧٢

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
المديرية العامة لألحوال الشخصية

األحوال الشخصية

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٤٬٥٧١-٧٩٬٤٢٩١٠٤٬٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢٬٤٠٠-٧٬٢٠٠٩٬٦٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٧٢٠-١٬٨٠٠٢٬٥٢٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٧٬٦٩١-١٨٨٬٤٢٩١١٦٬١٢٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٢٬٠٠٠٩٬٦٠٠٢٬٤٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٬٧٦٠-٣٬٠٠٠٥٬٧٦٠لوازم ادارية اخرى٩

٣٦٠-٢٢٠٬٠٠٠٢٠٬٣٦٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٬٠٠٠-٣٬٠٠٠٤٬٠٠٠محروقات سائلة١

١٬٠٠٠-٣٣٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٦٬٠٠٠١٦٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

١٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧١٢٤٬٠٠٠١٢٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٩٬٠٥١-١١٢٣٥٬٤٢٩٢٦٤٬٤٨٠مجموع البند  رقم  

٢٥١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

٥

١٧٢

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
المديرية العامة لألحوال الشخصية

األحوال الشخصية

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٤٤٠٬٠٠٠٤٤٠٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١٤٤٠٬٠٠٠٤٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
١٣٬٠٠٠-٣٩٬٠٠٠٥٢٬٠٠٠

١٣٬٠٠٠-٢٣٩٬٠٠٠٥٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠بريد١

٣٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠اعالنات١

٨٠٠٬٠٠٠٨٠٠٬٠٠٠مطبوعات٢

٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٨١١٬٠٠٠٨١١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٬٥٠٠٢٬٥٠٠تامين١

٥٢٬٥٠٠٢٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٢٬٤١٠٬٠٠٠١٬٩٠٠٬٠٠٠٥١٠٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٩٠٬٠٠٠١٥٢٬٨٠٠٣٧٬٢٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢٬٦٠٠٬٠٠٠٢٬٠٥٢٬٨٠٠٥٤٧٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣٬٩١٢٬٥٠٠٣٬٣٧٨٬٣٠٠٥٣٤٬٢٠٠مجموع البند  رقم  

٢٥٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

٥

١٧٢

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
المديرية العامة لألحوال الشخصية

األحوال الشخصية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٧٠٠٬٠٠٠-٦٬٣٠٠٬٠٠٠٧٬٠٠٠٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٧٠٠٬٠٠٠-١٦٬٣٠٠٬٠٠٠٧٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٤٧٬١٧٦-٢٬١٥٠٬٠٠٠٢٬٢٩٧٬١٧٦رواتب المتعاقدين١

٤٣٨٬٣٠٤-٢٠٬٠٠٠٤٥٨٬٣٠٤اجور االجراء٢

٥٨٥٬٤٨٠-٢٢٬١٧٠٬٠٠٠٢٬٧٥٥٬٤٨٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٥٬٧٥٠-١٤١٬٧٥٠١٥٧٬٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠٠٬٠٠٠-٧٧٢٬٥٠٠٨٧٢٬٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١١٥٬٧٥٠-٣٩١٤٬٢٥٠١٬٠٣٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٥٦٬٠٠٠-٥٦٬٠٠٠١١٢٬٠٠٠مكافاءات١

٥٦٬٠٠٠-٥٥٦٬٠٠٠١١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٤٥٧٬٢٣٠-١٣٩٬٤٤٠٬٢٥٠١٠٬٨٩٧٬٤٨٠مجموع البند  رقم  

٢٥٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

٥

١٧٢

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
المديرية العامة لألحوال الشخصية

األحوال الشخصية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢٬٨٤٠-١٬٩٦٠٤٬٨٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٢٬٠٠٠-٢٨٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٤٬٨٤٠-٩٢٩٬٩٦٠٥٤٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٤٬٨٤٠-١٦٣٧٬٩٦٠٦٢٬٨٠٠مجموع البند  رقم  

٩٧٦٬٩٢١-١٧٢١٣٬٦٢٦٬١٣٩١٤٬٦٠٣٬٠٦٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٥٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٢٥٬٠٠٠-١٧٥٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٥٬٠٠٠-٣١٧٥٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٢٥٬٠٠٠١٢٥٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٢٥٬٠٠٠١٢٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٥٬٠٠٠-١٥٣٠٠٬٠٠٠٣٢٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٥٬٠٠٠-١٠٤١٣٠٠٬٠٠٠٣٢٥٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٬٠٠١٬٩٢١-٥١٣٬٩٢٦٬١٣٩١٤٬٩٢٨٬٠٦٠مجموع الفصل رقم  

٢٥٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

٦

٣٢١

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
المديرية العامة للدفاع المدني

الحماية المدنية

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مساهمة للرواتب واألجور١

١١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٢١١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٥٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٨٬٩٨٢٧٬٦٨٠١٬٣٠٢قرطاسية للمكاتب١

١٬٠٥٠-٣٬١٥٠٤٬٢٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣٢٠-٩٦٠١٬٢٨٠لوازم مكتبية اخرى٩

٦٨-١١٣٬٠٩٢١٣٬١٦٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣٢٠-٣٢٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣٢٠-٣٢٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٬٢٠٠-١٬٠٠٠٣٬٢٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٬٨٤٠-٢١٬٠٠٠٣٬٨٤٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٬١٦٠-٣٬٤٨٠٤٬٦٤٠محروقات سائلة١

١٬١٦٠-٣٣٬٤٨٠٤٬٦٤٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٣٬٦٠٠١٣٬٦٠٠

٧٦٤٬٦٠٠٦٤٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٬٠٦٨-١١٨٢٬١٧٢٨٦٬٢٤٠مجموع البند  رقم  

٢٥٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 استهالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٢٬٠٠٠-٦٬٠٠٠٨٬٠٠٠

٢٬٠٠٠-٢٦٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣٬٠٠٠٢٬٠٠٠١٬٠٠٠بريد١

٣٣٬٠٠٠٢٬٠٠٠١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٬٦٠٠١٬٦٠٠اعالنات١

٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠مطبوعات٢

٢٬٠٠٠-٢٬٠٠٠٤٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٬٠٠٠-٤١١٬٦٠٠١٣٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٬٨٠٠١٬٨٠٠تامين١

٥١٬٨٠٠١٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٬٠٠٠-١٢٢٢٬٤٠٠٢٥٬٤٠٠مجموع البند  رقم  

٢٥٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٨٢٥٬٠٠٠٧٣٨٬٩٣٠٨٦٬٠٧٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٨٢٥٬٠٠٠٧٣٨٬٩٣٠٨٦٬٠٧٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٨٠٠٬٠٠٠٧٤٩٬٨٤٠٥٠٬١٦٠رواتب المتعاقدين١

٥٩٬٨٦٠٥٩٬٨٦٠اجور االجراء٢

٢٨٥٩٬٨٦٠٨٠٩٬٧٠٠٥٠٬١٦٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣٬٥٠٠-٣١٬٥٠٠٣٥٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠٢٬٠٠٠١٠٢٬٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٬٥٠٠-٣٢٣٣٬٥٠٠٢٣٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٨٬٠٠٠-١٨٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠مكافاءات١

١٨٬٠٠٠-٥١٨٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٬٩٣٦٬٣٦٠١٬٨٢١٬٦٣٠١١٤٬٧٣٠مجموع البند  رقم  

٢٥٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٢٬٦٠٠-٣٬٠٠٠٥٬٦٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢٬٦٠٠-٣٣٬٠٠٠٥٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٦٠٠-١٬٨٠٠٢٬٤٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٦٠٠-٤١٬٨٠٠٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٩٦٠-٢٬٢٤٠٣٬٢٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٦٠-٩٢٬٢٤٠٣٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٬١٦٠-١٦٧٬٠٤٠١١٬٢٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦٢٬٠٤٧٬٩٧٢١٬٩٤٤٬٤٧٠١٠٣٬٥٠٢مجموع الوظيفة رقم  

٢٦٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

٧

١٠٤١

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٧٬٠٠٠١٧٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٧٬٠٠٠١٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٧٬٠٠٠٣٧٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٣٧٬٠٠٠٣٧٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٧٢٬٠٨٤٬٩٧٢١٬٩٨١٬٤٧٠١٠٣٬٥٠٢مجموع الفصل رقم  

٢٦١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

٨

١١٦

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة بيروت

إدارة شؤون المناطق

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣٠-٢٬٩٧٠٣٬٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١١٠-٧٩٠٩٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٢٥-٣٧٥٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٦٥-١٤٬١٣٥٤٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٨٠٠-٨٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٨٠٠-٢٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٬٢٥٠-٣٬٧٥٠٥٬٠٠٠محروقات سائلة١

١٬٢٥٠-٣٣٬٧٥٠٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٩٢٠٩٢٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٨٠٠٨٠٠

٧١٬٧٢٠١٬٧٢٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٬٣١٥-١١٩٬٦٠٥١١٬٩٢٠مجموع البند  رقم  

٢٦٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

٨

١١٦

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة بيروت

إدارة شؤون المناطق

خدمات استهالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٧٥٠-٢٬٢٥٠٣٬٠٠٠

٧٥٠-٢٢٬٢٥٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠مطبوعات٢

١٬٠٥٠-١٬٠٥٠٢٬١٠٠اعياد وتمثيل٣

١٬٠٥٠-٤٤٬٠٥٠٥٬١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١٢٥-٣٧٥٥٠٠استئجار سيارات واليات١

١٢٥-٦٣٧٥٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٩٢٥-١٢٩٬٦٧٥١١٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

٢٦٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

٨

١١٦

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة بيروت

إدارة شؤون المناطق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٥٨٬٤٨٤١٣١٬١٢٤٢٧٬٣٦٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١١٥٨٬٤٨٤١٣١٬١٢٤٢٧٬٣٦٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٧٬٢٨٠٣٧٬٢٨٠رواتب المتعاقدين١

٢٣٧٬٢٨٠٣٧٬٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٠٬٨٠٠٩٬٧٢٥١٬٠٧٥تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠٬٢٠٠١٠٬٢٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧٬٥٠٠٧٬٥٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢٨٬٥٠٠٢٧٬٤٢٥١٬٠٧٥مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٬٤٠٠-٢٬٤٠٠٤٬٨٠٠مكافاءات١

٢٬٤٠٠-٥٢٬٤٠٠٤٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢٢٦٬٦٦٤٢٠٠٬٦٢٩٢٦٬٠٣٥مجموع البند  رقم  

٢٦٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٬٠٠٠-٥٠٠١٬٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٬٠٠٠-٣٥٠٠١٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٤٧٥-١٬٤٢٥١٬٩٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٧٥-٤١٬٤٢٥١٬٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣٠٠-٧٠٠١٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣٠٠-٩٧٠٠١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٧٧٥-١٦٢٬٦٢٥٤٬٤٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦٢٤٨٬٥٦٩٢٢٨٬٥٤٩٢٠٬٠٢٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٦٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

٨

١٠٤١

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة بيروت

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٨٢٥٣٬٥٦٩٢٣٣٬٥٤٩٢٠٬٠٢٠مجموع الفصل رقم  

٢٦٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

٩

١١٦

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة جبل لبنان

إدارة شؤون المناطق

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٣-١١٬١٨٧١١٬٢٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٬٣٠٠-٣٬٩٠٠٥٬٢٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٦٠-٤٨٠٦٤٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٬٤٧٣-١١٥٬٥٦٧١٧٬٠٤٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣٠٠-٥٠٠٨٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣٬٢٠٠٣٬٢٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٨٠٠٨٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٣٠٠-٢٤٬٥٠٠٤٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٬٠٠٠-٣٬٠٠٠٤٬٠٠٠محروقات سائلة١

١٬٠٠٠-٣٣٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٦٬٠٠٠٦٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٢٬٠٠٠٣٢٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٦٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣٬٦٨٠٣٬٦٨٠

٧١٠١٬٦٨٠١٠١٬٦٨٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٬٧٧٣-١١١٢٤٬٧٤٧١٢٧٬٥٢٠مجموع البند  رقم  

٢٦٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

٩

١١٦

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة جبل لبنان

إدارة شؤون المناطق

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٣٦٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١٣٦٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٦٬٠٠٠-١٨٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠

٦٬٠٠٠-٢١٨٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٬٥٢٠-٤٬٥٦٠٦٬٠٨٠بريد١

١٬٥٢٠-٣٤٬٥٦٠٦٬٠٨٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٬٦٠٠١٬٦٠٠اعالنات١

٩٬٦٠٠٩٬٦٠٠مطبوعات٢

١٬٠٠٠-٣٬٠٠٠٤٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٨٠٠-٨٠٠١٬٦٠٠عالقات عامة اخرى٩

١٬٨٠٠-٤١٥٬٠٠٠١٦٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٬٥٢٠١٬٥٢٠تامين١

٥١٬٥٢٠١٬٥٢٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٤٠٠-١٬٢٠٠١٬٦٠٠استئجار سيارات واليات١

٤٠٠-٦١٬٢٠٠١٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٨٠٠٨٠٠بدالت اتعاب٢

٤١٥٬٧١٤٣٣٢٬٥٧٢٨٣٬١٤٢نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٤١٦٬٥١٤٣٣٣٬٣٧٢٨٣٬١٤٢مجموع الفقرة  رقم  

١٢٤٩٢٬٧٩٤٤١٩٬٣٧٢٧٣٬٤٢٢مجموع البند  رقم  

٢٦٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

٩

١١٦

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة جبل لبنان

إدارة شؤون المناطق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٩٥٠٬٢٢٠٧٢٧٬١٧٦٢٢٣٬٠٤٤رواتب الموظفين الدائمين٢

١٩٥٠٬٢٢٠٧٢٧٬١٧٦٢٢٣٬٠٤٤مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٤٤٬٣٦٤٣٣٩٬١٢٠٥٬٢٤٤رواتب المتعاقدين١

٢٣٤٤٬٣٦٤٣٣٩٬١٢٠٥٬٢٤٤مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٬١٠٠-١٨٬٩٠٠٢١٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠٠٬٠٠٠٨٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٦٬٦٣٠٣٦٬٦٣٠تعويضات مختلفة٩

٣١٥٥٬٥٣٠١٤٢٬٦٣٠١٢٬٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤٬٠٠٠-٤٬٠٠٠٨٬٠٠٠مكافاءات١

٤٬٠٠٠-٥٤٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٬٤٥٤٬١١٤١٬٢١٦٬٩٢٦٢٣٧٬١٨٨مجموع البند  رقم  

٢٦٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٣٬٧٠٠-١٬١٠٠٤٬٨٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٬٧٠٠-٣١٬١٠٠٤٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٥٠٠-١٬٥٠٠٢٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٥٠٠-٤١٬٥٠٠٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤٨٠-١٬١٢٠١٬٦٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٧٢٠-١٬٦٨٠٢٬٤٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٬٢٠٠-٩٢٬٨٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٬٤٠٠-١٦٥٬٤٠٠١٠٬٨٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦٢٬٠٧٧٬٠٥٥١٬٧٧٤٬٦١٨٣٠٢٬٤٣٧مجموع الوظيفة رقم  

٢٧٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٩٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٤٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٩٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٤٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٣٤٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٩٢٬١١١٬٠٥٥١٬٨٠٤٬٦١٨٣٠٦٬٤٣٧مجموع الفصل رقم  

٢٧١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

١٠

١١٦

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة الشمال

إدارة شؤون المناطق

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٨٬٩٤٨٧٬٦٨٠١٬٢٦٨قرطاسية للمكاتب١

٢٠٠-٣٬٠٠٠٣٬٢٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٣٠-٧٥٠١٬٢٨٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٢٬٦٩٨١٢٬١٦٠٥٣٨مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٨٬٠٠٠٦٬٤٠٠١٬٦٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٬٤٠٠١٬٩٢٠٤٨٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٣٬٤٠٠١١٬٣٢٠٢٬٠٨٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٬٠٨٠-٩٬٠٠٠١٠٬٠٨٠محروقات سائلة١

١٬٠٨٠-٣٩٬٠٠٠١٠٬٠٨٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٢١٥-٤٢٥٦٤٠اسمدة١

٤٣٠-٨٥٠١٬٢٨٠بذور ونصوب وشتول٣

٦٤٥-٦١٬٢٧٥١٬٩٢٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٦٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠

٧١٧٨٬٠٠٠١٧٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢١٤٬٣٧٣٢١٣٬٤٨٠٨٩٣مجموع البند  رقم  

٢٧٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

١٠

١١٦

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة الشمال

إدارة شؤون المناطق

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٣٬٠٠٠-٩٠٬٠٠٠٩٣٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

٣٬٠٠٠-١٩٠٬٠٠٠٩٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٣٬٧٥٠-٢٠٬٢٥٠٢٤٬٠٠٠

٣٬٧٥٠-٢٢٠٬٢٥٠٢٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٬٠٠٠-٦٬٠٠٠٨٬٠٠٠بريد١

٢٬٠٠٠-٣٦٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨٠٠٨٠٠اعالنات١

٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠مطبوعات٢

٢٬٣٠٠-٢٬٥٠٠٤٬٨٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٬٣٠٠-٤١١٬٣٠٠١٣٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٬٥٠٠٢٬٤٠٠١٠٠تامين١

٥٢٬٥٠٠٢٬٤٠٠١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٤٧٥-١٬١٢٥١٬٦٠٠استئجار سيارات واليات١

٤٧٥-٦١٬١٢٥١٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
١٬٢٠٠-٦٬٠٠٠٧٬٢٠٠بدالت اتعاب٢

٤٣٬٥٧٨-٤٧٢٬٠٠٠٥١٥٬٥٧٨نفقات خدمة وتنظيفات٣

٤٤٬٧٧٨-٩٤٧٨٬٠٠٠٥٢٢٬٧٧٨مجموع الفقرة  رقم  

٥٦٬٢٠٣-١٢٦٠٩٬١٧٥٦٦٥٬٣٧٨مجموع البند  رقم  

٢٧٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

١٠

١١٦

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة الشمال

إدارة شؤون المناطق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٢٠٬٢٢٠-٩٤٨٬٧٨٠١٬٠٦٩٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢٠٬٢٢٠-١٩٤٨٬٧٨٠١٬٠٦٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٢٨٬٢٢٠-١٦٩٬٣٨٠٢٩٧٬٦٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٠٬٤٠٠-١٥٬٩٠٠٣٦٬٣٠٠اجور االجراء٢

١٤٨٬٦٢٠-٢١٨٥٬٢٨٠٣٣٣٬٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٬١٠٠-١٨٬٩٠٠٢١٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٧٥٬٠٠٠٦٥٬٢٨٠٩٬٧٢٠تعويض نقل مؤقت٣

٧٬٥٠٠٧٬٥٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١٠١٬٤٠٠٩٣٬٧٨٠٧٬٦٢٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٢٬٠٠٠-١٢٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠مكافاءات١

١٢٬٠٠٠-٥١٢٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٧٣٬٢٢٠-١٣١٬٢٤٧٬٤٦٠١٬٥٢٠٬٦٨٠مجموع البند  رقم  

٢٧٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

١٠

١١٦

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة الشمال

إدارة شؤون المناطق

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٦٠٠-١٬٨٠٠٢٬٤٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٦٠٠-٤١٬٨٠٠٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٤٬٨٠٠-٤٬٨٠٠دراسات١

٤٬٨٠٠-٥٤٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤٨٠-١٬١٢٠١٬٦٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣٬٦٠٠-٨٬٤٠٠١٢٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٤٬٠٨٠-٩٩٬٥٢٠١٣٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٬٤٨٠-١٦٢٦٬٣٢٠٣٥٬٨٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٨٬٠١٠-١١٦٢٬٠٩٧٬٣٢٨٢٬٤٣٥٬٣٣٨مجموع الوظيفة رقم  

٢٧٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

١٠

١٠٤١

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة الشمال

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٥٬٥٠٠١٥٬٥٠٠تعويضات عائلية١

٣١٥٬٥٠٠١٥٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٧٬٥٠٠١٧٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٧٬٥٠٠١٧٬٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٣٨٬٠١٠-١٠٢٬١١٤٬٨٢٨٢٬٤٥٢٬٨٣٨مجموع الفصل رقم  

٢٧٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

١١

١١٦

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة البقاع

إدارة شؤون المناطق

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣٬٢٠٠٢٬٥٦٠٦٤٠قرطاسية للمكاتب١

٢٥٠-٧٥٠١٬٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٢٥-٧٥٦٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٣٥-١٤٬٠٢٥٤٬١٦٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥٬٧٦٠-٥٬٧٦٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٧٬٠٠٠٢٢٬٠٠٠٥٬٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٬٦٠٠١٬٦٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٧٦٠-٢٢٨٬٦٠٠٢٩٬٣٦٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٬٨٣٠-٨٬٢٥٠١٠٬٠٨٠محروقات سائلة١

١٬٨٣٠-٣٨٬٢٥٠١٠٬٠٨٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٩٦-٥٤٤٦٤٠اسمدة١

٩٦-٥٤٤٦٤٠بذور ونصوب وشتول٣

١٩٢-٦١٬٠٨٨١٬٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٦٬٠٠٠١٦٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧٤٤٬٠٠٠٤٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٬٩١٧-١١٨٥٬٩٦٣٨٨٬٨٨٠مجموع البند  رقم  

٢٧٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

١١

١١٦

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة البقاع

إدارة شؤون المناطق

خدمات استهالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٧٥٠-١١٬٢٥٠١٢٬٠٠٠

٧٥٠-٢١١٬٢٥٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٬٤٠٠-٤٬٢٠٠٥٬٦٠٠بريد١

١٬٤٠٠-٣٤٬٢٠٠٥٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨٠٠٨٠٠اعالنات١

٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠مطبوعات٢

٤٬٨٠٠٤٬٨٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٩٬٦٠٠٩٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٨٠٠٨٠٠تامين١

٥٨٠٠٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٣٠٠-٩٠٠١٬٢٠٠استئجار سيارات واليات١

٣٠٠-٦٩٠٠١٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٢٢٠٬٠٠٠١٧٦٬٠٠٠٤٤٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢٢٠٬٠٠٠١٧٦٬٠٠٠٤٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢٤٦٬٧٥٠٢٠٥٬٢٠٠٤١٬٥٥٠مجموع البند  رقم  

٢٧٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

١١

١١٦

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة البقاع

إدارة شؤون المناطق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٥٩٥٬٠٠٠٥٦٤٬٤٤٠٣٠٬٥٦٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥٩٥٬٠٠٠٥٦٤٬٤٤٠٣٠٬٥٦٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٠٤٬٠٠٠١٠٢٬٧١٢١٬٢٨٨رواتب المتعاقدين١

٢١٠٤٬٠٠٠١٠٢٬٧١٢١٬٢٨٨مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٬٥٩٠-٢٣٬٣١٠٢٥٬٩٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٠٬٠٠٠٤٦٬٧٥٠٣٬٢٥٠تعويض نقل مؤقت٣

٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٨١٬٣١٠٨٠٬٦٥٠٦٦٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٨٬٠٠٠-٨٬٠٠٠١٦٬٠٠٠مكافاءات١

٨٬٠٠٠-٥٨٬٠٠٠١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٧٨٨٬٣١٠٧٦٣٬٨٠٢٢٤٬٥٠٨مجموع البند  رقم  

٢٧٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٤٠٠-٢٬٠٠٠٢٬٤٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٤٠٠-٣٢٬٠٠٠٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٬٦٠٠-١٬٦٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٬٦٠٠-٤١٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٠٠-١٬٥٠٠١٬٦٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٠٠-٩١٬٥٠٠١٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٬١٠٠-١٦٣٬٥٠٠٥٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦١٬١٢٤٬٥٢٣١٬٠٦٣٬٤٨٢٦١٬٠٤١مجموع الوظيفة رقم  

٢٨٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

١١

١٠٤١

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة البقاع

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٦٬٠٠٠١٦٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٦٬٠٠٠١٦٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١١١٬١٤٠٬٥٢٣١٬٠٧٩٬٤٨٢٦١٬٠٤١مجموع الفصل رقم  

٢٨١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

١٢

١١٦

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة الجنوب

إدارة شؤون المناطق

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٠٬٠٠٠٥٬٣٢٠٤٬٦٨٠قرطاسية للمكاتب١

١٬٨٧٥١٬٨٤٠٣٥كتب ومراجع وصحف٢

١٢٠-٣٦٠٤٨٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٢٬٢٣٥٧٬٦٤٠٤٬٥٩٥مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٢٬٧٦٠١٢٬٧٦٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٠٠-٩٬٠٠٠٩٬٢٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٩٧٥-٢٬٠٠٠٢٬٩٧٥لوازم ادارية اخرى٩

١٬١٧٥-٢٢٣٬٧٦٠٢٤٬٩٣٥مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٬٨٢٠-٧٬٥٠٠٩٬٣٢٠محروقات سائلة١

١٬٨٢٠-٣٧٬٥٠٠٩٬٣٢٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٨٥٠٦٤٠٢١٠اسمدة١

٨٥٠٧٢٠١٣٠بذور ونصوب وشتول٣

٦١٬٧٠٠١٬٣٦٠٣٤٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٤٬٦٠٠٥٤٬٦٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٤٬٥٠٠٤٬٥٠٠

٧٢٧١٬١٠٠٢٧١٬١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٣١٦٬٢٩٥٣١٤٬٣٥٥١٬٩٤٠مجموع البند  رقم  

٢٨٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

١٢

١١٦

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة الجنوب

إدارة شؤون المناطق

خدمات استهالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٦٬٥٠٠-١٩٬٥٠٠٢٦٬٠٠٠

٦٬٥٠٠-٢١٩٬٥٠٠٢٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٨٠٠-٢٬٤٠٠٣٬٢٠٠بريد١

٨٠٠-٣٢٬٤٠٠٣٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨٠٠٨٠٠اعالنات١

١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مطبوعات٢

٣٬٠٠٠-٣٬٠٠٠٦٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٨٠٠-٨٠٠١٬٦٠٠عالقات عامة اخرى٩

٣٬٨٠٠-٤١٦٬٦٠٠٢٠٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٬٥٠٠١٬٦٠٠٩٠٠تامين١

٥٢٬٥٠٠١٬٦٠٠٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٢٠٠-٦٠٠٨٠٠استئجار سيارات واليات١

٢٠٠-٦٦٠٠٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٤٦٥٬٣١٥٤٦٥٬٣١٥نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٤٦٥٬٣١٥٤٦٥٬٣١٥مجموع الفقرة  رقم  

١٠٬٤٠٠-١٢٥٠٦٬٩١٥٥١٧٬٣١٥مجموع البند  رقم  

٢٨٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

١٢

١١٦

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة الجنوب

إدارة شؤون المناطق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٥٨٦٬٠٠٠٤٩٦٬٢٥٨٨٩٬٧٤٢رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥٨٦٬٠٠٠٤٩٦٬٢٥٨٨٩٬٧٤٢مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٧٥٬٠٠٠١٧٢٬٤٤٠٢٬٥٦٠رواتب المتعاقدين١

١٥٠٬٠٠٠١٢٤٬٤٦٠٢٥٬٥٤٠اجور االجراء٢

٢٣٢٥٬٠٠٠٢٩٦٬٩٠٠٢٨٬١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٬٧٥٠-١٥٬٧٥٠١٧٬٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٧٢٬٠٠٠٦٨٬٠٠٠٤٬٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٣٬٣٢٠١٣٬٣٢٠تعويضات مختلفة٩

٣١٠١٬٠٧٠٩٨٬٨٢٠٢٬٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٦٬٠٠٠-٦٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مكافاءات١

٦٬٠٠٠-٥٦٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٬٠١٨٬٠٧٠٩٠٣٬٩٧٨١١٤٬٠٩٢مجموع البند  رقم  

٢٨٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٬٨٠٠-٣٬٠٠٠٤٬٨٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٬٨٠٠-٣٣٬٠٠٠٤٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤٨٠-١٬١٢٠١٬٦٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣٬٠٠٠-٤٬٢٠٠٧٬٢٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣٬٤٨٠-٩٥٬٣٢٠٨٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٬٢٨٠-١٦٨٬٣٢٠١٣٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦١٬٨٤٩٬٦٠٠١٬٧٤٩٬٢٤٨١٠٠٬٣٥٢مجموع الوظيفة رقم  

٢٨٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

١٢

١٠٤١

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة الجنوب

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٤٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٤٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٢١٬٨٧٣٬٦٠٠١٬٧٧٣٬٢٤٨١٠٠٬٣٥٢مجموع الفصل رقم  

٢٨٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

١٣

١١٦

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة النبطية

إدارة شؤون المناطق

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٬٩٦٠-٦٬٠٠٠٨٬٩٦٠قرطاسية للمكاتب١

٨٤٠-٢٬٥٢٠٣٬٣٦٠كتب ومراجع وصحف٢

١٬٠٠٠١٬٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٣٬٨٠٠-١٩٬٥٢٠١٣٬٣٢٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٠-١٤٬٥٠٠١٤٬٥٢٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٬٤٠٠-٤٬٠٠٠٦٬٤٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٧٢٠-١٬٢٠٠١٬٩٢٠لوازم ادارية اخرى٩

٣٬١٤٠-٢١٩٬٧٠٠٢٢٬٨٤٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٬٧٧٠-٨٬٣١٠١١٬٠٨٠محروقات سائلة١

٢٬٧٧٠-٣٨٬٣١٠١١٬٠٨٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٦٣-٣٥٧٤٢٠اسمدة١

٦٣-٣٥٧٤٢٠بذور ونصوب وشتول٣

١٢٦-٦٧١٤٨٤٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٦٬٠٠٠٦٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٨٬٤٠٠٣٨٬٤٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠

٧٦٣٬٤٠٠٦٣٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٬٨٣٦-١١١٠١٬٦٤٤١١١٬٤٨٠مجموع البند  رقم  

٢٨٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

١٣

١١٦

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة النبطية

إدارة شؤون المناطق

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٣٬٥٠٠٣٬٥٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١٣٬٥٠٠٣٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٦٬٧٥٠-٢٠٬٢٥٠٢٧٬٠٠٠

٦٬٧٥٠-٢٢٠٬٢٥٠٢٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣٬٠٠٠-٩٬٠٠٠١٢٬٠٠٠بريد١

٣٬٠٠٠-٣٩٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨٠٠٨٠٠اعالنات١

٦٬٤٠٠٦٬٤٠٠مطبوعات٢

١٬٢٠٠-١٬٢٠٠٢٬٤٠٠اعياد وتمثيل٣

١٬٢٠٠-٤٨٬٤٠٠٩٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٬٦٠٠١٬٦٠٠تامين١

٥١٬٦٠٠١٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٤٠٠-١٬٢٠٠١٬٦٠٠استئجار سيارات واليات١

٤٠٠-٦١٬٢٠٠١٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٢٨٠٬٦٠٠٢٨٠٬٦٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢٨٠٬٦٠٠٢٨٠٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٬٣٥٠-١٢٣٢٤٬٥٥٠٣٣٥٬٩٠٠مجموع البند  رقم  

٢٨٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

١٣

١١٦

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة النبطية

إدارة شؤون المناطق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٦٣٬٠٠٠-٥٧٥٬٠٠٠٧٣٨٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦٣٬٠٠٠-١٥٧٥٬٠٠٠٧٣٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٩٬٢٠٠-٣٠٬٠٠٠٣٩٬٢٠٠رواتب المتعاقدين١

٩٬٢٠٠-٢٣٠٬٠٠٠٣٩٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣٬٧٥٠-٣٣٬٧٥٠٣٧٬٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٬٥٥٠-٣٣٬٠٠٠٣٦٬٥٥٠تعويض نقل مؤقت٣

١٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٧٬٣٠٠-٣٨١٬٧٥٠٨٩٬٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٢٬٠٠٠-١٢٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠مكافاءات١

١٢٬٠٠٠-٥١٢٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٩١٬٥٠٠-١٣٦٩٨٬٧٥٠٨٩٠٬٢٥٠مجموع البند  رقم  

٢٨٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

١٣

١١٦

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة النبطية

إدارة شؤون المناطق

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٦٬٠٠٠٦٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٦٬٠٠٠٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٦٠٠-١٬٨٠٠٢٬٤٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٦٠٠-٤١٬٨٠٠٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٧٢٠-١٬٦٨٠٢٬٤٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٧٢٠-٩١٬٦٨٠٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٣٢٠-١٦٩٬٤٨٠١٠٬٨٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٤٬٠٠٦-١١٦١٬١٣٤٬٤٢٤١٬٣٤٨٬٤٣٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٩٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 

٢١٤٬٠٠٦-١٣١٬١٥٦٬٤٢٤١٬٣٧٠٬٤٣٠مجموع الفصل رقم  

٢٩١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

١٤

١١٦

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة بعلبك الهرمل

إدارة شؤون المناطق

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٬٠٦٠-٢٬٩٨٠٥٬٠٤٠قرطاسية للمكاتب١

٦٢٥-٣٧٥١٬٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١١٥-٥٢٥٦٤٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٬٨٠٠-١٣٬٨٨٠٦٬٦٨٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥٬٦٠٠٤٬٨٨٠٧٢٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٬٦٠٠-٧٬٠٠٠٩٬٦٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٬٠٠٠-١٬٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٬٨٨٠-٢١٢٬٦٠٠١٥٬٤٨٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٨٬٠٨٠٨٬٠٨٠محروقات سائلة١

٣٨٬٠٨٠٨٬٠٨٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

١٦٬٠٠٠١٦٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧٣٩٬٠٠٠٣٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٬٦٨٠-١١٦٣٬٥٦٠٦٩٬٢٤٠مجموع البند  رقم  

٢٩٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

١٤

١١٦

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة بعلبك الهرمل

إدارة شؤون المناطق

خدمات استهالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٢٬٢٠٠-٦٬٦٠٠٨٬٨٠٠

٢٬٢٠٠-٢٦٬٦٠٠٨٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٬٣٥٠-٨٬٢٥٠٩٬٦٠٠بريد١

١٬٣٥٠-٣٨٬٢٥٠٩٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨٠٠٨٠٠اعالنات١

٤٬٨٠٠٤٬٨٠٠مطبوعات٢

١٬٨٠٠-١٬٨٠٠٣٬٦٠٠اعياد وتمثيل٣

١٬٨٠٠-٤٧٬٤٠٠٩٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٬٦٠٠١٬٦٠٠تامين١

٥١٬٦٠٠١٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٢٠٠-٦٠٠٨٠٠استئجار سيارات واليات١

٢٠٠-٦٦٠٠٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
١٬٦٠٠١٬٦٠٠بدالت اتعاب٢

١٠٠٬٨٠٠٦٤٬٠٠٠٣٦٬٨٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٠٢٬٤٠٠٦٥٬٦٠٠٣٦٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٢٦٬٨٥٠٩٥٬٦٠٠٣١٬٢٥٠مجموع البند  رقم  

٢٩٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

١٤

١١٦

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة بعلبك الهرمل

إدارة شؤون المناطق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٩٠٬٠٠٠٢٤٧٬٠٠٠٤٣٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢٩٠٬٠٠٠٢٤٧٬٠٠٠٤٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٤٨٬٠٠٠١٤٢٬٥٠٠٥٬٥٠٠رواتب المتعاقدين١

٢١٤٨٬٠٠٠١٤٢٬٥٠٠٥٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٨٧٥-٧٬٨٧٥٨٬٧٥٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣١٬٥٠٠٣١٬٤٥٠٥٠تعويض نقل مؤقت٣

٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٨٢٥-٣٤٧٬٣٧٥٤٨٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤٬٠٠٠-٤٬٠٠٠٨٬٠٠٠مكافاءات١

٤٬٠٠٠-٥٤٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٤٨٩٬٣٧٥٤٤٥٬٧٠٠٤٣٬٦٧٥مجموع البند  رقم  

٢٩٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

١٤

١١٦

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة بعلبك الهرمل

إدارة شؤون المناطق

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٤٬٠٠٠٣٬٦٠٠٤٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٤٬٠٠٠٣٬٦٠٠٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٠٠-١٬٥٠٠١٬٦٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٠٠-٤١٬٥٠٠١٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤٨٠-١٬١٢٠١٬٦٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٤٨٠-٩١٬١٢٠١٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٨٠-١٦٦٬٦٢٠٦٬٨٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦٦٨٦٬٤٠٥٦١٧٬٣٤٠٦٩٬٠٦٥مجموع الوظيفة رقم  

٢٩٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

١٤

١٠٤١

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة بعلبك الهرمل

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٤٦٩٨٬٤٠٥٦٢٩٬٣٤٠٦٩٬٠٦٥مجموع الفصل رقم  

٢٩٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

١٥

١١٦

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة عكار

إدارة شؤون المناطق

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٤٬١٤٠-٢٬٩٠٠٧٬٠٤٠قرطاسية للمكاتب١

٤٨٠-١٬٤٤٠١٬٩٢٠كتب ومراجع وصحف٢

١٨٢-٢٥٨٤٤٠لوازم مكتبية اخرى٩

٤٬٨٠٢-١٤٬٥٩٨٩٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٬٤٨٠-٣٬٠٠٠٤٬٤٨٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٬٢٨٠١٬٢٨٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٬٩٢٠-١٬٩٢٠لوازم ادارية اخرى٩

٣٬٤٠٠-٢٤٬٢٨٠٧٬٦٨٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٧٬٥٠٠٥٬٠٠٠٢٬٥٠٠محروقات سائلة١

٣٧٬٥٠٠٥٬٠٠٠٢٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٣٬٢٠٠٣٬٢٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

١٥٬٨٤٠١٥٬٨٤٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠

٧٤٣٬٠٤٠٤٣٬٠٤٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٬٧٠٢-١١٥٩٬٤١٨٦٥٬١٢٠مجموع البند  رقم  

٢٩٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

١٥

١١٦

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة عكار

إدارة شؤون المناطق

خدمات استهالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٤٬٠٠٠-١٢٬٠٠٠١٦٬٠٠٠

٤٬٠٠٠-٢١٢٬٠٠٠١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٠٠-١٬٥٠٠١٬٦٠٠بريد١

١٠٠-٣١٬٥٠٠١٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٬٦٠٠١٬٦٠٠اعالنات١

٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠مطبوعات٢

١٬٠٠٠-٣٬٠٠٠٤٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١٬٠٠٠-٤١٢٬٦٠٠١٣٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٬٦٠٠١٬٦٠٠تامين١

٥١٬٦٠٠١٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٦٠٠-١٬٨٠٠٢٬٤٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٠٠-٦١٬٨٠٠٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٤٬٨٠٠٤٬٨٠٠بدالت اتعاب٢

١٢٠٬٠٠٠٦٨٬٤٧٥٥١٬٥٢٥نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٢٤٬٨٠٠٧٣٬٢٧٥٥١٬٥٢٥مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٥٤٬٣٠٠١٠٨٬٤٧٥٤٥٬٨٢٥مجموع البند  رقم  

٢٩٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

١٥

١١٦

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة عكار

إدارة شؤون المناطق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٩٠٬٠٠٠٢٣٤٬١٠٤٥٥٬٨٩٦رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢٩٠٬٠٠٠٢٣٤٬١٠٤٥٥٬٨٩٦مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٨٬٠٠٠١٧٬٦٤٨٣٥٢رواتب المتعاقدين١

٢١٨٬٠٠٠١٧٬٦٤٨٣٥٢مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٧٠٠-٦٬٣٠٠٧٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٩٬٠٠٨١٦٬٦٠٠٢٬٤٠٨تعويض نقل مؤقت٣

٧٬٥٠٠٧٬٥٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٣٢٬٨٠٨٣١٬١٠٠١٬٧٠٨مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤٬٠٠٠-٤٬٠٠٠٨٬٠٠٠مكافاءات١

٤٬٠٠٠-٥٤٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٣٤٤٬٨٠٨٢٩٠٬٨٥٢٥٣٬٩٥٦مجموع البند  رقم  

٢٩٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

١٥

١١٦

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة عكار

إدارة شؤون المناطق

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢٤٠-٥٦٠٨٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣٬١٠٠-٤٬٩٠٠٨٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣٬٣٤٠-٩٥٬٤٦٠٨٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٬٣٤٠-١٦٩٬٤٦٠١٢٬٨٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦٥٦٧٬٩٨٦٤٧٧٬٢٤٧٩٠٬٧٣٩مجموع الوظيفة رقم  

٣٠٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 

١٥٥٧٤٬٠٨٦٤٨٣٬٣٤٧٩٠٬٧٣٩مجموع الفصل رقم  

٣٠١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٧

٢١٤

٣٢١

الجزء االول

وزارة الداخلية و البلديات
هيئة إدارة السير و اآلليات و المركبات - المديرية اإلدارية المشتركة

الحماية المدنية

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٣٬٤٣٥٬٦٩١٢٬٢١٠٬٣١٦١٬٢٢٥٬٣٧٥مساهمة للرواتب واألجور١

٥٬٠١٢٬٥٨٧-٣٥٬٧٥٧٬٢٧٨٤٠٬٧٦٩٬٨٦٥مساهمات لنفقات جارية أخرى٢

 ل.ل٣٣٫٨٨٣٫٦٤٨٫٢٠٠منها  

 لزوم استمرارية تلزيم نظام متكامل الصدار 
 رخص سوق ورخص سير المركبات اآللية

 والصقات الكترونية ولوحات التسجيل االمنة
 وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات

واالليات
٣٬٧٨٧٬٢١٢-١٣٩٬١٩٢٬٩٦٩٤٢٬٩٨٠٬١٨١مجموع الفقرة  رقم  

٣٬٧٨٧٬٢١٢-١٤٣٩٬١٩٢٬٩٦٩٤٢٬٩٨٠٬١٨١مجموع البند  رقم  

٣٬٧٨٧٬٢١٢-٣٢١٣٩٬١٩٢٬٩٦٩٤٢٬٩٨٠٬١٨١مجموع الوظيفة رقم  

٣٬٧٨٧٬٢١٢-٢١٤٣٩٬١٩٢٬٩٦٩٤٢٬٩٨٠٬١٨١مجموع الفصل رقم  

٣٥٬١٧٦٬٩٣٦-٧١٬٥٥٩٬٨٠٥٬٠٠٣١٬٥٩٤٬٩٨١٬٩٣٩مجموع الباب  رقم  

٣٠٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠-١٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠

وهوامش االرباح 

٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠-٤١٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠-١٤١٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠-١٢١١٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٠٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٨

٢

١٢٣

الجزء االول

وزارة المالية
مديرية الماليه العامة

شؤون الموازنة والشؤون المالية

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٨٨٠٬٠٠٠٧٠٤٬٠٠٠١٧٦٬٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤٬٦٧٠-٥٦٬٢٥٠٦٠٬٩٢٠كتب ومراجع وصحف٢

١٬٨٠٢-٣٬٧٥٠٥٬٥٥٢لوازم مكتبية اخرى٩

١٩٤٠٬٠٠٠٧٧٠٬٤٧٢١٦٩٬٥٢٨مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٢٬٠٠٠-٥٠٠٬٠٠٠٥١٢٬٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣١٬٤٠٠٢٨٬٦٠٠٢٬٨٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٧٤-٤٬٧٦٦٥٬٠٤٠لوازم ادارية اخرى٩

٩٬٤٧٤-٢٥٣٦٬١٦٦٥٤٥٬٦٤٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠محروقات سائلة١

٣١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١٬٨٩٠-١٠٬٧١٠١٢٬٦٠٠مبيدات١

١٬٨٩٠-٥١٠٬٧١٠١٢٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٤٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٬٢٠٠٬٠٠٠١٬٢٠٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

١٬٦٠٠٬٠٠٠١٬٦٠٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٧٢٠٬٠٠٠٧٢٠٬٠٠٠

٧٣٬٥٦٠٬٠٠٠٣٬٥٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥٬٠٥٦٬٨٧٦٤٬٨٩٨٬٧١٢١٥٨٬١٦٤مجموع البند  رقم  

٣٠٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٨

٢

١٢٣

الجزء االول

وزارة المالية
مديرية الماليه العامة

شؤون الموازنة والشؤون المالية

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٣٬٤٣٤٬٠٠٠٣٬٤٠٠٬٠٠٠٣٤٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

٣١٠٬٠٠٠٢٧٥٬٠٠٠٣٥٬٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتها٣

١٣٬٧٤٤٬٠٠٠٣٬٦٧٥٬٠٠٠٦٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٤٠٬٠٠٠-١٢٠٬٠٠٠١٦٠٬٠٠٠

٤٠٬٠٠٠-٢١٢٠٬٠٠٠١٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣٩٠٬٠٠٠-١٬١٧٠٬٠٠٠١٬٥٦٠٬٠٠٠بريد١

٣٩٠٬٠٠٠-٣١٬١٧٠٬٠٠٠١٬٥٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٬٣٠٠٬٠٠٠١٬٠٦٠٬٠٠٠٢٤٠٬٠٠٠اعالنات١

٩٬٥٠٠٬٠٠٠٥٬٦٠٠٬٠٠٠٣٬٩٠٠٬٠٠٠مطبوعات٢

٥٬٠٠٠-٢٣٬٠٠٠٢٨٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١٠٬٨٢٣٬٠٠٠٦٬٦٨٨٬٠٠٠٤٬١٣٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٤٬٠٠٠٢٬٥٠٠١٬٥٠٠تامين١

٥٤٬٠٠٠٢٬٥٠٠١٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٨٠٠-٨٠٠استئجار سيارات واليات١

٨٠٠-٦٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
١٤٬٠٠٠٬٠٠٠١٤٬٠٠٠٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٬٤٥٠٬٠٠٠١٬١٦٠٬٠٠٠٢٩٠٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٥٬٤٥٠٬٠٠٠١٥٬١٦٠٬٠٠٠٢٩٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣١٬٣١١٬٠٠٠٢٧٬٢٤٦٬٣٠٠٤٬٠٦٤٬٧٠٠مجموع البند  رقم  

٣٠٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٨

٢

١٢٣

الجزء االول

وزارة المالية
مديرية الماليه العامة

شؤون الموازنة والشؤون المالية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣٬٥٠٠١٠٣٬٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتها١

٦٢٦٬٨٤٨-٥٥٬٠٠٠٬٠٠٠٥٥٬٦٢٦٬٨٤٨رواتب الموظفين الدائمين٢

٦٢٦٬٨٤٨-١٥٥٬١٠٣٬٥٠٠٥٥٬٧٣٠٬٣٤٨مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٨٧٬٨٥٦-٢٬٣٠٠٬٠٠٠٢٬٥٨٧٬٨٥٦رواتب المتعاقدين١

٢٨٬٠١٦-٦٠٠٬٠٠٠٦٢٨٬٠١٦اجور االجراء٢

٣٦٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠المستشارون٤

٣١٥٬٨٧٢-٢٢٬٩٣٦٬٠٠٠٣٬٢٥١٬٨٧٢مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣٠٣٬١٧٠-٢٬٧٢٨٬٥٣٠٣٬٠٣١٬٧٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٬٥٧٠٬٠٠٠٣٬٥٧٠٬٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٦٬٠٠٠٬٠٠٠١٤٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢٢٬٢٩٨٬٥٣٠٢٠٬٦٠١٬٧٠٠١٬٦٩٦٬٨٣٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٬٠٥٦٬٠٠٠١٬٩٢٠٬٠٠٠١٣٦٬٠٠٠مكافاءات١

:منها

٤٥٬٠٠٠ـ مكافآت تحضير الموازنة 

٦٠٬٠٠٠ـ مكافآت قطع الحساب وحساب المهمة 

٥٢٬٠٥٦٬٠٠٠١٬٩٢٠٬٠٠٠١٣٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٨٢٬٣٩٤٬٠٣٠٨١٬٥٠٣٬٩٢٠٨٩٠٬١١٠مجموع البند  رقم  

٣٠٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٨

٢

١٢٣

الجزء االول

وزارة المالية
مديرية الماليه العامة

شؤون الموازنة والشؤون المالية

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٨٩٧٬٠٠٠-٣٬٥٧٣٬٠٠٠٤٬٤٧٠٬٠٠٠مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٣٬٥٧٣٬٠٠٠ـ مساهمة في برنامج االمم المتحدة االنمائي 

٨٩٧٬٠٠٠-١٣٬٥٧٣٬٠٠٠٤٬٤٧٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مساهمات لغير القطاع العام٢
٧٠٬١٣٢٬٠٠٠-٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬١٣٢٬٠٠٠عطاءات الى جهات خاصة٢

صندوق المساعدات

٢٠١٧/٢ـ  القانون النافذ حكما" رقم  

تعديل قانون االيجارات        

٧٠٬١٣٢٬٠٠٠-٢٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬١٣٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧١٬٠٢٩٬٠٠٠-١٤٣٣٬٥٧٣٬٠٠٠١٠٤٬٦٠٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٠٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٤٩٬١٩٨١٢٠٬٠٠٠٢٩٬١٩٨نقل وانتقال في الداخل١

٣٬٤٠٠-٣٬٠٠٠٦٬٤٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣١٥٢٬١٩٨١٢٦٬٤٠٠٢٥٬٧٩٨مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٬٠٠٠-٣٬٠٠٠٤٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢٤٠-٧٢٠٩٦٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

١٬٢٤٠-٤٣٬٧٢٠٤٬٩٦٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١٥٠٬٠٠٠-١٠٬٠٠٠١٦٠٬٠٠٠دراسات١

(بما فيها التدريب)

١٥٠٬٠٠٠-٥١٠٬٠٠٠١٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٬٥٣٠٬٠٠٠-٣٬٥٧٠٬٠٠٠٥٬١٠٠٬٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣٬٥٠٠٬٠٠٠ـ  منها  استرداد لنقابتي المهندسين 

١٢٠٬٠٠٠-٢٨٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٬٦٥٠٬٠٠٠-٩٣٬٨٥٠٬٠٠٠٥٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٧٧٥٬٤٤٢-١٦٤٬٠١٥٬٩١٨٥٬٧٩١٬٣٦٠مجموع البند  رقم  

٣٠٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠-٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠نفقات مالية اخرى١

ـ  لسد الفوائد عن استرداد الضرائب والرسوم 

٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠-٩٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠-١٧٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٢٬٦٩١٬٤٦٨-١٢٣١٨١٬٣٥٠٬٨٢٤٢٧٤٬٠٤٢٬٢٩٢مجموع الوظيفة رقم  

٣٠٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٨

٢

٤٩٠

الجزء االول

وزارة المالية
مديرية الماليه العامة

شؤون إقتصادية غير مصنفة

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١٠٬٨٨٧٬٥٩٥٢٬٢٧٥٬٣٦٠٨٬٦١٢٬٢٣٥اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

موزعة على الشكل التالي: 

 ـ  تسديد مساهمة لبنان في مركز المساعدة 
التقنية

METAC٢٬٢٦١٬٢٥٠

G٢٤٣٧٬٦٨٨ ـ  مجموعة الدول األربعة والعشرون 

A I ST ٧٬٥٩٨ـ

١٢٣٬١٤٩ـ  المعهد العربي للتخطيط بالكويت 

١٢٬٠٦٠اتحاد سلطات الضرائب في الدول االسالمية

OECD٣٤٬٠٠٠ المنتدى الدولي للشفافية

Asian Infrastructure Investment 
Bank

٨٬٤١١٬٨٥٠

٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠اشتراكات في مؤسسات مالية اقليمية ودولية٢

٦١٠٬٩١٢٬٥٩٥٢٬٣٠٠٬٣٦٠٨٬٦١٢٬٢٣٥مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٠٬٩١٢٬٥٩٥٢٬٣٠٠٬٣٦٠٨٬٦١٢٬٢٣٥مجموع البند  رقم  

٤٩٠١٠٬٩١٢٬٥٩٥٢٬٣٠٠٬٣٦٠٨٬٦١٢٬٢٣٥مجموع الوظيفة رقم  

٣١٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 

١٣٤٬٠٧٩٬٢٣٣-٢٣٢٣٬٢٦٣٬٤١٩٤٥٧٬٣٤٢٬٦٥٢مجموع الفصل رقم  

٣١١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٨

٣

١٢٥

الجزء االول

وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٧٤٬٣١٤-٢٢٥٬٦٨٦٣٠٠٬٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٦٠٠-٩٬٠٠٠٩٬٦٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٬٦٠٠-٤٬٨٠٠٦٬٤٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٧٦٬٥١٤-١٢٣٩٬٤٨٦٣١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٠٠٬٠٠٠-٣٠٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠مالبس١

٦٬٤٠٠-٥٧٬٦٠٠٦٤٬٠٠٠نفقات تغذية٢

٣١٬٠٥٠-٩٦٬٩٥٠١٢٨٬٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٬٦٠٠-٣٩٬٠٠٠٤١٬٦٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢١٬٢٥٠-٣٤٬٧٥٠٥٦٬٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٦١٬٣٠٠-٢٥٢٨٬٣٠٠٦٨٩٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٠٠٬٠٠٠-٦٠٠٬٠٠٠٨٠٠٬٠٠٠محروقات سائلة١

٢٤٬٨٠٠-٢٠٬٠٠٠٤٤٬٨٠٠زيوت وشحوم٢

٥٤٬٠٠٠-١٦٢٬٠٠٠٢١٦٬٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٢٧٨٬٨٠٠-٣٧٨٢٬٠٠٠١٬٠٦٠٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٢٬٥٠٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠ادوية١

٤٠٠-٣٬٦٠٠٤٬٠٠٠مواد مخبرية٢

٤٢٬٥٠٣٬٦٠٠٢٬٠٠٤٬٠٠٠٤٩٩٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٥٠٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٨٥٠٬٠٠٠٨٥٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠

٣١٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٨

٣

١٢٥

الجزء االول

وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

٧١٬٤٢٠٬٠٠٠١٬٤٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٧٬٠١٤-١١٥٬٤٧٣٬٣٨٦٥٬٤٩٠٬٤٠٠مجموع البند  رقم  

٣١٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٨

٣

١٢٥

الجزء االول

وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٣٥٠٬٠٠٠-١٬٣٤٠٬٠٠٠١٬٦٩٠٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١٣٥٬٠٠٠١٣٥٬٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتها٣

٣٥٠٬٠٠٠-١١٬٤٧٥٬٠٠٠١٬٨٢٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
١٢٬٥٠٠-٣٧٬٥٠٠٥٠٬٠٠٠

١٢٬٥٠٠-٢٣٧٬٥٠٠٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٤٬٠٠٠-١٢٬٠٠٠١٦٬٠٠٠بريد١

٤٬٠٠٠-٣١٢٬٠٠٠١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٦٬٠٠٠١٦٬٠٠٠اعالنات١

٢٥٬٠٠٠-١٧٥٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠مطبوعات٢

٧٬٥٠٠-٧٬٥٠٠١٥٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٣٢٬٥٠٠-٤١٩٨٬٥٠٠٢٣١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠تامين١

٥١٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٢٬٠٠٠-٦٬٠٠٠٨٬٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٢٬٠٠٠-٦٦٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٣٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢٣٠٬٠٠٠٢٣٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٠١٬٠٠٠-١٢٢٬٠٥٩٬٠٠٠٢٬٤٦٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣١٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٨

٣

١٢٥

الجزء االول

وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٬٣٣٠٬٩١٣-٦٠٬٢٧١٬٩٥١٦٢٬٦٠٢٬٨٦٤رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٬٣٣٠٬٩١٣-١٦٠٬٢٧١٬٩٥١٦٢٬٦٠٢٬٨٦٤مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٨٦٬٨١٢-٣٠٠٬٠٠٠٣٨٦٬٨١٢رواتب المتعاقدين١

١٦٬٣٠٦-١٦٧٬٠٠٠١٨٣٬٣٠٦اجور االجراء٢

١٠٣٬١١٨-٢٤٦٧٬٠٠٠٥٧٠٬١١٨مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٬٤٠٠-١٢٬٦٠٠١٤٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٨٠٬٠٠٠-٥٥٥٬٠٠٠٩٣٥٬٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٨١٬٤٠٠-٣٥٦٧٬٦٠٠٩٤٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤٠٬٠٠٠-٤٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠مكافاءات١

٤٠٬٠٠٠-٥٤٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٬٨٥٥٬٤٣١-١٣٦١٬٣٤٦٬٥٥١٦٤٬٢٠١٬٩٨٢مجموع البند  رقم  

٣١٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٨

٣

١٢٥

الجزء االول

وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١٦٬٠٠٠-٨٠٬٠٠٠٩٦٬٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

١٦٬٠٠٠-٦٨٠٬٠٠٠٩٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٬٠٠٠-١٤٨٠٬٠٠٠٩٦٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣١٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٨

٣

١٢٥

الجزء االول

وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

نفقات مختلفة ١٦

وفود ومؤتمرات٤
٥٬٠٠٠-١٥٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٩٬٠٠٠-٢٧٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

١٤٬٠٠٠-٤٤٢٬٠٠٠٥٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٢٬٠٠٠-٢٨٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٥٬٨٤٠-٣٦٬٩٦٠٥٢٬٨٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٧٬٨٤٠-٩٦٤٬٩٦٠٩٢٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤١٬٨٤٠-١٦١٠٦٬٩٦٠١٤٨٬٨٠٠مجموع البند  رقم  

٣٬٣٣١٬٢٨٥-١٢٥٦٩٬٠٦٥٬٨٩٧٧٢٬٣٩٧٬١٨٢مجموع الوظيفة رقم  

٣١٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٨

٣

٩٥٢

الجزء االول

وزارة المالية
ادارة الجمارك

دورات تدريبية في الخارج

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٥٬٠٠٠-٢٥٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٥٬٠٠٠-١٢٥٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٥٬٠٠٠-١٣٢٥٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٥٬٠٠٠-٩٥٢٢٥٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣١٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٨

٣

١٠١١

الجزء االول

وزارة المالية
ادارة الجمارك

المرض

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٧٬٠٠٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠نفقات معالجة في المستشفيات٥

١٬٦٠٠٬٠٠٠٧٠٠٬٠٠٠٩٠٠٬٠٠٠نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة٨

٤٨٬٦٠٠٬٠٠٠٥٬٧٠٠٬٠٠٠٢٬٩٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨٬٦٠٠٬٠٠٠٥٬٧٠٠٬٠٠٠٢٬٩٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١١٨٬٦٠٠٬٠٠٠٥٬٧٠٠٬٠٠٠٢٬٩٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣١٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٢٠٬٠٠٠-١٠٠٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠تقديمات وفاة٤

٢٠٬٠٠٠-٤١٠٠٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٠٬٠٠٠-١٥١٠٠٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٠٬٠٠٠-١٠٣١١٠٠٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٢٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٨

٣

١٠٤١

الجزء االول

وزارة المالية
ادارة الجمارك

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢٬٤٤٠٬٠٠٠٢٬٤٤٠٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٢٬٤٤٠٬٠٠٠٢٬٤٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠تقديمات زواج٢

١١٢٬٠٠٠١١٢٬٠٠٠تقديمات والدة٣

٤٢١٢٬٠٠٠٢١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٣٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٬٦٨٢٬٠٠٠٢٬٦٨٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٬٦٨٢٬٠٠٠٢٬٦٨٢٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٢١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

١٬١١٧٬٥٠٠-٦٬٣٣٢٬٥٠٠٧٬٤٥٠٬٠٠٠تقديمات مدرسية٦

٢٬٥٠٠-٧٬٥٠٠١٠٬٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

١٬١٢٠٬٠٠٠-٤٩٬٢٤٠٬٠٠٠١٠٬٣٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬١٢٠٬٠٠٠-١٥٩٬٢٤٠٬٠٠٠١٠٬٣٦٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٬١٢٠٬٠٠٠-١٠٩١٩٬٢٤٠٬٠٠٠١٠٬٣٦٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٬٥٩٦٬٢٨٥-٣٨٩٬٧١٢٬٨٩٧٩١٬٣٠٩٬١٨٢مجموع الفصل رقم  

٣٢٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٨

٤

١٢٣

الجزء االول

وزارة المالية
المديرية العامة للشوؤن العقارية

شؤون الموازنة والشؤون المالية

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٣٬٤٣٢-٦٥٨٬٥٦٨٦٧٢٬٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٨٠٠-٢٬٤٠٠٣٬٢٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٤٬٢٣٢-١٦٦٠٬٩٦٨٦٧٥٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٤٢٨٬٠٠٠٣٢٨٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣٬٠٠٠-٣٬٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٤٢٨٬٠٠٠٣٣١٬٠٠٠٩٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١٣٬٦٠٠١٢٬٢٠٠١٬٤٠٠مبيدات١

٥١٣٬٦٠٠١٢٬٢٠٠١٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٦٬٤٠٠٦٬٤٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٩١٬٠٠٠٩١٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٨٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٧٠٬٠٠٠٧٠٬٠٠٠

٧٢٤٧٬٤٠٠٢٤٧٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٬٣٤٩٬٩٦٨١٬٢٦٥٬٨٠٠٨٤٬١٦٨مجموع البند  رقم  

٣٢٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٨

٤

١٢٣

الجزء االول

وزارة المالية
المديرية العامة للشوؤن العقارية

شؤون الموازنة والشؤون المالية

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٬٦٩٠٬٠٠٠١٬٦٧٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

٢٬٠٠٠-٢٬٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتها٣

١١٬٦٩٠٬٠٠٠١٬٦٧٢٬٠٠٠١٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٣٬٠٠٠-٤٥٬٠٠٠٤٨٬٠٠٠

٣٬٠٠٠-٢٤٥٬٠٠٠٤٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٥٦٬٠٠٠٥٦٬٠٠٠بريد١

٣٥٦٬٠٠٠٥٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠اعالنات١

١٬٩٠٠٬٠٠٠١٬٦٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠مطبوعات٢

٤١٬٩٣٠٬٠٠٠١٬٦٣٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
١٢٬٥٠٠٬٠٠٠١١٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩١٢٬٥٠٠٬٠٠٠١١٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٦٬٢٢١٬٠٠٠١٤٬٩٠٦٬٠٠٠١٬٣١٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٢٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٨

٤

١٢٣

الجزء االول

وزارة المالية
المديرية العامة للشوؤن العقارية

شؤون الموازنة والشؤون المالية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٨٥٬٠٠٠-٦٬٧٢٥٬٠٠٠٦٬٨١٠٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٨٥٬٠٠٠-١٦٬٧٢٥٬٠٠٠٦٬٨١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٠٬٠٠٠-٨٨٠٬٠٠٠٩٠٠٬٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥٥٬٠٠٠-١٬٢٠٠٬٠٠٠١٬٢٥٥٬٠٠٠اجور االجراء٢

٧٥٬٠٠٠-٢٢٬٠٨٠٬٠٠٠٢٬١٥٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣٬٧١٠-٣٣٬٣٩٠٣٧٬١٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١١٢٬٤٥٠-٦٥٠٬٠٠٠٧٦٢٬٤٥٠تعويض نقل مؤقت٣

١١٦٬١٦٠-٣٦٨٣٬٣٩٠٧٩٩٬٥٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣٦٬٨٠٠-٣٦٬٨٠٠٧٣٬٦٠٠مكافاءات١

٣٦٬٨٠٠-٥٣٦٬٨٠٠٧٣٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣١٢٬٩٦٠-١٣٩٬٥٢٥٬١٩٠٩٬٨٣٨٬١٥٠مجموع البند  رقم  

٣٢٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٨

٤

١٢٣

الجزء االول

وزارة المالية
المديرية العامة للشوؤن العقارية

شؤون الموازنة والشؤون المالية

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٢٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٨

٤

١٢٣

الجزء االول

وزارة المالية
المديرية العامة للشوؤن العقارية

شؤون الموازنة والشؤون المالية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٤٬٠٠٠-٤٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٤٬٠٠٠-٣٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٧٢٠-١٬٦٨٠٢٬٤٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣٬٦٠٠-٨٬٤٠٠١٢٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٤٬٣٢٠-٩١٠٬٠٨٠١٤٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٬٣٢٠-١٦١٠٬٠٨٠١٨٬٤٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٣٢٧٬١٠٨٬٢٣٨٢٦٬٠٣٠٬٣٥٠١٬٠٧٧٬٨٨٨مجموع الوظيفة رقم  

٣٢٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٨

٤

١٠٤١

الجزء االول

وزارة المالية
المديرية العامة للشوؤن العقارية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٧٠٬٠٠٠١٥٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٧٠٬٠٠٠١٥٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٩٠٬٠٠٠٨٦٬٠٠٠٤٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٩٠٬٠٠٠٨٦٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٦٠٬٠٠٠٢٤١٬٠٠٠١٩٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٦٠٬٠٠٠٢٤١٬٠٠٠١٩٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٢٧٬٣٦٨٬٢٣٨٢٦٬٢٧١٬٣٥٠١٬٠٩٦٬٨٨٨مجموع الفصل رقم  

٣٢٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٨

٢١٥

٩٥١

الجزء االول

وزارة المالية
معهد باسل فليحان المالي و االقتصادي - مديرية المالية العامة 

برامج تعليمية للراشدين

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
١٬٤٤٥٬٤٦٦١٬١٥٣٬٠٠٠٢٩٢٬٤٦٦مساهمة للرواتب واألجور١

١٬٢١٢٬٣٠٠١٬١٤٧٬٠٠٠٦٥٬٣٠٠مساهمات لنفقات جارية أخرى٢

١٢٬٦٥٧٬٧٦٦٢٬٣٠٠٬٠٠٠٣٥٧٬٧٦٦مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢٬٦٥٧٬٧٦٦٢٬٣٠٠٬٠٠٠٣٥٧٬٧٦٦مجموع البند  رقم  

٩٥١٢٬٦٥٧٬٧٦٦٢٬٣٠٠٬٠٠٠٣٥٧٬٧٦٦مجموع الوظيفة رقم  

٢١٥٢٬٦٥٧٬٧٦٦٢٬٣٠٠٬٠٠٠٣٥٧٬٧٦٦مجموع الفصل رقم  

٣٢٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

المساهمات داخل القطاع العام١
١٧٥٬٨٠٠١٦٢٬٠٠٠١٣٬٨٠٠مساهمة للرواتب واألجور١

٢٣٬٥٩٨-١٠٠٬٦٠٢١٢٤٬٢٠٠مساهمات لنفقات جارية أخرى٢

٩٬٧٩٨-١٢٧٦٬٤٠٢٢٨٦٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٬٧٩٨-١٤٢٧٦٬٤٠٢٢٨٦٬٢٠٠مجموع البند  رقم  

٩٬٧٩٨-٤٩٠٢٧٦٬٤٠٢٢٨٦٬٢٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٩٬٧٩٨-٢١٦٢٧٦٬٤٠٢٢٨٦٬٢٠٠مجموع الفصل رقم  

١٣٤٬٢٣٠٬٦٦٢-٨٤٤٣٬٢٧٨٬٧٢٢٥٧٧٬٥٠٩٬٣٨٤مجموع الباب  رقم  

٣٣٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٩

١

٤٥٠

الجزء االول

وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية االدارية المشتركة

النقل

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٤٬٤٨٠-١٧٬٩٢٠٢٢٬٤٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤٬٠٠٠-١٢٬٠٠٠١٦٬٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٬٠٠٠-٣٬٠٠٠٤٬٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٩٬٤٨٠-١٣٢٬٩٢٠٤٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٬٧٦٠-٣٬٠٠٠٥٬٧٦٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٬٧٦٠-٢٣٬٠٠٠٥٬٧٦٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٩٦٠-٢٬٨٨٠٣٬٨٤٠محروقات سائلة١

٩٦٠-٣٢٬٨٨٠٣٬٨٤٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
١٩٢-١٬٠٨٨١٬٢٨٠بذور ونصوب وشتول٣

١٩٢-٦١٬٠٨٨١٬٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٦٤٨-٣٬٦٧٢٤٬٣٢٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

١٠٬٠٨٠-٥٧٬١٢٠٦٧٬٢٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٢٠-٦٨٠٨٠٠

١٠٬٨٤٨-٧٦١٬٤٧٢٧٢٬٣٢٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٤٬٢٤٠-١١١٠١٬٣٦٠١٢٥٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٩

١

٤٥٠

الجزء االول

وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية االدارية المشتركة

النقل

خدمات استهالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٤٬٠٠٠-١٢٬٠٠٠١٦٬٠٠٠

٤٬٠٠٠-٢١٢٬٠٠٠١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣٬٨٠٠-١١٬٤٠٠١٥٬٢٠٠بريد١

٣٬٨٠٠-٣١١٬٤٠٠١٥٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨٠٠-٧٬٢٠٠٨٬٠٠٠اعالنات١

١٬١٠٠-٩٬٩٠٠١١٬٠٠٠مطبوعات٢

١٧٬٥٠٠-١٧٬٥٠٠٣٥٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١٩٬٤٠٠-٤٣٤٬٦٠٠٥٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٢٦٬٠٠٠٢٦٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٢٦٬٠٠٠٢٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٧٬٢٠٠-١٢٨٤٬٠٠٠١١١٬٢٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٩

١

٤٥٠

الجزء االول

وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية االدارية المشتركة

النقل

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣٬٥٠٠١٠٣٬٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتها١

٩٨٬٠٠٠-٤٨٠٬٠٠٠٥٧٨٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٩٨٬٠٠٠-١٥٨٣٬٥٠٠٦٨١٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٦٠٬٠٠٠-٩٩٦٬٠٠٠١٬١٥٦٬٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٤٬٠٠٠-٩٦٬٠٠٠١٣٠٬٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠المستشارون٤

١٩٤٬٠٠٠-٢١٬١٢٨٬٠٠٠١٬٣٢٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٦٬٨٠٠-٣٩٬٢٠٠٥٦٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٨٠٬٧٥٠٨٠٬٧٥٠تعويض نقل مؤقت٣

١٦٬٨٠٠-٣١١٩٬٩٥٠١٣٦٬٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣٠٬٠٠٠-١٨٬٠٠٠٤٨٬٠٠٠مكافاءات١

٣٠٬٠٠٠-٥١٨٬٠٠٠٤٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٣٨٬٨٠٠-١٣١٬٨٤٩٬٤٥٠٢٬١٨٨٬٢٥٠مجموع البند  رقم  

٣٣٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٩

١

٤٥٠

الجزء االول

وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية االدارية المشتركة

النقل

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٤٠٠-٢٬٠٠٠٢٬٤٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٤٠٠-٣٢٬٠٠٠٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٬٢٠٠-٣٬٦٠٠٤٬٨٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٬٢٠٠-٤٣٬٦٠٠٤٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٦٤٨-١٬٥١٢٢٬١٦٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٬٩٢٠-٤٬٤٨٠٦٬٤٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٬٥٦٨-٩٥٬٩٩٢٨٬٥٦٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٬١٦٨-١٦١١٬٥٩٢١٥٬٧٦٠مجموع البند  رقم  

٣٩٤٬٤٠٨-٤٥٠٢٬٠٤٦٬٤٠٢٢٬٤٤٠٬٨١٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٣٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٤٬٠٠٠-٨٬٠٠٠١٢٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٤٬٠٠٠-٣٨٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٨٬٠٠٠-٧٢٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٨٬٠٠٠-٧٧٢٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٬٠٠٠-١٥٨٠٬٠٠٠٩٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٬٠٠٠-١٠٤١٨٠٬٠٠٠٩٢٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٠٦٬٤٠٨-١٢٬١٢٦٬٤٠٢٢٬٥٣٢٬٨١٠مجموع الفصل رقم  

٣٣٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٥٠٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٥٠٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١١٠٬٠٠٠١١٠٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١١٠٬٠٠٠١١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٦٠٬٠٠٠٢٦٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٦٠٬٠٠٠٢٦٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٣٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٨٬٩٦٠-٣٥٬٨٤٠٤٤٬٨٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٬٦٠٠-٤٬٨٠٠٦٬٤٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٬٤٤٠-٤٬٣٢٠٥٬٧٦٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢٬٠٠٠-١٤٤٬٩٦٠٥٦٬٩٦٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦٬٤٠٠-١٩٬٢٠٠٢٥٬٦٠٠مالبس١

١٤٬٤٠٠-٨١٬٦٠٠٩٦٬٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٬٥٦٠-٢٬٥٦٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٣٬٣٦٠-٢١٠٣٬٨٠٠١٢٧٬١٦٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٢٬٠٠٠-٣٦٬٠٠٠٤٨٬٠٠٠محروقات سائلة١

٦٬٣٠٠-١٨٬٩٠٠٢٥٬٢٠٠زيوت وشحوم٢

٢٩٬٤٠٠-٨٨٬٢٠٠١١٧٬٦٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٤٧٬٧٠٠-٣١٤٣٬١٠٠١٩٠٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٨٠٠-٧٬٢٠٠٨٬٠٠٠مواد مخبرية٢

٨٠٠-٤٧٬٢٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
١٤٤-٨١٦٩٦٠بذور ونصوب وشتول٣

١٤٤-٦٨١٦٩٦٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٥٬١٠٠-٢٨٬٩٠٠٣٤٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٠٠٬٠٠٠-١٬٧٠٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

١٠٬٢٠٠-٥٧٬٨٠٠٦٨٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٣٣٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٬٥٣٠-٨٬٦٧٠١٠٬٢٠٠

٣١٦٬٨٣٠-٧١٬٧٩٥٬٣٧٠٢٬١١٢٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٠٠٬٨٣٤-١١٢٬٠٩٥٬٢٤٦٢٬٤٩٦٬٠٨٠مجموع البند  رقم  

٣٣٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٣٩٩٬٠٠٠٣٩٩٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١٣٩٩٬٠٠٠٣٩٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
١٢٬٠٠٠-٣٦٬٠٠٠٤٨٬٠٠٠

١٢٬٠٠٠-٢٣٦٬٠٠٠٤٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣٬٠٠٠-٩٬٠٠٠١٢٬٠٠٠بريد١

٣٬٠٠٠-٣٩٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤٬٥٠٠-٤٠٬٥٠٠٤٥٬٠٠٠اعالنات١

٢٬٠٠٠-١٨٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مطبوعات٢

٤٬٠٠٠-٤٬٠٠٠٨٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١٠٬٥٠٠-٤٦٢٬٥٠٠٧٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٬٤٠٠-٢٦٬٦٠٠٢٨٬٠٠٠تامين١

١٬٤٠٠-٥٢٦٬٦٠٠٢٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١٬٠٠٠-٣٬٠٠٠٤٬٠٠٠استئجار سيارات واليات١

١٬٠٠٠-٦٣٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٢٬٦٠٠٢٬٦٠٠بدالت اتعاب٢

٧٬٢٠٠-١٣٦٬٨٠٠١٤٤٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٧٬٢٠٠-٩١٣٩٬٤٠٠١٤٦٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٥٬١٠٠-١٢٦٧٥٬٥٠٠٧١٠٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٧٬٠٦٠٬٠٠٠٧٬٠٦٠٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٩٥٬٠٠٠٩٥٬٠٠٠رواتب الموظفين المؤقتين٣

١٧٬١٥٥٬٠٠٠٧٬١٥٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٬١٠٦٬٠٠٠١٬١٠٦٬٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٬٦٥٠٬٠٠٠٢٬٦٥٠٬٠٠٠اجور االجراء٢

٢٣٬٧٥٦٬٠٠٠٣٬٧٥٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٤٢٬٠٠٠-٩٨٬٠٠٠١٤٠٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٩٥٬٠٠٠٥٩٥٬٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٩٠٠٬٠٠٠٩٠٠٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

 منها أجور مع تعويضات اجراء دائمين 
وموسميين لعمال رفع الثلوج

٧٥٠٬٠٠٠

٤٢٬٠٠٠-٣١٬٥٩٣٬٠٠٠١٬٦٣٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٧٥٬٠٠٠-٤٥٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠مكافاءات١

٧٥٬٠٠٠-٥٤٥٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٧٬٠٠٠-١٣١٢٬٥٤٩٬٠٠٠١٢٬٦٦٦٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٤٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٩

٢

٤٥١٢

الجزء االول

وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

أشغال الطرق

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٥٨٠٬٠٠٠٥٨٠٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٥٨٠٬٠٠٠٥٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤٬٥٠٠-١٠٬٥٠٠١٥٬٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٧٬٥٠٠-١٧٬٥٠٠٢٥٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٢٬٠٠٠-٩٢٨٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٬٠٠٠-١٦٦٠٨٬٠٠٠٦٢٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٦٤٬٩٣٤-٤٥١٢١٥٬٩٢٧٬٧٤٦١٦٬٤٩٢٬٦٨٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٦٤٬٩٣٤-٢١٦٬١٨٧٬٧٤٦١٦٬٧٥٢٬٦٨٠مجموع الفصل رقم  

٣٤١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٨٬٠٨٠-٣٢٬٣٢٠٤٠٬٤٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٬٦٤٠-٤٬٩٢٠٦٬٥٦٠كتب ومراجع وصحف٢

٨٠٠-٢٬٤٠٠٣٬٢٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٠٬٥٢٠-١٣٩٬٦٤٠٥٠٬١٦٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٬٤٠٠-١٣٬٦٠٠١٦٬٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٬٤٤٠-٨٬١٦٠٩٬٦٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٥٬٨٠٠-١٩٬٠٠٠٤٤٬٨٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٩٬٦٤٠-٢٤٠٬٧٦٠٧٠٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٬٩٢٠-٥٬٧٦٠٧٬٦٨٠محروقات سائلة١

١٬٩٢٠-٣٥٬٧٦٠٧٬٦٨٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢٨٨-١٬٦٣٢١٬٩٢٠مبيدات١

٢٨٨-٥١٬٦٣٢١٬٩٢٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٩٠٠-٥٬١٠٠٦٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١١٬٢٥٠-٦٣٬٧٥٠٧٥٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

١١٬٢٥٠-٦٣٬٧٥٠٧٥٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٬٨٠٠-١٠٬٢٠٠١٢٬٠٠٠

٢٥٬٢٠٠-٧١٤٢٬٨٠٠١٦٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٧٬٥٦٨-١١٢٣٠٬٥٩٢٢٩٨٬١٦٠مجموع البند  رقم  

٣٤٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٥٣٠٬٠٠٠٥٣٠٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١٥٣٠٬٠٠٠٥٣٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٨٬٠٠٠-٢٤٬٠٠٠٣٢٬٠٠٠

٨٬٠٠٠-٢٢٤٬٠٠٠٣٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣٬٦٠٠-١٠٬٨٠٠١٤٬٤٠٠بريد١

٣٬٦٠٠-٣١٠٬٨٠٠١٤٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٦٠-١٬٤٤٠١٬٦٠٠اعالنات١

٢٬٠٠٠-١٨٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مطبوعات٢

٣٬٢٠٠-٣٬٢٠٠٦٬٤٠٠اعياد وتمثيل٣

٥٬٣٦٠-٤٢٢٬٦٤٠٢٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٤-٤٥٦٤٨٠تامين١

٢٤-٥٤٥٦٤٨٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٩٥٬٠٠٠٥٦٬٠٠٠٣٩٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٩٥٬٠٠٠٥٦٬٠٠٠٣٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٦٨٢٬٨٩٦٦٦٠٬٨٨٠٢٢٬٠١٦مجموع البند  رقم  

٣٤٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٥٠٬٠٠٠-٩٬٠٥٠٬٠٠٠٩٬٢٠٠٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٢٬٥٠٠٢٢٬٥٠٠رواتب الموظفين المؤقتين٣

١٥٠٬٠٠٠-١٩٬٠٧٢٬٥٠٠٩٬٢٢٢٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٢٠٬٠٠٠-١٬٨٠٠٬٠٠٠١٬٩٢٠٬٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٣٬٥٢٤١٣٬٥٢٤اجور االجراء٢

١٢٠٬٠٠٠-٢١٬٨١٣٬٥٢٤١٬٩٣٣٬٥٢٤مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢١٬٠٠٠-٤٩٬٠٠٠٧٠٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٧٢٢٬٥٠٠٧٢٢٬٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٥٠٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢١٬٠٠٠-٣٩٢١٬٥٠٠٩٤٢٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٦٠٬٠٠٠-٣٦٬٠٠٠٩٦٬٠٠٠مكافاءات١

٦٠٬٠٠٠-٥٣٦٬٠٠٠٩٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٥١٬٠٠٠-١٣١١٬٨٤٣٬٥٢٤١٢٬١٩٤٬٥٢٤مجموع البند  رقم  

٣٤٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٩

٣

٦٦١

الجزء االول

وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للتنظيم المدني

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٤٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٨٨٬٠٠٠-٣٥٢٬٠٠٠٤٤٠٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٨٨٬٠٠٠-٣٣٥٢٬٠٠٠٤٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢٬٤٠٠-٥٬٦٠٠٨٬٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٬٤٠٠-٥٬٦٠٠٨٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٤٬٨٠٠-٩١١٬٢٠٠١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٢٬٨٠٠-١٦٣٦٣٬٢٠٠٤٥٦٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٨٩٬٣٥٢-٦٦١١٣٬١٢٥٬٢١٢١٣٬٦١٤٬٥٦٤مجموع الوظيفة رقم  

٣٤٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٩

٣

١٠٤١

الجزء االول

وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للتنظيم المدني

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢٠٠٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٢٠٠٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٦٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٦٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٦٠٬٠٠٠٢١٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٦٠٬٠٠٠٢١٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٣٩٬٣٥٢-٣١٣٬٣٨٥٬٢١٢١٣٬٨٢٤٬٥٦٤مجموع الفصل رقم  

٣٤٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٢٠٨٬٠٠٠٢٠٨٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٢٠٨٬٠٠٠٢٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٢٨٬٠٠٠٢٢٨٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٢٨٬٠٠٠٢٢٨٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٤٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٠٬٢٥٨-١٥٬٩٨٢٢٦٬٢٤٠قرطاسية للمكاتب١

٧٥٠-٢٬٢٥٠٣٬٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣٬٩٨٨-١١٬٩٦٦١٥٬٩٥٤لوازم مكتبية اخرى٩

١٤٬٩٩٦-١٣٠٬١٩٨٤٥٬١٩٤مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١١٬٢٠٠-٣٣٬٦٠٠٤٤٬٨٠٠مالبس١

١٬٩٢٠-١٠٬٨٨٠١٢٬٨٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣٬٢٠٠-٣٬٢٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٥٬١٠٠-١٬٣٠٠٦٬٤٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٬٤٢٠-٢٤٥٬٧٨٠٦٧٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٦٬٠٠٠-٤٨٬٠٠٠٦٤٬٠٠٠محروقات سائلة١

٤٬٤٦٠-٤٬٥٠٠٨٬٩٦٠زيوت وشحوم٢

٣٬٢٠٠-٩٬٦٠٠١٢٬٨٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٢٣٬٦٦٠-٣٦٢٬١٠٠٨٥٬٧٦٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١٩٢-١٬٠٨٨١٬٢٨٠مبيدات١

١٩٢-٥١٬٠٨٨١٬٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٣٢٠-٣٢٠٦٤٠اسمدة١

٤٣٠-٨٥٠١٬٢٨٠بذور ونصوب وشتول٣

٧٥٠-٦١٬١٧٠١٬٩٢٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
١٠٥٬٠٠٠-٥٩٥٬٠٠٠٧٠٠٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٬٠٥٠٬٠٠٠-٥٬٩٥٠٬٠٠٠٧٬٠٠٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٦٠٬٠٠٠-٣٤٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٣٤٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣١٬٨٠٠-١٨٠٬٢٠٠٢١٢٬٠٠٠

١٬٢٤٦٬٨٠٠-٧٧٬٠٦٥٬٢٠٠٨٬٣١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد استهالكية اخرى٩
١٬٩٢٠-٧٬٦٨٠٩٬٦٠٠مواد استهالكية اخرى١

١٬٩٢٠-٩٧٬٦٨٠٩٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٣٠٩٬٧٣٨-١١٧٬٢١٣٬٢١٦٨٬٥٢٢٬٩٥٤مجموع البند  رقم  

٣٥٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٤٦٬٠٠٠٦٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١٤٦٬٠٠٠٦٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٦٬٠٠٠-١٨٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠

٦٬٠٠٠-٢١٨٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣٬٠٠٠-٩٬٠٠٠١٢٬٠٠٠بريد١

٣٬٠٠٠-٣٩٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٢٬٠٠٠٩٬٦٠٠٢٬٤٠٠اعالنات١

٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مطبوعات٢

٤٬٠٠٠-٤٬٠٠٠٨٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١٬٦٠٠-٤٣٦٬٠٠٠٣٧٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٠٬٨٩٠١٠٬٨٩٠تامين١

٥١٠٬٨٩٠١٠٬٨٩٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٤١٥٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠٣٩١٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٤١٥٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠٣٩١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٥٣٤٬٨٩٠١١٤٬٤٩٠٤٢٠٬٤٠٠مجموع البند  رقم  

٣٥١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٩٩٠٬٠٠٠-٥٬٣٤٠٬٠٠٠٦٬٣٣٠٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٩٩٠٬٠٠٠-١٥٬٣٤٠٬٠٠٠٦٬٣٣٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٧٢٦٬٧٨٠٤٧٠٬٠٠٠٢٥٦٬٧٨٠رواتب المتعاقدين١

١٣٬٠٠٠-٢٠٬٠٠٠٣٣٬٠٠٠اجور االجراء٢

٢٧٤٦٬٧٨٠٥٠٣٬٠٠٠٢٤٣٬٧٨٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٦٬٣٣٠٬٠٠٠٦٬٣٣٠٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

(بما فيها العمل الليلي )

٤٢٨٬٥٤٤٤٠٨٬٠٠٠٢٠٬٥٤٤تعويض نقل مؤقت٣

١٢٥٬٠٠٠١٢٥٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٦٬٨٨٣٬٥٤٤٦٬٨٦٣٬٠٠٠٢٠٬٥٤٤مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٥٬٠٠٠-١٥٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مكافاءات١

٢٥٬٠٠٠-٥١٥٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٥٠٬٦٧٦-١٣١٢٬٩٨٥٬٣٢٤١٣٬٧٣٦٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٥٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

مساهمات لغير القطاع العام٢
١٦٬٠٠٠-٩٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح١

(المدرسة الفنية )

١٦٬٠٠٠-٢٩٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
٢٧٥٬٠٠٠٢٧٥٬٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٢٧٥٬٠٠٠٢٧٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٬٠٠٠-١٤٢٨٤٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٥٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٤٬٠٠٠-٤٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٠٬٠٠٠-٩٠٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣٤٬٠٠٠-٣٩٠٬٠٠٠١٢٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٤٬٠٠٠-١٢٬٠٠٠١٦٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٬٠٠٠-٤١٢٬٠٠٠١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١٬٢٠٠-١٬٢٠٠٢٬٤٠٠دراسات١

١٬٢٠٠-٥١٬٢٠٠٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣٧٬٥٠٠-١٠٬٥٠٠٤٨٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣٧٬٥٠٠-٩١٠٬٥٠٠٤٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٦٬٧٠٠-١٦١١٣٬٧٠٠١٩٠٬٤٠٠مجموع البند  رقم  

١٬٧٣٢٬٧١٤-٤٥٤١٢١٬١٣١٬١٣٠٢٢٬٨٦٣٬٨٤٤مجموع الوظيفة رقم 

١٬٧٣٢٬٧١٤-٤٢١٬٣٥٩٬١٣٠٢٣٬٠٩١٬٨٤٤مجموع الفصل رقم  

٣٥٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٩

٥

١٠٤١

الجزء االول

وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للنقل البري و البحري

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٨٬٠٠٠١٨٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٨٬٠٠٠١٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٣٬٠٠٠٣٣٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٣٣٬٠٠٠٣٣٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٥٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٤٬٤٨٠-٤٠٬٣٢٠٤٤٬٨٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢٬٤٠٠-٧٬٢٠٠٩٬٦٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٨٥٠-٧٥٠١٬٦٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٧٬٧٣٠-١٤٨٬٢٧٠٥٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣٬٢٠٠-٩٬٦٠٠١٢٬٨٠٠مالبس١

٩٬٥٢٠-١١٬٠٠٠٢٠٬٥٢٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٦٬٠٠٠٥٬١٢٠٨٨٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٧٬٦٨٠-٣٠٬٧٢٠٣٨٬٤٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٩٬٥٢٠-٢٥٧٬٣٢٠٧٦٬٨٤٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣٬٨٥٠-١١٬٥٥٠١٥٬٤٠٠محروقات سائلة١

٣٬٨٥٠-٣١١٬٥٥٠١٥٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٢٬٢٠٠-٣٬٠٠٠٥٬٢٠٠ادوية١

٢٬٢٠٠-٤٣٬٠٠٠٥٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١٤٤-٨١٦٩٦٠مبيدات١

١٤٤-٥٨١٦٩٦٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٦٠٠-٣٬٤٠٠٤٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠٬٢٠٠-٥٧٬٨٠٠٦٨٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٩٬٦٠٠-٥٤٬٤٠٠٦٤٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١١٬٥٢٠-٦٥٬٢٨٠٧٦٬٨٠٠

٣١٬٩٢٠-٧١٨٠٬٨٨٠٢١٢٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٥٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 استهالكية اخرى٩
١٬٩٢٠-١٬٩٢٠مواد استهالكية اخرى١

١٬٩٢٠-٩١٬٩٢٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٧٬٢٨٤-١١٣٠١٬٨٣٦٣٦٩٬١٢٠مجموع البند  رقم  

٣٥٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٩٤٦٬٠٠٠٩٤٦٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١٩٤٦٬٠٠٠٩٤٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٥٬٠٠٠-١٥٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠

٥٬٠٠٠-٢١٥٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٬٠٠٠-٣٬٠٠٠٤٬٠٠٠بريد١

١٬٠٠٠-٣٣٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٬٢٠٠-١٠٬٨٠٠١٢٬٠٠٠اعالنات١

٢٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠مطبوعات٢

٦٬٠٠٠-٦٬٠٠٠١٢٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٧٬٢٠٠-٤٢١٦٬٨٠٠٢٢٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٦٠-٣٬٠٤٠٣٬٢٠٠تامين١

١٦٠-٥٣٬٠٤٠٣٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٨٬٠٠٠-٢٤٬٠٠٠٣٢٬٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٨٬٠٠٠-٦٢٤٬٠٠٠٣٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٢٦٠٬٠٠٠٢٦٠٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٢٦٠٬٠٠٠٢٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢١٬٣٦٠-١٢١٬٤٦٧٬٨٤٠١٬٤٨٩٬٢٠٠مجموع البند  رقم  

٣٥٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٢٠٬١٩٥-٨٢٠٬٠٠٠٩٤٠٬١٩٥رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢٠٬١٩٥-١٨٢٠٬٠٠٠٩٤٠٬١٩٥مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٤٬٤٨٠-٢٦٠٬٠٠٠٢٨٤٬٤٨٠رواتب المتعاقدين١

٥٠٬٠٠٠٤٠٬٥١٢٩٬٤٨٨اجور االجراء٢

١٤٬٩٩٢-٢٣١٠٬٠٠٠٣٢٤٬٩٩٢مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣٧٬٨٠٠-٨٨٬٢٠٠١٢٦٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

(بما فيها العمل الليلي )

٦٬٥٠٠-٧٠٬٠٠٠٧٦٬٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٤٬٣٠٠-٣١٥٨٬٢٠٠٢٠٢٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٠٬٠٠٠-١٢٬٠٠٠٣٢٬٠٠٠مكافاءات١

٢٠٬٠٠٠-٥١٢٬٠٠٠٣٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٩٩٬٤٨٧-١٣١٬٣٠٠٬٢٠٠١٬٤٩٩٬٦٨٧مجموع البند  رقم  

٣٥٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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  

٣٦٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٬١٢٠-٤٬٤٨٠٥٬٦٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٬١٢٠-٣٤٬٤٨٠٥٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٥٬٠٠٠-١٥٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٥٬٠٠٠-٤١٥٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٢٬٤٠٠-٢٬٤٠٠دراسات١

٢٬٤٠٠-٥٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٬٢٠٠-٢٬٨٠٠٤٬٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣٬٠٠٠-١٣٬٠٠٠١٦٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٤٬٢٠٠-٩١٥٬٨٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٬٧٢٠-١٦٣٥٬٢٨٠٤٨٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٠٠٬٨٥١-٤٥٢١٣٬١٤٠٬١٥٦٣٬٤٤١٬٠٠٧مجموع الوظيفة رقم 

٣٠٠٬٨٥١-٥٣٬١٧٣٬١٥٦٣٬٤٧٤٬٠٠٧مجموع الفصل رقم  

٣٦١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

المساهمات داخل القطاع العام١
١٦٨٬٠٠٠١٦٨٬٠٠٠مساهمة للرواتب واألجور١

٢٢٬٥٧٢-٩٦٬٢٢٨١١٨٬٨٠٠مساهمات لنفقات جارية أخرى٢

٢٢٬٥٧٢-١٢٦٤٬٢٢٨٢٨٦٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٬٥٧٢-١٤٢٦٤٬٢٢٨٢٨٦٬٨٠٠مجموع البند  رقم  

٢٢٬٥٧٢-٤٥٤١٢٦٤٬٢٢٨٢٨٦٬٨٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٢٬٥٧٢-٢١٧٢٦٤٬٢٢٨٢٨٦٬٨٠٠مجموع الفصل رقم  

٣٦٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

المساهمات داخل القطاع العام١
١٢٬٨٥٨٬٩٥١١٢٬٨٥٨٬٩٥١مساهمة للرواتب واألجور١

١٩٬٠٤١-١٠٧٬٩٠٤١٢٦٬٩٤٥مساهمات لنفقات جارية أخرى٢

١٩٬٠٤١-١١٢٬٩٦٦٬٨٥٥١٢٬٩٨٥٬٨٩٦مجموع الفقرة  رقم  

١٩٬٠٤١-١٤١٢٬٩٦٦٬٨٥٥١٢٬٩٨٥٬٨٩٦مجموع البند  رقم  

١٩٬٠٤١-٤٥٣١١٢٬٩٦٦٬٨٥٥١٢٬٩٨٥٬٨٩٦مجموع الوظيفة رقم 

١٩٬٠٤١-٢١٨١٢٬٩٦٦٬٨٥٥١٢٬٩٨٥٬٨٩٦مجموع الفصل رقم  

٣٬٤٨٥٬٨٧٢-٩٦٩٬٤٦٢٬٧٢٩٧٢٬٩٤٨٬٦٠١مجموع الباب  رقم  

٣٦٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠

١

٢١٠

الجزء االول

وزارة الدفاع الوطني
االدارة المركزية والغرفة العسكرية

الدفاع العسكري

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٦٬٠٠٠١٤٬٨٠٠١٬٢٠٠قرطاسية للمكاتب١

٣٬٢٠٠-٩٬٦٠٠١٢٬٨٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٬٦٠٠-٤٬٨٠٠٦٬٤٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٣٬٦٠٠-١٣٠٬٤٠٠٣٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣٦٬٠٠٠٣٣٬٦٠٠٢٬٤٠٠نفقات تغذية٢

٢٬٥٦٠٢٬٥٦٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٣٨٬٥٦٠٣٦٬١٦٠٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣٬٢٠٠-٩٬٦٠٠١٢٬٨٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣٬٢٠٠-٣٩٬٦٠٠١٢٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
١٩٢-١٬٠٨٨١٬٢٨٠بذور ونصوب وشتول٣

١٩٢-٦١٬٠٨٨١٬٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٬٥٩٢-١١٧٩٬٦٤٨٨٤٬٢٤٠مجموع البند  رقم  

٣٦٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠

١

٢١٠

الجزء االول

وزارة الدفاع الوطني
االدارة المركزية والغرفة العسكرية

الدفاع العسكري

خدمات استهالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
١٬٦٠٠-٤٬٨٠٠٦٬٤٠٠

١٬٦٠٠-٢٤٬٨٠٠٦٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مطبوعات٢

٧٥٬٠٠٠-٧٥٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١٤٬٠٠٠-١٠٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٨٩٬٠٠٠-٤١٠٥٬٠٠٠١٩٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٦٠٠-١٬٨٠٠٢٬٤٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٠٠-٦١٬٨٠٠٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٤٬٢٠٠-١٥٬٠٠٠١٩٬٢٠٠بدالت اتعاب٢

١٤٬٤٠٠١٤٬٤٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٤٬٢٠٠-٩٢٩٬٤٠٠٣٣٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٥٬٤٠٠-١٢١٤١٬٠٠٠٢٣٦٬٤٠٠مجموع البند  رقم  

٣٦٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠

١

٢١٠

الجزء االول

وزارة الدفاع الوطني
االدارة المركزية والغرفة العسكرية

الدفاع العسكري

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣٬٥٠٠١٠٣٬٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتها١

١١٠٣٬٥٠٠١٠٣٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٦٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠١٦٬٠٠٠المستشارون٤

٢٣٦٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٣٩٬٥٠٠١٢٣٬٥٠٠١٦٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٦٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٬٠٠٠-٣٬٠٠٠٤٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٬٠٠٠-٤٣٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٩٢٬٠٠٠٥٦٬٠٠٠١٣٦٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٩٢٬٠٠٠٥٦٬٠٠٠١٣٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٩٥٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠١٣٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٠٥٥٥٬١٤٨٥٠٤٬١٤٠٥١٬٠٠٨مجموع الوظيفة رقم  

٣٦٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٧٬٨٧٥-٢٣٬٦٢٥٣١٬٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٧٬٨٧٥-٤٢٣٬٦٢٥٣١٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٬٨٧٥-١٥٢٣٬٦٢٥٣١٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

٧٬٨٧٥-١٠٩١٢٣٬٦٢٥٣١٬٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٥٧٨٬٧٧٣٥٣٥٬٦٤٠٤٣٬١٣٣مجموع الفصل رقم  

٣٦٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠

٢

٢١٠

الجزء االول

وزارة الدفاع الوطني
الجيش

الدفاع العسكري

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٨٥٠٬٠٠٠٧٩٨٬٠٠٠٥٢٬٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٥١٬٢٠٠٥١٬٢٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٬٥٠٠-٤٬٥٠٠٦٬٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٩٠٥٬٧٠٠٨٥٥٬٢٠٠٥٠٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣٠٠٬٠٠٠-٦٬٣٧٥٬٠٠٠٦٬٦٧٥٬٠٠٠مالبس١

٣٬٠٠٠٬٠٠٠-٧٢٬٠٠٠٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠نفقات تغذية٢

٨٬٠٠٠-٦٢٬٠٠٠٧٠٬٠٠٠قرطاسية للمدارس٣

٢٬٢٦٥٬٨٧١٢٬٢٤٠٬٠٠٠٢٥٬٨٧١محروقات وزيوت للمولدات٤

٥٠٠٬٠٠٠-٢٬٥٠٠٬٠٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٦١٦٬٠٠٠٦١٦٬٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٣٬٧٨٢٬١٢٩-٢٨٣٬٨١٨٬٨٧١٨٧٬٦٠١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣٤٬٠٠٠٬٠٠٠-٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٢٤٬٠٠٠٬٠٠٠محروقات سائلة١

٣٬٤٤٠٬٠٠٠٣٬٤٤٠٬٠٠٠زيوت وشحوم٢

٢١٬٢٠٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٢٠٠٬٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣٢٬٨٠٠٬٠٠٠-٣١١٤٬٦٤٠٬٠٠٠١٤٧٬٤٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٧٣٬٠٠٠٬٠٠٠٦١٬٨٥٠٬٠٠٠١١٬١٥٠٬٠٠٠ادوية١

٥٬٤٩٥٬٠٠٠٥٬٤٩٥٬٠٠٠مواد مخبرية٢

٤٧٨٬٤٩٥٬٠٠٠٦٧٬٣٤٥٬٠٠٠١١٬١٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٦٨٬٠٠٠٦٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠مبيدات١

٥٦٨٬٠٠٠٦٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٤٢٬٥٠٠٣٩٬٤٠٠٣٬١٠٠مواد علفية٢

٣٦٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠

٢

٢١٠

الجزء االول

وزارة الدفاع الوطني
الجيش

الدفاع العسكري

١٬٨٠٠-١٠٬٢٠٠١٢٬٠٠٠بذور ونصوب وشتول٣

٣٬٨٤٠-٢١٬٧٦٠٢٥٬٦٠٠مواد بيطرية٤

٢٬٥٤٠-٦٧٤٬٤٦٠٧٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٧٠٠٬٠٠٠٧٠٠٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٩٬٩٥٠٬٠٠٠٩٬٩٥٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٧٥٬٠٠٠١٧٥٬٠٠٠

٧٢٠٬٨٢٥٬٠٠٠٢٠٬٨٢٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم متخصصة٨
٩٬٠٠٠٬٠٠٠٨٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠لوازم متخصصة١

٨٩٬٠٠٠٬٠٠٠٨٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد استهالكية اخرى٩
٨٬٠٠٠-٧٢٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠مواد استهالكية اخرى١

٨٬٠٠٠-٩٧٢٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٤٬٣٨٨٬١٦٩-١١٣٠٧٬٨٩٩٬٠٣١٣٣٢٬٢٨٧٬٢٠٠مجموع البند  رقم  

٣٧٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠

٢

٢١٠

الجزء االول

وزارة الدفاع الوطني
الجيش

الدفاع العسكري

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٥٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠٩٬٥٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتها٣

١١٠٬٥٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٥٥٠٬٠٠٠-٢٬٢٥٠٬٠٠٠٢٬٨٠٠٬٠٠٠

٥٥٠٬٠٠٠-٢٢٬٢٥٠٬٠٠٠٢٬٨٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٤٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠بريد١

٣٢٤٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠اعالنات١

٧٩٨٬٠٠٠٧٩٨٬٠٠٠مطبوعات٢

١١٥٬٠٠٠١١٥٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٦٬٠٠٠-٦٬٠٠٠١٢٬٠٠٠معارض ومهرجانات٤

٢٠٬٠٠٠-٢٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٢٦٬٠٠٠-٤٩٥٩٬٠٠٠٩٨٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠تامين١

٥٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٣٢٠٬٠٠٠-١٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٣٢٠٬٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٣٢٠٬٠٠٠-٦١٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٣٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٦٬٦٠٠٬٠٠٠٤٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٦٠٠٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٤٣٠٬٠٠٠٣٦٤٬٠٠٠٦٦٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٣٧١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠

٢

٢١٠

الجزء االول

وزارة الدفاع الوطني
الجيش

الدفاع العسكري

٩٧٬٠٣٠٬٠٠٠٤٬٣٦٤٬٠٠٠٢٬٦٦٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢١٬٨١٣٬٠٠٠١٩٬٥٤٣٬٠٠٠٢٬٢٧٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٧٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠

٢

٢١٠

الجزء االول

وزارة الدفاع الوطني
الجيش

الدفاع العسكري

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٬٩٤١٬٠٥٥٬٠٠٠١٬٨٩٨٬٧٧٠٬٠٠٠٤٢٬٢٨٥٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١١٬٩٤١٬٠٥٥٬٠٠٠١٬٨٩٨٬٧٧٠٬٠٠٠٤٢٬٢٨٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٬١٥٩٬٨١٠-٤٠٬٢٩٧٬٥٥٠٤٢٬٤٥٧٬٣٦٠رواتب المتعاقدين١

١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠اجور االجراء٢

٢٣٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٨٬٠٠٠اجور المتعاملين٣

٢٬١٥١٬٨١٠-٢٤٠٬٣٣٠٬٥٥٠٤٢٬٤٨٢٬٣٦٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٨٬٧٥٠-٧٨٬٧٥٠٨٧٬٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٬٥٠٠٬٠٠٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٬١٤٠٬٠٠٠-١٬٤٨٠٬٠٠٠٥٬٦٢٠٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٤٬١٤٨٬٧٥٠-٣٤٬٠٥٨٬٧٥٠٨٬٢٠٧٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٦٠٬٠٠٠-١٦٠٬٠٠٠٣٢٠٬٠٠٠مكافاءات١

١٦٠٬٠٠٠-٥١٦٠٬٠٠٠٣٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٬٩٨٥٬٦٠٤٬٣٠٠١٬٩٤٩٬٧٧٩٬٨٦٠٣٥٬٨٢٤٬٤٤٠مجموع البند  رقم  

٣٧٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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  

٣٧٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠

٢

٢١٠

الجزء االول

وزارة الدفاع الوطني
الجيش

الدفاع العسكري

نفقات مختلفة ١٦

نفقات سرية٢
٢٬٧٠٠٬٠٠٠-١٥٬٣٠٠٬٠٠٠١٨٬٠٠٠٬٠٠٠نفقات سرية١

٢٬٧٠٠٬٠٠٠-٢١٥٬٣٠٠٬٠٠٠١٨٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نقل وانتقال٣
٣٠٬٠٠٠-١٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٬٠٠٠-٣٬٠٠٠٤٬٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣١٬٠٠٠-٣١٣٬٠٠٠٤٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٢٥٠٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤٢٦٥٬٠٠٠٢٦٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٢٨٬٦٤٨-١٢١٬٣٥٢١٥٠٬٠٠٠دراسات١

٢٨٬٦٤٨-٥١٢١٬٣٥٢١٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٨٨٬٠٠٠٨٨٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٣٨٨٬٠٠٠٣٨٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٬٧٥٩٬٦٤٨-١٦١٦٬٠٨٧٬٣٥٢١٨٬٨٤٧٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٠٢٬٣٣١٬٤٤١٬٦٨٣٢٬٣٢٠٬٤٩٥٬٠٦٠١٠٬٩٤٦٬٦٢٣مجموع الوظيفة رقم  

٣٧٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠

٢

٧٣١

الجزء االول

وزارة الدفاع الوطني
الجيش

الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام

نفقات مختلفة ١٦

نفقات استشفاء٧
٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠نفقات استشفاء١

٧٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣١٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٧٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠

٢

٩٥٢

الجزء االول

وزارة الدفاع الوطني
الجيش

دورات تدريبية في الخارج

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٬٧٥٠٬٠٠٠-١٤٬٠٠٠٬٠٠٠١٦٬٧٥٠٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

(دورات تدريبية في الخارج)

٢٬٧٥٠٬٠٠٠-١١٤٬٠٠٠٬٠٠٠١٦٬٧٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٬٧٥٠٬٠٠٠-١٣١٤٬٠٠٠٬٠٠٠١٦٬٧٥٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٬٧٥٠٬٠٠٠-٩٥٢١٤٬٠٠٠٬٠٠٠١٦٬٧٥٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٧٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٢١٨٬٤٥٠٬٠٠٠٢٠٣٬٥٠٠٬٠٠٠١٤٬٩٥٠٬٠٠٠نفقات معالجة في المستشفيات٥

٤٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٩٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة٨

٤٢٢٢٬٤٥٠٬٠٠٠٢٠٧٬٤٥٠٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٢٢٬٤٥٠٬٠٠٠٢٠٧٬٤٥٠٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١١٢٢٢٬٤٥٠٬٠٠٠٢٠٧٬٤٥٠٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٧٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠

٢

١٠٢٤

الجزء االول

وزارة الدفاع الوطني
الجيش

تقديمات أخرى للشيخوخة

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
١٠٬٠٠٠-٩٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح١

ـ  مساهمة لرابطة قدامى القوى المسلحة 

١٠٬٠٠٠-٢٩٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٬٠٠٠-١٤٩٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٬٠٠٠-١٠٢٤٩٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٧٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠

٢

١٠٣١

الجزء االول

وزارة الدفاع الوطني
الجيش

تقديمات للناجين (في حال الوفاة)

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٩٬٠٠٠٬٠٠٠٨٬٦٨٠٬٠٠٠٣٢٠٬٠٠٠تقديمات وفاة٤

٤٩٬٠٠٠٬٠٠٠٨٬٦٨٠٬٠٠٠٣٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٩٬٠٠٠٬٠٠٠٨٬٦٨٠٬٠٠٠٣٢٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٣١٩٬٠٠٠٬٠٠٠٨٬٦٨٠٬٠٠٠٣٢٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٨٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠

٢

١٠٤١

الجزء االول

وزارة الدفاع الوطني
الجيش

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٦٠٬٤٥٨٬٠٠٠٥٨٬٩٣٥٬٠٠٠١٬٥٢٣٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٦٠٬٤٥٨٬٠٠٠٥٨٬٩٣٥٬٠٠٠١٬٥٢٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٨٠٬٠٠٠-٩٬٠٠٠٬٠٠٠٩٬٠٨٠٬٠٠٠تقديمات زواج٢

٦٬٧٠٠٬٠٠٠٦٬٠٩٠٬٠٠٠٦١٠٬٠٠٠تقديمات والدة٣

٤١٥٬٧٠٠٬٠٠٠١٥٬١٧٠٬٠٠٠٥٣٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٦٠٠٬٠٠٠٦٠٠٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٦٠٠٬٠٠٠٦٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٧٦٬٧٥٨٬٠٠٠٧٤٬٧٠٥٬٠٠٠٢٬٠٥٣٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٧٦٬٧٥٨٬٠٠٠٧٤٬٧٠٥٬٠٠٠٢٬٠٥٣٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٨١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٤٣٬٠٠٠٬٠٠٠٣٩٬٠٠٠٬٠٠٠٤٬٠٠٠٬٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

٢٢٬٤٤١٬٥٠٠-١٢٧٬١٦٨٬٥٠٠١٤٩٬٦١٠٬٠٠٠تقديمات مدرسية٦

٦١٦٬٢٥٠-١٬٨٤٨٬٧٥٠٢٬٤٦٥٬٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

١٩٬٠٥٧٬٧٥٠-٤١٧٢٬٠١٧٬٢٥٠١٩١٬٠٧٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٩٬٠٥٧٬٧٥٠-١٥١٧٢٬٠١٧٬٢٥٠١٩١٬٠٧٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٩٬٠٥٧٬٧٥٠-١٠٩١١٧٢٬٠١٧٬٢٥٠١٩١٬٠٧٥٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٢٬٨٢٥٬٨٠٦٬٩٣٣٢٬٨١٩٬٣٠٥٬٠٦٠٦٬٥٠١٬٨٧٣مجموع الفصل رقم  

٣٨٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠

٣

٣٣٦

الجزء االول

وزارة الدفاع الوطني
المحاكم العسكرية

المحاكم الخاصة

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٤٬٣٦٠٢٤٬٣٦٠قرطاسية للمكاتب١

٨٥٠-٣٬٧٥٠٤٬٦٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣٬٩٥٠-٥٬٢٥٠٩٬٢٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٤٬٨٠٠-١٣٣٬٣٦٠٣٨٬١٦٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٣٬٥٠٠١٣٬٤٠٠١٠٠نفقات تغذية٢

٨٬٧٢٠٨٬٧٢٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٢٬٢٢٠٢٢٬١٢٠١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٩٬٠٠٠٨٬٤٠٠٦٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣٩٬٠٠٠٨٬٤٠٠٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١٠٠-١٬٧٠٠١٬٨٠٠مبيدات١

١٠٠-٥١٬٧٠٠١٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
١٬٧٠٠١٬٦٠٠١٠٠بذور ونصوب وشتول٣

٦١٬٧٠٠١٬٦٠٠١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٧٥٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٧٥٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٬١٠٠-١١١٤٢٬٩٨٠١٤٧٬٠٨٠مجموع البند  رقم  

٣٨٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠

٣

٣٣٦

الجزء االول

وزارة الدفاع الوطني
المحاكم العسكرية

المحاكم الخاصة

خدمات استهالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٤٠٠-٦٬٠٠٠٦٬٤٠٠

٤٠٠-٢٦٬٠٠٠٦٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٠٬٠٠٠١٧٬٠٠٠٣٬٠٠٠مطبوعات٢

٦٠٠-١٬٠٠٠١٬٦٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٢١٬٠٠٠١٨٬٦٠٠٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢٧٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٨٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠

٣

٣٣٦

الجزء االول

وزارة الدفاع الوطني
المحاكم العسكرية

المحاكم الخاصة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٠٠١٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٥٠٬٠٠٠-٧٥٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٥٠٬٠٠٠-٣٧٥٠٬١٠٠١٬٠٠٠٬١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٥٠٬٠٠٠-١٣٧٧٥٬١٠٠١٬٠٢٥٬١٠٠مجموع البند  رقم  

٣٨٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠

٣

٣٣٦

الجزء االول

وزارة الدفاع الوطني
المحاكم العسكرية

المحاكم الخاصة

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
١٬٥٠٠-١٠٬٥٠٠١٢٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٬٥٠٠-٩١٠٬٥٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٥٠٠-١٦١٠٬٥٠٠١٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٥٣٬٦٠٠-٣٣٦٩٥٥٬٥٨٠١٬٢٠٩٬١٨٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٥٣٬٦٠٠-٣٩٥٥٬٥٨٠١٬٢٠٩٬١٨٠مجموع الفصل رقم  

٣٨٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠

٤

٢١٠

الجزء االول

وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

الدفاع العسكري

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٥٧٬٠٠٠٥٣٬١٦٠٣٬٨٤٠قرطاسية للمكاتب١

٢٬٣٧٠-٩٬٧٥٠١٢٬١٢٠كتب ومراجع وصحف٢

١٬٨٤٠-٥٬٤٠٠٧٬٢٤٠لوازم مكتبية اخرى٩

٣٧٠-١٧٢٬١٥٠٧٢٬٥٢٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣٬٣٩٠-١٠٬٠٥٠١٣٬٤٤٠مالبس١

١٬٧٢٠-١٤٬٧٦٠١٦٬٤٨٠نفقات تغذية٢

٣٠٠-١٤٬٥٠٠١٤٬٨٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٥٬٤١٠-٢٣٩٬٣١٠٤٤٬٧٢٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٬٥٠٠-١٦٬٥٠٠١٨٬٠٠٠زيوت وشحوم٢

٤٬٠٥٠-٣٣٬٧٥٠٣٧٬٨٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٥٬٥٥٠-٣٥٠٬٢٥٠٥٥٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٣٨٤-٢٬١٧٦٢٬٥٦٠مبيدات١

٣٨٤-٥٢٬١٧٦٢٬٥٦٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٣٨٤-٢٬١٧٦٢٬٥٦٠بذور ونصوب وشتول٣

٣٨٤-٦٢٬١٧٦٢٬٥٦٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

١٦٬٠٠٠١٦٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠

٧٧٢٬٠٠٠٧٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٨٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠

٤

٢١٠

الجزء االول

وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

الدفاع العسكري

مواد استهالكية اخرى٩
٣٬٦٠٠٣٬٢٠٠٤٠٠مواد استهالكية اخرى١

٩٣٬٦٠٠٣٬٢٠٠٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٬٦٩٨-١١٢٤١٬٦٦٢٢٥٣٬٣٦٠مجموع البند  رقم  

٣٨٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠

٤

٢١٠

الجزء االول

وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

الدفاع العسكري

خدمات استهالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٦٬٤٥٠-٣٣٬٧٥٠٤٠٬٢٠٠

٦٬٤٥٠-٢٣٣٬٧٥٠٤٠٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٤٠٠-١٬٢٠٠١٬٦٠٠بريد١

٤٠٠-٣١٬٢٠٠١٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٥٠٬٠٠٠٤٨٬٠٠٠٢٬٠٠٠اعالنات١

٦٠٬٠٠٠٥٦٬٠٠٠٤٬٠٠٠مطبوعات٢

٤٬٨٠٠-٤٬٨٠٠٩٬٦٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١١٤٬٨٠٠١١٣٬٦٠٠١٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٣٬٠٠٠١٢٬٠٠٠١٬٠٠٠تامين١

٥١٣٬٠٠٠١٢٬٠٠٠١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
١٠٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٣٥٬٠٠٠٣٢٬٠٠٠٣٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٣٥٬٠٠٠١١٢٬٠٠٠٢٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢٩٧٬٧٥٠٢٧٩٬٤٠٠١٨٬٣٥٠مجموع البند  رقم  

٣٨٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠

٤

٢١٠

الجزء االول

وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

الدفاع العسكري

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٥٠٬٠٠٠-١٢٬٧٥٠٬٠٠٠١٢٬٩٠٠٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥٠٬٠٠٠-١١٢٬٧٥٠٬٠٠٠١٢٬٩٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٬٤٠٠٬٠٠٠٣٬٣٨٣٬٩٤٤١٦٬٠٥٦رواتب المتعاقدين١

٢٣٬٤٠٠٬٠٠٠٣٬٣٨٣٬٩٤٤١٦٬٠٥٦مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٥٬٢٥٠-٤٧٬٢٥٠٥٢٬٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٦٬٣٥٠-٤١٥٬٠٠٠٤٥١٬٣٥٠تعويض نقل مؤقت٣

٤١٬٦٠٠-٣٤٦٢٬٢٥٠٥٠٣٬٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٠٬٥٠٠-١٧٬٥٠٠٢٨٬٠٠٠مكافاءات١

١٠٬٥٠٠-٥١٧٬٥٠٠٢٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٨٦٬٠٤٤-١٣١٦٬٦٢٩٬٧٥٠١٦٬٨١٥٬٧٩٤مجموع البند  رقم  

٣٩٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠

٤

٢١٠

الجزء االول

وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

الدفاع العسكري

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٨٥٬٠٠٠٦٨٬٠٠٠١٧٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٨٥٬٠٠٠٦٨٬٠٠٠١٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٬٠٠٠-٣٬٠٠٠٤٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٬٠٠٠-٤٣٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١٦٬٠٠٠-١٦٬٠٠٠دراسات١

١٦٬٠٠٠-٥١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٩٬٥٠٠-١٠٬٥٠٠٢٠٬٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٩٬٠٠٠-٣٥٬٠٠٠٤٤٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٨٬٥٠٠-٩٤٥٬٥٠٠٦٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٨٬٥٠٠-١٦١٣٣٬٥٠٠١٥٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٩٧٬٨٩٢-٢١٠١٧٬٣٠٢٬٦٦٢١٧٬٥٠٠٬٥٥٤مجموع الوظيفة رقم  

٣٩١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠

٤

١٠٣١

الجزء االول

وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

تقديمات للناجين (في حال الوفاة)

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٥٢٬٠٠٠٥٢٬٠٠٠تقديمات وفاة٤

٤٥٢٬٠٠٠٥٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥٢٬٠٠٠٥٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٣١٥٢٬٠٠٠٥٢٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٩٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠

٤

١٠٤١

الجزء االول

وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢٥٬٠٠٠-٤٢٥٬٠٠٠٤٥٠٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٥٬٠٠٠-٣٤٢٥٬٠٠٠٤٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠تقديمات زواج٢

٢٢٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠تقديمات والدة٣

٤٤٢٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٦٥٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٦٥٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٨٬٠٠٠-١٥٥٣٢٬٠٠٠٥٥٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٨٬٠٠٠-١٠٤١٥٣٢٬٠٠٠٥٥٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٩٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٥٠٬٠٠٠-٧٥٠٬٠٠٠٩٠٠٬٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

٤٢٧٬٥٠٠-٢٬٤٢٢٬٥٠٠٢٬٨٥٠٬٠٠٠تقديمات مدرسية٦

٥٬٠٠٠-١٥٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٥٨٢٬٥٠٠-٤٣٬١٨٧٬٥٠٠٣٬٧٧٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٨٢٬٥٠٠-١٥٣٬١٨٧٬٥٠٠٣٬٧٧٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٨٢٬٥٠٠-١٠٩١٣٬١٨٧٬٥٠٠٣٬٧٧٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٧٩٨٬٣٩٢-٤٢١٬٠٧٤٬١٦٢٢١٬٨٧٢٬٥٥٤مجموع الفصل رقم  

٣٩٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠

٥

٢١٠

الجزء االول

وزارة الدفاع الوطني
المفتشية العامة

الدفاع العسكري

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٨٠-٥٬٦٠٠٥٬٨٨٠قرطاسية للمكاتب١

٣١٥-٢٬٦٢٥٢٬٩٤٠كتب ومراجع وصحف٢

١٠٥-١٬٥٧٥١٬٦٨٠لوازم مكتبية اخرى٩

٧٠٠-١٩٬٨٠٠١٠٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦٣٠-٥٬٢٥٠٥٬٨٨٠مالبس١

٦٬٣٠٠٥٬٨٨٠٤٢٠نفقات تغذية٢

٥٬٨٨٠٥٬٨٨٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٠-٢١٧٬٤٣٠١٧٬٦٤٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٥٬٢٥٠-١٥٬٧٥٠٢١٬٠٠٠زيوت وشحوم٢

٢٬٧٠٠-٦٤٬٥٠٠٦٧٬٢٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٧٬٩٥٠-٣٨٠٬٢٥٠٨٨٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٣٬٤٠٠٣٬٤٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٬٠٠٠١٬٠٠٠

٧٢٤٬٤٠٠٢٤٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٬٨٦٠-١١١٣١٬٨٨٠١٤٠٬٧٤٠مجموع البند  رقم  

٣٩٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠

٥

٢١٠

الجزء االول

وزارة الدفاع الوطني
المفتشية العامة

الدفاع العسكري

خدمات استهالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٣٬٥٠٠-٥٢٬٥٠٠٥٦٬٠٠٠

٣٬٥٠٠-٢٥٢٬٥٠٠٥٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٬٩٠٠١٬٤٠٠٥٠٠مطبوعات٢

٣٬٦٠٠-٣٬٦٠٠٧٬٢٠٠اعياد وتمثيل٣

٣٬١٠٠-٤٥٬٥٠٠٨٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٥٬٠٠٠٤٬٠٠٠١٬٠٠٠تامين١

٥٥٬٠٠٠٤٬٠٠٠١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٬٦٠٠-١٢٦٣٬٠٠٠٦٨٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

٣٩٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠

٥

٢١٠

الجزء االول

وزارة الدفاع الوطني
المفتشية العامة

الدفاع العسكري

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
١٠٠-٧٠٠٨٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٬٠٠٠-٧٬٠٠٠٨٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٬١٠٠-٩٧٬٧٠٠٨٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬١٠٠-١٦٧٬٧٠٠٨٬٨٠٠مجموع البند  رقم  

١٥٬٥٦٠-٢١٠٢٠٢٬٥٨٠٢١٨٬١٤٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٩٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠

٥

١٠٩١

الجزء االول

وزارة الدفاع الوطني
المفتشية العامة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٧٬٥٠٠٣٬٠٠٠٤٬٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٧٬٥٠٠٣٬٠٠٠٤٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٧٬٥٠٠٣٬٠٠٠٤٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٧٬٥٠٠٣٬٠٠٠٤٬٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١١٬٠٦٠-٥٢١٠٬٠٨٠٢٢١٬١٤٠مجموع الفصل رقم  

٣٩٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠

٦

٢١٠

الجزء االول

وزارة الدفاع الوطني
المجلس العسكري

الدفاع العسكري

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٤٬٢٠٠٤٬٢٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٠٠-١٬٥٠٠١٬٦٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٨٠-١٬٥٠٠١٬٦٨٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٨٠-١٧٬٢٠٠٧٬٤٨٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣٥٠-٣٬١٥٠٣٬٥٠٠نفقات تغذية٢

٣٥٠-٢٣٬١٥٠٣٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٣٠-١١١٠٬٣٥٠١٠٬٩٨٠مجموع البند  رقم  

٣٩٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠

٦

٢١٠

الجزء االول

وزارة الدفاع الوطني
المجلس العسكري

الدفاع العسكري

خدمات استهالكية ١٢

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣٬٦٠٠-٣٬٦٠٠٧٬٢٠٠اعياد وتمثيل٣

٣٬٦٠٠-٤٣٬٦٠٠٧٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٣٬٠٠٠٢٬٤٠٠٦٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٣٬٠٠٠٢٬٤٠٠٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٬٠٠٠-١٢٦٬٦٠٠٩٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

٤٠٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠

٦

٢١٠

الجزء االول

وزارة الدفاع الوطني
المجلس العسكري

الدفاع العسكري

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٤٥٠-٣٬١٥٠٣٬٦٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٤٥٠-٩٣٬١٥٠٣٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٥٠-١٦٣٬١٥٠٣٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

٤٬٠٨٠-٢١٠٢٠٬١٠٠٢٤٬١٨٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٬٠٨٠-٦٢٠٬١٠٠٢٤٬١٨٠مجموع الفصل رقم  

١٠٢٬٨٤٨٬٦٤٥٬٦٢٨٢٬٨٤٣٬١٦٧٬٧٥٤٥٬٤٧٧٬٨٧٤مجموع الباب  رقم  

٤٠١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١

١

٩٨١

الجزء االول

وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية االدارية المشتركة

تعليم غير مصنف

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٤٧٬٥٢٢٤٠٬٤٠٠٧٬١٢٢قرطاسية للمكاتب١

٦٬٥٠٠-١٣٬٥٠٠٢٠٬٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٦٣٠-١٬٨٩٠٢٬٥٢٠لوازم مكتبية اخرى٩

٨-١٦٢٬٩١٢٦٢٬٩٢٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦٬٤٠٠-٦٬٤٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥١-٢٬٤٦٩٢٬٥٢٠لوازم ادارية اخرى٩

٦٬٤٥١-٢٢٬٤٦٩٨٬٩٢٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٬٥٥٠-٥٬٢٥٠٦٬٨٠٠محروقات سائلة١

١٬٥٥٠-٣٥٬٢٥٠٦٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٬٠٠٩-١١٧٠٬٦٣١٧٨٬٦٤٠مجموع البند  رقم  

٤٠٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١

١

٩٨١

الجزء االول

وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية االدارية المشتركة

تعليم غير مصنف

خدمات استهالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
١٠٬٠٠٠-٣٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠

١٠٬٠٠٠-٢٣٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣٥٬٠٠٠-١١٥٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠مطبوعات٢

١٠٬٠٠٠-١٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٬٠٠٠-٤٬٠٠٠٨٬٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٩٬٠٠٠-٤١٢٩٬٠٠٠١٧٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٣٬٢٠٠٣٬٢٠٠تامين١

٥٣٬٢٠٠٣٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٤٨٬٠٠٠٤٨٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٥٢٬٠٠٠٥٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٩٬٠٠٠-١٢٢١٤٬٢٠٠٢٧٣٬٢٠٠مجموع البند  رقم  

٤٠٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣٬٥٠٠١٠٣٬٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتها١

٥٦١٬٠٠٠٥٦١٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦٦٤٬٥٠٠٦٦٤٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٢٧٬٦٠٠٣٢٧٬٦٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠المستشارون٤

٢٣٦٣٬٦٠٠٣٦٣٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٨٬٤٠٠-٧٥٬٦٠٠٨٤٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٠٬٠٠٠٢٩٬٧٥٠٢٠٬٢٥٠تعويض نقل مؤقت٣

٣١٢٥٬٦٠٠١١٣٬٧٥٠١١٬٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٦٬٠٠٠-١٦٬٠٠٠٣٢٬٠٠٠مكافاءات١

١٦٬٠٠٠-٥١٦٬٠٠٠٣٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٬١٥٠-١٣١٬١٦٩٬٧٠٠١٬١٧٣٬٨٥٠مجموع البند  رقم  

٤٠٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٣٬٠٠٠-٩٬٠٠٠١٢٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣٬٠٠٠-٤٩٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٢٠٬٠٠٠-٢٠٬٠٠٠دراسات١

٢٠٬٠٠٠-٥٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢٬٠٠٠-٦٬٠٠٠٨٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٬٠٠٠-٩٦٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٥٬٠٠٠-١٦١٥٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٦٬١٥٩-٩٨١١٬٤٦٩٬٥٣١١٬٥٦٥٬٦٩٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٠٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١

١

١٠٤١

الجزء االول

وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية االدارية المشتركة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٢٬٠٠٠٢٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٢٬٠٠٠٢٢٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٩٦٬١٥٩-١١٬٤٩١٬٥٣١١٬٥٨٧٬٦٩٠مجموع الفصل رقم  

٤٠٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١

٢

٩٨١

الجزء االول

وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتربية

تعليم غير مصنف

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٦٥٢-٢٩٩٬٣٤٨٣٠٠٬٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٨٬٤٠٠٨٬٤٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٤٨٠-١٬٤٤٠١٬٩٢٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٬١٣٢-١٣٠٩٬١٨٨٣١٠٬٣٢٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٢٠-٢٬٤٠٠٢٬٥٢٠لوازم ادارية اخرى٩

١٢٠-٢٢٬٤٠٠٢٬٥٢٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٢٬٨٠٠١٢٬٨٠٠محروقات سائلة١

٣١٢٬٨٠٠١٢٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠

٧٤٠٥٬٠٠٠٤٠٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٢٥٢-١١٧٢٩٬٣٨٨٧٣٠٬٦٤٠مجموع البند  رقم  

٤٠٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١

٢

٩٨١

الجزء االول

وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتربية

تعليم غير مصنف

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٤٠٬٠٠٠٢٤٠٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١٢٤٠٬٠٠٠٢٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٢٠٬٠٠٠-٦٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠

٢٠٬٠٠٠-٢٦٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٩٬٠٠٠-٢٧٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠بريد١

٩٬٠٠٠-٣٢٧٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠اعالنات١

٦٥٠٬٠٠٠٦٥٠٬٠٠٠مطبوعات٢

٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٩٬٠٠٠-٣٬٠٠٠١٢٬٠٠٠معارض ومهرجانات٤

٧٥٬٠٠٠-٢٥٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

 ـ  نشاطات وحفالت ومكآفات تشجيعية 
وجوائز عينيه ومخيمات

٢٠٬٠٠٠

٥٬٠٠٠ـ  دعاية واعالن 

٨٤٬٠٠٠-٤٦٩٤٬٠٠٠٧٧٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠تامين١

٥٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٦٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٦٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٣٬٠٠٠-١٢١٬١٠٦٬٠٠٠١٬١٧٩٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٠٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٥٠٬٨٦٠٬٠٠٠٤٧٬٦٦٠٬٠٠٠٣٬٢٠٠٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥٠٬٨٦٠٬٠٠٠٤٧٬٦٦٠٬٠٠٠٣٬٢٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٥٥٠٬٠٠٠٥٥٠٬٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٧٦٬٥٠٠١٧٦٬٥٠٠اجور االجراء٢

٢٧٢٦٬٥٠٠٧٢٦٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٤٬٧٠٠-١٣٢٬٣٠٠١٤٧٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٬٩٢٨٬٧٨٠١٬٧٦٠٬٥٠٠١٦٨٬٢٨٠تعويض نقل مؤقت٣

١٨٬٥٠٠٬٠٠٠١٨٬٥٠٠٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢٠٬٥٦١٬٠٨٠٢٠٬٤٠٧٬٥٠٠١٥٣٬٥٨٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣٦٬٠٠٠-٣٦٬٠٠٠٧٢٬٠٠٠مكافاءات١

٣٦٬٠٠٠-٥٣٦٬٠٠٠٧٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٧٢٬١٨٣٬٥٨٠٦٨٬٨٦٦٬٠٠٠٣٬٣١٧٬٥٨٠مجموع البند  رقم  

٤٠٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١

٢

٩٨١

الجزء االول

وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتربية

تعليم غير مصنف

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٥٠٠٬٠٠٠-٢٬٧٠٠٬٠٠٠٣٬٢٠٠٬٠٠٠مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

 ـ  مساهمة في برنامج االمم المتحده لدعم 
القدرات االدارية والمعلوماتية

١٬٠٨٠٬٠٠٠

١٬٦٢٠٬٠٠٠ـ  مساهمة في برنامج تطوير التعليم العام 

٥٠٠٬٠٠٠-١٢٬٧٠٠٬٠٠٠٣٬٢٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مساهمات لغير القطاع العام٢
٩٬٢٠٠-٨٢٬٨٠٠٩٢٬٠٠٠مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح١

١٤٬٤٠٠ـ  نقابة معلمي المدارس الخاصة 

١٠٬٨٠٠ـ  رابطة معلمي التعليم األساسي 

١٤٬٤٠٠ـ  رابطة االساتذة الثانويين 

٢١٬٦٠٠ـ  كشاف التربية الوطنية 

٢١٬٦٠٠مرشدات التربية الوطنية

٦٬٠٠٠-٥٤٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠منح للطالب٣

١٥٬٢٠٠-٢١٣٦٬٨٠٠١٥٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥١٥٬٢٠٠-١٤٢٬٨٣٦٬٨٠٠٣٬٣٥٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤١٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١

٢

٩٨١

الجزء االول

وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتربية

تعليم غير مصنف

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٤٦٬٠٠٠٤٤٬٠٠٠٢٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٤٦٬٠٠٠٤٤٬٠٠٠٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٣٬٢٥٠-٩٬٧٥٠١٣٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٣٬٢٥٠-٤٩٬٧٥٠١٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٬٢٠٠-٢٬٨٠٠٤٬٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٦٬٠٠٠-١٠٤٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٧٬٢٠٠-٩١٠٦٬٨٠٠١٢٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٨٬٤٥٠-١٦١٦٢٬٥٥٠١٨١٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٨١٧٧٬٠١٨٬٣١٨٧٤٬٣٠٨٬٦٤٠٢٬٧٠٩٬٦٧٨مجموع الوظيفة رقم  

٤١١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٥٩٦٬٢٠٠٥٨٠٬٠٠٠١٦٬٢٠٠تعويضات عائلية١

٣٥٩٦٬٢٠٠٥٨٠٬٠٠٠١٦٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٤٥٬٠٠٠٤٥٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٤٥٬٠٠٠٤٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٦٤١٬٢٠٠٦٢٥٬٠٠٠١٦٬٢٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٦٤١٬٢٠٠٦٢٥٬٠٠٠١٦٬٢٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٧٧٬٦٥٩٬٥١٨٧٤٬٩٣٣٬٦٤٠٢٬٧٢٥٬٨٧٨مجموع الفصل رقم  

٤١٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١

٣

٩١٢

الجزء االول

وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي

التعليم األساسي

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠ايجارات مدارس وصيانتها٢

١٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤١٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٣٬٠٠٠٬٠٠٠-٥٩٧٬٠٠٠٬٠٠٠٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣٬٠٠٠٬٠٠٠-١٥٩٧٬٠٠٠٬٠٠٠٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٠٠٬٥٠٠٬٠٠٠٨٩٬٠٠٠٬٠٠٠١١٬٥٠٠٬٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢١٠٠٬٥٠٠٬٠٠٠٨٩٬٠٠٠٬٠٠٠١١٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢١٬٢٥٠٬٠٠٠٢١٬٢٥٠٬٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٢١٬٢٥٠٬٠٠٠٢١٬٢٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٧١٨٬٧٥٠٬٠٠٠٧١٠٬٢٥٠٬٠٠٠٨٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤١٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

مساهمات لغير القطاع العام٢
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠-٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح١

(المدارس المجانية)

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠-٢٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠-١٤٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤١٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٤٠٬٠٠٠-٣٥٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٤٠٬٠٠٠-٩٣٥٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٠٬٠٠٠-١٦٣٥٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٬٥٤٠٬٠٠٠-٩١٢٨٣١٬٢٨٥٬٠٠٠٨٣٢٬٨٢٥٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤١٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

المساهمات داخل القطاع العام١
٧٬٥٠٠-٦٧٬٥٠٠٧٥٬٠٠٠مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٦٧٬٥٠٠ـ  بدل نقل التالمذة 

٧٬٥٠٠-١٦٧٬٥٠٠٧٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٬٥٠٠-١٤٦٧٬٥٠٠٧٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٬٥٠٠-٩٦١٦٧٬٥٠٠٧٥٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤١٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

المساهمات داخل القطاع العام١
٤٧٬٣٠٠٬٠٠٠٤٦٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٣٠٠٬٠٠٠مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

دعم صناديق المدارس الرسمية:

٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠ـ مساهمة الدوله في صناديق المدارس 

١٠٬٥٠٠٬٠٠٠ـ  دعم تدريس المواد االجرائية 

١٬٨٠٠٬٠٠٠ـ  دعم مجانية الكتاب المدرسي 

١٤٧٬٣٠٠٬٠٠٠٤٦٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٣٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٤٧٬٣٠٠٬٠٠٠٤٦٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٣٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٨١٤٧٬٣٠٠٬٠٠٠٤٦٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٣٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤١٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١

٣

١٠٤١

الجزء االول

وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٤٧٬٥٠٠-٣٨٨٨٬٦٥٢٬٥٠٠٨٨٨٬٩٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٤١٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 استهالكية ١١

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩

اخرى
٨٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠

٧٨٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٨٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٢٬٠٠٠٬٠٠٠١٢٬٠٠٠٬٠٠٠ايجارات مدارس وصيانتها٢

١١٢٬٠٠٠٬٠٠٠١٢٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٢٬٠٠٠٬٠٠٠١٢٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٤٬٠٠٠٬٠٠٠-٣٢٢٬٤٧١٬٧٢٠٣٢٦٬٤٧١٬٧٢٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤٬٠٠٠٬٠٠٠-١٣٢٢٬٤٧١٬٧٢٠٣٢٦٬٤٧١٬٧٢٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٤٣٬٠٠٠٬٠٠٠٣٩٬٠٠٠٬٠٠٠٤٬٠٠٠٬٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٤٣٬٠٠٠٬٠٠٠٣٩٬٠٠٠٬٠٠٠٤٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٠٬٣١٢٬٥٠٠١٠٬٣١٢٬٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣١٠٬٣١٢٬٥٠٠١٠٬٣١٢٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٣٧٥٬٧٨٤٬٢٢٠٣٧٥٬٧٨٤٬٢٢٠مجموع البند  رقم  

٤٢٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٦٬٠٠٠-١٤٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٦٬٠٠٠-٩١٤٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٬٠٠٠-١٦١٤٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٬٠٠٠-٩٢٢٣٨٧٬٨٧٨٬٢٢٠٣٨٧٬٨٩٤٬٢٢٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٢٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٦٬٠٠٠-٤٣٩٧٬٨٧٨٬٢٢٠٣٩٧٬٨٩٤٬٢٢٠مجموع الفصل رقم  

٤٢٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١

٥

٩٤١

الجزء االول

وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي

التعليم الجامعي

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢١٩-٨٬٧٤١٨٬٩٦٠قرطاسية للمكاتب١

١٬٠٠٠-٣٬٠٠٠٤٬٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٤٢٠-١٬٥٠٠١٬٩٢٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٬٦٣٩-١١٣٬٢٤١١٤٬٨٨٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦٤٠-٦٤٠لوازم ادارية اخرى٩

٦٤٠-٢٦٤٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٨٤٠-٣٬٠٠٠٣٬٨٤٠محروقات سائلة١

٨٤٠-٣٣٬٠٠٠٣٬٨٤٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢٬٤٠٠٢٬٤٠٠

٧٦٬٤٠٠٦٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٬١١٩-١١٢٢٬٦٤١٢٥٬٧٦٠مجموع البند  رقم  

٤٢٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١

٥

٩٤١

الجزء االول

وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي

التعليم الجامعي

خدمات استهالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٦٬٤٠٠٦٬٤٠٠

٢٦٬٤٠٠٦٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٬٢٥٠-٦٬٧٥٠٨٬٠٠٠بريد١

١٬٢٥٠-٣٦٬٧٥٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٬٠٠٠١٬٦٠٠٤٠٠اعالنات١

١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مطبوعات٢

٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٢٢٬٠٠٠٢١٬٦٠٠٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٬٦٠٠١٬٦٠٠تامين١

٥١٬٦٠٠١٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٣٬٠٠٠٢٬٤٠٠٦٠٠بدالت اتعاب٢

٢٬٤٠٠٢٬٤٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٥٬٤٠٠٤٬٨٠٠٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٥٠-١٢٤٢٬١٥٠٤٢٬٤٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٣٣٬٠٠٠٢٣٣٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢٣٣٬٠٠٠٢٣٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٥٦٧٬٠٠٠٥٦٧٬٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٥٦٧٬٠٠٠٥٦٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٬١٠٠-١٨٬٩٠٠٢١٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥١٬٠٠٠٥١٬٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥٥٠٬٠٠٠٥٥٠٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٬١٠٠-٣٦١٩٬٩٠٠٦٢٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٨٬٠٠٠-٨٬٠٠٠١٦٬٠٠٠مكافاءات١

٨٬٠٠٠-٥٨٬٠٠٠١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٬١٠٠-١٣١٬٤٢٧٬٩٠٠١٬٤٣٨٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١

٥

٩٤١

الجزء االول

وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي

التعليم الجامعي

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
١٢٬٥٠٠-٣٧٬٥٠٠٥٠٬٠٠٠عطاءات الى جهات خاصة٢

٣٧٬٥٠٠ـ  البيت اللبناني الفرنسي 

٧٬٠٠٠-١٠٨٬٠٠٠١١٥٬٠٠٠منح للطالب٣

١٩٬٥٠٠-٢١٤٥٬٥٠٠١٦٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٩٬٥٠٠-١٤١٤٥٬٥٠٠١٦٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١

٥

٩٤١

الجزء االول

وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي

التعليم الجامعي

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٤٬٠٠٠٢٬٤٠٠١٬٦٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٤٬٠٠٠٢٬٤٠٠١٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٢٬٠٠٠-٦٬٠٠٠٨٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢٬٠٠٠-٤٦٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٤٬٠٠٠-٤٬٠٠٠دراسات١

(بما فيها التدريب )

٤٬٠٠٠-٥٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣٦٬٦٠٠٣٦٬٦٠٠نفقات شتى متنوعة٩

(امتحانات الكولوكيوم )

٩٣٦٬٦٠٠٣٦٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٬٤٠٠-١٦٤٦٬٦٠٠٥١٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٧٬٣٦٩-٩٤١١٬٦٨٤٬٧٩١١٬٧٢٢٬١٦٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٢٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١

٥

٩٧١

الجزء االول

وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي

بحوث وتنمية في مجال التعليم

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
٧٨٬٧٥٠-٢٣٦٬٢٥٠٣١٥٬٠٠٠عطاءات الى جهات خاصة٢

٢١٧٬٥٠٠ـ  سيدر 

١٨٬٧٥٠ـ  الصندوق الفرنكوفوني للبحث العلمي 

٧٨٬٧٥٠-٢٢٣٦٬٢٥٠٣١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٨٬٧٥٠-١٤٢٣٦٬٢٥٠٣١٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٨٬٧٥٠-٩٧١٢٣٦٬٢٥٠٣١٥٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٣٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 

١١٦٬١١٩-٥١٬٩٤١٬٠٤١٢٬٠٥٧٬١٦٠مجموع الفصل رقم  

٤٣١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١

٦

٩٢٣

الجزء االول

وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

التعليم الثانوي المهني والتقني 

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٢٬٠٠٠٩٬٦٠٠٢٬٤٠٠قرطاسية للمكاتب١

٦٢٠-٤٬٥٠٠٥٬١٢٠كتب ومراجع وصحف٢

٤٢٠-١٬٥٠٠١٬٩٢٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٨٬٠٠٠١٦٬٦٤٠١٬٣٦٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٧٠٬٠٠٠٦٤٬٠٠٠٦٬٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥١٬٢٠٠٥١٬٢٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣٬٨٤٠٣٬٨٤٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٢٥٬٠٤٠١١٩٬٠٤٠٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٧٬٦٨٠٧٬٦٨٠محروقات سائلة١

٣٧٬٦٨٠٧٬٦٨٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
١٢٠٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٩٦٠٬٠٠٠٩٦٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٩٦٬٠٠٠٩٦٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠

٧١٬١٨٤٬٠٠٠١٬١٨٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد استهالكية اخرى٩
٩٤٥٬٠٠٠٨٦٦٬٥٥٣٧٨٬٤٤٧مواد استهالكية اخرى١

٩٩٤٥٬٠٠٠٨٦٦٬٥٥٣٧٨٬٤٤٧مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٬٢٧٩٬٧٢٠٢٬١٩٣٬٩١٣٨٥٬٨٠٧مجموع البند  رقم  

٤٣٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١

٦

٩٢٣

الجزء االول

وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

التعليم الثانوي المهني والتقني 

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٨٩٬٠٠٠٨٬٠٠٠٨١٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١٨٩٬٠٠٠٨٬٠٠٠٨١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٥٬٧٥٠-٢٦٬٢٥٠٣٢٬٠٠٠

٥٬٧٥٠-٢٢٦٬٢٥٠٣٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٦٠٠-٩٬٠٠٠٩٬٦٠٠اعالنات١

١٠٬٠٠٠٩٬٦٠٠٤٠٠مطبوعات٢

١٬٢٠٠-١٬٢٠٠٢٬٤٠٠اعياد وتمثيل٣

١٬٢٠٠-١٬٢٠٠٢٬٤٠٠معارض ومهرجانات٤

٢٬٦٠٠-٤٢١٬٤٠٠٢٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٥٦٬٠٠٠٥٦٬٠٠٠تامين١

٥٥٦٬٠٠٠٥٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٥٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٥٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢٤٢٬٦٥٠١٣٠٬٠٠٠١١٢٬٦٥٠مجموع البند  رقم  

٤٣٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١

٦

٩٢٣

الجزء االول

وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

التعليم الثانوي المهني والتقني 

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٧٢٬٨٠٠٬٠٠٠٧٢٬٣٩٢٬٠٠٠٤٠٨٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٧٢٬٨٠٠٬٠٠٠٧٢٬٣٩٢٬٠٠٠٤٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٢١٬٧٥٦٬٠٠٠٣٨٬٢٤٤٬٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٠٠٬٠٠٠١٩٢٬٠٠٠٨٬٠٠٠اجور االجراء٢

٢١٦٠٬٢٠٠٬٠٠٠١٢١٬٩٤٨٬٠٠٠٣٨٬٢٥٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٥٬٠٥٠-١٣٥٬٤٥٠١٥٠٬٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٬٨٠٥٬٠٠٠٢٬٨٠٥٬٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٢٬٠٠٠٬٠٠٠١١٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١٤٬٩٤٠٬٤٥٠١٣٬٩٥٥٬٥٠٠٩٨٤٬٩٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٧٨٬٠٠٠-٧٨٬٠٠٠١٥٦٬٠٠٠مكافاءات١

٧٨٬٠٠٠-٥٧٨٬٠٠٠١٥٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢٤٨٬٠١٨٬٤٥٠٢٠٨٬٤٥١٬٥٠٠٣٩٬٥٦٦٬٩٥٠مجموع البند  رقم  

٤٣٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١

٦

٩٢٣

الجزء االول

وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

التعليم الثانوي المهني والتقني 

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٢٬٧٠٠٬٠٠٠١٬٦١٣٬٠٠٠١٬٠٨٧٬٠٠٠مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مشاريع مشتركة مع القطاع العام 

١٬١٧٠٬٠٠٠ـ  المعهد الفني السياحي 

(االعداد في الحقلين السياحي والفندقي)

١٬٥٣٠٬٠٠٠ـ  المعهد الوطني للعناية التمريضية 

١٢٬٧٠٠٬٠٠٠١٬٦١٣٬٠٠٠١٬٠٨٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مساهمات لغير القطاع العام٢
٢٬٦١٤٬٣٢٠٢٬٠٢١٬٠٠٠٥٩٣٬٣٢٠مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح١

مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص

٢٥٢٬٠٠٠ـ  معهد البقاع المهني والتقني 

١٢٦٬٠٠٠ـ  معهد البقاع الفني 

١٠٠٬٨٠٠ـ معهد البقاع الصناعي 

٤٦٨٬٠٠٠ـ  معهد الصرفند الفني 

١٩٨٬٠٠٠ـ  معهد جويا الفني 

 ـ  معهد الشيخ محمد يعقوب التقني ـ  الطيبة ـ 
بعلبك

٣٠٢٬٤٠٠

٣١٦٬٨٠٠معهد تبنين الفني

١٦٢٬٠٠٠ـ  معهد التمريض مستشفى عين وزين 

 ـ  مساهمة لرابطة اساتذة التعليم المهني 
والتقني

٧٬٢٠٠

١٦٢٬٠٠٠مدرسة الشهيد محمد سعد الفنية  ـ  العباسية

٧٦٬٣٢٠ـ  معهد االبرار التقني 

٦٤٬٨٠٠ـ  معهد برجا الفني 

٦٤٬٨٠٠ـ  معهد تول الفني 

٦٤٬٨٠٠معهد حسن قصير الفني

٣٩٬٦٠٠ـ  معهد مار يوحنا التقني كرم سدة 

٦٤٬٨٠٠ـ  معهد الشيخ خليل حسين  الفني بنهران 

٣٩٬٦٠٠ـ  معهد الهرمل النموذجي 

٦٤٬٨٠٠ـ  معهد االمداد الفني 

٣٩٬٦٠٠ـ  معهد المهني االرثوذكسي العالي عكار 

٣٬٥٦٠٬٠٠٠-٤٠٬٠٠٠٣٬٦٠٠٬٠٠٠منح للطالب٣

٤٣٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١

٦

٩٢٣

الجزء االول

وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

التعليم الثانوي المهني والتقني 

٢٬٩٦٦٬٦٨٠-٢٢٬٦٥٤٬٣٢٠٥٬٦٢١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٨٧٩٬٦٨٠-١٤٥٬٣٥٤٬٣٢٠٧٬٢٣٤٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٣٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١

٦

٩٢٣

الجزء االول

وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

التعليم الثانوي المهني والتقني 

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٥٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢٥٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٬٠٠٠-٣٬٠٠٠٤٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٬٠٠٠-٤٣٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢٤٬٠٠٠-٥٦٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣٬٥٠٠-٢٤٬٥٠٠٢٨٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٧٬٥٠٠-٩٨٠٬٥٠٠١٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٣٬٥٠٠-١٦١٠٨٬٥٠٠١٣٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٢٣٢٥٦٬٠٠٣٬٦٤٠٢١٨٬١٤١٬٤١٣٣٧٬٨٦٢٬٢٢٧مجموع الوظيفة رقم  

٤٣٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١

٦

١٠٤١

الجزء االول

وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٬٧٥٠٬٠٠٠١٬٦٥٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٬٧٥٠٬٠٠٠١٬٦٥٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٧٠٬٠٠٠٧٠٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٧٠٬٠٠٠٧٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٬٨٢٠٬٠٠٠١٬٧٢٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٬٨٢٠٬٠٠٠١٬٧٢٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٢٥٧٬٨٢٣٬٦٤٠٢١٩٬٨٦١٬٤١٣٣٧٬٩٦٢٬٢٢٧مجموع الفصل رقم  

٤٣٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

المساهمات داخل القطاع العام١
٧٬٥٠٠٬٠٠٠٧٬٥٠٠٬٠٠٠مساهمة للرواتب واألجور١

١٬٥٧٥٬٠٠٠-١٤٬١٧٥٬٠٠٠١٥٬٧٥٠٬٠٠٠مساهمات لنفقات جارية أخرى٢

١٬٥٧٥٬٠٠٠-١٢١٬٦٧٥٬٠٠٠٢٣٬٢٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٥٧٥٬٠٠٠-١٤٢١٬٦٧٥٬٠٠٠٢٣٬٢٥٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٬٥٧٥٬٠٠٠-٩٨١٢١٬٦٧٥٬٠٠٠٢٣٬٢٥٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٬٥٧٥٬٠٠٠-٢١٩٢١٬٦٧٥٬٠٠٠٢٣٬٢٥٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٤٣٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

المساهمات داخل القطاع العام١
٢٩٬٥٩٢٬٨٠٠-٣١٥٬٢١٠٬٢٧٢٣٤٤٬٨٠٣٬٠٧٢مساهمة للرواتب واألجور١

  ل.ل لدورة شهادة٢٫٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠منها 
الكفاءة

٧٬٣٨٨٬٦٠٠-٦٦٬٤٩٧٬٤٠٠٧٣٬٨٨٦٬٠٠٠مساهمات لنفقات جارية أخرى٢

٣٦٬٩٨١٬٤٠٠-١٣٨١٬٧٠٧٬٦٧٢٤١٨٬٦٨٩٬٠٧٢مجموع الفقرة  رقم  

٣٦٬٩٨١٬٤٠٠-١٤٣٨١٬٧٠٧٬٦٧٢٤١٨٬٦٨٩٬٠٧٢مجموع البند  رقم  

٣٦٬٩٨١٬٤٠٠-٩٤١٣٨١٬٧٠٧٬٦٧٢٤١٨٬٦٨٩٬٠٧٢مجموع الوظيفة رقم  

٣٦٬٩٨١٬٤٠٠-٢٢٠٣٨١٬٧٠٧٬٦٧٢٤١٨٬٦٨٩٬٠٧٢مجموع الفصل رقم  

٤٤٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد٦
 اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد٦

أساتذة الجامعة اللبنانية
٣٬٥٥٠٬٠٠٠-٣١٬٩٥٠٬٠٠٠٣٥٬٥٠٠٬٠٠٠

٣٬٥٥٠٬٠٠٠-٦٣١٬٩٥٠٬٠٠٠٣٥٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٬٥٥٠٬٠٠٠-١٥٣١٬٩٥٠٬٠٠٠٣٥٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٬٥٥٠٬٠٠٠-١٠٩١٣١٬٩٥٠٬٠٠٠٣٥٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٬٥٥٠٬٠٠٠-٢٢١٣١٬٩٥٠٬٠٠٠٣٥٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٬٨٩٤٬٠٧٣-١١٢٬٠٦٠٬٧٧٩٬١٢٢٢٬٠٦٢٬٦٧٣٬١٩٥مجموع الباب  رقم  

٤٤١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٤٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٤٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠نفقات استشفاء١

نفقات إستشفاء في القطاعين العام والخاص

منها:

٦٥٠٬٠٠٠ـ  برنامج اعتماد المستشفيات 

٩٥٠٬٠٠٠ـ  البرنامج المشترك مع المعهد العالي 

ESA لالعمال

لضمان جودة الخدمات

٧٤٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٤٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٤٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٤٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣٢٤٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٤٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٤٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٢

١

٧٣٣

الجزء االول

وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

خدمات االستشفاء المتخصصة

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
١٥٠٬٠٠٠-١٬٣٥٠٬٠٠٠١٬٥٠٠٬٠٠٠مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح١

٩٠٠٬٠٠٠ـ مركز سرطان طب االطفال في لبنان 

٤٥٠٬٠٠٠ـ  مركز نقي العظم التابع لمستشفى المقاصد 

١٥٠٬٠٠٠-٢١٬٣٥٠٬٠٠٠١٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٠٬٠٠٠-١٤١٬٣٥٠٬٠٠٠١٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٥٠٬٠٠٠-٧٣٣١٬٣٥٠٬٠٠٠١٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٤٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 فيها شراء 
 ادوية اساسية ولقاحات واللقاحات المستجدة

ومستلزمات

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠

 ـ  برامج مشتركة مع منظمة الصحة العالمية 
بما فيها الرعاية الصحية االولية

٥٠٠٬٠٠٠

٦١٠٬٥٠٠٬٠٠٠١٠٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٠٬٥٠٠٬٠٠٠١٠٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٤٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٢

١

٧٣٤

الجزء االول

وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

المستوصفات واالمومة

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
١٬٠١٧٬٥٠٠-١٬٧٣٢٬٥٠٠٢٬٧٥٠٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٬٧٣٢٬٥٠٠ـ  برنامج الرعاية الصحية االولية 

١٬٠١٧٬٥٠٠-٩١٬٧٣٢٬٥٠٠٢٬٧٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٠١٧٬٥٠٠-١٦١٬٧٣٢٬٥٠٠٢٬٧٥٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٬٠١٧٬٥٠٠-٧٣٤١٢٬٢٣٢٬٥٠٠١٣٬٢٥٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٤٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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  المساهمات الطوعية المقدرة لمنظمة 
الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ

٧٬٣٤٦

٦٧٬٣٤٦٧٬٣٤٦مجموع الفقرة  رقم  

١٤٧٬٣٤٦٧٬٣٤٦مجموع البند  رقم  

٤٤٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٢

١

٧٤١

الجزء االول

وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الوقاية

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٧١٧٬٥٠٠-١٬٧٣٢٬٥٠٠٢٬٤٥٠٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

 ـ  برنامج التلقيح بما فيه لقاحات الكلب والحج 
 والحمى الصفراء ولسعة االفاعي والعقارب

وعدوى الكبد

١٬٧٣٢٬٥٠٠

٧١٧٬٥٠٠-٩١٬٧٣٢٬٥٠٠٢٬٤٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧١٧٬٥٠٠-١٦١٬٧٣٢٬٥٠٠٢٬٤٥٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧١٧٬٥٠٠-٧٤١١٬٧٣٩٬٨٤٦٢٬٤٥٧٬٣٤٦مجموع الوظيفة رقم  

٤٤٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٦٦٬٥٠٠-٢٨٣٬٥٠٠٤٥٠٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٨٣٬٥٠٠ـ  برنامج الترصد الوبائي 

١٦٦٬٥٠٠-٩٢٨٣٬٥٠٠٤٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٦٬٥٠٠-١٦٢٨٣٬٥٠٠٤٥٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٦٬٥٠٠-٧٤٢٢٨٣٬٥٠٠٤٥٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٤٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٢

١

٧٤٥

الجزء االول

وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

خدمات أخرى خاصة بالصحة العامة

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٥٨٬٥٠٠-٥٢٦٬٥٠٠٥٨٥٬٠٠٠مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٧٦٬٥٠٠ـ  مساهمة لبنك العيون 

 ـ  مساهمة للجنة الوطنية لوهب وزرع 
االعضاء واالنسجة

٤٥٠٬٠٠٠

٥٨٬٥٠٠-١٥٢٦٬٥٠٠٥٨٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مساهمات لغير القطاع العام٢
١٬٣٧١٬٣٧٦-١٢٬٠٧٢٬٣٨٤١٣٬٤٤٣٬٧٦٠مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح١

١١٬٣٧٩٬٣٨٤ـ  الصليب االحمر اللبناني بما فيه بنك الدم 

٤٥٠٬٠٠٠ـ  كاريتاس لبنان 

٢٤٣٬٠٠٠ـ  جمعية االرز الطبية 

٥٨٬٠٠٠-٨٧٬٠٠٠١٤٥٬٠٠٠عطاءات الى جهات خاصة٢

٨٧٬٠٠٠ـ  المركز الوطني للتنمية والتأهيل 

١٬٤٢٩٬٣٧٦-٢١٢٬١٥٩٬٣٨٤١٣٬٥٨٨٬٧٦٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
٥٦٠٬٠٠٠٤٦٣٬١٢٨٩٦٬٨٧٢اشتراكات 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

٦٥٦٠٬٠٠٠٤٦٣٬١٢٨٩٦٬٨٧٢مجموع الفقرة  رقم  

١٬٣٩١٬٠٠٤-١٤١٣٬٢٤٥٬٨٨٤١٤٬٦٣٦٬٨٨٨مجموع البند  رقم  

٤٤٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٢٠٣٬٥٠٠-٣٤٦٬٥٠٠٥٥٠٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

 ـ  برنامج التثقيف الصحي ، الصحة المدرسية 
ورعاية الفم واالسنان

٣٤٦٬٥٠٠

٢٠٣٬٥٠٠-٩٣٤٦٬٥٠٠٥٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٠٣٬٥٠٠-١٦٣٤٦٬٥٠٠٥٥٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٬٥٩٤٬٥٠٤-٧٤٥١٣٬٥٩٢٬٣٨٤١٥٬١٨٦٬٨٨٨مجموع الوظيفة رقم  

٤٥٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٬٠٤٥٬٠٠٠١٬٠٤٥٬٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٤٥٬٠٠٠ـ  المجلس العربي لالختصاصات الطبية 

 ـ   مرصد دعم السياسات الصحية وتطبيق 
 اللوائح الصحية الدولية  ـ  برنامج مشترك مع

منظمة الصحة العالمية

١٬٠٠٠٬٠٠٠

٦١٬٠٤٥٬٠٠٠١٬٠٤٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٬٠٤٥٬٠٠٠١٬٠٤٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٥٠١٬٠٤٥٬٠٠٠١٬٠٤٥٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٥١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٢

١

٧٦٠

الجزء االول

وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الصحة غير المصنفة

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٦٧٬٢٠٠٦٧٬٢٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٣٬٤٤٠١٣٬٤٤٠كتب ومراجع وصحف٢

٣٬٢٠٠٣٬٢٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٨٣٬٨٤٠٨٣٬٨٤٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٩٬٢٠٠-٧٦٬٨٠٠٩٦٬٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٩٬٢٠٠-٧٦٬٨٠٠٩٦٬٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٩٬٢٠٠-٧٦٬٨٠٠٩٦٬٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٥٧٬٦٠٠-٢٢٣٠٬٤٠٠٢٨٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٥٬٦٠٠-١٠٢٬٤٠٠١٢٨٬٠٠٠محروقات سائلة١

٢٥٬٦٠٠-٣١٠٢٬٤٠٠١٢٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
١٦٨٬٠٢٥٬٠٠٠١٥٨٬٠٢٥٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ادوية١

١٩٢٬٠٠٠١٩٢٬٠٠٠مواد مخبرية٢

٤١٦٨٬٢١٧٬٠٠٠١٥٨٬٢١٧٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٥١٬٢٠٠-٢٠٤٬٨٠٠٢٥٦٬٠٠٠مبيدات١

٥١٬٢٠٠-٥٢٠٤٬٨٠٠٢٥٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٦٨٬٠٠٠٦٨٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٨٠٬٠٠٠٢٨٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٠٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٢٠٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠

٧٨٦٨٬٠٠٠٨٦٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٥٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٢

١

٧٦٠

الجزء االول

وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الصحة غير المصنفة

لوازم متخصصة٨
١٢٨٬٠٠٠-١٬١٥٢٬٠٠٠١٬٢٨٠٬٠٠٠لوازم متخصصة١

١٢٨٬٠٠٠-٨١٬١٥٢٬٠٠٠١٬٢٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد استهالكية اخرى٩
١٬٦٠٠-١٤٬٤٠٠١٦٬٠٠٠مواد استهالكية اخرى١

١٬٦٠٠-٩١٤٬٤٠٠١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٧٠٬٨٧٢٬٨٤٠١٦١٬١٣٦٬٨٤٠٩٬٧٣٦٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٢

١

٧٦٠

الجزء االول

وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الصحة غير المصنفة

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٩٠٬٠٠٠-٥١٠٬٠٠٠٦٠٠٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

٢٨٬٥٠٠-٢٨٬٥٠٠٥٧٬٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتها٣

١١٨٬٥٠٠-١٥٣٨٬٥٠٠٦٥٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٤٨٬٠٠٠٤٨٬٠٠٠

٢٤٨٬٠٠٠٤٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٦٬٠٠٠١٦٬٠٠٠بريد١

٣١٦٬٠٠٠١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٩٬٦٠٠٩٬٦٠٠اعالنات١

٩٦٬٠٠٠-٧٠٤٬٠٠٠٨٠٠٬٠٠٠مطبوعات٢

٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٤٬٠٠٠-٢٤٬٠٠٠٤٨٬٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

١٢٠٬٠٠٠-٤٧٥٧٬٦٠٠٨٧٧٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٤٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠تامين١

٥٤٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٢٬٠٠٠-٦٬٠٠٠٨٬٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٢٬٠٠٠-٦٦٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
١١٠٬٠٠٠٩٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٦٠٬٠٠٠١٦٠٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢٧٠٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٥٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٢

١

٧٦٠

الجزء االول

وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الصحة غير المصنفة

٢٢٠٬٥٠٠-١٢١٬٦٧٦٬١٠٠١٬٨٩٦٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٢

١

٧٦٠

الجزء االول

وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الصحة غير المصنفة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣٬٥٠٠١٠٣٬٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتها١

١٥٠٬٠٠٠-٥٬١٥٠٬٠٠٠٥٬٣٠٠٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥٠٬٠٠٠-١٥٬٢٥٣٬٥٠٠٥٬٤٠٣٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٤٬٠٠٠٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠٬٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٬٦٠٠٬٠٠٠٣٬٦٠٠٬٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠المستشارون٤

٢٢٧٬٦٣٦٬٠٠٠٢٧٬٦٣٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٤٢٬٠٠٠-٣٧٨٬٠٠٠٤٢٠٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٥٬٠٠٠-٢٬٧٠٠٬٠٠٠٢٬٧٣٥٬٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٠٠٬٠٠٠-٥٠٠٬٠٠٠٦٠٠٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١٧٧٬٠٠٠-٣٣٬٥٧٨٬٠٠٠٣٬٧٥٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٠٠٬٠٠٠-٢٠٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠مكافاءات١

٢٠٠٬٠٠٠-٥٢٠٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٢٧٬٠٠٠-١٣٣٦٬٦٦٧٬٥٠٠٣٧٬١٩٤٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٢

١

٧٦٠

الجزء االول

وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الصحة غير المصنفة

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
٩٬٦٠٠-١٤٬٤٠٠٢٤٬٠٠٠عطاءات الى جهات خاصة٢

٩٬٦٠٠-٢١٤٬٤٠٠٢٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٬٦٠٠-١٤١٤٬٤٠٠٢٤٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٢

١

٧٦٠

الجزء االول

وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الصحة غير المصنفة

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٦٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٦٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٢٬٠٠٠-٦٬٠٠٠٨٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢٬٠٠٠-٤٦٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١٢٬٠٠٠-١٢٬٠٠٠دراسات١

١٢٬٠٠٠-٥١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٨٬٤٠٠-١٩٬٦٠٠٢٨٬٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٧٤٬٠٠٠-١٢٦٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٨٢٬٤٠٠-٩١٤٥٬٦٠٠٢٢٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٦٬٤٠٠-١٦٢١١٬٦٠٠٣٠٨٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٦٠٢٠٩٬٤٤٢٬٤٤٠٢٠٠٬٥٥٩٬٩٤٠٨٬٨٨٢٬٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٥٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٢

١

٩٣٢

الجزء االول

وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

التعليم بعد الثانوي المهني والتقني

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٧٠٬٠٠٠-٦٣٠٬٠٠٠٧٠٠٬٠٠٠مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

 مشاريع مشتركة مع المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني والجامعة اللبنانية

٧٠٬٠٠٠-١٦٣٠٬٠٠٠٧٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٠٬٠٠٠-١٤٦٣٠٬٠٠٠٧٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٠٬٠٠٠-٩٣٢٦٣٠٬٠٠٠٧٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٥٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٢

١

١٠١١

الجزء االول

وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

المرض

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
٧٠٠٬٠٠٠-٦٬٣٠٠٬٠٠٠٧٬٠٠٠٬٠٠٠مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح١

 ـ  جمعية الشبان المسيحية ، ادوية االمراض 
المزمنة

٦٬٣٠٠٬٠٠٠

٢٣٧٬٥٠٠-٧١٢٬٥٠٠٩٥٠٬٠٠٠عطاءات الى جهات خاصة٢

٣٣٧٬٥٠٠ـ  التليسميا 

 ـ  مركز التصلب اللويحي في الجامعة 
االميركية في بيروت

٣٧٥٬٠٠٠

MS CENTER

٩٣٧٬٥٠٠-٢٧٬٠١٢٬٥٠٠٧٬٩٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٣٧٬٥٠٠-١٤٧٬٠١٢٬٥٠٠٧٬٩٥٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٣٧٬٥٠٠-١٠١١٧٬٠١٢٬٥٠٠٧٬٩٥٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٦٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٢

١

١٠١٢

الجزء االول

وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

العجز

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
٤٨٥٬٠٠٠-٩١٥٬٠٠٠١٬٤٠٠٬٠٠٠عطاءات الى جهات خاصة٢

٧٥٬٠٠٠ـ  مؤسسة المعوقين  ـ  بيت شباب 

٥٤٠٬٠٠٠ـ  الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين 

 ـ  المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية ـ  دار 
العجزة

٣٠٠٬٠٠٠

٤٨٥٬٠٠٠-٢٩١٥٬٠٠٠١٬٤٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٨٥٬٠٠٠-١٤٩١٥٬٠٠٠١٬٤٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٨٥٬٠٠٠-١٠١٢٩١٥٬٠٠٠١٬٤٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٦١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٢

١

١٠٤١

الجزء االول

وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥٠٬٠٠٠-٢٠٠٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٥٠٬٠٠٠-٣٢٠٠٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٢٥٬٠٠٠-٦٥٠٬٠٠٠٧٧٥٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٢٥٬٠٠٠-٧٦٥٠٬٠٠٠٧٧٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٧٥٬٠٠٠-١٥٨٥٠٬٠٠٠١٬٠٢٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٧٥٬٠٠٠-١٠٤١٨٥٠٬٠٠٠١٬٠٢٥٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٦٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٢

١

١٠٤٤

الجزء االول

وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

دور االيتام وغيرها من المساعدات

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
٨٨٬٠٠٠-١٣٢٬٠٠٠٢٢٠٬٠٠٠عطاءات الى جهات خاصة٢

١٣٢٬٠٠٠ـ  دار االيتام االسالمية 

٨٨٬٠٠٠-٢١٣٢٬٠٠٠٢٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٨٬٠٠٠-١٤١٣٢٬٠٠٠٢٢٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٨٬٠٠٠-١٠٤٤١٣٢٬٠٠٠٢٢٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٦٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٢

١

١٠٤٥

الجزء االول

وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

حماية حقوق المرأة

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
٢٠٠٬٠٠٠-٣٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠عطاءات الى جهات خاصة٢

٣٠٠٬٠٠٠ـ  جمعية يدنا 

٢٠٠٬٠٠٠-٢٣٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٠٠٬٠٠٠-١٤٣٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٠٠٬٠٠٠-١٠٤٥٣٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٦٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٢

١

١٠٤٦

الجزء االول

وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

مساعدات لالطفال والشباب

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
٨٠٬٠٠٠-١٢٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠عطاءات الى جهات خاصة٢

١٢٠٬٠٠٠جمعية عناية ورعاية شؤون الطفولة

٨٠٬٠٠٠-٢١٢٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٠٬٠٠٠-١٤١٢٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٠٬٠٠٠-١٠٤٦١٢٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٦٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٢

١

١٠٧١

الجزء االول

وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

حماية اجتماعية

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
٣١٤٬٠٠٠-٤٧١٬٠٠٠٧٨٥٬٠٠٠عطاءات الى جهات خاصة٢

٦٠٬٠٠٠ـ  مؤسسة الشهيد 

٨١٬٠٠٠ـ  جمعية الحركة االجتماعية 

٣٠٠٬٠٠٠ـ  جمعية مدرار 

٣٠٬٠٠٠ـ  جمعية جاد ـ  جمعية الشبيبة ضد المخدرات 

٣١٤٬٠٠٠-٢٤٧١٬٠٠٠٧٨٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣١٤٬٠٠٠-١٤٤٧١٬٠٠٠٧٨٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣١٤٬٠٠٠-١٠٧١٤٧١٬٠٠٠٧٨٥٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٦٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٢

١

١٠٩١

الجزء االول

وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

حماية اجتماعية غير مصنفة

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
١٩٠٬٠٠٠-٨١٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح١

٤٠٥٬٠٠٠ـ  مؤسسات االمام الصدر 

 Red in Circle جمعية آر.آي. سي
Association

٤٠٥٬٠٠٠

٢٢٬٠٠٠-٣٣٬٠٠٠٥٥٬٠٠٠عطاءات الى جهات خاصة٢

٣٣٬٠٠٠ـ  دار الصداقة  ـ  زحلة 

٢١٢٬٠٠٠-٢٨٤٣٬٠٠٠١٬٠٥٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٥٠٬٠٠٠ـ  منظمة الصليب االحمر الدولي 

٦٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢١٢٬٠٠٠-١٤٨٩٣٬٠٠٠١٬١٠٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٢٬٠٠٠-١٠٩١٨٩٣٬٠٠٠١٬١٠٥٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٧٢٦٬٠٠٩٬١٧٠٧١٣٬٣٣٤٬١٧٤١٢٬٦٧٤٬٩٩٦مجموع الفصل رقم  

٤٦٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٢

٢

٧٢٥

الجزء االول

وزارة الصحة العامة
المختبر المركزي للصحة العامة

المختبرات

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٬٠٠٠١٬٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢٥٠-٧٥٠١٬٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢٥٠-٧٥٠١٬٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٥٠٠-١٢٬٥٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٥٠-٧٥٠١٬٠٠٠مالبس١

١٬٠٠٠-١٬٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٬٠٠٠-١٬٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٬٠٠٠-١٬٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٣٬٢٥٠-٢٧٥٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٥٠-٧٥٠١٬٠٠٠محروقات سائلة١

٢٥٠-٣٧٥٠١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
١٠٠-٩٠٠١٬٠٠٠مواد مخبرية٢

١٠٠-٤٩٠٠١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
١٬٠٠٠١٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٬٠٠٠١٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

١٬٠٠٠١٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم متخصصة٨
١٠٠-٩٠٠١٬٠٠٠لوازم متخصصة١

١٠٠-٨٩٠٠١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٬٢٠٠-١١٨٬٨٠٠١٣٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٦٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٢

٢

٧٢٥

الجزء االول

وزارة الصحة العامة
المختبر المركزي للصحة العامة

المختبرات

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٣٦٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١٣٦٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٢٥٠-٧٥٠١٬٠٠٠

٢٥٠-٢٧٥٠١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٥٠-٧٥٠١٬٠٠٠بريد١

٢٥٠-٣٧٥٠١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٬٠٠٠١٬٠٠٠اعالنات١

١٬٠٠٠١٬٠٠٠مطبوعات٢

٥٠٠-٥٠٠١٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٥٠٠-٤٢٬٥٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٢٠٬٠٠٠١٤٬٠٠٠٦٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٬٠٠٠١٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢١٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٦١٬٠٠٠٥٦٬٠٠٠٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٦٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٢

٢

٧٢٥

الجزء االول

وزارة الصحة العامة
المختبر المركزي للصحة العامة

المختبرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٤٩٬٢٠٠٤٩٬٢٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤٩٬٢٠٠٤٩٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٥٠٬٠٠٠-١١٤٬٤٠٠١٦٤٬٤٠٠رواتب المتعاقدين١

١٧٬٤٠٠١٧٬٤٠٠اجور االجراء٢

٥٠٬٠٠٠-٢١٣١٬٨٠٠١٨١٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٬٦٨٠-١٥٬١٢٠١٦٬٨٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠٬٠٠٠-١٥٬٥٠٠٢٥٬٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١١٬٦٨٠-٣٣٠٬٦٢٠٤٢٬٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٧٬٢٠٠-٧٬٢٠٠١٤٬٤٠٠مكافاءات١

٧٬٢٠٠-٥٧٬٢٠٠١٤٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٨٬٨٨٠-١٣٢١٨٬٨٢٠٢٨٧٬٧٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٢

٢

٧٢٥

الجزء االول

وزارة الصحة العامة
المختبر المركزي للصحة العامة

المختبرات

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٬٠٠٠-١٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٬٠٠٠-٣١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣٧٠-٦٣٠١٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣٧٠-٩٦٣٠١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٣٧٠-١٦٦٣٠٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٩٬٤٥٠-٧٢٥٢٨٩٬٢٥٠٣٥٨٬٧٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٧١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٢

٢

١٠٤١

الجزء االول

وزارة الصحة العامة
المختبر المركزي للصحة العامة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣٬٠٠٠-٧٬٠٠٠١٠٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٣٬٠٠٠-٧٧٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٬٠٠٠-١٥١١٬٠٠٠١٤٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٬٠٠٠-١٠٤١١١٬٠٠٠١٤٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٧٢٬٤٥٠-٢٣٠٠٬٢٥٠٣٧٢٬٧٠٠مجموع الفصل رقم  

٤٧٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

المساهمات داخل القطاع العام١
١٬٣٠٠٬٠٠٠-١١٬٧٠٠٬٠٠٠١٣٬٠٠٠٬٠٠٠مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

١١٬٧٠٠٬٠٠٠ـ  مساهمات لتشغيل المستشفيات الحكومية 

الجديدة وتأهيل العاملين فيها،منها لصالح :

 ـ  مستشفى تبنين الحكومي مخصصة لتشغيل 
 مستشفى بيت ليف المعتمد كفرع لمستشفى

تبنين الحكومي

٤٥٠٬٠٠٠

 ـ  مستشفى بنت جبيل  الحكومي ـ قسم حديثي
الوالدة

٤٥٠٬٠٠٠

١٬٣٠٠٬٠٠٠-١١١٬٧٠٠٬٠٠٠١٣٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٣٠٠٬٠٠٠-١٤١١٬٧٠٠٬٠٠٠١٣٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٬٣٠٠٬٠٠٠-٧٣١١١٬٧٠٠٬٠٠٠١٣٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٬٣٠٠٬٠٠٠-٢٢٢١١٬٧٠٠٬٠٠٠١٣٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٢٧٣٨٬٠٠٩٬٤٢٠٧٢٦٬٧٠٦٬٨٧٤١١٬٣٠٢٬٥٤٦مجموع الباب  رقم  

٤٧٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٣

١

١٢١

الجزء االول

وزارة االقتصاد و التجارة
االقتصاد و التجارة

الشؤون االقتصادية

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
١٣٥٬٠٠٠-١٬٢١٥٬٠٠٠١٬٣٥٠٬٠٠٠مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مساهمة في برنامج االمم المتحدة االنمائي 

UNDP

١٣٥٬٠٠٠-١١٬٢١٥٬٠٠٠١٬٣٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٥٬٠٠٠-١٤١٬٢١٥٬٠٠٠١٬٣٥٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٣٥٬٠٠٠-١٢١١٬٢١٥٬٠٠٠١٬٣٥٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٧٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٣

١

٤١١

الجزء االول

وزارة االقتصاد و التجارة
االقتصاد و التجارة

االقتصاد العام

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٤٥٬٠٠٠٢٩٬٦٤٠١٥٬٣٦٠قرطاسية للمكاتب١

٤٬٢٠٠-١٢٬٦٠٠١٦٬٨٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٬٦٠٠-٤٬٨٠٠٦٬٤٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٦٢٬٤٠٠٥٢٬٨٤٠٩٬٥٦٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٨٤٠-٣٬٠٠٠٣٬٨٤٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٨٬٤٠٠٨٬٤٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٨٤٠-٢١١٬٤٠٠١٢٬٢٤٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٤٬٠٠٠-٧٢٬٠٠٠٩٦٬٠٠٠محروقات سائلة١

٢٤٬٠٠٠-٣٧٢٬٠٠٠٩٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٤٠٥-١٬٢٧٥١٬٦٨٠مبيدات١

٤٠٥-٥١٬٢٧٥١٬٦٨٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٢٠٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠

٧٣٧٢٬٠٠٠٣٧٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد استهالكية اخرى٩
٦٤٠-٥٬٧٦٠٦٬٤٠٠مواد استهالكية اخرى١

٦٤٠-٩٥٬٧٦٠٦٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٬٣٢٥-١١٥٢٤٬٨٣٥٥٤١٬١٦٠مجموع البند  رقم  

٤٧٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٣

١

٤١١

الجزء االول

وزارة االقتصاد و التجارة
االقتصاد و التجارة

االقتصاد العام

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٬١٣٥٬٠٠٠٩٥٠٬٠٠٠١٨٥٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتها٣

١١٬١٨٥٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠١٨٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
١٨٬٠٠٠-٣٠٬٠٠٠٤٨٬٠٠٠

١٨٬٠٠٠-٢٣٠٬٠٠٠٤٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٬٠٠٠-٦٬٠٠٠٨٬٠٠٠بريد١

٢٬٠٠٠-٣٦٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٬٦٠٠-١٥٬٠٠٠١٧٬٦٠٠اعالنات١

٦٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠مطبوعات٢

٩٬٣٣٥-١٠٬٦٦٥٢٠٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠معارض ومهرجانات٤

٤٥٬٠٠٠-٣٥٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٥٦٬٩٣٥-٤١٬١٢٠٬٦٦٥١٬١٧٧٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٣٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠تامين١

٥٣٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١٬٨٠٠-٣٬٠٠٠٤٬٨٠٠استئجار سيارات واليات١

١٬٨٠٠-٦٣٬٠٠٠٤٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
١٥٠٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٦٢٬٤٠٠٦٢٬٤٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٤٧٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٣

١

٤١١

الجزء االول

وزارة االقتصاد و التجارة
االقتصاد و التجارة

االقتصاد العام

٩٢١٢٬٤٠٠٢١٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢٬٥٨٧٬٠٦٥٢٬٤٧٠٬٨٠٠١١٦٬٢٦٥مجموع البند  رقم  

٤٧٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٣

١

٤١١

الجزء االول

وزارة االقتصاد و التجارة
االقتصاد و التجارة

االقتصاد العام

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣٬٥٠٠١٠٣٬٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتها١

١٣٦٬٧١٢-١٬٢٧٥٬٠٠٠١٬٤١١٬٧١٢رواتب الموظفين الدائمين٢

١٣٦٬٧١٢-١١٬٣٧٨٬٥٠٠١٬٥١٥٬٢١٢مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٥٬٩٠٨٬١٣٧٥٬٨٩٨٬١٣٦١٠٬٠٠١رواتب المتعاقدين١

٢٢٥٬٤٨٠٢١٤٬٨١٦١٠٬٦٦٤اجور االجراء٢

٣٦٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠المستشارون٤

٢٦٬١٦٩٬٦١٧٦٬١٤٨٬٩٥٢٢٠٬٦٦٥مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٤٧٬٢٥٠-٤٢٥٬٢٥٠٤٧٢٬٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥١٠٬٠٠٠٥١٠٬٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٧٬٢٥٠-٣٩٣٥٬٢٥٠٩٨٢٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٤٥٬٠٠٠-١٧٥٬٠٠٠٤٢٠٬٠٠٠مكافاءات١

٢٤٥٬٠٠٠-٥١٧٥٬٠٠٠٤٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٠٨٬٢٩٧-١٣٨٬٦٥٨٬٣٦٧٩٬٠٦٦٬٦٦٤مجموع البند  رقم  

٤٧٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٣

١

٤١١

الجزء االول

وزارة االقتصاد و التجارة
االقتصاد و التجارة

االقتصاد العام

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
٣٠٬٠٠٠-٣٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح١

٣٠٬٠٠٠-٢٣٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٠٬٠٠٠-١٤٣٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٣

١

٤١١

الجزء االول

وزارة االقتصاد و التجارة
االقتصاد و التجارة

االقتصاد العام

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٤٠٬٠٠٠٢٣٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢٤٠٬٠٠٠٢٣٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٨٩-٣٩٬٩١١٤٠٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٨٩-٤٣٩٬٩١١٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٢٬٠٠٠-١٠٬٠٠٠١٢٬٠٠٠دراسات١

٢٬٠٠٠-٥١٠٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٬٩٠٠-٢٬١٠٠٤٬٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٦٬٠٠٠-١٤٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٧٬٩٠٠-٩١٦٬١٠٠٢٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣٠٦٬٠١١٣٠٦٬٠٠٠١١مجموع البند  رقم  

٣٣٨٬٣٤٦-٤١١١٢٬١٠٦٬٢٧٨١٢٬٤٤٤٬٦٢٤مجموع الوظيفة رقم  

٤٨٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 

٤٨١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٣

١

١٠٩١

الجزء االول

وزارة االقتصاد و التجارة
االقتصاد و التجارة

حماية اجتماعية غير مصنفة

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٢٤٬٥٠١٬٩٠١١١٬٦١٥٬١٩٠١٢٬٨٨٦٬٧١١مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

 ـ  مساهمة للمديرية العامة للحبوب والشمندر 
السكري لتغطية العجز في موازنتها

١٢٤٬٥٠١٬٩٠١١١٬٦١٥٬١٩٠١٢٬٨٨٦٬٧١١مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢٤٬٥٠١٬٩٠١١١٬٦١٥٬١٩٠١٢٬٨٨٦٬٧١١مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢٤٬٥٠١٬٩٠١١١٬٦١٥٬١٩٠١٢٬٨٨٦٬٧١١مجموع الوظيفة رقم 

١٣٧٬٩٤٣٬١٧٩٢٥٬٥٢٩٬٨١٤١٢٬٤١٣٬٣٦٥مجموع الفصل رقم  

٤٨٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

المساهمات داخل القطاع العام١
٤٠٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠مساهمة للرواتب واألجور١

١٤٠٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٤٠٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٩٠٤٠٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٣٤٠٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٣٣٨٬٣٤٣٬١٧٩٢٥٬٩٢٩٬٨١٤١٢٬٤١٣٬٣٦٥مجموع الباب  رقم  

٤٨٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٤

١

٤٢١

الجزء االول

وزارة الزراعة
المديرية االدارية المشتركة

الشؤون والخدمات الزراعية

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٠٠٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٬٥٠٠-٧٬٥٠٠٩٬٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٧٥٠-٢٬٢٥٠٣٬٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٠٩٬٧٥٠٨٧٬٠٠٠٢٢٬٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٩٬٠٠٠-٢٧٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠مالبس١

٢٧٬٤٠٠-٧٥٬٠٠٠١٠٢٬٤٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٤٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٧٦-٢٬٩٢٤٣٬٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٣٦٬٤٧٦-٢١٤٤٬٩٢٤١٨١٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٠٢٬٥٠٠-٣٣٧٬٥٠٠٤٤٠٬٠٠٠محروقات سائلة١

١٬٨٧٥-٥٬٦٢٥٧٬٥٠٠زيوت وشحوم٢

١٤٬٠٠٠-٣٠٬٠٠٠٤٤٬٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

١١٨٬٣٧٥-٣٣٧٣٬١٢٥٤٩١٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٥٦٬٤٠٠٥٦٬٤٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

١٩٦٬٠٠٠١٩٦٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥٬٦٠٠٥٬٦٠٠

٧٤٥٨٬٠٠٠٤٥٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢٬١٠١-١١١٬٠٨٥٬٧٩٩١٬٢١٧٬٩٠٠مجموع البند  رقم  

٤٨٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٤

١

٤٢١

الجزء االول

وزارة الزراعة
المديرية االدارية المشتركة

الشؤون والخدمات الزراعية

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٥٤٬٠٠٠-١٬٠٤٦٬٠٠٠١٬١٠٠٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

٥٤٬٠٠٠-١١٬٠٤٦٬٠٠٠١٬١٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٢٬٥٠٠-٣٧٬٥٠٠٤٠٬٠٠٠

٢٬٥٠٠-٢٣٧٬٥٠٠٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٬٢٥٠-٦٬٧٥٠٩٬٠٠٠بريد١

٢٬٢٥٠-٣٦٬٧٥٠٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٠٬٠٠٠-٤٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠اعالنات١

٧٧٬٠٠٠-١٥٠٬٠٠٠٢٢٧٬٠٠٠مطبوعات٢

١٢٬٥٠٠-١٢٬٥٠٠٢٥٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٥٠٬٠٠٠-٢٥٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠معارض ومهرجانات٤

٢٥٬٠٠٠-٢٥٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٣٧٤٬٥٠٠-٤٤٧٧٬٥٠٠٨٥٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٨٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠تامين١

٥٨٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٤٥٠٬٠٠٠٤٥٠٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٢٥٬٠٠٠٢٢٥٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٦٧٥٬٠٠٠٦٧٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٣٣٬٢٥٠-١٢٢٬٣٢٢٬٧٥٠٢٬٧٥٦٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٨٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٤

١

٤٢١

الجزء االول

وزارة الزراعة
المديرية االدارية المشتركة

الشؤون والخدمات الزراعية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣٬٥٠٠١٠٣٬٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتها١

٢٬٠٠١٬١٧٨-١٨٬٤٣٥٬٣٤٩٢٠٬٤٣٦٬٥٢٧رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٬٠٠١٬١٧٨-١١٨٬٥٣٨٬٨٤٩٢٠٬٥٤٠٬٠٢٧مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٥٬٥٠٠٬٠٠٠٥٬٢٣٠٬٩٧٣٢٦٩٬٠٢٧رواتب المتعاقدين١

٤٢٠٬٨٢٠-٢٬١٥٠٬٠٠٠٢٬٥٧٠٬٨٢٠اجور االجراء٢

٣٦٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠المستشارون٤

١٥١٬٧٩٣-٢٧٬٦٨٦٬٠٠٠٧٬٨٣٧٬٧٩٣مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٨٬٧٠٠-٢٥٨٬٣٠٠٢٨٧٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٣١٬٧١٢-٢٬٠٤٣٬١٢٨٢٬٢٧٤٬٨٤٠تعويض نقل مؤقت٣

٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

(بدل سكن)

٢٦٠٬٤١٢-٣٢٬٣٥١٬٤٢٨٢٬٦١١٬٨٤٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٦٣٬٢٠٠-١٦٣٬٢٠٠٣٢٦٬٤٠٠مكافاءات١

١٦٣٬٢٠٠-٥١٦٣٬٢٠٠٣٢٦٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٬٥٧٦٬٥٨٣-١٣٢٨٬٧٣٩٬٤٧٧٣١٬٣١٦٬٠٦٠مجموع البند  رقم  

٤٨٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٤

١

٤٢١

الجزء االول

وزارة الزراعة
المديرية االدارية المشتركة

الشؤون والخدمات الزراعية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣٬٠٠٠-١٢٬٠٠٠١٥٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٬٠٠٠-٣١٢٬٠٠٠١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٢٬٥٠٠-٣٧٬٥٠٠٥٠٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٢٬٥٠٠-٤٣٧٬٥٠٠٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٥٬٠٠٠-٥٬٠٠٠دراسات١

٥٬٠٠٠-٥٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٦٠٠٬٠٠٠-٧٠٠٬٠٠٠١٬٣٠٠٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

:بما فيها

ـ حلقات التدريب 

ـ مكافحة االمراض واالوبئة واالفات 

 ـ تطوير وتعميم الممارسات الزراعية الجيدة 
وادخال اصناف وتقنيات جديدة

ـ  شراء عبوات بالستيكية لزوم المشاتل 

٦٠٠٬٠٠٠-٩٧٠٠٬٠٠٠١٬٣٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٢٠٬٥٠٠-١٦٧٤٩٬٥٠٠١٬٣٧٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٬٧٦٢٬٤٣٤-٤٢١٣٢٬٨٩٧٬٥٢٦٣٦٬٦٥٩٬٩٦٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٨٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٤

١

١٠٤١

الجزء االول

وزارة الزراعة
المديرية االدارية المشتركة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥٠١٬٥٥٦٥٠٠٬٠٠٠١٬٥٥٦تعويضات عائلية١

٣٥٠١٬٥٥٦٥٠٠٬٠٠٠١٬٥٥٦مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٠٬٠٠٠-٣٨٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٢٠٬٠٠٠-٧٣٨٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٨٬٤٤٤-١٥٨٨١٬٥٥٦٩٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٨٬٤٤٤-١٠٤١٨٨١٬٥٥٦٩٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٬٧٨٠٬٨٧٨-١٣٣٬٧٧٩٬٠٨٢٣٧٬٥٥٩٬٩٦٠مجموع الفصل رقم  

٤٨٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٤

٢

٤٢٣

الجزء االول

وزارة الزراعة
الدوائر االدارية والفنية

الصيد البري والبحري

مواد استهالكية ١١

مواد زراعية٦
١٣٥٬٠٠٠-٤٢٥٬٠٠٠٥٦٠٬٠٠٠مواد علفية٢

١٣٥٬٠٠٠-٦٤٢٥٬٠٠٠٥٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٥٬٠٠٠-١١٤٢٥٬٠٠٠٥٦٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٣٥٬٠٠٠-٤٢٣٤٢٥٬٠٠٠٥٦٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٨٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٤

٢

٤٢١٢

الجزء االول

وزارة الزراعة
الدوائر االدارية والفنية

تنمية القطاع الزراعي

مواد استهالكية ١١

مبيدات٥
١٬٥٨٨٬٠٠٠-٣٬١٠٠٬٠٠٠٤٬٦٨٨٬٠٠٠مبيدات١

(بما فيها ادوية النحل)

١٬٥٨٨٬٠٠٠-٥٣٬١٠٠٬٠٠٠٤٬٦٨٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٥٠٠٬٠٠٠-٦٠٠٬٠٠٠١٬١٠٠٬٠٠٠اسمدة١

١٬٦٠٠٬٠٠٠-٢٬٤٠٠٬٠٠٠٤٬٠٠٠٬٠٠٠بذور ونصوب وشتول٣

(بما فيها ملكات النحل )

٢٬١٠٠٬٠٠٠-٦٣٬٠٠٠٬٠٠٠٥٬١٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٬٦٨٨٬٠٠٠-١١٦٬١٠٠٬٠٠٠٩٬٧٨٨٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٩٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٤

٢

٤٢١٢

الجزء االول

وزارة الزراعة
الدوائر االدارية والفنية

تنمية القطاع الزراعي

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
١٬٥٠٠-١٣٬٥٠٠١٥٬٠٠٠مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح١

 ـ  نفقات العقود المشتركة واالتفاقيات مع 
القطاعين العام والخاص

٧٥٬٠٠٠-٦٧٥٬٠٠٠٧٥٠٬٠٠٠منح للطالب٣

٧٦٬٥٠٠-٢٦٨٨٬٥٠٠٧٦٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
٥٨٬٨٥٣-٤٬٣١٠٬١٤٧٤٬٣٦٩٬٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٥٨٬٨٥٣-٦٤٬٣١٠٬١٤٧٤٬٣٦٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٥٬٣٥٣-١٤٤٬٩٩٨٬٦٤٧٥٬١٣٤٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٬٨٢٣٬٣٥٣-٤٢١٢١١٬٠٩٨٬٦٤٧١٤٬٩٢٢٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٩١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٤

٢

٤٢١٤

الجزء االول

وزارة الزراعة
الدوائر االدارية والفنية

تربية المواشي والدواجن

مواد استهالكية ١١

ادوية ومواد مخبرية٤
١٬٢٠٠٬٠٠٠-٢٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٢٠٠٬٠٠٠ادوية١

٥٠٬٠٠٠-٣٠٠٬٠٠٠٣٥٠٬٠٠٠مواد مخبرية٢

بما فيها فحص األبقار وتنظيم بطاقات صحية

١٬٢٥٠٬٠٠٠-٤٢٬٣٠٠٬٠٠٠٣٬٥٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٧٠٬٠٠٠-٢٥٠٬٠٠٠٣٢٠٬٠٠٠مواد بيطرية٤

٧٠٬٠٠٠-٦٢٥٠٬٠٠٠٣٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٣٢٠٬٠٠٠-١١٢٬٥٥٠٬٠٠٠٣٬٨٧٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٩٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٤

٢

٤٢١٤

الجزء االول

وزارة الزراعة
الدوائر االدارية والفنية

تربية المواشي والدواجن

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
٤٬٨٤٣٬٧٥٠-٥٬١٣١٬٢٥٠٩٬٩٧٥٬٠٠٠عطاءات الى جهات خاصة٢

١٢٣٬٧٥٠ـ  المركز الدولي لآلمراض الحيوانية السارية 

٧٬٥٠٠ـ  نقابة االطباء البيطريين في لبنان 

٥٬٠٠٠٬٠٠٠ـ  دعم مزارعي أالعالف 

(ذرةعلفية ـ خالئط علفية ـ فصة ـ شيلم )

(ودعم مربي االبقار منتجي الحليب)

٤٬٨٤٣٬٧٥٠-٢٥٬١٣١٬٢٥٠٩٬٩٧٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٬٨٤٣٬٧٥٠-١٤٥٬١٣١٬٢٥٠٩٬٩٧٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٬١٦٣٬٧٥٠-٤٢١٤٧٬٦٨١٬٢٥٠١٣٬٨٤٥٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٩٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٤

٢

٤٢٢١

الجزء االول

وزارة الزراعة
الدوائر االدارية والفنية

ادارة وتنمية قطاع االحراج

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٦٨٬٠٠٠٦٨٬٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتها٣

١٦٨٬٠٠٠٦٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٥٠٠-٤٬٥٠٠٥٬٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٥٠٠-٦٤٬٥٠٠٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠٠-١٢٧٢٬٥٠٠٧٣٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠٠-٤٢٢١٧٢٬٥٠٠٧٣٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٩٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٤

٢

٤٢٣٢

الجزء االول

وزارة الزراعة
الدوائر االدارية والفنية

ادارة وتنمية قطاع الصيد البري

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
٨٬٧٥٠-١١٬٢٥٠٢٠٬٠٠٠عطاءات الى جهات خاصة٢

ـ  المجلس الوطني للصيد البري 

٨٬٧٥٠-٢١١٬٢٥٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٬٧٥٠-١٤١١٬٢٥٠٢٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٬٧٥٠-٤٢٣٢١١٬٢٥٠٢٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٠٬١٣١٬٣٥٣-٢١٩٬٢٨٨٬٦٤٧٢٩٬٤٢٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٤٩٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٤

٣

١٠٤١

الجزء االول

وزارة الزراعة
المديرية العامة للتعاونيات

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٥٬٠٠٠٢٣٬٠٠٠٢٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٢٥٬٠٠٠٢٣٬٠٠٠٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥٠٬٠٠٠٤٨٬٠٠٠٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٥٠٬٠٠٠٤٨٬٠٠٠٢٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٩٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٤

٣

٤٢١٢

الجزء االول

وزارة الزراعة
المديرية العامة للتعاونيات

تنمية القطاع الزراعي

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٠٬١١٤-٥٬٨٨٦١٦٬٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢٠٠-٣٬٠٠٠٣٬٢٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٤٢٠-١٬٥٠٠١٬٩٢٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٠٬٧٣٤-١١٠٬٣٨٦٢١٬١٢٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٩٬٢٠٠-١٠٬٠٠٠١٩٬٢٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٬٤٠٠-٤٬٠٠٠٦٬٤٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣٬٢٠٠-٣٬٢٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٤٬٨٠٠-٢١٤٬٠٠٠٢٨٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٩٠٠-٧٬٥٠٠٨٬٤٠٠محروقات سائلة١

٩٠٠-٣٧٬٥٠٠٨٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
١٦٬٠٠٠١٦٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٢٬٠٠٠٤٢٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٩٬٦٠٠٩٬٦٠٠

٧٩٢٬٦٠٠٩٢٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٦٬٤٣٤-١١١٢٤٬٤٨٦١٥٠٬٩٢٠مجموع البند  رقم  

٤٩٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٤

٣

٤٢١٢

الجزء االول

وزارة الزراعة
المديرية العامة للتعاونيات

تنمية القطاع الزراعي

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٢٥٬٠٠٠٢١٥٬٠٠٠١٠٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١٢٢٥٬٠٠٠٢١٥٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٥٬٠٠٠-١٥٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠

٥٬٠٠٠-٢١٥٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٠٠-١٬٥٠٠١٬٦٠٠بريد١

١٠٠-٣١٬٥٠٠١٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠اعالنات١

١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مطبوعات٢

٤٬٠٠٠-٤٬٠٠٠٨٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١٥٬٠٠٠-٢٥٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠معارض ومهرجانات٤

٤٬٠٠٠-٤٬٠٠٠٨٬٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٢٣٬٠٠٠-٤٥٣٬٠٠٠٧٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠تامين١

٥٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١٬٠٠٠-٣٬٠٠٠٤٬٠٠٠استئجار سيارات واليات١

١٬٠٠٠-٦٣٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٤٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٠٬٠٠٠-٦٥٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٠٬٠٠٠-٩١٠٥٬٠٠٠١١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٩٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٤

٣

٤٢١٢

الجزء االول

وزارة الزراعة
المديرية العامة للتعاونيات

تنمية القطاع الزراعي

٢٩٬١٠٠-١٢٤٠٦٬٥٠٠٤٣٥٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

٤٩٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٤

٣

٤٢١٢

الجزء االول

وزارة الزراعة
المديرية العامة للتعاونيات

تنمية القطاع الزراعي

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٬٠٠٠-٨٤٠٬٠٠٠٨٥٠٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٠٬٠٠٠-١٨٤٠٬٠٠٠٨٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٤٦٠٬٠٠٠٤٥٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠اجور االجراء٢

٢٤٩٦٬٠٠٠٤٨٦٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٠٬٥٠٠-٩٤٬٥٠٠١٠٥٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٧٬٥٠٠-١٠٠٬٠٠٠١٢٧٬٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

(بدل سكن)

٣٨٬٠٠٠-٣٢٩٤٬٥٠٠٣٣٢٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤٠٬٠٠٠-٤٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠مكافاءات١

٤٠٬٠٠٠-٥٤٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٨٬٠٠٠-١٣١٬٦٧٠٬٥٠٠١٬٧٤٨٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٤

٣

٤٢١٢

الجزء االول

وزارة الزراعة
المديرية العامة للتعاونيات

تنمية القطاع الزراعي

التحويالت ١٤

المساعدات لغير القطاع العام٤
١٢٥٬٠٠٠-١٬١٢٥٬٠٠٠١٬٢٥٠٬٠٠٠مساعدات اخرى لغير القطاع العام٩

االتحاد العام ،صناديق التعاضد، التعاونيات 
والنقابات الزراعية

١٢٥٬٠٠٠-٤١٬١٢٥٬٠٠٠١٬٢٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٥٬٠٠٠-١٤١٬١٢٥٬٠٠٠١٬٢٥٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٤

٣

٤٢١٢

الجزء االول

وزارة الزراعة
المديرية العامة للتعاونيات

تنمية القطاع الزراعي

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٤٬٠٠٠-١٢٬٠٠٠١٦٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٤٬٠٠٠-٣١٢٬٠٠٠١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٨٬٠٠٠-٢٤٬٠٠٠٣٢٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٨٬٠٠٠-٤٢٤٬٠٠٠٣٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٣٢٬٠٠٠-٣٢٬٠٠٠دراسات١

٣٢٬٠٠٠-٥٣٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢٬٦٤٠-٦٬١٦٠٨٬٨٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٦٦٬٠٠٠-١٥٤٬٠٠٠٢٢٠٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

(نفقات تثقيف وتدريب تعاوني)

٦٨٬٦٤٠-٩١٦٠٬١٦٠٢٢٨٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٬٦٤٠-١٦١٩٦٬١٦٠٣٠٨٬٨٠٠مجموع البند  رقم  

٣٧١٬١٧٤-٤٢١٢٣٬٥٢٢٬٦٤٦٣٬٨٩٣٬٨٢٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٦٩٬١٧٤-٣٣٬٥٧٢٬٦٤٦٣٬٩٤١٬٨٢٠مجموع الفصل رقم  

٥٠٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٤

٢٢٤

٤٢١٢

الجزء االول

وزارة الزراعة
المشروع األخضر - الدوائر اإلدارية والفنية

تنمية القطاع الزراعي

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٢٬٤٠٤٬٠٠٠٢٬٤٠٤٬٠٠٠مساهمة 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  

٥٠٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

المساهمات داخل القطاع العام١
١٢٬٨٧٨٬٠٠٠٨٬٨٧٨٬٠٠٠٤٬٠٠٠٬٠٠٠مساهمة للرواتب واألجور١

١٬٠٠٠٬٠٠٠-٥٬١٢٢٬٠٠٠٦٬١٢٢٬٠٠٠مساهمات لنفقات جارية أخرى٢

١١٨٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٨٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٨٢١٨٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٥١٨٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١١٬٢٨١٬٤٠٥-١٤٧٧٬٠٤٤٬٣٧٥٨٨٬٣٢٥٬٧٨٠مجموع الباب  رقم  

٥٠٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٥

١

٤٦١

الجزء االول

وزارة االتصاالت
البريد

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٬٥٠٢-٢٬٣٣٨٣٬٨٤٠قرطاسية للمكاتب١

٧٦٨-١٬١٥٢١٬٩٢٠كتب ومراجع وصحف٢

٤٠٠-٦٠٠١٬٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٬٦٧٠-١٤٬٠٩٠٦٬٧٦٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٬٠٠٠-١٬٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٬٠٠٠-٢١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٩٦٠-٢٬٨٨٠٣٬٨٤٠محروقات سائلة١

٩٦٠-٣٢٬٨٨٠٣٬٨٤٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٩٦٬٠٠٠٩٦٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧١٤٤٬٠٠٠١٤٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٬٦٣٠-١١١٥٠٬٩٧٠١٥٥٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٥

١

٤٦١

الجزء االول

وزارة االتصاالت
البريد

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٥٠٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١٢٥٠٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٩٦٠-١٬٤٤٠٢٬٤٠٠

٩٦٠-٢١٬٤٤٠٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣٢٠-١٬٢٨٠١٬٦٠٠اعالنات١

٦٤٠-٢٬٥٦٠٣٬٢٠٠مطبوعات٢

٤٬٨٠٠-٣٬٢٠٠٨٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٥٬٧٦٠-٤٧٬٠٤٠١٢٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٠٠-٨٠٠١٬٠٠٠تامين١

٢٠٠-٥٨٠٠١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٦٤٠-٩٦٠١٬٦٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٤٠-٦٩٦٠١٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٨٠٠-٣٬٢٠٠٤٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٨٠٠-٩٣٬٢٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٬٣٦٠-١٢٢٦٣٬٤٤٠٢٧١٬٨٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٥

١

٤٦١

الجزء االول

وزارة االتصاالت
البريد

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣٬٥٠٠١٠٣٬٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتها١

٥٬٠٠٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥٬١٠٣٬٥٠٠٥٬١٠٣٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٤٣٬٤٠٠-٤٣٬٤٠٠اجور االجراء٢

٤٣٬٤٠٠-٢٤٣٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٬٨٠٠-٢٥٬٢٠٠٢٨٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٢٥٬٠٠٠-٣٢٥٬٠٠٠٥٥٠٬٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥٠٬٠٠٠-١٥٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٧٧٬٨٠٠-٣٥٠٠٬٢٠٠٧٧٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٤٬٠٠٠-٢٤٬٠٠٠٤٨٬٠٠٠مكافاءات١

٢٤٬٠٠٠-٥٢٤٬٠٠٠٤٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٤٥٬٢٠٠-١٣٥٬٦٢٧٬٧٠٠٥٬٩٧٢٬٩٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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  

٥٠٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٥

١

٤٦١

الجزء االول

وزارة االتصاالت
البريد

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٬٦٥٠-٧٥٠٢٬٤٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٬٦٥٠-٣٧٥٠٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٩٦٠-١٬٤٤٠٢٬٤٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٩٦٠-٤١٬٤٤٠٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٧٢٠-١٬٦٨٠٢٬٤٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٬١٠٠-٤٬٩٠٠٧٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٬٨٢٠-٩٦٬٥٨٠٩٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٬٤٣٠-١٦٨٬٧٧٠١٤٬٢٠٠مجموع البند  رقم  

٣٦٣٬٦٢٠-٤٦١٦٬١٥٠٬٨٨٠٦٬٥١٤٬٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٠٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٥

١

١٠٤١

الجزء االول

وزارة االتصاالت
البريد

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٣٠٬٠٠٠-١٢٠٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٠٬٠٠٠-٣١٢٠٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٤٬٠٠٠-٤٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٤٬٠٠٠-٧٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٤٬٠٠٠-١٥١٢٠٬٠٠٠١٥٤٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٤٬٠٠٠-١٠٤١١٢٠٬٠٠٠١٥٤٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٩٧٬٦٢٠-١٦٬٢٧٠٬٨٨٠٦٬٦٦٨٬٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٣٩٧٬٦٢٠-١٥٦٬٢٧٠٬٨٨٠٦٬٦٦٨٬٥٠٠مجموع الباب  رقم  

٥١٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٦

١

٤١٢

الجزء االول

وزارة العمل
العمل

العمالة

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٤٠٬٠٠٠٣٢٬٠٠٠٨٬٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤٬٠٠٠-١٢٬٠٠٠١٦٬٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٤٢٠-١٬٥٠٠١٬٩٢٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٥٣٬٥٠٠٤٩٬٩٢٠٣٬٥٨٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦٬٤٠٠-٣٩٬٠٠٠٤٥٬٤٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣٬٠٠٠-٦٬٦٠٠٩٬٦٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٠٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٤٥٬٦٠٠١٣٥٬٠٠٠١٠٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٬٩٠٠-١٦٬٥٠٠١٨٬٤٠٠محروقات سائلة١

١٬٩٠٠-٣١٦٬٥٠٠١٨٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢٬٠٤٠١٬٩٢٠١٢٠مبيدات١

٥٢٬٠٤٠١٬٩٢٠١٢٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

١٦٠٬٠٠٠١٦٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٤٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠

٧٢٥٣٬٠٠٠٢٥٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٤٧٠٬٦٤٠٤٥٨٬٢٤٠١٢٬٤٠٠مجموع البند  رقم  

٥١١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٦

١

٤١٢

الجزء االول

وزارة العمل
العمل

العمالة

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٬١٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١١٬١٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
١٣٬٠٠٠-٣٩٬٠٠٠٥٢٬٠٠٠

١٣٬٠٠٠-٢٣٩٬٠٠٠٥٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٥٠٠-٧٬٥٠٠٨٬٠٠٠بريد١

٥٠٠-٣٧٬٥٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠اعالنات١

٨٨٬٠٠٠٨٨٬٠٠٠مطبوعات٢

١٠٬٠٠٠-١٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٬٠٠٠-٤٬٠٠٠٨٬٠٠٠معارض ومهرجانات٤

١٤٬٠٠٠-٤١٤٢٬٠٠٠١٥٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠تامين١

٥٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
١٨٬٠٠٠١٨٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٣٨٬٠٠٠٣٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٬٣٣١٬٥٠٠١٬٢٥٩٬٠٠٠٧٢٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

٥١٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٦

١

٤١٢

الجزء االول

وزارة العمل
العمل

العمالة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣٬٥٠٠١٠٣٬٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتها١

٣٨٥٬٨٨٤-٣٬٥٧٣٬٠٠٠٣٬٩٥٨٬٨٨٤رواتب الموظفين الدائمين٢

٣٨٥٬٨٨٤-١٣٬٦٧٦٬٥٠٠٤٬٠٦٢٬٣٨٤مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٬٥٠٤-١٬٤٠٠٬٠٠٠١٬٤٠٣٬٥٠٤رواتب المتعاقدين١

١٨٬٠٠٠-٣٠٠٬٠٠٠٣١٨٬٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠المستشارون٤

٢١٬٥٠٤-٢١٬٧٣٦٬٠٠٠١٬٧٥٧٬٥٠٤مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢١٬٠٠٠-١٨٩٬٠٠٠٢١٠٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٢٥٬٠٠٠٤٤٦٬٢٥٠٧٨٬٧٥٠تعويض نقل مؤقت٣

٥٠٬٠٠٠-٤٥٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١٬١٦٤٬٠٠٠١٬١٥٦٬٢٥٠٧٬٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤٠٬٠٠٠-٤٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠مكافاءات١

٤٠٬٠٠٠-٥٤٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٣٩٬٦٣٨-١٣٦٬٦١٦٬٥٠٠٧٬٠٥٦٬١٣٨مجموع البند  رقم  

٥١٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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  

٥١٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٦

١

٤١٢

الجزء االول

وزارة العمل
العمل

العمالة

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٠٬٠٠٠-١٥٠٬٠٠٠١٦٠٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٠٬٠٠٠-٣١٥٠٬٠٠٠١٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٥٬٠٠٠-١٥٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٥٬٠٠٠-٤١٥٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٢٠٬٠٠٠-٢٠٬٠٠٠دراسات١

٢٠٬٠٠٠-٥٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢٬٦٠٠-١٬٤٠٠٤٬٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٬٠٠٠-٧٬٠٠٠٨٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣٬٦٠٠-٩٨٬٤٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٨٬٦٠٠-١٦١٧٣٬٤٠٠٢١٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٩٣٬٣٣٨-٤١٢٨٬٩٤٢٬٠٤٠٩٬٣٣٥٬٣٧٨مجموع الوظيفة رقم  

٥١٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٦

١

٨٢١

الجزء االول

وزارة العمل
العمل

النقابات

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
١٥٠٬٠٠٠-٨٥٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح١

ـ  مساهمة لالتحاد العمالي العام 

٥٬٠٠٠-١٥٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠عطاءات الى جهات خاصة٢

ـ  مساعدات للعمال 

١٥٥٬٠٠٠-٢٨٦٥٬٠٠٠١٬٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥٬٠٠٠-١٤٨٦٥٬٠٠٠١٬٠٢٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٥٥٬٠٠٠-٨٢١٨٦٥٬٠٠٠١٬٠٢٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥١٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٦

١

٩٥١

الجزء االول

وزارة العمل
العمل

برامج تعليمية للراشدين

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
١١٤٬٠٠٠-٤٨٦٬٠٠٠٦٠٠٬٠٠٠مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  المركز الوطني للتدريب المهني 

١١٤٬٠٠٠-١٤٨٦٬٠٠٠٦٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٤٬٠٠٠-١٤٤٨٦٬٠٠٠٦٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٤٬٠٠٠-٩٥١٤٨٦٬٠٠٠٦٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥١٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٦

١

١٠٤١

الجزء االول

وزارة العمل
العمل

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١١٠٬٠٠٠١١٠٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١١٠٬٠٠٠١١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٨٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٨٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٩٠٬٠٠٠١٩٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٩٠٬٠٠٠١٩٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٦٢٬٣٣٨-١١٠٬٤٨٣٬٠٤٠١١٬١٤٥٬٣٧٨مجموع الفصل رقم  

٥١٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٦

٢٢٦

١٠١١

الجزء االول

وزارة العمل
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي - العمل

المرض

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٤٩٬٧٥٧٬٦١٦-٢٩٢٬٦٥٣٬٤٦٤٣٤٢٬٤١١٬٠٨٠مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

 مساهمة للصندوق  الوطني للضمان
االجتماعي منها

٢٨٢٬٦٥٣٬٤٦٤ـ المساهمة السنوية موزعة على الشكل التالي 

٢٢٥٬٢٢٩٬٠٠٠المرض واالمومة 

٣٦٬٠٤٥٬٠٠٠السائقين العموميين  ـ  المرض

١٨٬٧٤٣٬٤٠٠تعويضات عائلية  ـ  السائقين

٢٬٦٣٦٬٠٦٤المخاتير

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ـ  تغطية عجز الضمان االختياري 

٤٩٬٧٥٧٬٦١٦-١٢٩٢٬٦٥٣٬٤٦٤٣٤٢٬٤١١٬٠٨٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٩٬٧٥٧٬٦١٦-١٤٢٩٢٬٦٥٣٬٤٦٤٣٤٢٬٤١١٬٠٨٠مجموع البند  رقم  

٤٩٬٧٥٧٬٦١٦-١٠١١٢٩٢٬٦٥٣٬٤٦٤٣٤٢٬٤١١٬٠٨٠مجموع الوظيفة رقم 

٥١٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٦

٢٢٦

١٠٩١

الجزء االول

وزارة العمل
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي - العمل

حماية اجتماعية غير مصنفة

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٥٦٬٠٤٣٬٦٧٣٣٢٬١٣٤٬٥٩٢٢٣٬٩٠٩٬٠٨١مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

مساهمة الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي

٥٢٬٢٤٣٬٦٧٣*إشتراكات الدولة عن اجرائها

٢٠٬٠٠٨٬٢١٥ـ  المرض واالمومة 

١٣٬٣٣٨٬٨١١ـ  تعويضات عائلية 

١٨٬٨٩٦٬٦٤٧ـ  تعويضات نهاية الخدمة 

٣٬٨٠٠٬٠٠٠* تسويات نهاية الخدمة

١٥٦٬٠٤٣٬٦٧٣٣٢٬١٣٤٬٥٩٢٢٣٬٩٠٩٬٠٨١مجموع الفقرة  رقم  

١٤٥٦٬٠٤٣٬٦٧٣٣٢٬١٣٤٬٥٩٢٢٣٬٩٠٩٬٠٨١مجموع البند  رقم  

١٠٩١٥٦٬٠٤٣٬٦٧٣٣٢٬١٣٤٬٥٩٢٢٣٬٩٠٩٬٠٨١مجموع الوظيفة رقم 

٢٥٬٨٤٨٬٥٣٥-٢٢٦٣٤٨٬٦٩٧٬١٣٧٣٧٤٬٥٤٥٬٦٧٢مجموع الفصل رقم  

٥٢٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٦

٢٢٧

٤١٢

الجزء االول

وزارة العمل
المؤسسة الوطنية لالستخدام - العمل

العمالة

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٣٬٥١٥٬٨٠٣١٬٦٦٥٬٠٥٦١٬٨٥٠٬٧٤٧مساهمة للرواتب واألجور١

١٨٠٬٦٧١-١٬٤٢٥٬٧٧٨١٬٦٠٦٬٤٤٩مساهمات لنفقات جارية أخرى٢

١٤٬٩٤١٬٥٨١٣٬٢٧١٬٥٠٥١٬٦٧٠٬٠٧٦مجموع الفقرة  رقم  

١٤٤٬٩٤١٬٥٨١٣٬٢٧١٬٥٠٥١٬٦٧٠٬٠٧٦مجموع البند  رقم  

٤١٢٤٬٩٤١٬٥٨١٣٬٢٧١٬٥٠٥١٬٦٧٠٬٠٧٦مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٧٤٬٩٤١٬٥٨١٣٬٢٧١٬٥٠٥١٬٦٧٠٬٠٧٦مجموع الفصل رقم  

٢٤٬٨٤٠٬٧٩٧-١٦٣٦٤٬١٢١٬٧٥٨٣٨٨٬٩٦٢٬٥٥٥مجموع الباب  رقم  

٥٢١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٧

١

٨٥١

الجزء االول

وزارة االعالم
االعالم

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٨٬٩٦٠-١٠٣٬٠٤٠١١٢٬٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٦٬١٤٤-٧٠٬٦٥٦٧٦٬٨٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٤٠٠-٤٬٦٠٠٥٬٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٥٬٥٠٤-١١٧٨٬٢٩٦١٩٣٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٨٠٠-٩٬٢٠٠١٠٬٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٥٦-٢٬٩٤٤٣٬٢٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٬٠٥٦-٢١٢٬١٤٤١٣٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٥٬٨٢٠٥٬٨٢٠محروقات سائلة١

٣٥٬٨٢٠٥٬٨٢٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢٥٦-٢٬٩٤٤٣٬٢٠٠مبيدات١

٢٥٦-٥٢٬٩٤٤٣٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٧٥٬٠٠٠٢٧٥٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٠٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٢٬٨٠٠-١٤٧٬٢٠٠١٦٠٬٠٠٠

١٢٬٨٠٠-٧٨٣٤٬٢٠٠٨٤٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٩٬٦١٦-١١١٬٠٣٣٬٤٠٤١٬٠٦٣٬٠٢٠مجموع البند  رقم  

٥٢٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٧

١

٨٥١

الجزء االول

وزارة االعالم
االعالم

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١١٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
١٬٤٠٠-١٨٬٦٠٠٢٠٬٠٠٠

١٬٤٠٠-٢١٨٬٦٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣٦٦-٤٬٤٣٤٤٬٨٠٠بريد١

٣٦٦-٣٤٬٤٣٤٤٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٥٦٠-٧٬٤٤٠٨٬٠٠٠اعالنات١

٥٬٢٥٠-٦٩٬٧٥٠٧٥٬٠٠٠مطبوعات٢

١٤٬٥٠٠-١٧٬٥٠٠٣٢٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٥٦٠-٧٬٤٤٠٨٬٠٠٠معارض ومهرجانات٤

٣٩٬٢٠٠-٥٢٠٬٨٠٠٥٦٠٬٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

(بما فيها إشتراك بالوكاالت االخبارية)

٦٠٬٠٧٠-٤٦٢٢٬٩٣٠٦٨٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٨٠-٣٬٧٢٠٤٬٠٠٠تامين١

٢٨٠-٥٣٬٧٢٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٢٨٠-٣٬٧٢٠٤٬٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٢٨٠-٦٣٬٧٢٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٩٣٠٬٠٠٠٨٠٠٬٠٠٠١٣٠٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٢٬٠٠٠-١٤٨٬٠٠٠١٦٠٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٥٢٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٧

١

٨٥١

الجزء االول

وزارة االعالم
االعالم

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

٩١٬٠٧٨٬٠٠٠٩٦٠٬٠٠٠١١٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٬٧٤٦٬٤٠٤١٬٦٩٠٬٨٠٠٥٥٬٦٠٤مجموع البند  رقم  

٥٢٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٧

١

٨٥١

الجزء االول

وزارة االعالم
االعالم

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣٬٥٠٠١٠٣٬٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتها١

٨٥٬٠٠٠-٨٠٠٬٠٠٠٨٨٥٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٨٥٬٠٠٠-١٩٠٣٬٥٠٠٩٨٨٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٩٬٦٠٠٬٠٠٠٩٬٥٧٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠المستشارون٤

٢٩٬٦٣٦٬٠٠٠٩٬٦٠٦٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٦٬٢٥٠-٧٨٬٧٥٠١٠٥٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢١٣٬٠٠٠-٦٣٨٬٧٠٠٨٥١٬٧٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥٠٠-١٬٥٠٠٢٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٣٩٬٧٥٠-٣٧١٨٬٩٥٠٩٥٨٬٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٩٠٬٠٠٠-٥٤٬٠٠٠١٤٤٬٠٠٠مكافاءات١

٩٠٬٠٠٠-٥٥٤٬٠٠٠١٤٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٨٤٬٧٥٠-١٣١١٬٣١٢٬٤٥٠١١٬٦٩٧٬٢٠٠مجموع البند  رقم  

٥٢٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٧

١

٨٥١

الجزء االول

وزارة االعالم
االعالم

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
١٤٥٬١٦٠-٦١٨٬٨٤٠٧٦٤٬٠٠٠مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح١

٢٢٦٬٨٠٠ـ  مساهمة لنقابة الصحافة اللبنانية 

٣٢٤٬٠٠٠ـ  مساهمة لنقابة محرري الصحافة اللبنانية 

 ـ  مساهمة لصندوق ضمان أصحاب الصحف 
والصحافيين

٢٬٥٩٢

٢٩٬١٦٠ـ  مساهمة لنقابة مصوري الصحف 

٢٬٥٩٢ـ مساهمة لصندوق تعاضد المحررين 

١٬٢٩٦ـ  مساهمة لجمعية مراسلي الصحف العربية 

٣٢٬٤٠٠ـ  مساهمة لنقابة مخرجي الصحافة اللبنانية 

١٠٬٠٠٠-٣٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠عطاءات الى جهات خاصة٢

١٥٥٬١٦٠-٢٦٤٨٬٨٤٠٨٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
٣٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٣٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥٬١٦٠-١٤٦٧٨٬٨٤٠٨٣٤٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٢٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٥٬٦٠٠-٢٧٤٬٤٠٠٢٨٠٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢٬٠٠٠-٩٤٬٠٠٠٩٦٬٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٧٬٦٠٠-٣٣٦٨٬٤٠٠٣٧٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٢٥٠-١١٬٧٥٠١٢٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢٠٠-٧٬٨٠٠٨٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤٥٠-٤١٩٬٥٥٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١٬٠٠٠-٣١٬٠٠٠٣٢٬٠٠٠دراسات١

١٬٠٠٠-٥٣١٬٠٠٠٣٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥٠٠-١٥٬٥٠٠١٦٬٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٥٠-١١٬٧٥٠١٢٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٧٥٠-٩٢٧٬٢٥٠٢٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٬٨٠٠-١٦٤٤٦٬٢٠٠٤٥٦٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٢٣٬٧٢٢-٨٥١١٥٬٢١٧٬٢٩٨١٥٬٧٤١٬٠٢٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٢٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٧

١

١٠٤١

الجزء االول

وزارة االعالم
االعالم

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٦٬٢٥٠-١٨٬٧٥٠٢٥٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٦٬٢٥٠-٣١٨٬٧٥٠٢٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣٠٠٬٠٠٠٢٨٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٣٠٠٬٠٠٠٢٨٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣١٨٬٧٥٠٣٠٥٬٠٠٠١٣٬٧٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٣١٨٬٧٥٠٣٠٥٬٠٠٠١٣٬٧٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٠٩٬٩٧٢-١١٥٬٥٣٦٬٠٤٨١٦٬٠٤٦٬٠٢٠مجموع الفصل رقم  

٥٢٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٧

٢

٨٤١

الجزء االول

وزارة االعالم
مديرية االذاعة

اللوازم، االدارة والتنظيم

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
١١٬٥٠٠-٤٠٬٥٠٠٥٢٬٠٠٠مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح١

 ـ  جمعية المؤلفين والملحنين وناشري 
الموسيقى في لبنان

١١٬٥٠٠-٢٤٠٬٥٠٠٥٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٬٥٠٠-١٤٤٠٬٥٠٠٥٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٬٥٠٠-٨٤١٤٠٬٥٠٠٥٢٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٢٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٧

٢

٨٥٢

الجزء االول

وزارة االعالم
مديرية االذاعة

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٬٦٠٠-١٧٬٦٠٠١٩٬٢٠٠قرطاسية للمكاتب١

٦٨٠-٧٬٠٠٠٧٬٦٨٠كتب ومراجع وصحف٢

١٠٠-١٬١٨٠١٬٢٨٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٬٣٨٠-١٢٥٬٧٨٠٢٨٬١٦٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٠٬٢٥٠-١١٧٬٧٥٠١٢٨٬٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥٠٠-٥٬٩٠٠٦٬٤٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٦٤٠٦٤٠لوازم ادارية اخرى٩

١٠٬٧٥٠-٢١٢٤٬٢٩٠١٣٥٬٠٤٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣٤٠-٣٬٥٠٠٣٬٨٤٠محروقات سائلة١

٣٤٠-٣٣٬٥٠٠٣٬٨٤٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢٦٠-٢٬٣٠٠٢٬٥٦٠مبيدات١

٢٦٠-٥٢٬٣٠٠٢٬٥٦٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٠٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

١٦٠٬٠٠٠١٦٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥٬٢٠٠-٥٨٬٨٠٠٦٤٬٠٠٠

٥٬٢٠٠-٧٦٢٨٬٨٠٠٦٣٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٨٬٩٣٠-١١٧٨٤٬٦٧٠٨٠٣٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

٥٣٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٧

٢

٨٥٢

الجزء االول

وزارة االعالم
مديرية االذاعة

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون

خدمات استهالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٨٥٠-١١٬١٥٠١٢٬٠٠٠

٨٥٠-٢١١٬١٥٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٠٠-٧٠٠٨٠٠بريد١

١٠٠-٣٧٠٠٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٬٨٠٠-٣٧٬٢٠٠٤٠٬٠٠٠اعالنات١

٢٨٠-٣٬٧٢٠٤٬٠٠٠مطبوعات٢

٤٬٠٠٠-٤٬٠٠٠٨٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٦١٬٦٠٠-٨١٨٬٤٠٠٨٨٠٬٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٦٨٬٦٨٠-٤٨٦٣٬٣٢٠٩٣٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٬١٥٠-١٤٬٨٥٠١٦٬٠٠٠تامين١

١٬١٥٠-٥١٤٬٨٥٠١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٢٠٠-١٬٤٠٠١٬٦٠٠استئجار سيارات واليات١

٢٠٠-٦١٬٤٠٠١٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٨٥٠-١١٬١٥٠١٢٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٨٬٥٠٠-١١١٬٥٠٠١٢٠٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٬٣٥٠-٩١٢٢٬٦٥٠١٣٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٠٬٣٣٠-١٢١٬٠١٤٬٠٧٠١٬٠٩٤٬٤٠٠مجموع البند  رقم  

٥٣١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٧

٢

٨٥٢

الجزء االول

وزارة االعالم
مديرية االذاعة

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٢٥٬٩١٢١٢٥٬٩١٢رواتب الموظفين الدائمين٢

١١٢٥٬٩١٢١٢٥٬٩١٢مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٤٬٤٠٠٬٠٠٠٤٬٤٠٠٬٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠اجور االجراء٢

٢٤٬٥٠٠٬٠٠٠٤٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٤٬٠٠٠-٤٢٬٠٠٠٥٦٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠٠٬٠٠٠-٢٩٩٬٥٠٠٣٩٩٬٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥٥٬٠٠٠-١٦٥٬٠٠٠٢٢٠٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١٦٩٬٠٠٠-٣٥٠٦٬٥٠٠٦٧٥٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٥٠٬٠٠٠-٣٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠مكافاءات١

٥٠٬٠٠٠-٥٣٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢١٩٬٠٠٠-١٣٥٬١٦٢٬٤١٢٥٬٣٨١٬٤١٢مجموع البند  رقم  

٥٣٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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  

٥٣٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٧

٢

٨٥٢

الجزء االول

وزارة االعالم
مديرية االذاعة

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٥٠٠-٢٣٬٥٠٠٢٤٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٥٠٠-٣٣١٬٥٠٠٣٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٨٠-٣٬٩٢٠٤٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٨٠-٤٣٬٩٢٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٨٠٠٨٠٠دراسات١

٥٨٠٠٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢٠٠-٧٬٨٠٠٨٬٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٠٠-٣٬٩٠٠٤٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣٠٠-٩١١٬٧٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٨٠-١٦٤٧٬٩٢٠٤٨٬٨٠٠مجموع البند  رقم  

٣١٩٬١٤٠-٨٥٢٧٬١٥٩٬٠٧٢٧٬٤٧٨٬٢١٢مجموع الوظيفة رقم  

٥٣٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٥٥٬٠٠٠١٥٥٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٥٥٬٠٠٠١٥٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٥٨٬٠٠٠١٥٨٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٥٨٬٠٠٠١٥٨٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٣٠٬٦٤٠-٢٧٬٣٥٧٬٥٧٢٧٬٦٨٨٬٢١٢مجموع الفصل رقم  

٥٣٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٧

٢٢٩

٨٥٣

الجزء االول

وزارة االعالم
تلفزيون لبنان - االعالم

تمويل الخدمات

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٩٬٢٧٨٬٠٠٠٩٬٢٧٨٬٠٠٠مساهمة للرواتب واألجور١

٩٦٥٬٨٠٠-٨٬٦٨٤٬٠٠٠٩٬٦٤٩٬٨٠٠مساهمات لنفقات جارية أخرى٢

٩٦٥٬٨٠٠-١١٧٬٩٦٢٬٠٠٠١٨٬٩٢٧٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٦٥٬٨٠٠-١٤١٧٬٩٦٢٬٠٠٠١٨٬٩٢٧٬٨٠٠مجموع البند  رقم  

٩٦٥٬٨٠٠-٨٥٣١٧٬٩٦٢٬٠٠٠١٨٬٩٢٧٬٨٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٩٦٥٬٨٠٠-٢٢٩١٧٬٩٦٢٬٠٠٠١٨٬٩٢٧٬٨٠٠مجموع الفصل رقم  

٥٣٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

المساهمات داخل القطاع العام١
١٬٠٢٠٬٠٠٠٩٠٠٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠مساهمة للرواتب واألجور١

١٩٨٬٠٠٠-٧٩٢٬٠٠٠٩٩٠٬٠٠٠مساهمات لنفقات جارية أخرى٢

٧٨٬٠٠٠-١١٬٨١٢٬٠٠٠١٬٨٩٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٨٬٠٠٠-١٤١٬٨١٢٬٠٠٠١٬٨٩٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٨٬٠٠٠-٨٥١١٬٨١٢٬٠٠٠١٬٨٩٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٧٨٬٠٠٠-٢٣٠١٬٨١٢٬٠٠٠١٬٨٩٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٬٨٨٤٬٤١٢-١٧٤٢٬٦٦٧٬٦٢٠٤٤٬٥٥٢٬٠٣٢مجموع الباب  رقم  

٥٣٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٨

٢

٤٣٠

الجزء االول

وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٨٬٠٠٠-٥٠٬٠٠٠٦٨٬٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٩٬٠٨٠-٥٬٠٠٠١٤٬٠٨٠كتب ومراجع وصحف٢

٨٠٠-٢٬٤٠٠٣٬٢٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٧٬٨٨٠-١٥٧٬٤٠٠٨٥٬٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٩٬٠٠٠-١٥٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٩٬٠٠٠-٧٬٠٠٠١٦٬٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٠٠-٣٬٠٠٠٣٬٢٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٨٬٢٠٠-٢٢٥٬٠٠٠٤٣٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٣٬٠٠٠-٢٧٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠محروقات سائلة١

١٣٬٠٠٠-٣٢٧٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٤٢٬٠٠٠٤٢٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٢٠٬٠٠٠٤٢٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

١٨٠٬٠٠٠١٨٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠

٧٦٤٦٬٠٠٠٦٤٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٩٬٠٨٠-١١٧٥٥٬٤٠٠٨١٤٬٤٨٠مجموع البند  رقم  

٥٣٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٨

٢

٤٣٠

الجزء االول

وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٩٠٬٠٠٠٩٠٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١٩٠٬٠٠٠٩٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٧٬٠٠٠-٩٬٠٠٠١٦٬٠٠٠

٧٬٠٠٠-٢٩٬٠٠٠١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٬٥٠٠-٧٬٥٠٠١٠٬٠٠٠بريد١

٢٬٥٠٠-٣٧٬٥٠٠١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٠٬٠٠٠-٨٠٬٠٠٠٩٠٬٠٠٠اعالنات١

٢٢٬٥٠٠١٠٬٠٠٠١٢٬٥٠٠مطبوعات٢

١٦٬٠٠٠-٨٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١٬٠٠٠-٣٬٠٠٠٤٬٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

١٤٬٥٠٠-٤١١٣٬٥٠٠١٢٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٬٠٠٠-٩٬٠٠٠١٠٬٠٠٠تامين١

١٬٠٠٠-٥٩٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١٬٤٠٠-١٬٠٠٠٢٬٤٠٠استئجار سيارات واليات١

١٬٤٠٠-٦١٬٠٠٠٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٧٬٠٠٠-٤٣٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٥٬٠٠٠-٧٠٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١٢٬٠٠٠-٩١١٣٬٠٠٠١٢٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٨٬٤٠٠-١٢٣٤٣٬٠٠٠٣٨١٬٤٠٠مجموع البند  رقم  

٥٣٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٨

٢

٤٣٠

الجزء االول

وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣٬٥٠٠١٠٣٬٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتها١

٢٬٥٣٥٬٠٠٠٢٬٤٤٥٬٠٠٠٩٠٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢٬٦٣٨٬٥٠٠٢٬٥٤٨٬٥٠٠٩٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٩٤٢٬٠٠٠٧٨٦٬٠٠٠١٥٦٬٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٥٠٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠المستشارون٤

٢١٬١٢٨٬٠٠٠٩٧٢٬٠٠٠١٥٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٥٥٬٠٠٠-١٢٠٬٠٠٠١٧٥٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٥٥٬٠٠٠٢٥٥٬٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧٥٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٥٥٬٠٠٠-٣٤٥٠٬٠٠٠٥٠٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤٠٬٠٠٠-٢٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠مكافاءات١

٤٠٬٠٠٠-٥٢٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٤٬٢٣٦٬٥٠٠٤٬٠٨٥٬٥٠٠١٥١٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٤٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٨

٢

٤٣٠

الجزء االول

وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

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  

٥٤١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٨

٢

٤٣٠

الجزء االول

وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٤٥٬٠٠٠٢٤٥٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢٤٥٬٠٠٠٢٤٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٤٬٠٠٠-١٢٬٠٠٠١٦٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٬٠٠٠-٤١٢٬٠٠٠١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٤٬٥٠٠-١٬٥٠٠٦٬٠٠٠دراسات١

٤٬٥٠٠-٥١٬٥٠٠٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢٬٨٨٠-٦٬٧٢٠٩٬٦٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٤٬٨٠٠-١١٬٢٠٠١٦٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٧٬٦٨٠-٩١٧٬٩٢٠٢٥٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٬١٨٠-١٦٢٧٦٬٤٢٠٢٩٢٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

٤٣٠٥٬٦٢٨٬٩٢٠٥٬٥٩١٬٥٨٠٣٧٬٣٤٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٤٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٨

٢

١٠٤١

الجزء االول

وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٦٥٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٦٥٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥٥٬٠٠٠٤٥٬٠٠٠١٠٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٥٥٬٠٠٠٤٥٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٢٠٬٠٠٠١٠٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٢٠٬٠٠٠١٠٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٥٬٧٤٨٬٩٢٠٥٬٦٩٦٬٥٨٠٥٢٬٣٤٠مجموع الفصل رقم  

٥٤٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٨

٣

٦٣١

الجزء االول

وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة لالستثمار

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٣٬٨٤٦-٦٬١٥٤٢٠٬٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤٬٠٠٠-٥٬٠٠٠٩٬٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٧٥٠-٢٬٢٥٠٣٬٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٨٬٥٩٦-١١٣٬٤٠٤٣٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٬٨٠٠-٧٬٠٠٠٨٬٨٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧٬٠٠٠٥٬٦٠٠١٬٤٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٬٣٠٣-٩٧٢٬٤٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٬٧٠٣-٢١٤٬٠٩٧١٦٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٠٬٦٠٠-٢٧٬٠٠٠٣٧٬٦٠٠محروقات سائلة١

١٠٬٦٠٠-٣٢٧٬٠٠٠٣٧٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
١٬٠٠٠-٣٬٠٠٠٤٬٠٠٠مواد مخبرية٢

١٬٠٠٠-٤٣٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١٬٢٠٠-٢٬٠٠٠٣٬٢٠٠مبيدات١

١٬٢٠٠-٥٢٬٠٠٠٣٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
١٬٢٠٠-٢٬٠٠٠٣٬٢٠٠بذور ونصوب وشتول٣

١٬٢٠٠-٦٢٬٠٠٠٣٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
١٤٬٠٠٠١٤٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٨٥٬٠٠٠٨٥٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

١٠٥٬٠٠٠١٠٥٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٥٤٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٨

٣

٦٣١

الجزء االول

وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة لالستثمار

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠

٧٢١٤٬٠٠٠٢١٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٥٬٢٩٩-١١٢٧٥٬٥٠١٣١٠٬٨٠٠مجموع البند  رقم  

٥٤٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٨

٣

٦٣١

الجزء االول

وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة لالستثمار

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٠٬٠٠٠-١٠٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١٠٬٠٠٠-١١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٦٬٢٥٠-١٨٬٧٥٠٢٥٬٠٠٠

٦٬٢٥٠-٢١٨٬٧٥٠٢٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٬٠٠٠-٦٬٠٠٠٨٬٠٠٠بريد١

٢٬٠٠٠-٣٦٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٬٠٠٠-١٠٬٠٠٠١٢٬٠٠٠اعالنات١

٣٬٠٠٠-٧٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مطبوعات٢

٦٬٠٠٠-٦٬٠٠٠١٢٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١١٬٠٠٠-٤٢٣٬٠٠٠٣٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٬٠٠٠-١٠٬٠٠٠١٢٬٠٠٠تامين١

٢٬٠٠٠-٥١٠٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٥٬٠٠٠-٢٥٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٥٥٬٠٠٠٥٥٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٥٬٠٠٠-٩٨٠٬٠٠٠٨٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٦٬٢٥٠-١٢١٣٧٬٧٥٠١٧٤٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٤٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٨

٣

٦٣١

الجزء االول

وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة لالستثمار

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٥٥٬٠٠٠-١٬٥٥٠٬٠٠٠١٬٧٠٥٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥٥٬٠٠٠-١١٬٥٥٠٬٠٠٠١٬٧٠٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٧٬٤٠٨-٢٧٢٬٠٠٠٢٨٩٬٤٠٨رواتب المتعاقدين١

٤٬٦٦٤-١٦٧٬٠٠٠١٧١٬٦٦٤اجور االجراء٢

٢٢٬٠٧٢-٢٤٣٩٬٠٠٠٤٦١٬٠٧٢مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٨٣٬٧٠٠-١٢٠٬٠٠٠٢٠٣٬٧٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٩٬٥٥٠-١٤٦٬٠٠٠١٥٥٬٥٥٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٩٣٬٢٥٠-٣٢٩١٬٠٠٠٣٨٤٬٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٩٢٬٥٠٠-٣٢٬٥٠٠١٢٥٬٠٠٠مكافاءات١

٩٢٬٥٠٠-٥٣٢٬٥٠٠١٢٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٦٢٬٨٢٢-١٣٢٬٣١٢٬٥٠٠٢٬٦٧٥٬٣٢٢مجموع البند  رقم  

٥٤٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٨

٣

٦٣١

الجزء االول

وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة لالستثمار

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

التحويالت ١٤

المساعدات داخل القطاع العام٣
١٬٥٠٠٬٠٠٠-٤٬٥٠٠٬٠٠٠٦٬٠٠٠٬٠٠٠مساعدات لمؤسسات عامة٣

ـ  مؤسسة مياه لبنان الجنوبي 

 تسديد متوجبات المؤسسة وتحسين الخدمات  
للمواطنين

١٬٥٠٠٬٠٠٠

ـ  مؤسسة مياه البقاع 

 تسديد متوجبات المؤسسة وتحسين الخدمات 
للمواطنين

١٬٥٠٠٬٠٠٠

ـ  مؤسسة مياه لبنان الشمالي 

 تسديد متوجبات المؤسسة وتحسين الخدمات 
للمواطنين

١٬٥٠٠٬٠٠٠

١٬٥٠٠٬٠٠٠-٣٤٬٥٠٠٬٠٠٠٦٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
١٨٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٣٬٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١٨٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٤٩٧٬٠٠٠-١٤٤٬٥١٨٬٠٠٠٦٬٠١٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٤٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٢٠٬٠٠٠-٨٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢٠٬٠٠٠-٣٨٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٤٬٥٠٠-٧٬٥٠٠١٢٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٬٥٠٠-٤٧٬٥٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١٠٬٠٠٠-١٠٬٠٠٠دراسات١

١٠٬٠٠٠-٥١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣٬٠٠٠-٧٬٠٠٠١٠٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣٬٠٠٠-٩٧٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٧٬٥٠٠-١٦٩٤٬٥٠٠١٣٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٬٩٦٨٬٨٧١-٦٣١٧٬٣٣٨٬٢٥١٩٬٣٠٧٬١٢٢مجموع الوظيفة رقم  

٥٤٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٨

٣

١٠٤١

الجزء االول

وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة لالستثمار

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٦٬٠٠٠-٢٦٬٠٠٠٣٢٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٦٬٠٠٠-٣٢٦٬٠٠٠٣٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٬٠٠٠-١٥٥١٬٠٠٠٥٧٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٬٠٠٠-١٠٤١٥١٬٠٠٠٥٧٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٥٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٨

٣

١٠٩١

الجزء االول

وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة لالستثمار

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١٨٬٠٠٠١٨٬٠٠٠تقديمات مدرسية٦

٤١٨٬٠٠٠١٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٨٬٠٠٠١٨٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١٨٬٠٠٠١٨٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٥١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٨

٣

٤٣٥٢

الجزء االول

وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة لالستثمار

المصادر الجديدة للكهرباء

التحويالت ١٤

المساعدات لغير القطاع العام٤
٧٢٠٬٠٠٠-٤٬٠٠٠٬٠٠٠٤٬٧٢٠٬٠٠٠مساعدات اخرى لغير القطاع العام٩

ـ  جمعية المركز اللبناني لحفظ الطاقة 

٧٢٠٬٠٠٠-٤٤٬٠٠٠٬٠٠٠٤٬٧٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٢٠٬٠٠٠-١٤٤٬٠٠٠٬٠٠٠٤٬٧٢٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٢٠٬٠٠٠-٤٣٥٢٤٬٠٠٠٬٠٠٠٤٬٧٢٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٬٦٧٦٬٨٧١-٣١١٬٤٠٧٬٢٥١١٤٬٠٨٤٬١٢٢مجموع الفصل رقم  

٥٥٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٨

٤

١٠٤١

الجزء االول

وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٩٬٠٠٠٩٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٩٬٠٠٠٩٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٥٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٨

٤

٤٣٢١

الجزء االول

وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٬٠٠٠-١٠٬٠٠٠١٢٬٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٣٬٠٠٠-٤٬٠٠٠٧٬٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٨٥٠-٧٥٠١٬٦٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٥٬٨٥٠-١١٤٬٧٥٠٢٠٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٬٢٠٠-١٠٬٠٠٠١١٬٢٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٨٠٠-٨٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٠٠-١٬٠٠٠١٬٢٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٬٢٠٠-٢١١٬٠٠٠١٣٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٥٬٠٠٠-١٥٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠محروقات سائلة١

٥٬٠٠٠-٣١٥٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
١٬٦٠٠١٬٦٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٦٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥٬٦٠٠٥٬٦٠٠

٧٥٥٬٢٠٠٥٥٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٬٠٥٠-١١٩٥٬٩٥٠١٠٩٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٥٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٨

٤

٤٣٢١

الجزء االول

وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٩٥٬٠٠٠٢٩٥٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١٢٩٥٬٠٠٠٢٩٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
١٬٠٠٠-١٥٬٠٠٠١٦٬٠٠٠

١٬٠٠٠-٢١٥٬٠٠٠١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٠٠-١٬٥٠٠١٬٦٠٠بريد١

١٠٠-٣١٬٥٠٠١٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤٬٠٠٠٣٬٢٠٠٨٠٠اعالنات١

٩٬٠٠٠٩٬٠٠٠مطبوعات٢

٢٬٠٠٠-٢٬٠٠٠٤٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١٬٢٠٠-٤١٥٬٠٠٠١٦٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٦٬٠٠٠٤٬٨٠٠١٬٢٠٠تامين١

٥٦٬٠٠٠٤٬٨٠٠١٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٨٬٠٠٠٧٬٢٠٠٨٠٠بدالت اتعاب٢

٣٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٣٨٬٠٠٠٣٧٬٢٠٠٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٠٠-١٢٣٧٠٬٥٠٠٣٧٠٬٨٠٠مجموع البند  رقم  

٥٥٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٤٨٠٬٠٠٠٣٨٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤٨٠٬٠٠٠٣٨٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٦٨٬٠٠٠٧٠٬٠٠٠١٩٨٬٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٢٦٨٬٠٠٠٧٠٬٠٠٠١٩٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٨٬٩٠٠-٧٠٬٠٠٠٨٨٬٩٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٠٬٠٠٠٤٠٬٨٠٠٩٬٢٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٩٬٧٠٠-٣١٢٠٬٠٠٠١٢٩٬٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٨٬٣٧٥-١٢٬٥٠٠٣٠٬٨٧٥مكافاءات١

١٨٬٣٧٥-٥١٢٬٥٠٠٣٠٬٨٧٥مجموع الفقرة  رقم  

١٣٨٨٠٬٥٠٠٦١٠٬٥٧٥٢٦٩٬٩٢٥مجموع البند  رقم  

٥٥٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

المساهمات داخل القطاع العام١
١٬٠٠٠٬٠٠٠-٩٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

 ـ  مساهمة لمنشآت النفط في طرابلس 
والزهراني العادة بناء الخزانات

١٬٠٠٠٬٠٠٠-١٩٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٠٠٠٬٠٠٠-١٤٩٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٥٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٬٨٠٠-٣٬٠٠٠٤٬٨٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٬٨٠٠-٣٣٬٠٠٠٤٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٬٤٠٠-٤٬٢٠٠٥٬٦٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٬٤٠٠-٤٤٬٢٠٠٥٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١٬٦٠٠-١٬٦٠٠دراسات١

١٬٦٠٠-٥١٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣٠٠-٧٠٠١٬٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٬٢٠٠-٢٬٨٠٠٤٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٬٥٠٠-٩٣٬٥٠٠٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٬٣٠٠-١٦١٠٬٧٠٠١٧٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٤٩٬٧٢٥-٤٣٢١١٠٬٣٥٧٬٦٥٠١١٬١٠٧٬٣٧٥مجموع الوظيفة رقم 

٧٤٩٬٧٢٥-٤١٠٬٣٦٦٬٦٥٠١١٬١١٦٬٣٧٥مجموع الفصل رقم  

٥٥٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٨

٢٠٦

٤٣٢١

الجزء االول

وزارة الطاقة والمياه
هيئة ادارة قطاع البترول - المديرية العامة للنفط

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٦٬٥٣٨٬٠٠٠٦٬٥٣٨٬٠٠٠مساهمة للرواتب واألجور١

ـ  مساهمة لهيئة ادارة قطاع البترول 

٣٤٦٬٢٠٠-٣٬١١٥٬٨٠٠٣٬٤٦٢٬٠٠٠مساهمات لنفقات جارية أخرى٢

ـ  مساهمة لهيئة ادارة قطاع البترول 

٣٤٦٬٢٠٠-١٩٬٦٥٣٬٨٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٤٦٬٢٠٠-١٤٩٬٦٥٣٬٨٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٤٦٬٢٠٠-٤٣٢١٩٬٦٥٣٬٨٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٤٦٬٢٠٠-٢٠٦٩٬٦٥٣٬٨٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٣٬٧٢٠٬٤٥٦-١٨٣٧٬١٧٦٬٦٢١٤٠٬٨٩٧٬٠٧٧مجموع الباب  رقم  

٥٥٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٩

١

١٠٤١

الجزء االول

وزارة السياحة
المديرية العامة للشؤون السياحية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٦٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٦٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣٥٬٠٠٠٣٥٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٣٥٬٠٠٠٣٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٩٥٬٠٠٠٩٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٩٥٬٠٠٠٩٥٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٦٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٩

١

٤٧٣١

الجزء االول

وزارة السياحة
المديرية العامة للشؤون السياحية

ادارة وتنمية القطاع

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٨٬٨٠٠-٢٠٬٠٠٠٢٨٬٨٠٠قرطاسية للمكاتب١

٨٬٥٤٨-٧٬٤٥٢١٦٬٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٥٠-١٬٦٥٠٢٬٢٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٧٬٨٩٨-١٢٩٬١٠٢٤٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥٬٠٠٠-٤٬٦٠٠٩٬٦٠٠مالبس١

١٬٥٦٠-١٬٠٠٠٢٬٥٦٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٦٤٠-٦٤٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٠٬٦٩٩-٨٬٥٠١١٩٬٢٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٧٬٨٩٩-٢١٤٬١٠١٣٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٤٬٨٠٠-٢٤٬٠٠٠٢٨٬٨٠٠محروقات سائلة١

٤٬٨٠٠-٣٢٤٬٠٠٠٢٨٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١٩٢-١٬٠٨٨١٬٢٨٠مبيدات١

١٩٢-٥١٬٠٨٨١٬٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٣٣٠-١٬٨٧٠٢٬٢٠٠بذور ونصوب وشتول٣

٣٣٠-٦١٬٨٧٠٢٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٦٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

١٢٨٬٠٠٠١٢٨٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٧٬٠٤٠٧٬٠٤٠

٧٢٠٥٬٠٤٠٢٠٥٬٠٤٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٦١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٩

١

٤٧٣١

الجزء االول

وزارة السياحة
المديرية العامة للشؤون السياحية

ادارة وتنمية القطاع

٤١٬١١٩-١١٢٧٥٬٢٠١٣١٦٬٣٢٠مجموع البند  رقم  

٥٦٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٩

١

٤٧٣١

الجزء االول

وزارة السياحة
المديرية العامة للشؤون السياحية

ادارة وتنمية القطاع

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٣٬٦٠٠١٣٬٦٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١١٣٬٦٠٠١٣٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
١٬٢٣٢-٣٤٬٧٦٨٣٦٬٠٠٠

١٬٢٣٢-٢٣٤٬٧٦٨٣٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٬٠٠٠-٦٬٠٠٠٨٬٠٠٠بريد١

٢٬٠٠٠-٣٦٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠اعالنات١

١٠٬٤٠٠١٠٬٤٠٠مطبوعات٢

٢٠٬٠٠٠-٢٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١٬٩٥٠٬٠٠٠١٬٨٠٠٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠معارض ومهرجانات٤

١٬٢٩٩٬٠٠٠-٧٬٢٩٩٬٠٠٠٨٬٥٩٨٬٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٦٬٠٠٠٬٠٠٠ـ  نفقات دعاية 

٨٠٠٬٠٠٠ـ  نفقات المكاتب السياحية في الخارج 

 ـ  برامج اعالمية ودراسات وابحاث سياحية 
ومنشورات

١٦٠٬٠٠٠

٣٠٠٬٠٠٠ـ النشاطات والحفالت ومكافات تشجيعية 

٣٩٬٠٠٠ـ  تاهيل االدالء السياحين والموظفين 

١٬١٦٩٬٠٠٠-٤٩٬٢٨٣٬٤٠٠١٠٬٤٥٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٥٬٦٠٠٥٬٦٠٠تامين١

٥٥٬٦٠٠٥٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٣٬٠٠٠-٩٬٠٠٠١٢٬٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٥٦٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٩

١

٤٧٣١

الجزء االول

وزارة السياحة
المديرية العامة للشؤون السياحية

ادارة وتنمية القطاع

٣٬٠٠٠-٦٩٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٣٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٥٦٬٠٠٠٥٦٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٨٦٬٠٠٠٨٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬١٧٥٬٢٣٢-١٢٩٬٤٣٨٬٣٦٨١٠٬٦١٣٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

٥٦٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٩

١

٤٧٣١

الجزء االول

وزارة السياحة
المديرية العامة للشؤون السياحية

ادارة وتنمية القطاع

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣٬٥٠٠١٠٣٬٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتها١

٤٬٥٨٤٬٧٤٠٤٬٥٨٤٬٧٤٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤٬٦٨٨٬٢٤٠٤٬٦٨٨٬٢٤٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٩١٢٬٨٥٣٩١٢٬٨٥٢١رواتب المتعاقدين١

١٨٣٬٠٠٠١٨٣٬٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠المستشارون٤

٢١٬١٣١٬٨٥٣١٬١٣١٬٨٥٢١مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٥٬٦٢٠-٢٣٠٬٥٨٠٢٥٦٬٢٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤٤٢٬٠٠٠٤٤٢٬٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٢٥٬٦٢٠-٣٦٧٧٬٥٨٠٧٠٣٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٠٤٬٤٠٠-١٠٤٬٤٠٠٢٠٨٬٨٠٠مكافاءات١

١٠٤٬٤٠٠-٥١٠٤٬٤٠٠٢٠٨٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٠٬٠١٩-١٣٦٬٦٠٢٬٠٧٣٦٬٧٣٢٬٠٩٢مجموع البند  رقم  

٥٦٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٩

١

٤٧٣١

الجزء االول

وزارة السياحة
المديرية العامة للشؤون السياحية

ادارة وتنمية القطاع

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١٥٦٬٠٠٠١٥٦٬٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

المنظمة العالمية للسياحة

٦١٥٦٬٠٠٠١٥٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٥٦٬٠٠٠١٥٦٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٦٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٩

١

٤٧٣١

الجزء االول

وزارة السياحة
المديرية العامة للشؤون السياحية

ادارة وتنمية القطاع

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٦٤٠٬٠٠٠٦٤٠٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٤٠٬٠٠٠-١٢٠٬٠٠٠١٦٠٬٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٤٠٬٠٠٠-٣٧٦٠٬٠٠٠٨٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٦٧٥٬٠٠٠٣٦٠٬٠٠٠٣١٥٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٥٢٥٬٠٠٠٣٢٠٬٠٠٠٢٠٥٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤١٬٢٠٠٬٠٠٠٦٨٠٬٠٠٠٥٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢٤٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٧٢٠-١٬٦٨٠٢٬٤٠٠شراء قطع فنية٢

٣٬٦٠٠-٨٬٤٠٠١٢٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٤٬٣٢٠-٩٣٤٬٠٨٠٣٨٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٬٩٩٤٬٠٨٠١٬٥١٨٬٤٠٠٤٧٥٬٦٨٠مجموع البند  رقم  

٨٧٠٬٦٩٠-٤٧٣١١٨٬٤٦٥٬٧٢٢١٩٬٣٣٦٬٤١٢مجموع الوظيفة رقم 

٥٦٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٩

١

٤٧٣٢

الجزء االول

وزارة السياحة
المديرية العامة للشؤون السياحية

المكاتب السياحية والحمالت االعالنية

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
٩٠٠٬٠٠٠-٢٬٧٠٠٬٠٠٠٣٬٦٠٠٬٠٠٠مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح١

١٥٠٬٠٠٠-٤٥٠٬٠٠٠٦٠٠٬٠٠٠عطاءات الى جهات خاصة٢

 ـ  دعم مهرجانات قروية سياحية في مناطق 
االصطياف واالشتاء

١٬٠٥٠٬٠٠٠-٢٣٬١٥٠٬٠٠٠٤٬٢٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٠٥٠٬٠٠٠-١٤٣٬١٥٠٬٠٠٠٤٬٢٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٬٠٥٠٬٠٠٠-٤٧٣٢٣٬١٥٠٬٠٠٠٤٬٢٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٬٩٢٠٬٦٩٠-١٢١٬٧١٠٬٧٢٢٢٣٬٦٣١٬٤١٢مجموع الفصل رقم  

١٬٩٢٠٬٦٩٠-١٩٢١٬٧١٠٬٧٢٢٢٣٬٦٣١٬٤١٢مجموع الباب  رقم  

٥٦٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٠

٢

٨١٠

الجزء االول

وزارة الثقافة
المديرية العامة للثقافة

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
١٠٬٠٠٠-٣٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠عطاءات الى جهات خاصة٢

 ـ  جمعية المحافظة على جدرانيات الكنائس 
القديمة في لبنان

٣٠٬٠٠٠

١٠٬٠٠٠-٢٣٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٬٠٠٠-١٤٣٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٬٠٠٠-٨١٠٣٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٦٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٠

٢

٨٤١

الجزء االول

وزارة الثقافة
المديرية العامة للثقافة

اللوازم، االدارة والتنظيم

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢١٬٦٠٠٢١٬٦٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٠٬٠٠٠-٢٧٠٬٠٠٠٢٨٠٬٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٬٠٠٠-٣٬٠٠٠٤٬٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٬٠٠٠-١٢٩٤٬٦٠٠٣٠٥٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥٬٠٠٠-٣٥٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٦٬٠٠٠٦٬٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٬٠٠٠-٣٬٠٠٠٤٬٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٦٬٠٠٠-٢٤٤٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٬٠٠٠-١٤٬٠٠٠١٦٬٠٠٠محروقات سائلة١

٢٬٠٠٠-٣١٤٬٠٠٠١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٨٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٥٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٤٬٠٠٠١٤٬٠٠٠

٧١٦٩٬٠٠٠١٦٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٩٬٠٠٠-١١٥٢١٬٦٠٠٥٤٠٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

٥٧٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٠

٢

٨٤١

الجزء االول

وزارة الثقافة
المديرية العامة للثقافة

اللوازم، االدارة والتنظيم

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٦٧٠٬٠٠٠٦٧٠٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١٦٧٠٬٠٠٠٦٧٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
١١٬٢٥٠-٣٣٬٧٥٠٤٥٬٠٠٠

١١٬٢٥٠-٢٣٣٬٧٥٠٤٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٧٬٥٠٠-٢٢٬٥٠٠٣٠٬٠٠٠بريد١

٧٬٥٠٠-٣٢٢٬٥٠٠٣٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠اعالنات١

٢٥٠٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠مطبوعات٢

١٢٬٥٠٠-١٢٬٥٠٠٢٥٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٣٧٥٬٠٠٠-٣٧٥٬٠٠٠٧٥٠٬٠٠٠معارض ومهرجانات٤

 ـ  بما فيها مهرجانات فنية وسينمائية 
ومسرحية وبيناالت

٨٨٬٠٠٠-٨٨٬٠٠٠١٧٦٬٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٧٥٬٥٠٠-٤٧٣٥٬٥٠٠١٬٢١١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠تامين١

٥١٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٣٬٧٥٠-١١٬٢٥٠١٥٬٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٣٬٧٥٠-٦١١٬٢٥٠١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٧٤٬٠٠٠٧٤٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٥٧١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٠

٢

٨٤١

الجزء االول

وزارة الثقافة
المديرية العامة للثقافة

اللوازم، االدارة والتنظيم

٩١٢٤٬٠٠٠١٢٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٩٨٬٠٠٠-١٢١٬٦١٢٬٠٠٠٢٬١١٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٧٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٠

٢

٨٤١

الجزء االول

وزارة الثقافة
المديرية العامة للثقافة

اللوازم، االدارة والتنظيم

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣٬٥٠٠١٠٣٬٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتها١

٢٩٣٬٠٠٠٢٨٦٬٦٨٠٦٬٣٢٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٣٩٦٬٥٠٠٣٩٠٬١٨٠٦٬٣٢٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٬٤٣٦٬٠٠٠١٬٣٧٥٬٨٦٠٦٠٬١٤٠رواتب المتعاقدين١

١٣٬٦٩٣١٣٬٦٩٢١اجور االجراء٢

٣٦٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠المستشارون٤

٢١٬٤٨٥٬٦٩٣١٬٤٢٥٬٥٥٢٦٠٬١٤١مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٧٬٠٠٠-٦٣٬٠٠٠٧٠٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٢٧٬٥٠٠١٢٧٬٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٧٬٠٠٠-٣٢٠٥٬٥٠٠٢١٢٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣٢٬٠٠٠-٣٢٬٠٠٠٦٤٬٠٠٠مكافاءات١

٣٢٬٠٠٠-٥٣٢٬٠٠٠٦٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢٬١١٩٬٦٩٣٢٬٠٩٢٬٢٣٢٢٧٬٤٦١مجموع البند  رقم  

٥٧٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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  

٥٧٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٠

٢

٨٤١

الجزء االول

وزارة الثقافة
المديرية العامة للثقافة

اللوازم، االدارة والتنظيم

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٧٬٠٠٠-٣٬٠٠٠١٠٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٧٬٠٠٠-٣٣٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٢٬٥٠٠-٣٧٬٥٠٠٥٠٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٢٬٥٠٠-٤٣٧٬٥٠٠٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٨٧٬٠٠٠-٨٧٬٠٠٠دراسات١

(بما فيها التدريب)

٨٧٬٠٠٠-٥٨٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢٬١٠٠-٤٬٩٠٠٧٬٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٩٠٬٠٠٠-٢١٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠شراء قطع فنية٢

(بما فيها الترميم، لوحات،افالم سينمائية)

٧٬٥٠٠-١٧٬٥٠٠٢٥٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٩٬٦٠٠-٩٢٣٢٬٤٠٠٣٣٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٠٦٬١٠٠-١٦٢٧٢٬٩٠٠٤٧٩٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٩٥٬٦٣٩-٨٤١٤٬٥٣١٬١٩٣٥٬٢٢٦٬٨٣٢مجموع الوظيفة رقم  

٥٧٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٠

٢

٨٤٢

الجزء االول

وزارة الثقافة
المديرية العامة للثقافة

....تشغيل التجهيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
٢٠٠٬٠٠٠-٦٠٠٬٠٠٠٨٠٠٬٠٠٠مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح١

(مجالس، منظمات،اندية،تجمعات ثقافية)

١٬٢٩٦٬٢٥٠-٢٬٠١٣٬٧٥٠٣٬٣١٠٬٠٠٠عطاءات الى جهات خاصة٢

٥٠٬٠٠٠ـ  البيت اللبناني في باريس 

٤٦٥٬٠٠٠ـ  اللجنة الوطنية لألنيسكو 

 ـ  كالك لجنة مراكز المطالعة العامة والتنشيط 
الثقافي

٤٣٥٬٠٠٠

٢٦٢٬٥٠٠ـ  السينمائيين اللبنانيين 

٢٦٢٬٥٠٠ـ   المسرحيين اللبنانيين 

١٠٬٠٠٠ـ  اتحاد الكتّاب اللبنانيين 

 ـ  نفقات تشغيل وصيانة مكتب األونيسكو 
اإلقليمي في بيروت

١١٢٬٥٠٠

١٣١٬٢٥٠ـ  مساهمة في صندوق التعاضد الموحد 

٢٢٥٬٠٠٠ـ  مركز خان العسكري األثري  ـ  طرابلس 

٣٠٬٠٠٠ـ مسرح المدينة 

١٥٬٠٠٠ـ  مجمع نبيه بري الثقافي 

١٥٬٠٠٠ـ  فرقة الفيحاء 

١٬٤٩٦٬٢٥٠-٢٢٬٦١٣٬٧٥٠٤٬١١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٤٩٦٬٢٥٠-١٤٢٬٦١٣٬٧٥٠٤٬١١٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٬٤٩٦٬٢٥٠-٨٤٢٢٬٦١٣٬٧٥٠٤٬١١٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٧٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٠

٢

٨٦٠

الجزء االول

وزارة الثقافة
المديرية العامة للثقافة

بحوث وتنمية خاصة بالطوائف،الثقافة والترفيه

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
١٠٠٬٠٠٠-٤٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠عطاءات الى جهات خاصة٢

ـ  المركز الدولي لعلوم االنسان 

١٠٠٬٠٠٠-٢٤٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٠٬٠٠٠-١٤٤٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٠٬٠٠٠-٨٦٠٤٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٧٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٨٬٠٠٠-٤٢٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٨٬٠٠٠-٧٤٢٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٬٠٠٠-١٥٤٧٬٠٠٠٥٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٬٠٠٠-١٠٤١٤٧٬٠٠٠٥٥٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٬٣٠٩٬٨٨٩-٢٧٬٦٢١٬٩٤٣٩٬٩٣١٬٨٣٢مجموع الفصل رقم  

٥٧٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٠

٣

٨٤٢

الجزء االول

وزارة الثقافة
المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجهيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٦٬٩٠٧-٨٬٦٩٣٢٥٬٦٠٠قرطاسية للمكاتب١

٨٠٠-٢٬٤٠٠٣٬٢٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٤٨٠-١٬٤٤٠١٬٩٢٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٨٬١٨٧-١١٢٬٥٣٣٣٠٬٧٢٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٬٤٤٠-٤٬٣٢٠٥٬٧٦٠مالبس١

٧٦٬٨٠٠٧٦٬٨٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٠٬٠٠٠٩٬٦٠٠٤٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٢٬٠٠٠١٠٬٦٠٠١٬٤٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٠٣٬١٢٠١٠٢٬٧٦٠٣٦٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٬٢٨٠-١٥٬٠٠٠١٧٬٢٨٠محروقات سائلة١

٢٬٢٨٠-٣١٥٬٠٠٠١٧٬٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٤٬٥٠٠٢٬٤٠٠٢٬١٠٠مواد مخبرية٢

٤٤٬٥٠٠٢٬٤٠٠٢٬١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٧٬٦٥٠٧٬٠٤٠٦١٠مبيدات١

٥٧٬٦٥٠٧٬٠٤٠٦١٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٩٦-٥٤٤٦٤٠اسمدة١

٩٦-٥٤٤٦٤٠بذور ونصوب وشتول٣

١٩٢-٦١٬٠٨٨١٬٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٣٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٢٬٠٠٠-٢٥٣٬٠٠٠٢٧٥٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٧٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٠

٣

٨٤٢

الجزء االول

وزارة الثقافة
المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجهيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

٦٥٬٠٠٠٦٥٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠

٢٢٬٠٠٠-٧٣٧٨٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم متخصصة٨
٤٬٥٠٠٣٬٢٠٠١٬٣٠٠لوازم متخصصة١

٨٤٬٥٠٠٣٬٢٠٠١٬٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٨٬٢٨٩-١١٥٢٦٬٣٩١٥٦٤٬٦٨٠مجموع البند  رقم  

٥٨٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٠

٣

٨٤٢

الجزء االول

وزارة الثقافة
المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجهيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

خدمات استهالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
١٠٬٠٠٠-٣٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠

١٠٬٠٠٠-٢٣٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣٬٠٩٣-١٥٬١٠٧١٨٬٢٠٠بريد١

٣٬٠٩٣-٣١٥٬١٠٧١٨٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٬٠٠٠١٬٦٠٠٤٠٠اعالنات١

٤١٬٠٠٠٤١٬٠٠٠مطبوعات٢

٢٬٠٠٠-٢٬٠٠٠٤٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٬٠٠٠-٤٬٠٠٠٨٬٠٠٠معارض ومهرجانات٤

٥٬٦٠٠-٤٤٩٬٠٠٠٥٤٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٤٬٨٠٠٤٬٨٠٠تامين١

٥٤٬٨٠٠٤٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٤٣٬٢٠٠-١٠٠٬٨٠٠١٤٤٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٤٣٬٢٠٠-٩١٠٨٬٨٠٠١٥٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦١٬٨٩٣-١٢٢٠٧٬٧٠٧٢٦٩٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

٥٨١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٠

٣

٨٤٢

الجزء االول

وزارة الثقافة
المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجهيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٤١٬٣٩٦-٥٢٠٬٠٠٠٥٦١٬٣٩٦رواتب الموظفين الدائمين٢

٤١٬٣٩٦-١٥٢٠٬٠٠٠٥٦١٬٣٩٦مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٩٬٣٠٨-١٬٤٠٠٬٠٠٠١٬٤٢٩٬٣٠٨رواتب المتعاقدين١

٥٠٬٠٠٠-٥٬٢٠٠٬٠٠٠٥٬٢٥٠٬٠٠٠اجور االجراء٢

٧٩٬٣٠٨-٢٦٬٦٠٠٬٠٠٠٦٬٦٧٩٬٣٠٨مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٤٬٠٠٠-١٠٨٬٠٠٠١١٢٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٬٣٥٠٬٠٠٠١٬٣٠٦٬٧١٠٤٣٬٢٩٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١٬٤٧٨٬٠٠٠١٬٤٢٨٬٧١٠٤٩٬٢٩٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٧٥٬٠٠٠٥٢٬٠٠٠٢٣٬٠٠٠مكافاءات١

٥٧٥٬٠٠٠٥٢٬٠٠٠٢٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٨٬٤١٤-١٣٨٬٦٧٣٬٠٠٠٨٬٧٢١٬٤١٤مجموع البند  رقم  

٥٨٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٠

٣

٨٤٢

الجزء االول

وزارة الثقافة
المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجهيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٨٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٠

٣

٨٤٢

الجزء االول

وزارة الثقافة
المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجهيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٠٬٠٠٠-٣٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٠٬٠٠٠-٤٣٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٤٠٬٠٠٠-٤٠٬٠٠٠دراسات١

٤٠٬٠٠٠-٥٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤٬٥٠٠-٣٬٥٠٠٨٬٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٠٠-١٬٤٠٠١٬٦٠٠شراء قطع فنية٢

٤٬٠٠٠-٢١٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٨٬٧٠٠-٩٢٥٬٩٠٠٣٤٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٨٬٧٠٠-١٦٦٧٬٩٠٠١٢٦٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

٢٠٢٬٢٩٦-٨٤٢٩٬٤٨٤٬٩٩٨٩٬٦٨٧٬٢٩٤مجموع الوظيفة رقم  

٥٨٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٠

٣

١٠٤١

الجزء االول

وزارة الثقافة
المديرية العامة لآلثار

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٢٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٢٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٤٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٤٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٦٢٬٢٩٦-٣٩٬٦٢٤٬٩٩٨٩٬٧٨٧٬٢٩٤مجموع الفصل رقم  

٥٨٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٠

٢٣١

٨٤٢

الجزء االول

وزارة الثقافة
المعهد الوطني العالي للموسيقى - المديرية العامة للثقافة

....تشغيل التجهيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٢١٬٨٦١٬٠٠٠١٦٬٨٥١٬٠٠٠٥٬٠١٠٬٠٠٠مساهمة للرواتب واألجور١

٧٤٬٩٠٠-٦٧٤٬١٠٠٧٤٩٬٠٠٠مساهمات لنفقات جارية أخرى٢

١٢٢٬٥٣٥٬١٠٠١٧٬٦٠٠٬٠٠٠٤٬٩٣٥٬١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢٢٬٥٣٥٬١٠٠١٧٬٦٠٠٬٠٠٠٤٬٩٣٥٬١٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤٢٢٢٬٥٣٥٬١٠٠١٧٬٦٠٠٬٠٠٠٤٬٩٣٥٬١٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣١٢٢٬٥٣٥٬١٠٠١٧٬٦٠٠٬٠٠٠٤٬٩٣٥٬١٠٠مجموع الفصل رقم  

٥٨٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٠

٢٤٠

٨٤٢

الجزء االول

وزارة الثقافة
الهيئة العامة للمتاحف - المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجهيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٣٩٠٬٠٠٠٣٩٠٬٠٠٠مساهمة للرواتب واألجور١

٩٬٠٠٠٩٬٠٠٠مساهمات لنفقات جارية أخرى٢

١٣٩٩٬٠٠٠٣٩٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣٩٩٬٠٠٠٣٩٩٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤٢٣٩٩٬٠٠٠٣٩٩٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٤٠٣٩٩٬٠٠٠٣٩٩٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٥٨٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٠

٢٤١

٨٤٢

الجزء االول

وزارة الثقافة
المكتبة الوطنية - المديرية العامة للثقافة

....تشغيل التجهيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٨٣٥٬٠٠٠٨٣٥٬٠٠٠مساهمة للرواتب واألجور١

١٤٩٬٤٠٠١٤٩٬٤٠٠مساهمات لنفقات جارية أخرى٢

١٩٨٤٬٤٠٠٩٨٤٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٩٨٤٬٤٠٠٩٨٤٬٤٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤٢٩٨٤٬٤٠٠٩٨٤٬٤٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٤١٩٨٤٬٤٠٠٩٨٤٬٤٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٠٤١٬١٦٥٬٤٤١٣٧٬٣١٩٬١٢٦٣٬٨٤٦٬٣١٥مجموع الباب  رقم  

٥٨٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢١

١

٥٥١

الجزء االول

وزارة البيئة
المديرية العامة للبيئة

ادارة وتشغيل مؤسسات البحوث العامة

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
١٢٨٬٣٢٧-٢٬٢٨٢٬١٩٨٢٬٤١٠٬٥٢٥مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

 ـ  مساهمة مالية في برنامج االمم المتحدة 
االنمائي

٩٩٤٬٠٧٣

UNDP

 ـ  مساهمة الدولة في مشروع ادارة الملوثات 
العضوية الثابته من اصل الهبة المعطاة لها

١٬٢٨٨٬١٢٥

  تاريخ١٥٥٢بموجب المرسوم رقم 
٢٠١٥/٣/١٢

١٢٨٬٣٢٧-١٢٬٢٨٢٬١٩٨٢٬٤١٠٬٥٢٥مجموع الفقرة  رقم  

١٢٨٬٣٢٧-١٤٢٬٢٨٢٬١٩٨٢٬٤١٠٬٥٢٥مجموع البند  رقم  

١٢٨٬٣٢٧-٥٥١٢٬٢٨٢٬١٩٨٢٬٤١٠٬٥٢٥مجموع الوظيفة رقم  

٥٨٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢١

١

٥٦١

الجزء االول

وزارة البيئة
المديرية العامة للبيئة

االدارة، التنظيم والتنفيذ

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٧٬٥٠٣-١٤٬٥٧٧٢٢٬٠٨٠قرطاسية للمكاتب١

٥٬٢٥٠-١٥٬٧٥٠٢١٬٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٬٧٠٠-١٬٥٠٠٣٬٢٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٤٬٤٥٣-١٣١٬٨٢٧٤٦٬٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٧٥٠-٢٬٢٥٠٣٬٠٠٠مالبس١

٥٬٠٠٠-٥٬٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٥٬٧٥٠-٢٢٬٢٥٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٢٬٦٠٠-٤٥٬٠٠٠٥٧٬٦٠٠محروقات سائلة١

١٢٬٦٠٠-٣٤٥٬٠٠٠٥٧٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢٬٥٥٠٢٬٥٢٠٣٠مبيدات١

٥٢٬٥٥٠٢٬٥٢٠٣٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

١١٠٬٠٠٠١١٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٦٥٬٠٠٠٦٥٬٠٠٠

٧٢٠٧٬٠٠٠٢٠٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٢٬٧٧٣-١١٢٨٨٬٦٢٧٣٢١٬٤٠٠مجموع البند  رقم  

٥٩٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢١

١

٥٦١

الجزء االول

وزارة البيئة
المديرية العامة للبيئة

االدارة، التنظيم والتنفيذ

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٨٠٠٬٠٠٠٨٠٠٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١٣٥٬٠٠٠١٣٥٬٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتها٣

١٩٣٥٬٠٠٠٩٣٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
١٤٬٢٥٠-١٨٬٧٥٠٣٣٬٠٠٠

١٤٬٢٥٠-٢١٨٬٧٥٠٣٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٬٠٠٠-١٥٬٠٠٠١٦٬٠٠٠بريد١

١٬٠٠٠-٣١٥٬٠٠٠١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٬٠٠٠-١٥٬٠٠٠١٧٬٠٠٠اعالنات١

١٦٬٠٠٠١٦٬٠٠٠مطبوعات٢

١٠٬٠٠٠-١٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٨٬٠٠٠-٨٬٠٠٠١٦٬٠٠٠معارض ومهرجانات٤

٢٬٤٠٠-٢٬٤٠٠٤٬٨٠٠عالقات عامة اخرى٩

٢٢٬٤٠٠-٤٥١٬٤٠٠٧٣٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٠٬٤٠٠١٠٬٤٠٠تامين١

٥١٠٬٤٠٠١٠٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١٬٨٠٠-٣٬٠٠٠٤٬٨٠٠استئجار سيارات واليات١

١٬٨٠٠-٦٣٬٠٠٠٤٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٣٠٬٠٠٠٢٦٬٣٣٤٣٬٦٦٦بدالت اتعاب٢

٦٥٬٠٠٠٥٢٬٠٠٠١٣٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٥٩١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢١

١

٥٦١

الجزء االول

وزارة البيئة
المديرية العامة للبيئة

االدارة، التنظيم والتنفيذ

٩٩٥٬٠٠٠٧٨٬٣٣٤١٦٬٦٦٦مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٬٧٨٤-١٢١٬١٢٨٬٥٥٠١٬١٥١٬٣٣٤مجموع البند  رقم  

٥٩٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢١

١

٥٦١

الجزء االول

وزارة البيئة
المديرية العامة للبيئة

االدارة، التنظيم والتنفيذ

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣٬٥٠٠١٠٣٬٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتها١

٢٬٧٠٠٬٠٠٠٢٬٦١٥٬٤٠٠٨٤٬٦٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢٬٨٠٣٬٥٠٠٢٬٧١٨٬٩٠٠٨٤٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١١٩٬٠٠٠-٤٥٠٬٠٠٠٥٦٩٬٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١١٣٬٠٠٠١١٣٬٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠المستشارون٤

١١٩٬٠٠٠-٢٥٩٩٬٠٠٠٧١٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٠٬٥٠٠-٩٤٬٥٠٠١٠٥٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٢١٬٠٠٠٢٢١٬٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٦٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١٠٬٥٠٠-٣٣٧٥٬٥٠٠٣٨٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٦٠٬٠٠٠-٦٠٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠مكافاءات١

٦٠٬٠٠٠-٥٦٠٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٤٬٩٠٠-١٣٣٬٨٣٨٬٠٠٠٣٬٩٤٢٬٩٠٠مجموع البند  رقم  

٥٩٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢١

١

٥٦١

الجزء االول

وزارة البيئة
المديرية العامة للبيئة

االدارة، التنظيم والتنفيذ

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
٩٦٬٠٠٠-٨٦٤٬٠٠٠٩٦٠٬٠٠٠مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح١

محميات ـ جمعيات ـ نوادي بيئية

٩٦٬٠٠٠-٢٨٦٤٬٠٠٠٩٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

المساعدات داخل القطاع العام٣
٦٤٬٨٠٠٥٧٬٦٠٠٧٬٢٠٠مساعدات لمؤسسات عامة٣

(المركز اللبناني لالنتاج النظيف )

LCPC

٩٦٠٬٠٠٠-٩٦٠٬٠٠٠مساعدات اخرى داخل القطاع العام٩

 ـ  مشاريع بيئية في المحافظات  او مشاريع 
بيئية باالشتراك مع البلديات او اتحاد البلديات

٩٥٢٬٨٠٠-٣٦٤٬٨٠٠١٬٠١٧٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
١٠٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١٠٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٠٢٨٬٨٠٠-١٤١٬٠٢٨٬٨٠٠٢٬٠٥٧٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

٥٩٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢١

١

٥٦١

الجزء االول

وزارة البيئة
المديرية العامة للبيئة

االدارة، التنظيم والتنفيذ

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٠٬٠٠٠٨٬٠٠٠٢٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٧٥٠-٢٬٢٥٠٣٬٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣١٢٬٢٥٠١١٬٠٠٠١٬٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٢٬٠٠٠-٦٬٠٠٠٨٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢٬٠٠٠-٤٦٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٤٠٬٠٠٠-٤٠٬٠٠٠دراسات١

٤٠٬٠٠٠-٥٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٬٢٠٠-٢٬٨٠٠٤٬٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٬٤٤٠-٣٬٣٦٠٤٬٨٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٬٦٤٠-٩٦٬١٦٠٨٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٣٬٣٩٠-١٦٢٤٬٤١٠٦٧٬٨٠٠مجموع البند  رقم  

١٬٢٣٢٬٦٤٧-٥٦١٦٬٣٠٨٬٣٨٧٧٬٥٤١٬٠٣٤مجموع الوظيفة رقم  

٥٩٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢١

١

١٠٤١

الجزء االول

وزارة البيئة
المديرية العامة للبيئة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٤٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٤٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٦٥٬٠٠٠٦٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٦٥٬٠٠٠٦٥٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٬٣٦٠٬٩٧٤-١٨٬٦٥٥٬٥٨٥١٠٬٠١٦٬٥٥٩مجموع الفصل رقم  

١٬٣٦٠٬٩٧٤-٢١٨٬٦٥٥٬٥٨٥١٠٬٠١٦٬٥٥٩مجموع الباب  رقم  

٥٩٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٢

١

١٠٤١

الجزء االول

وزارة المهجرين
الجهاز التنفيذي

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٥٬٠٠٠-١٣٠٬٠٠٠١٤٥٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٥٬٠٠٠-٧١٣٠٬٠٠٠١٤٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٬٠٠٠-١٥١٣٠٬٠٠٠١٤٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٥٬٠٠٠-١٠٤١١٣٠٬٠٠٠١٤٥٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٩٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٢

١

١٠٧٢

الجزء االول

وزارة المهجرين
الجهاز التنفيذي

المهجرين

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٦٬٨٨٠-٣٠٬٠٠٠٣٦٬٨٨٠قرطاسية للمكاتب١

٣٬١١٠-٩٬٣٣٠١٢٬٤٤٠كتب ومراجع وصحف٢

٨٥٠-٢٬٥٥٠٣٬٤٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٠٬٨٤٠-١٤١٬٨٨٠٥٢٬٧٢٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٦٬٠٠٠١٦٬٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٦٬٠٠٠١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٦٠٬٠٠٠٥٧٬٢٠٠٢٬٨٠٠محروقات سائلة١

٣٦٠٬٠٠٠٥٧٬٢٠٠٢٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١٤٤-٨١٦٩٦٠مبيدات١

١٤٤-٥٨١٦٩٦٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
١٨٬٠٠٠١٨٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

١٥٬٠٠٠-٧٠٬٠٠٠٨٥٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠

١٥٬٠٠٠-٧٩٦٬٠٠٠١١١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٣٬١٨٤-١١٢١٤٬٦٩٦٢٣٧٬٨٨٠مجموع البند  رقم  

٥٩٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٢

١

١٠٧٢

الجزء االول

وزارة المهجرين
الجهاز التنفيذي

المهجرين

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٢٬٠٠٠-٩٣٠٬٠٠٠٩٤٢٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

٥٬٠٠٠-٤٠٬٠٠٠٤٥٬٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتها٣

١٧٬٠٠٠-١٩٧٠٬٠٠٠٩٨٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٦٬٠٠٠-١٨٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠

٦٬٠٠٠-٢١٨٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٬٠٠٠١٬٠٠٠١٬٠٠٠بريد١

٣٢٬٠٠٠١٬٠٠٠١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٩٬٠٠٠٩٬٠٠٠اعالنات١

١٦٬٠٠٠١٦٬٠٠٠مطبوعات٢

٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٨٬٠٠٠-٨٬٠٠٠١٦٬٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٨٬٠٠٠-٤٥٣٬٠٠٠٦١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠تامين١

٥٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٦٬٠٠٠٤٬٠٠٠٢٬٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٦٬٠٠٠٤٬٠٠٠٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٥٥٬٠٠٠٤٤٬٠٠٠١١٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٤٧٬٤٢٤٤٧٬٤٢٤نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٠٢٬٤٢٤٩١٬٤٢٤١١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٩٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٢

١

١٠٧٢

الجزء االول

وزارة المهجرين
الجهاز التنفيذي

المهجرين

١٧٬٠٠٠-١٢١٬١٥٩٬٤٢٤١٬١٧٦٬٤٢٤مجموع البند  رقم  

٦٠٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٢

١

١٠٧٢

الجزء االول

وزارة المهجرين
الجهاز التنفيذي

المهجرين

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣٬٥٠٠١٠٣٬٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتها١

١١٠٣٬٥٠٠١٠٣٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٠٠٬٥٥٨-٤٬٢٠٣٬٠٦٢٤٬٣٠٣٬٦٢٠رواتب المتعاقدين١

٣٦٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠المستشارون٤

١٠٠٬٥٥٨-٢٤٬٢٣٩٬٠٦٢٤٬٣٣٩٬٦٢٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٨٩٬٠٠٠-٣٢٥٬٠٠٠٤١٤٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٩٬١٩٠-٢٤٤٬٤٠٨٢٧٣٬٥٩٨تعويض نقل مؤقت٣

١١٨٬١٩٠-٣٥٦٩٬٤٠٨٦٨٧٬٥٩٨مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٦٥٬٠٠٠-١١٥٬٠٠٠٢٨٠٬٠٠٠مكافاءات١

١٦٥٬٠٠٠-٥١١٥٬٠٠٠٢٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٨٣٬٧٤٨-١٣٥٬٠٢٦٬٩٧٠٥٬٤١٠٬٧١٨مجموع البند  رقم  

٦٠١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٢

١

١٠٧٢

الجزء االول

وزارة المهجرين
الجهاز التنفيذي

المهجرين

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
٤٠٬٠٠٠-٣٦٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح١

١٦٠٬٠٠٠-٤٨٠٬٠٠٠٦٤٠٬٠٠٠عطاءات الى جهات خاصة٢

٢٠٠٬٠٠٠-٢٨٤٠٬٠٠٠١٬٠٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٠٠٬٠٠٠-١٤٨٤٠٬٠٠٠١٬٠٤٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٠٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٢

١

١٠٧٢

الجزء االول

وزارة المهجرين
الجهاز التنفيذي

المهجرين

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٥٬٠٠٠٤٬٠٠٠١٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٥٬٠٠٠٤٬٠٠٠١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٠٬٠٠٠٤٬٠٠٠٦٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤١٠٬٠٠٠٤٬٠٠٠٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٤٬٠٠٠-٤٬٠٠٠دراسات١

٤٬٠٠٠-٥٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٬٠٠٠١٬٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٥٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٢٦٬٠٠٠٢١٬٠٠٠٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٤١٬٠٠٠٣٣٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦١٥٬٩٣٢-١٠٧٢٧٬٢٨٢٬٠٩٠٧٬٨٩٨٬٠٢٢مجموع الوظيفة رقم 

٦٣٠٬٩٣٢-١٧٬٤١٢٬٠٩٠٨٬٠٤٣٬٠٢٢مجموع الفصل رقم  

٦٣٠٬٩٣٢-٢٢٧٬٤١٢٬٠٩٠٨٬٠٤٣٬٠٢٢مجموع الباب  رقم  

٦٠٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٬٩٥٥-٧٬٠٤٥١٠٬٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٨٨٥-٢٬٦٥٥٣٬٥٤٠كتب ومراجع وصحف٢

٢٬٠٠٠-٢٬٠٠٠٤٬٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٥٬٨٤٠-١١١٬٧٠٠١٧٬٥٤٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٬٥٠٠-٨٬٥٠٠١٠٬٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٬٤٠٠٢٬٤٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٬٥٠٠-٢١٠٬٩٠٠١٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٥٬٠٠٠-٥٬٠٠٠١٠٬٠٠٠محروقات سائلة١

٥٬٠٠٠-٣٥٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٨٥٬٠٠٠٨٥٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠

٧٤١٥٬٠٠٠٤١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٬٣٤٠-١١٤٤٢٬٦٠٠٤٥٤٬٩٤٠مجموع البند  رقم  

٦٠٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٦٣٬٠٠٠٢٦٣٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتها٣

١٢٨٣٬٠٠٠٢٦٣٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٢٥٬٠٠٠-٢٥٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠

٢٥٬٠٠٠-٢٢٥٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٧٥٠-٢٬٢٥٠٣٬٠٠٠بريد١

٧٥٠-٣٢٬٢٥٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠اعالنات١

١٬٠٠٠-٢٬٠٠٠٣٬٠٠٠مطبوعات٢

٧٬٥٠٠-٧٬٥٠٠١٥٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٥٠٬٠٠٠-٥٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

 ـ  مخيمات شبابية وكشفية وصيفيات لألوالد 
ودورات  اعداد وتدريب رياضي

٥٨٬٥٠٠-٤٦٤٬٥٠٠١٢٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٬٥٠٠١٬٥٠٠تامين١

٥١٬٥٠٠١٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٥٬٠٠٠-٥٬٠٠٠١٠٬٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٥٬٠٠٠-٦٥٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
١٨٬٠٠٠١٨٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٢٥٬٠٠٠١١٥٬٠٠٠١٠٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٦٠٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٣

١

٨٣١

الجزء االول

وزارة الشباب و الرياضة
المديرية العامة للشباب و الرياضة

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل

٩١٤٣٬٠٠٠١٣٣٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٩٬٢٥٠-١٢٥٢٤٬٢٥٠٥٨٣٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

٦٠٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣٬٥٠٠١٠٣٬٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتها١

١٬٢٠٠٬٠٠٠١٬٢٠٠٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١١٬٣٠٣٬٥٠٠١٬٣٠٣٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٥٠٬٠٠٠-١٢٥٬٠٠٠١٧٥٬٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠المستشارون٤

٥٠٬٠٠٠-٢١٦١٬٠٠٠٢١١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٥٬٢٥٠-٤٧٬٢٥٠٥٢٬٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٠٬٠٠٠-٧٥٬٠٠٠١٠٥٬٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٥٬٢٥٠-٣١٢٢٬٢٥٠١٥٧٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٤٬٠٠٠-٢٤٬٠٠٠٤٨٬٠٠٠مكافاءات١

٢٤٬٠٠٠-٥٢٤٬٠٠٠٤٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٩٬٢٥٠-١٣١٬٦١٠٬٧٥٠١٬٧٢٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٠٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

مساهمات لغير القطاع العام٢
٧٥٠٬٠٠٠-٤٬٢٥٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح١

 ـ  الجمعيات واالتحادات واللجان الرياضية 
والشبابية والكشفية ومكافآت االفراد

٧٥٠٬٠٠٠-٢٤٬٢٥٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
١٥٠٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١٥٠٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٥٠٬٠٠٠-١٤٤٬٤٠٠٬٠٠٠٥٬١٥٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٠٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٥٬٠٠٠-١٥٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٥٬٠٠٠-٣١٥٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٥٠٬٠٠٠-١٠٠٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٥٠٬٠٠٠-١٠٠٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

١٠٠٬٠٠٠-٤٢٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٥٬٠٠٠-٥٬٠٠٠دراسات١

٥٬٠٠٠-٥٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣٬٠٠٠-٧٬٠٠٠١٠٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٣٬٠٠٠-٩١٠٬٠٠٠١٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٣٬٠٠٠-١٦٢٢٥٬٠٠٠٣٣٨٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٬٠٤٣٬٨٤٠-٨٣١٧٬٢٠٢٬٦٠٠٨٬٢٤٦٬٤٤٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٠٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٣

١

٨٣٢

الجزء االول

وزارة الشباب و الرياضة
المديرية العامة للشباب و الرياضة

االنشاءات الرياضية والترفيهية

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٣٬٥٠٠٬٠٠٠٣٬٥٠٠٬٠٠٠مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

 ـ  مشاريع مشتركة مع البلديات و اتحادات 
 البلديات القامة مجمعات رياضية وشبابية

وكشفية
١٣٬٥٠٠٬٠٠٠٣٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣٬٥٠٠٬٠٠٠٣٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٣٢٣٬٥٠٠٬٠٠٠٣٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦١٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٤٬٠٠٠-٢٦٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٤٬٠٠٠-٣٢٦٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٧٬٥٠٠-٧٬٥٠٠١٥٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٬٥٠٠-٧٧٬٥٠٠١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٬٥٠٠-١٥٣٣٬٥٠٠٤٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٬٥٠٠-١٠٤١٣٣٬٥٠٠٤٥٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٬٠٥٥٬٣٤٠-١١٠٬٧٣٦٬١٠٠١١٬٧٩١٬٤٤٠مجموع الفصل رقم  

٦١١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٣

٢٣٢

٨٣٢

الجزء االول

وزارة الشباب و الرياضة
المدينة الرياضية - المديرية العامة للشباب و الرياضة

االنشاءات الرياضية والترفيهية

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٦٤٨٬٠٠٠٦٤٨٬٠٠٠مساهمة للرواتب واألجور١

٦٦٢٬٠٠٠٦٦٢٬٠٠٠مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

(صيانة المدينة الرياضية بما فيها التنظيفات)

١١٬٣١٠٬٠٠٠١٬٣١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٬٣١٠٬٠٠٠١٬٣١٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٣٢١٬٣١٠٬٠٠٠١٬٣١٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٢١٬٣١٠٬٠٠٠١٬٣١٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٬٠٥٥٬٣٤٠-٢٣١٢٬٠٤٦٬١٠٠١٣٬١٠١٬٤٤٠مجموع الباب  رقم  

٦١٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٤

١

٤٧٤

الجزء االول

وزارة الشؤون االجتماعية
المديرية العامة للشؤون االجتماعية

االعمال الحرفية

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٣٣٥٬٠٠٠٢٤٠٬٠٠٠٩٥٬٠٠٠مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

 ـ  مخصصات مشروع تشجيع وتطوير 
الحرف والصناعات اليدوية

١٣٥٬٠٠٠

٢٠٠٬٠٠٠ـ  بيت المحترف 

١٣٣٥٬٠٠٠٢٤٠٬٠٠٠٩٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣٣٥٬٠٠٠٢٤٠٬٠٠٠٩٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧٤٣٣٥٬٠٠٠٢٤٠٬٠٠٠٩٥٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦١٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٤

١

٧٣٣

الجزء االول

وزارة الشؤون االجتماعية
المديرية العامة للشؤون االجتماعية

خدمات االستشفاء المتخصصة

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
٥٢٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح١

٢٧٠٬٠٠٠ـ  مركز سرطان االطفال في لبنان 

٢٥٠٬٠٠٠ـ  ام النور 

٢٥٢٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٥٢٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣٣٥٢٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦١٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

المساهمات داخل القطاع العام١
١٠٬٠٠٠-٩٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٩٠٬٠٠٠ـ  مشروع الصحة االنجابية 

١٠٬٠٠٠-١٩٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٬٠٠٠-١٤٩٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٬٠٠٠-٧٤٥٩٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦١٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٤

١

٩٥١

الجزء االول

وزارة الشؤون االجتماعية
المديرية العامة للشؤون االجتماعية

برامج تعليمية للراشدين

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٢٤٬٠٠٠-٢١٦٬٠٠٠٢٤٠٬٠٠٠مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٢١٦٬٠٠٠مخصصات البرنامج الوطني لتعليم الكبار

٢٤٬٠٠٠-١٢١٦٬٠٠٠٢٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٤٬٠٠٠-١٤٢١٦٬٠٠٠٢٤٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٤٬٠٠٠-٩٥١٢١٦٬٠٠٠٢٤٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦١٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٤

١

١٠١١

الجزء االول

وزارة الشؤون االجتماعية
المديرية العامة للشؤون االجتماعية

المرض

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٢٠٠٬٠٠٠١٧٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٢٠٠٬٠٠٠لجنة االدوية

١٢٠٠٬٠٠٠١٧٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢٠٠٬٠٠٠١٧٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١١٢٠٠٬٠٠٠١٧٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦١٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٤

١

١٠١٢

الجزء االول

وزارة الشؤون االجتماعية
المديرية العامة للشؤون االجتماعية

العجز

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
١٠٬٣٠٠٬٠٠٠٧٬٤٠٠٬٠٠٠٢٬٩٠٠٬٠٠٠مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٤٠٠٬٠٠٠ـ  مخصصات المركز النموذجي للمعوقين 

٩٬٩٠٠٬٠٠٠ـ  مخصصات مشروع تأمين حقوق المعوقين 

١١٠٬٣٠٠٬٠٠٠٧٬٤٠٠٬٠٠٠٢٬٩٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٠٬٣٠٠٬٠٠٠٧٬٤٠٠٬٠٠٠٢٬٩٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١٢١٠٬٣٠٠٬٠٠٠٧٬٤٠٠٬٠٠٠٢٬٩٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦١٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٤

١

١٠٢١

الجزء االول

وزارة الشؤون االجتماعية
المديرية العامة للشؤون االجتماعية

الحماية االجتماعية

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٥٬٠٠٠١٩٬٢٠٠٥٬٨٠٠قرطاسية للمكاتب١

٣٬٦٨٠-٤٬٠٠٠٧٬٦٨٠كتب ومراجع وصحف٢

٢٬٩٠٠-٣٬٥٠٠٦٬٤٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٧٨٠-١٣٢٬٥٠٠٣٣٬٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦٬٦٠٠-١٩٬٠٠٠٢٥٬٦٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٢٬٠٠٠-٣٬٠٠٠١٥٬٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

١٨٬٦٠٠-٢٢٢٬٠٠٠٤٠٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣٥٬٠٠٠٢٨٬٨٠٠٦٬٢٠٠محروقات سائلة١

٣٣٥٬٠٠٠٢٨٬٨٠٠٦٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
١٦١٬٥٠٠-١٬٧٣٨٬٥٠٠١٬٩٠٠٬٠٠٠ادوية١

١٦١٬٥٠٠-٤١٬٧٣٨٬٥٠٠١٬٩٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٤٨١-٢٬٧١٩٣٬٢٠٠مبيدات١

٤٨١-٥٢٬٧١٩٣٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٦٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣٬٧٥٠-٢١٬٢٥٠٢٥٬٠٠٠

٣٬٧٥٠-٧١٢٩٬٢٥٠١٣٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٧٨٬٩١١-١١١٬٩٥٩٬٩٦٩٢٬١٣٨٬٨٨٠مجموع البند  رقم  

٦١٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٤

١

١٠٢١

الجزء االول

وزارة الشؤون االجتماعية
المديرية العامة للشؤون االجتماعية

الحماية االجتماعية

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٣٬٩١٥-٢٦٦٬٠٨٥٢٧٠٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

٣٬٩١٥-١٢٦٦٬٠٨٥٢٧٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٦٬٠٠٠-١٤٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠

٦٬٠٠٠-٢١٤٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٬٣٠٠-٣٬٥٠٠٤٬٨٠٠بريد١

١٬٣٠٠-٣٣٬٥٠٠٤٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤٠٠-٢٬٠٠٠٢٬٤٠٠اعالنات١

١٬٠٠٠-٧٬٠٠٠٨٬٠٠٠مطبوعات٢

١٠٬٠٠٠-١٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٬٠٠٦-٣٬٩٩٤٨٬٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

١٥٬٤٠٦-٤٢٢٬٩٩٤٣٨٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٦٬٠٠٠٤٬٨٠٠١٬٢٠٠تامين١

٥٦٬٠٠٠٤٬٨٠٠١٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٢٬٠٠٠-١٨٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٠٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١١٨٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠١٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٬٤٢١-١٢٤٣٠٬٥٧٩٤٣٨٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٢٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٤

١

١٠٢١

الجزء االول

وزارة الشؤون االجتماعية
المديرية العامة للشؤون االجتماعية

الحماية االجتماعية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣٬٥٠٠١٠٣٬٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتها١

٥٥٬١٠٥-٥٬٠٩٤٬٨٩٥٥٬١٥٠٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥٥٬١٠٥-١٥٬١٩٨٬٣٩٥٥٬٢٥٣٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٧٩٠٬٠٠٠٧٨٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٠٬٠٠٠-٢٣٠٬٠٠٠٢٤٠٬٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠المستشارون٤

٢١٬٠٥٦٬٠٠٠١٬٠٥٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢١٬٠٦٣-٤٨٬٩٣٧٧٠٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤٧٬٧٤٨-٤٠٢٬٧٥٢٤٥٠٬٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٠٬٠٠٠-١٠٠٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٨٨٬٨١١-٣٥٥١٬٦٨٩٦٤٠٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٨٧٬٥٠٠-٥٢٬٥٠٠١٤٠٬٠٠٠مكافاءات١

٨٧٬٥٠٠-٥٥٢٬٥٠٠١٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٣١٬٤١٦-١٣٦٬٨٥٨٬٥٨٤٧٬٠٩٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٢١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٤

١

١٠٢١

الجزء االول

وزارة الشؤون االجتماعية
المديرية العامة للشؤون االجتماعية

الحماية االجتماعية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٧٬٠٠٠-٥٬٠٠٠١٢٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٧٬٠٠٠-٤٥٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٣٬٠٠٠-١٬٠٠٠٤٬٠٠٠دراسات١

٣٬٠٠٠-٥١٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣٠٠-٥٠٠٨٠٠شراء قطع فنية٢

٢٬٥٠٠-١٣٬٥٠٠١٦٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٬٨٠٠-٩١٤٬٠٠٠١٦٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٬٨٠٠-١٦٣٥٬٠٠٠٤٧٬٨٠٠مجموع البند  رقم  

٤٣٠٬٥٤٨-١٠٢١٩٬٢٨٤٬١٣٢٩٬٧١٤٬٦٨٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٢٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٤

١

١٠٤١

الجزء االول

وزارة الشؤون االجتماعية
المديرية العامة للشؤون االجتماعية

تقديمات عائلية

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٦٬٠٠٠٬٠٠٠٦٬٠٠٠٬٠٠٠مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

 ـ  مخصصات البرنامج الوطني الستهداف 
"االسر االكثر فقرا

٦٬٠٠٠٬٠٠٠

١٦٬٠٠٠٬٠٠٠٦٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٦٬٠٠٠٬٠٠٠٦٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٢٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٢٬٧٩٦-٨٢٬٢٠٤٨٥٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٬٧٩٦-٣٨٢٬٢٠٤٨٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٬١٠٤-٤٦٬٨٩٦٤٨٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٬١٠٤-٧٤٦٬٨٩٦٤٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٬٩٠٠-١٥١٢٩٬١٠٠١٣٣٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٬٩٠٠-١٠٤١٦٬١٢٩٬١٠٠٦٬١٣٣٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٢٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٤

١

١٠٤٢

الجزء االول

وزارة الشؤون االجتماعية
المديرية العامة للشؤون االجتماعية

تقديمات عينية

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٥٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٣٠٠٬٠٠٠ـ  مشروع التغذية 

٢٠٠٬٠٠٠ـ  مخصصات دعم االسرة 

١٥٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مساهمات لغير القطاع العام٢
١٢٠٬٠٠٠-١٢٠٬٠٠٠مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح١

١٢٠٬٠٠٠-٢١٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٥٠٠٬٠٠٠٤٢٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤٢٥٠٠٬٠٠٠٤٢٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٢٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٤

١

١٠٤٦

الجزء االول

وزارة الشؤون االجتماعية
المديرية العامة للشؤون االجتماعية

مساعدات لالطفال والشباب

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٧٢٠٬٠٠٠٧٠٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٦٣٠٬٠٠٠ـ  المجلس االعلى للطفولة 

٩٠٬٠٠٠ـ مخيمات العمل التطوعي 

١٧٢٠٬٠٠٠٧٠٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مساهمات لغير القطاع العام٢
١٠٠٬٠٠٠-١٠٠٬٠٠٠مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح١

١٠٠٬٠٠٠-٢١٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٠٬٠٠٠-١٤٧٢٠٬٠٠٠٨٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٠٬٠٠٠-١٠٤٦٧٢٠٬٠٠٠٨٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٢٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٤

١

١٠٧١

الجزء االول

وزارة الشؤون االجتماعية
المديرية العامة للشؤون االجتماعية

حماية اجتماعية

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٢٢٥٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

١٣٥٬٠٠٠ـ   ـ البرنامج الوطني للوقاية من االدمان 

٩٠٬٠٠٠ـ  البرنامج الوطني لمكافحة التسول 

١٢٢٥٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مساهمات لغير القطاع العام٢
١٠٠٬٠٠٠-٩٬٩٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح١

 ـ  مخصصات مشاريع الحماية من االنحراف 
والرعاية المتخصصة

٤٬٩٥٠٬٠٠٠

 ـ  مخصصات مشاريع حماية االحداث 
المعرضين للخطر

٤٬٩٥٠٬٠٠٠

١٠٠٬٠٠٠-٢٩٬٩٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٥٬٠٠٠-١٤١٠٬١٢٥٬٠٠٠١٠٬١٥٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٥٬٠٠٠-١٠٧١١٠٬١٢٥٬٠٠٠١٠٬١٥٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٢٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

المساهمات داخل القطاع العام١
٧٠٬١٠٠-٩١٥٬٩٠٠٩٨٦٬٠٠٠مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

 ـ  مخصصات وحدة االعالم التنموي 
واالتصال السكاني

٢٨٥٬٠٠٠

٨١٬٠٠٠ـ  برنامج السكان والتنمية 

 ـ  البرنامج الوطني للتنمية االجتماعية 
االقتصادية المحلية

٥٤٩٬٩٠٠

٧٠٬١٠٠-١٩١٥٬٩٠٠٩٨٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٠٬١٠٠-١٤٩١٥٬٩٠٠٩٨٦٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٠٬١٠٠-١٠٨١٩١٥٬٩٠٠٩٨٦٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٢٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٤

١

١٠٩١

الجزء االول

وزارة الشؤون االجتماعية
المديرية العامة للشؤون االجتماعية

حماية اجتماعية غير مصنفة

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٣١٬٩٠٥٬٠٠٠٢٥٬١٥٠٬٠٠٠٦٬٧٥٥٬٠٠٠مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٣١٬٥٠٠٬٠٠٠ـ  مخصصات مراكز الخدمات االنمائية 

١٣٥٬٠٠٠ـ  مخصصات مركز التدريب االجتماعي 

٢٧٠٬٠٠٠ـ  المشروع الوطني لدعم مصابي االلغام 

١٣١٬٩٠٥٬٠٠٠٢٥٬١٥٠٬٠٠٠٦٬٧٥٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مساهمات لغير القطاع العام٢
١٬٨٥٦٬٠٠٠-١٦٤٬٠٠٤٬٠٠٠١٦٥٬٨٦٠٬٠٠٠مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح١

١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ـ  رعاية اجتماعية 

 تعليم وتدريب ايتام واوالد ذوي حاالت
 اجتماعية صعبة  فتيات منحرفات وقابالت

 لالنحراف تعليم مهني خارجي لاليتام
 والمعوزين ايواء ورعاية االطفال الرضع

 ايواء ورعاية العجزة ايواء وتعليم وتدريب
المعوقين تعليم مهني داخلي وخارجي

 ـ  مشاريع إجتماعية وصحية باالشتراك مع 
الجمعيات االهلية

١١٬٧٠٠٬٠٠٠

١٬٨٠٠٬٠٠٠ـ  نفقات المشاريع االنمائية 

٥٠٤٬٠٠٠ـ  مساهمة لكاريتاس لبنان 

١٬٨٥٦٬٠٠٠-٢١٦٤٬٠٠٤٬٠٠٠١٦٥٬٨٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٩٥٬٩٠٩٬٠٠٠١٩١٬٠١٠٬٠٠٠٤٬٨٩٩٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١٩٥٬٩٠٩٬٠٠٠١٩١٬٠١٠٬٠٠٠٤٬٨٩٩٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٢٣٥٬٢٤٤٬١٣٢٢٢٧٬٨٦٣٬٦٨٠٧٬٣٨٠٬٤٥٢مجموع الفصل رقم  

٦٢٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٤

٢٤٢

١٠٦١

الجزء االول

وزارة الشؤون االجتماعية
المؤسسة العامة لالسكان

مخصصات مختلفة

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

 ـ  لدعم الفوائد على القروض الجديدة الممولة 
 بالتعاون مع المؤسسة العامة لالسكان

والمصارف التجارية
١١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٦١١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٤٢١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٤٣٣٥٬٢٤٤٬١٣٢٢٢٧٬٨٦٣٬٦٨٠١٠٧٬٣٨٠٬٤٥٢مجموع الباب  رقم  

٦٣٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٥

١

٤٨٤

الجزء االول

وزارة الصناعة
المديرية العامة للصناعة

بحوث وتنمية تتعلق بالصناعة

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
٧٠٠٬٠٠٠-٥٠٠٬٠٠٠١٬٢٠٠٬٠٠٠مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح١

ـ  مساهمة لمعهد البحوث الصناعية 

٧٠٠٬٠٠٠-٢٥٠٠٬٠٠٠١٬٢٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٠٠٬٠٠٠-١٤٥٠٠٬٠٠٠١٬٢٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٠٠٬٠٠٠-٤٨٤٥٠٠٬٠٠٠١٬٢٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٣١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٥

١

١٠٤١

الجزء االول

وزارة الصناعة
المديرية العامة للصناعة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥٬٠٠٠-٤٥٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٥٬٠٠٠-٣٤٥٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٬٠٠٠-١٥٦٠٬٠٠٠٦٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٬٠٠٠-١٠٤١٦٠٬٠٠٠٦٥٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٣٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٥

١

٤٤٢١

الجزء االول

وزارة الصناعة
المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٢٬٠٠٠٢٠٬٤٨٠١٬٥٢٠قرطاسية للمكاتب١

١٬٥٥٠-١١٬٢٥٠١٢٬٨٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٨٤٠-٣٬٠٠٠٣٬٨٤٠لوازم مكتبية اخرى٩

٨٧٠-١٣٦٬٢٥٠٣٧٬١٢٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٬٠٠٠-٣٠٬٠٠٠٣٢٬٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧٬٢٠٠٥٬٧٦٠١٬٤٤٠لوازم ادارية اخرى٩

٥٦٠-٢٣٧٬٢٠٠٣٧٬٧٦٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٧٬٥٠٠-٥٢٬٥٠٠٧٠٬٠٠٠محروقات سائلة١

١٧٬٥٠٠-٣٥٢٬٥٠٠٧٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٣٬٤٠٠٣٬٢٠٠٢٠٠مبيدات١

٥٣٬٤٠٠٣٬٢٠٠٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٢٬٤٠٠٢٬٤٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

١٤٤٬٠٠٠١٤٤٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢٤٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠

٧٢١٠٬٤٠٠٢١٠٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٨٬٧٣٠-١١٣٣٩٬٧٥٠٣٥٨٬٤٨٠مجموع البند  رقم  

٦٣٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٥

١

٤٤٢١

الجزء االول

وزارة الصناعة
المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٥٩٠٬٠٠٠٥٩٠٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١٥٩٠٬٠٠٠٥٩٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
١٬١٨٧-٣٨٬٢٩٥٣٩٬٤٨٢

١٬١٨٧-٢٣٨٬٢٩٥٣٩٬٤٨٢مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٬٥٠٠-٤٬٥٠٠٦٬٠٠٠بريد١

١٬٥٠٠-٣٤٬٥٠٠٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠اعالنات١

٣٢٬٠٠٠٣٢٬٠٠٠مطبوعات٢

٣٬٣٣٤-١٦٬٦٦٦٢٠٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٠٬٠٠٠-٢٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠معارض ومهرجانات٤

٢٢٬٥٠٠-١٧٬٥٠٠٤٠٬٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٥٬٨٣٤-٤٩٤٬١٦٦١٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٢٬٨٠٠١٢٬٨٠٠تامين١

٥١٢٬٨٠٠١٢٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٢٬٥٠٠-١٬٥٠٠٤٬٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٢٬٥٠٠-٦١٬٥٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٤٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٠٠٬٠٠٠٩٦٬٠٠٠٤٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٤٠٬٠٠٠١٣٦٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٣٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٥

١

٤٤٢١

الجزء االول

وزارة الصناعة
المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

٤٧٬٠٢١-١٢٨٨١٬٢٦١٩٢٨٬٢٨٢مجموع البند  رقم  

٦٣٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٥

١

٤٤٢١

الجزء االول

وزارة الصناعة
المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣٬٥٠٠١٠٣٬٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتها١

٦٧٢-٢٬٤٧٤٬٠٠٠٢٬٤٧٤٬٦٧٢رواتب الموظفين الدائمين٢

٦٧٢-١٢٬٥٧٧٬٥٠٠٢٬٥٧٨٬١٧٢مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٤٣٦٬٠٨٠٤٣٦٬٠٨٠رواتب المتعاقدين١

١٩٤٬٥٢٠١٩٤٬٥٢٠اجور االجراء٢

٣٦٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠المستشارون٤

٢٦٦٦٬٦٠٠٦٦٦٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣٨٬٥٠٠-٣٤٦٬٥٠٠٣٨٥٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٩٬٠٥٠-٢٣٠٬٠٠٠٢٤٩٬٠٥٠تعويض نقل مؤقت٣

١٥٠٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٥٧٬٥٥٠-٣٧٢٦٬٥٠٠٧٨٤٬٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٨٠٬٠٠٠-٨٠٬٠٠٠١٦٠٬٠٠٠مكافاءات١

٨٠٬٠٠٠-٥٨٠٬٠٠٠١٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٨٬٢٢٢-١٣٤٬٠٥٠٬٦٠٠٤٬١٨٨٬٨٢٢مجموع البند  رقم  

٦٣٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٥

١

٤٤٢١

الجزء االول

وزارة الصناعة
المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

التحويالت ١٤

مساهمات لغير القطاع العام٢
١٠٬٠٠٠-٩٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠مساهمات الى هيئات ال تتوخى الربح١

 ـ  مساهمة لالتحاد العربي لتنمية الصادرات 
الصناعية

٩٠٬٠٠٠

١١٢٬٥٠٠-٣٣٧٬٥٠٠٤٥٠٬٠٠٠عطاءات الى جهات خاصة٢

٢٢٥٬٠٠٠ـ  جمعية الصناعيين اللبنانيين 

١١٢٬٥٠٠ـ  دعم  المركز اللبناني للتغليف  ليبان باك 

Liban Pack

١٢٢٬٥٠٠-٢٤٢٧٬٥٠٠٥٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢٬٥٠٠-١٤٤٢٩٬٥٠٠٥٥٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٣٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٥

١

٤٤٢١

الجزء االول

وزارة الصناعة
المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٧٠٬٠٠٠٦٤٬٠٠٠٦٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٧٠٬٠٠٠٦٤٬٠٠٠٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٨٬٢٥٠-٢٤٬٧٥٠٣٣٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٨٬٢٥٠-٤٢٤٬٧٥٠٣٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١٨٠٬٠٠٠١٨٠٬٠٠٠دراسات١

٥١٨٠٬٠٠٠١٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣٬٣٢٠-٣٬٠٨٠٦٬٤٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٬٢٠٠-٧٬٨٠٠١٠٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٥٬٥٢٠-٩١٠٬٨٨٠١٦٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٬٧٧٠-١٦٢٨٥٬٦٣٠٢٩٣٬٤٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٤٬٢٤٣-٤٤٢١٥٬٩٨٦٬٧٤١٦٬٣٢٠٬٩٨٤مجموع الوظيفة رقم 

١٬٠٣٩٬٢٤٣-١٦٬٥٤٦٬٧٤١٧٬٥٨٥٬٩٨٤مجموع الفصل رقم  

٦٣٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

المساهمات داخل القطاع العام١
١٬٧١٦٬٣٣٣١٬٣٩٩٬٠٠٠٣١٧٬٣٣٣مساهمة للرواتب واألجور١

٥٢٥٬٣٠١٣٣٠٬٩٠٠١٩٤٬٤٠١مساهمات لنفقات جارية أخرى٢

١٢٬٢٤١٬٦٣٤١٬٧٢٩٬٩٠٠٥١١٬٧٣٤مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢٬٢٤١٬٦٣٤١٬٧٢٩٬٩٠٠٥١١٬٧٣٤مجموع البند  رقم  

٤٤٢١٢٬٢٤١٬٦٣٤١٬٧٢٩٬٩٠٠٥١١٬٧٣٤مجموع الوظيفة رقم 

٢٣٣٢٬٢٤١٬٦٣٤١٬٧٢٩٬٩٠٠٥١١٬٧٣٤مجموع الفصل رقم  

٥٢٧٬٥٠٩-٢٥٨٬٧٨٨٬٣٧٥٩٬٣١٥٬٨٨٤مجموع الباب  رقم  

٦٣٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٤١٬٠٠٠٬٠٠٠-٥٬٠٤٦٬٠٠٠٬٠٠٠٥٬١٨٧٬٠٠٠٬٠٠٠فوائد على سندات خزينة داخلية١

ـ  فوائد على سندات خزينة بالعملة المحلية 

١٤١٬٠٠٠٬٠٠٠-١٥٬٠٤٦٬٠٠٠٬٠٠٠٥٬١٨٧٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

فوائد على القروض الخارجية٢
٣٬٢٦٦٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٠٢٧٬٠٠٠٬٠٠٠٢٣٩٬٠٠٠٬٠٠٠فوائد على سندات خزينة خارجية١

منها مبلغ :

 ـ  فوائد على قروض ميسرة بدون مستحقات 
كهرباء لبنان

١٣٩٬٠٠٠٬٠٠٠

٣٬١٢٦٬٧٨٠٬٠٠٠ـ  فوائد على سندات خزينة بالعملة األجنبية 

 ـ  فوائد على سندات خزينة خاصة بالعملة 
األجنبية

٢٢٠٬٠٠٠

(ديون االستمالكات و المتعهدين )

٢٣٬٢٦٦٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٠٢٧٬٠٠٠٬٠٠٠٢٣٩٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٧٨٬٣١٢٬٠٠٠٬٠٠٠٨٬٢١٤٬٠٠٠٬٠٠٠٩٨٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٨٠٨٬٣١٢٬٠٠٠٬٠٠٠٨٬٢١٤٬٠٠٠٬٠٠٠٩٨٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٨٬٣١٢٬٠٠٠٬٠٠٠٨٬٢١٤٬٠٠٠٬٠٠٠٩٨٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٤٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٦

٢

١٠٢٣

الجزء االول

النفقات المشتركة
معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

منافع اجتماعية ١٥

معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة١
٢٬٥٣١٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬١٤٣٬٦٤٣٬٩٦٦٣٨٧٬٣٥٦٬٠٣٤معاشات التقاعد١

٢١٥٬٠٠٠٬٠٠٠-٤٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٦٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠تعويضات نهاية الخدمة٢

١٢٬٩٨١٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٨٠٨٬٦٤٣٬٩٦٦١٧٢٬٣٥٦٬٠٣٤مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٬٩٨١٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٨٠٨٬٦٤٣٬٩٦٦١٧٢٬٣٥٦٬٠٣٤مجموع البند  رقم  

١٠٢٣٢٬٩٨١٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٨٠٨٬٦٤٣٬٩٦٦١٧٢٬٣٥٦٬٠٣٤مجموع الوظيفة رقم 

٢٢٬٩٨١٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٨٠٨٬٦٤٣٬٩٦٦١٧٢٬٣٥٦٬٠٣٤مجموع الفصل رقم  

٢٦١١٬٢٩٣٬٠٠٠٬٠٠٠١١٬٠٢٢٬٦٤٣٬٩٦٦٢٧٠٬٣٥٦٬٠٣٤مجموع الباب  رقم  

٦٤١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

٢٧

١

١٩٠

الجزء االول

احتياطي الموازنة
احتياطي للنفقات المشتركة

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

خدمات استهالكية ١٢

خدمات استهالكية مختلفة٩
١٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠عموالت مصرفية١

٩١٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٤٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 وملحقاتها ١٣

نفقات اخرى للمخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها٩
١٧٬٠٠٢٬٠٨٠-٣٦٬٩٩٧٬٩٢٠٥٤٬٠٠٠٬٠٠٠احتياطي للرواتب واألجور غير موزعة١

١٧٬٠٠٢٬٠٨٠-٩٣٦٬٩٩٧٬٩٢٠٥٤٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٧٬٠٠٢٬٠٨٠-١٣٣٦٬٩٩٧٬٩٢٠٥٤٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٤٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠-١٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠٢٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠احتياطي للعطاءات١

منها: 

  تاريخ١٠١١٠ـ  تنفيذا" للمرسوم رقم  
٢٠١٣/٣/٢٢

٣٬٠٠٠٬٠٠٠

(نظام التعويضات والمساعدات)

٢٠١٧/٨/٢١٨٬٠٠٠٬٠٠٠ تاريخ ٤٦ـ  للقانون  

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠-٩١٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠٢٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠-١٥١٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠٢٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٤٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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  

١١٧٬٠٠٢٬٠٨٠-١٩٠٢٤٧٬٩٩٧٬٩٢٠٣٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١١٧٬٠٠٢٬٠٨٠-١٢٤٧٬٩٩٧٬٩٢٠٣٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٤٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٠٣٬٣٠٢٬٠١٥-٣٧٦٬٤٣٦٬٩٨٩٤٧٩٬٧٣٩٬٠٠٤احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة١

١٠٣٬٣٠٢٬٠١٥-١٣٧٦٬٤٣٦٬٩٨٩٤٧٩٬٧٣٩٬٠٠٤مجموع الفقرة  رقم  

١٠٣٬٣٠٢٬٠١٥-١٨٣٧٦٬٤٣٦٬٩٨٩٤٧٩٬٧٣٩٬٠٠٤مجموع البند  رقم  

١٠٣٬٣٠٢٬٠١٥-١٩٠٣٧٦٬٤٣٦٬٩٨٩٤٧٩٬٧٣٩٬٠٠٤مجموع الوظيفة رقم  

١٠٣٬٣٠٢٬٠١٥-٢٣٧٦٬٤٣٦٬٩٨٩٤٧٩٬٧٣٩٬٠٠٤مجموع الفصل رقم  

٢٢٠٬٣٠٤٬٠٩٥-٢٧٦٢٤٬٤٣٤٬٩٠٩٨٤٤٬٧٣٩٬٠٠٤مجموع الباب  رقم  

٥٢٬٠١٥٬٤٤٥-١مجموع الجزء  رقم   ٢١٬٧٢٠٬٧٠١٬٢١٠ ٢١٬٦٦٨٬٦٨٥٬٧٦٥

٦٤٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١

١

١١١

الجزء الثاني (أ)

رئاسة الجمهورية
رئاسة الجمهورية

رئاسة الجمهورية

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
١٣٠٬٩٤٤-١٣٣٬٠٥٦٢٦٤٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

١٣٠٬٩٤٤-١١٣٣٬٠٥٦٢٦٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٢٠٬٠٠٠-٤٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

٢٦٬٠٤٠-٢٦٬٤٦٠٥٢٬٥٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٤٦٬٠٤٠-٢٦٦٬٤٦٠١١٢٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٥٦٬٠٠٠-١٤٤٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٥٦٬٠٠٠-٣١٤٤٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٣٧٬٢٠٠-٣٧٬٨٠٠٧٥٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٣٧٬٢٠٠-٥٣٧٬٨٠٠٧٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
٤٠٩٬٢٠٠-٤١٥٬٨٠٠٨٢٥٬٠٠٠تجهيزات اخرى١

٤٠٩٬٢٠٠-٩٤١٥٬٨٠٠٨٢٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٧٩٬٣٨٤-٢٢٦٧٩٧٬١١٦١٬٤٧٦٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

٦٤٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١

١

١١١

الجزء الثاني (أ)

رئاسة الجمهورية
رئاسة الجمهورية

رئاسة الجمهورية

صيانة ٢٢٨

صيانة التجهيزات الفنية٦
٥١٬٤٥٠-١٥٨٬٥٥٠٢١٠٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٥١٬٤٥٠-٦١٥٨٬٥٥٠٢١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٧٨٬٤٠٠-٢٤١٬٦٠٠٣٢٠٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧٨٬٤٠٠-٧٢٤١٬٦٠٠٣٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٥٦٬٤٠٠-٥٤٣٬٦٠٠٧٠٠٬٠٠٠صيانة وسائل النقل١

١٥٦٬٤٠٠-٨٥٤٣٬٦٠٠٧٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٥٨٦٬٨٦٠-٧٢٤٬٨٠٠١٬٣١١٬٦٦٠صيانة اخرى١

٥٨٦٬٨٦٠-٩٧٢٤٬٨٠٠١٬٣١١٬٦٦٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٧٣٬١١٠-٢٢٨١٬٦٦٨٬٥٥٠٢٬٥٤١٬٦٦٠مجموع البند  رقم  

١٬٥٥٢٬٤٩٤-١١١٢٬٤٦٥٬٦٦٦٤٬٠١٨٬١٦٠مجموع الوظيفة رقم  

١٬٥٥٢٬٤٩٤-١٢٬٤٦٥٬٦٦٦٤٬٠١٨٬١٦٠مجموع الفصل رقم  

١٬٥٥٢٬٤٩٤-١٢٬٤٦٥٬٦٦٦٤٬٠١٨٬١٦٠مجموع الباب  رقم  

٦٤٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٢

١

١١٣

الجزء الثاني (أ)

مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٩٠٬٠٠٠-٢١٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٩٠٬٠٠٠-١٢١٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
١١٠٬٠٠٠-١٤٠٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

٥٠٬٠٠٠-١٠٠٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

١٦٠٬٠٠٠-٢٢٤٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٢٥٠٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٢٥٠٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للنقل٤
٤٢٠٬٠٠٠-٧٠٠٬٠٠٠١٬١٢٠٬٠٠٠تجهيزات للنقل١

٤٢٠٬٠٠٠-٤٧٠٠٬٠٠٠١٬١٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
١٥٬٠٠٠-٣٥٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

١٥٬٠٠٠-٥٣٥٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
٣٩٠٬٠٠٠-٢١٠٬٠٠٠٦٠٠٬٠٠٠تجهيزات اخرى١

٣٩٠٬٠٠٠-٩٢١٠٬٠٠٠٦٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٠٧٥٬٠٠٠-٢٢٦١٬٦٤٥٬٠٠٠٢٬٧٢٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٤٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٢

١

١١٣

الجزء الثاني (أ)

مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٢٧٠٬٠٠٠-٤٨٠٬٠٠٠٧٥٠٬٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٧٠٬٠٠٠-٢٤٨٠٬٠٠٠٧٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
٥٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦٥٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٢٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧٢٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٤٠٬٠٠٠-٢٤٠٬٠٠٠٢٨٠٬٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٤٠٬٠٠٠-٨٢٤٠٬٠٠٠٢٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠صيانة اخرى١

٩٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣١٠٬٠٠٠-٢٢٨١٬٤٤٠٬٠٠٠١٬٧٥٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٬٣٨٥٬٠٠٠-١١٣٣٬٠٨٥٬٠٠٠٤٬٤٧٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٬٣٨٥٬٠٠٠-١٣٬٠٨٥٬٠٠٠٤٬٤٧٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٬٣٨٥٬٠٠٠-٢٣٬٠٨٥٬٠٠٠٤٬٤٧٠٬٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٦٥٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

١

١١٢

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٢٤٬٠٠٠-٥٦٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٢٤٬٠٠٠-١٥٦٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
١٦٥٬٧٥٠-٣٨٦٬٧٥٠٥٥٢٬٥٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

٢٧٬٣٧٥-٦٣٬٨٧٥٩١٬٢٥٠تجهيزات فنية مختلفة٩

١٩٣٬١٢٥-٢٤٥٠٬٦٢٥٦٤٣٬٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٤٨٨٬٧٥٠٤٨٨٬٧٥٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٤٨٨٬٧٥٠٤٨٨٬٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٤٨٬٧٥٠-١١٣٬٧٥٠١٦٢٬٥٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٤٨٬٧٥٠-٥١١٣٬٧٥٠١٦٢٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
١٢٬٦٠٠-٢٩٬٤٠٠٤٢٬٠٠٠تجهيزات اخرى١

١٢٬٦٠٠-٩٢٩٬٤٠٠٤٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٧٨٬٤٧٥-٢٢٦١٬١٣٨٬٥٢٥١٬٤١٧٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٥١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٦٠٬٠٠٠-٦٤٠٬٠٠٠٨٠٠٬٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٦٠٬٠٠٠-٢٦٤٠٬٠٠٠٨٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
١٬١٢٠٬٠٠٠١٬١٢٠٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦١٬١٢٠٬٠٠٠١٬١٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٣٢٠٬٠٠٠٣٢٠٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧٣٢٠٬٠٠٠٣٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٨٠٬٠٠٠-٣٢٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٠٬٠٠٠-٨٣٢٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢٤٬٠٠٠-٩٦٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠صيانة اخرى١

٢٤٬٠٠٠-٩٩٦٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٦٤٬٠٠٠-٢٢٨٢٬٤٩٦٬٠٠٠٢٬٧٦٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٤٢٬٤٧٥-١١٢٣٬٦٣٤٬٥٢٥٤٬١٧٧٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٤٢٬٤٧٥-١٣٬٦٣٤٬٥٢٥٤٬١٧٧٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٥٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

٢

١١٥

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
١٤٬٢٣٧-٢٨٬٢٦٣٤٢٬٥٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

١٤٬٢٣٧-١٢٨٬٢٦٣٤٢٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٣٬٠١٥-٥٬٩٨٥٩٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٣٬٠١٥-٢٥٬٩٨٥٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٧٥٠-١٤٬٢٥٠١٥٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٧٥٠-٣١٤٬٢٥٠١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٨٬٠٠٢-٢٢٦٤٨٬٤٩٨٦٦٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

٦٥٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

٢

١١٥

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة

صيانة ٢٢٨

صيانة التجهيزات الفنية٦
٤٬٧٥٠٤٬٧٥٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦٤٬٧٥٠٤٬٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٣٬٣٥٠-٦٬٦٥٠١٠٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٣٬٣٥٠-٧٦٬٦٥٠١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١١٬٤٠٠١٠٬٠٠٠١٬٤٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٬٦٠٢-١١٥٥٩٬٨٩٨٧٦٬٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٦٬٦٠٢-٢٥٩٬٨٩٨٧٦٬٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٥٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

٣

١٤١

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الخدمة المدنية

وظيفة عامة

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٩٬٣٨٠-١٨٬٦٢٠٢٨٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٩٬٣٨٠-١١٨٬٦٢٠٢٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٥٬٠٢٥-٩٬٩٧٥١٥٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٥٬٠٢٥-٢٩٬٩٧٥١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٩٩٠-١٨٬٨١٠١٩٬٨٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٩٩٠-٣١٨٬٨١٠١٩٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٥٬٠٢٥-٩٬٩٧٥١٥٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٥٬٠٢٥-٥٩٬٩٧٥١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٠٬٤٢٠-٢٢٦٥٧٬٣٨٠٧٧٬٨٠٠مجموع البند  رقم  

٦٥٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

٣

١٤١

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الخدمة المدنية

وظيفة عامة

صيانة ٢٢٨

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٨٠٠-١٥٬٢٠٠١٦٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٨٠٠-٧١٥٬٢٠٠١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٣٬٨٤٠-١٢٬١٦٠١٦٬٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٣٬٨٤٠-٨١٢٬١٦٠١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٬٦٤٠-٢٢٨٢٧٬٣٦٠٣٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٥٬٠٦٠-١٤١٨٤٬٧٤٠١٠٩٬٨٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٥٬٠٦٠-٣٨٤٬٧٤٠١٠٩٬٨٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٥٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

٤

١٤٢

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
التفتيش المركزي

مراقبة إدارية

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٧٬٣٧٠-١٤٬٦٣٠٢٢٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٧٬٣٧٠-١١٤٬٦٣٠٢٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٢٬٠٠٠-١٣٬٣٠٠١٥٬٣٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

٢٬٠٠٠-٢١٣٬٣٠٠١٥٬٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٣٬٧٢٥-٧٠٬٧٧٥٧٤٬٥٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٬٧٢٥-٣٧٠٬٧٧٥٧٤٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٢٬٥٦٣-٥٬٠٨٧٧٬٦٥٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٢٬٥٦٣-٥٥٬٠٨٧٧٬٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٬٦٥٨-٢٢٦١٠٣٬٧٩٢١١٩٬٤٥٠مجموع البند  رقم  

٦٥٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

٤

١٤٢

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
التفتيش المركزي

مراقبة إدارية

صيانة ٢٢٨

صيانة التجهيزات الفنية٦
١١٬٤٠٠١٠٬٤٠٠١٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦١١٬٤٠٠١٠٬٤٠٠١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٧٬٦٠٠٧٬٢٠٠٤٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧٧٬٦٠٠٧٬٢٠٠٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٢٠٠-٣٬٨٠٠٤٬٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٢٠٠-٨٣٬٨٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٢٬٨٠٠٢١٬٦٠٠١٬٢٠٠مجموع البند  رقم  

١٤٬٤٥٨-١٤٢١٢٦٬٥٩٢١٤١٬٠٥٠مجموع الوظيفة رقم  

١٤٬٤٥٨-٤١٢٦٬٥٩٢١٤١٬٠٥٠مجموع الفصل رقم  

٦٥٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

٥

٨١٠

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
دوائر االفتاء

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٢٬٨١٤-٥٬٥٨٦٨٬٤٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٢٬٨١٤-١٥٬٥٨٦٨٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٦٤٢-٣٬٣٢٥٣٬٩٦٧تجهيزات فنية متخصصة١

١٣٥-١٬٣٣٠١٬٤٦٥تجهيزات فنية مختلفة٩

٧٧٧-٢٤٬٦٥٥٥٬٤٣٢مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٥١٠-٩٬٦٩٠١٠٬٢٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٥١٠-٣٩٬٦٩٠١٠٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
١٬٦٠٨-٣٬١٩٢٤٬٨٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

١٬٦٠٨-٥٣٬١٩٢٤٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٬٧٠٩-٢٢٦٢٣٬١٢٣٢٨٬٨٣٢مجموع البند  رقم  

٦٥٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٬٧١٢-٥٬٤٢٤٧٬١٣٦صيانة ابنية ادارية١

١٬٧١٢-٢٥٬٤٢٤٧٬١٣٦مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
٩-٤٬٧٩١٤٬٨٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٩-٦٤٬٧٩١٤٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
١٠٠-١٬٩٠٠٢٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

١٠٠-٧١٬٩٠٠٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٢٬٨٨٠-٩٬١٢٠١٢٬٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٢٬٨٨٠-٨٩٬١٢٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٩٦٠-٣٬٠٤٠٤٬٠٠٠صيانة اخرى١

٩٦٠-٩٣٬٠٤٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٬٦٦١-٢٢٨٢٤٬٢٧٥٢٩٬٩٣٦مجموع البند  رقم  

١١٬٣٧٠-٨١٠٤٧٬٣٩٨٥٨٬٧٦٨مجموع الوظيفة رقم  

١١٬٣٧٠-٥٤٧٬٣٩٨٥٨٬٧٦٨مجموع الفصل رقم  

٦٦٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

٦

٣٣٧

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية السنية

المحاكم الدينية

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٤٬٠٢٠-٧٬٩٨٠١٢٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٤٬٠٢٠-١٧٬٩٨٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٣٬٠١٥-٥٬٩٨٥٩٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٣٬٠١٥-٢٥٬٩٨٥٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٦٠٠-١١٬٤٠٠١٢٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٦٠٠-٣١١٬٤٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٢٬٠١٠-٣٬٩٩٠٦٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٢٬٠١٠-٥٣٬٩٩٠٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٬٦٤٥-٢٢٦٢٩٬٣٥٥٣٩٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٦١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

٦

٣٣٧

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية السنية

المحاكم الدينية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٢٬٨٨٠-٩٬١٢٠١٢٬٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٬٨٨٠-٢٩٬١٢٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
٣٦٠-٦٬٨٤٠٧٬٢٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٣٦٠-٦٦٬٨٤٠٧٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٢٨٠-٥٬٣٢٠٥٬٦٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٢٨٠-٧٥٬٣٢٠٥٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٬٥٢٠-٢٢٨٢١٬٢٨٠٢٤٬٨٠٠مجموع البند  رقم  

١٣٬١٦٥-٣٣٧٥٠٬٦٣٥٦٣٬٨٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٣٬١٦٥-٦٥٠٬٦٣٥٦٣٬٨٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٦٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

٧

٨١٠

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
المجلس االسالمي الشيعي االعلى

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
١٬٣٤٠-٢٬٦٦٠٤٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

١٬٣٤٠-١٢٬٦٦٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٣٤٥-٤٬٦٥٥٥٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٣٤٥-٢٤٬٦٥٥٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٤٬٧٥٠٣٬٠٠٠١٬٧٥٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٤٬٧٥٠٣٬٠٠٠١٬٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٥-١٬٩٩٥٢٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٥-٥١٬٩٩٥٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٤٬٠٦٠١٤٬٠٠٠٦٠مجموع البند  رقم  

٦٦٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 التجهيزات الفنية٦
٧٬٦٠٠٤٬٧٢٠٢٬٨٨٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦٧٬٦٠٠٤٬٧٢٠٢٬٨٨٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٢٥٠-٤٬٧٥٠٥٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٢٥٠-٧٤٬٧٥٠٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٢٬٣٥٠٩٬٧٢٠٢٬٦٣٠مجموع البند  رقم  

٨١٠٢٦٬٤١٠٢٣٬٧٢٠٢٬٦٩٠مجموع الوظيفة رقم  

٧٢٦٬٤١٠٢٣٬٧٢٠٢٬٦٩٠مجموع الفصل رقم  

٦٦٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

٨

٨١٠

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
االفتاء الجعفري

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٢٬٦٨٠-٥٬٣٢٠٨٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٢٬٦٨٠-١٥٬٣٢٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
١٬٠٠٥-١٬٩٩٥٣٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

١٬٠٠٥-٢١٬٩٩٥٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
١٬٠٠٥-١٬٩٩٥٣٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

١٬٠٠٥-٥١٬٩٩٥٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٬٦٩٠-٢٢٦٩٬٣١٠١٤٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٦٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 التجهيزات الفنية٦
١٢٠-٢٬٢٨٠٢٬٤٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

١٢٠-٦٢٬٢٨٠٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٠-٢٢٨٢٬٢٨٠٢٬٤٠٠مجموع البند  رقم  

٤٬٨١٠-٨١٠١١٬٥٩٠١٦٬٤٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٬٨١٠-٨١١٬٥٩٠١٦٬٤٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٦٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

٩

٣٣٧

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية الجعفرية

المحاكم الدينية

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
١٤٬٢٣٧-٢٨٬٢٦٣٤٢٬٥٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

١٤٬٢٣٧-١٢٨٬٢٦٣٤٢٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٣٬٠١٥-٥٬٩٨٥٩٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٣٬٠١٥-٢٥٬٩٨٥٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٧٥٠-١٤٬٢٥٠١٥٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٧٥٠-٣١٤٬٢٥٠١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٤٬٠٢٠-٧٬٩٨٠١٢٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٤٬٠٢٠-٥٧٬٩٨٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٬٠٢٢-٢٢٦٥٦٬٤٧٨٧٨٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

٦٦٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

٩

٣٣٧

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية الجعفرية

المحاكم الدينية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٣٬٨٤٠-١٢٬١٦٠١٦٬٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٣٬٨٤٠-٢١٢٬١٦٠١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
٤٠٠-٧٬٦٠٠٨٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٤٠٠-٦٧٬٦٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٤٨٠-٩٬١٢٠٩٬٦٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٤٨٠-٧٩٬١٢٠٩٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٬٧٢٠-٢٢٨٢٨٬٨٨٠٣٣٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

٢٦٬٧٤٢-٣٣٧٨٥٬٣٥٨١١٢٬١٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٦٬٧٤٢-٩٨٥٬٣٥٨١١٢٬١٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٦٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٥٠٢-٩٩٨١٬٥٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٥٠٢-١٩٩٨١٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
١٬٦٧٠-١٬٣٣٠٣٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

١٬٦٧٠-٢١٬٣٣٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
١٠٠-١٬٩٠٠٢٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

١٠٠-٣١٬٩٠٠٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
١٬٣٣٠١٬٠٠٠٣٣٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٥١٬٣٣٠١٬٠٠٠٣٣٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٩٤٢-٢٢٦٥٬٥٥٨٧٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

٦٦٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 التجهيزات الفنية٦
١٠٠-١٬٩٠٠٢٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

١٠٠-٦١٬٩٠٠٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٥٠-٩٥٠١٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٥٠-٧٩٥٠١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٠-٢٢٨٢٬٨٥٠٣٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٬٠٩٢-٨١٠٨٬٤٠٨١٠٬٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٬٠٩٢-١٠٨٬٤٠٨١٠٬٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٧٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

١١

٣٣٧

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم المذهبية الدرزية

المحاكم الدينية

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٥٢٥-٩٬٩٧٥١٠٬٥٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٥٢٥-١٩٬٩٧٥١٠٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٨١٠-٣٬٩٩٠٤٬٨٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٨١٠-٢٣٬٩٩٠٤٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
١٤٬٢٥٠١٢٬٧٥٠١٬٥٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣١٤٬٢٥٠١٢٬٧٥٠١٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٢٬٥٤٥-٤٬٦٥٥٧٬٢٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٢٬٥٤٥-٥٤٬٦٥٥٧٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٬٣٨٠-٢٢٦٣٢٬٨٧٠٣٥٬٢٥٠مجموع البند  رقم  

٦٧١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

١١

٣٣٧

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم المذهبية الدرزية

المحاكم الدينية

صيانة ٢٢٨

صيانة التجهيزات الفنية٦
٦٬٦٥٠٤٬٨٠٠١٬٨٥٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦٦٬٦٥٠٤٬٨٠٠١٬٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٦٬٦٥٠٤٬٨٠٠١٬٨٥٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧٦٬٦٥٠٤٬٨٠٠١٬٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٣٬٣٠٠٩٬٦٠٠٣٬٧٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٧٤٦٬١٧٠٤٤٬٨٥٠١٬٣٢٠مجموع الوظيفة رقم  

١١٤٦٬١٧٠٤٤٬٨٥٠١٬٣٢٠مجموع الفصل رقم  

٦٧٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

١٢

٨١٠

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
المجلس االسالمي العلوي

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٧٥٤-١٬٤٩٦٢٬٢٥٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٧٥٤-١١٬٤٩٦٢٬٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٢٦٨-٥٣٢٨٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٢٦٨-٢٥٣٢٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
١٢٠-٢٬٢٨٠٢٬٤٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

١٢٠-٣٢٬٢٨٠٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٢٦٨-٥٣٢٨٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٢٦٨-٥٥٣٢٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٤١٠-٢٢٦٤٬٨٤٠٦٬٢٥٠مجموع البند  رقم  

٦٧٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 التجهيزات الفنية٦
٨٠-١٬٥٢٠١٬٦٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٨٠-٦١٬٥٢٠١٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٨٠-١٬٥٢٠١٬٦٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٨٠-٧١٬٥٢٠١٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢٨٨-٩١٢١٬٢٠٠صيانة اخرى١

٢٨٨-٩٩١٢١٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٤٨-٢٢٨٣٬٩٥٢٤٬٤٠٠مجموع البند  رقم  

١٬٨٥٨-٨١٠٨٬٧٩٢١٠٬٦٥٠مجموع الوظيفة رقم  

١٬٨٥٨-١٢٨٬٧٩٢١٠٬٦٥٠مجموع الفصل رقم  

٦٧٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

١٣

١٤٢

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
الهيئة العليا للتأديب

مراقبة إدارية

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٤٬٠٢٠-٧٬٩٨٠١٢٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٤٬٠٢٠-١٧٬٩٨٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
١٬٠٠٥-١٬٩٩٥٣٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

١٬٠٠٥-٢١٬٩٩٥٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٢٢٥-٤٬٢٧٥٤٬٥٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٢٢٥-٣٤٬٢٧٥٤٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
١٬٠٠٥-١٬٩٩٥٣٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

١٬٠٠٥-٥١٬٩٩٥٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٬٢٥٥-٢٢٦١٦٬٢٤٥٢٢٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

٦٧٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

١٣

١٤٢

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
الهيئة العليا للتأديب

مراقبة إدارية

صيانة ٢٢٨

صيانة التجهيزات الفنية٦
٢٥-٤٧٥٥٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٢٥-٦٤٧٥٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٢٥-٤٧٥٥٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٢٥-٧٤٧٥٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠-٢٢٨٩٥٠١٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٬٣٠٥-١٤٢١٧٬١٩٥٢٣٬٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٬٣٠٥-١٣١٧٬١٩٥٢٣٬٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٧٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

١٤

١٢٢

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
ادارة االحصاء المركزي

تخطيط واحصاء

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
١٥٬٠٧٥-٢٩٬٩٢٥٤٥٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

١٥٬٠٧٥-١٢٩٬٩٢٥٤٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٤٬٠٢٠-٧٬٩٨٠١٢٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٤٬٠٢٠-٢٧٬٩٨٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
١٬٩٢٥-٣٦٬٥٧٥٣٨٬٥٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

١٬٩٢٥-٣٣٦٬٥٧٥٣٨٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٦٠٣-١٬١٩٧١٬٨٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٦٠٣-٥١٬١٩٧١٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
١٬٠٠٥-١٬٩٩٥٣٬٠٠٠تجهيزات اخرى١

١٬٠٠٥-٩١٬٩٩٥٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٬٦٢٨-٢٢٦٧٧٬٦٧٢١٠٠٬٣٠٠مجموع البند  رقم  

٦٧٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

١٤

١٢٢

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
ادارة االحصاء المركزي

تخطيط واحصاء

صيانة ٢٢٨

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٥١٤-٩٬٧٧٤١٠٬٢٨٨صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٥١٤-٧٩٬٧٧٤١٠٬٢٨٨مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١٠٤-٦٬٢٩٦٦٬٤٠٠صيانة اخرى١

١٠٤-٩٦٬٢٩٦٦٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦١٨-٢٢٨١٦٬٠٧٠١٦٬٦٨٨مجموع البند  رقم  

٦٧٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٩٢٬٠٠٠-٦٠٨٬٠٠٠٨٠٠٬٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٩٢٬٠٠٠-١٦٠٨٬٠٠٠٨٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٩٢٬٠٠٠-٢٢٩٦٠٨٬٠٠٠٨٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٥٬٢٤٦-١٢٢٧٠١٬٧٤٢٩١٦٬٩٨٨مجموع الوظيفة رقم  

٢١٥٬٢٤٦-١٤٧٠١٬٧٤٢٩١٦٬٩٨٨مجموع الفصل رقم  

٦٧٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

١٥

٢٥٠

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع

الدفاع (غير مصنفة)

تجهيزات ٢٢٦

تجهيزات فنية٢
٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٢٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٢٬٩٤٠٢٬٩٤٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٢٬٩٤٠٢٬٩٤٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٤٬٩٤٠٤٬٩٤٠مجموع البند  رقم  

٢٥٠٤٬٩٤٠٤٬٩٤٠مجموع الوظيفة رقم  

١٥٤٬٩٤٠٤٬٩٤٠مجموع الفصل رقم  

٦٨٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

١٦

٣٦٠

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
المديرية العامه المن الدولة

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٨٬٥٠٠-١٠٠٬٠٠٠١٠٨٬٥٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٨٬٥٠٠-١١٠٠٬٠٠٠١٠٨٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٦٥٠٬٠٠٠-٩٠٠٬٠٠٠١٬٥٥٠٬٠٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

٦٠٬٠٠٠-٢٠٠٬٠٠٠٢٦٠٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٧١٠٬٠٠٠-٢١٬١٠٠٬٠٠٠١٬٨١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٤٧٬٥٠٠-١٠٠٬٠٠٠١٤٧٬٥٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٤٧٬٥٠٠-٣١٠٠٬٠٠٠١٤٧٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للنقل٤
٧٥٬٠٠٠-١٠٬٠٠٠٨٥٬٠٠٠تجهيزات للنقل١

٧٥٬٠٠٠-٤١٠٬٠٠٠٨٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
١٧٬٥٠٠-٥٠٬٠٠٠٦٧٬٥٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

١٧٬٥٠٠-٥٥٠٬٠٠٠٦٧٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
١٠٢٬٥٠٠-١٢٠٬٠٠٠٢٢٢٬٥٠٠تجهيزات اخرى١

١٠٢٬٥٠٠-٩١٢٠٬٠٠٠٢٢٢٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٦١٬٠٠٠-٢٢٦١٬٤٨٠٬٠٠٠٢٬٤٤١٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٨١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

١٦

٣٦٠

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
المديرية العامه المن الدولة

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء ابنية٢
٧٥٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠انشاء ابنية ادارية١

١٠٬٠٠٠-٣٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

٢١٠٥٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠٦٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧١٠٥٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠٦٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٨٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٥٬٠٠٠-٢٠٠٬٠٠٠٢١٥٬٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٥٬٠٠٠-٢٢٠٠٬٠٠٠٢١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
١٦٬٠٠٠-٣٠٬٠٠٠٤٦٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

١٦٬٠٠٠-٦٣٠٬٠٠٠٤٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
١٤٬٠٠٠-٢٥٬٠٠٠٣٩٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

١٤٬٠٠٠-٧٢٥٬٠٠٠٣٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٢٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٢٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠صيانة اخرى١

٩١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٥٬٠٠٠-٢٢٨٤٦٧٬٠٠٠٥١٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٤١٬٠٠٠-٣٦٠٢٬٠٥٢٬٠٠٠٢٬٩٩٣٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٩٤١٬٠٠٠-١٦٢٬٠٥٢٬٠٠٠٢٬٩٩٣٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٨٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

١٧

٨١٠

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٢٧٥-٣٬٣٢٥٣٬٦٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٢٧٥-١٣٬٣٢٥٣٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٥-٢٬٩٩٥٣٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٥-٢٢٬٩٩٥٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
١٥٠-٢٬٨٥٠٣٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

١٥٠-٣٢٬٨٥٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
١٬٠٠٥-١٬٩٩٥٣٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

١٬٠٠٥-٥١٬٩٩٥٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٤٣٥-٢٢٦١١٬١٦٥١٢٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

٦٨٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

١٧

٨١٠

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٧٢٠-٢٬٢٨٠٣٬٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٧٢٠-٢٢٬٢٨٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
١٥٠-٢٬٨٥٠٣٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

١٥٠-٦٢٬٨٥٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
١٥٠-٢٬٨٥٠٣٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

١٥٠-٧٢٬٨٥٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٠٢٠-٢٢٨٧٬٩٨٠٩٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٬٤٥٥-٨١٠١٩٬١٤٥٢١٬٦٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٬٤٥٥-١٧١٩٬١٤٥٢١٬٦٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٨٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٣٬٦٠٠-٨٬٤٠٠١٢٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٣٬٦٠٠-١٨٬٤٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
١٬٨٠٠-٤٬٢٠٠٦٬٠٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

١٬٨٠٠-٤٬٢٠٠٦٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٣٬٦٠٠-٢٨٬٤٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٥٠٠٬٠٠٠٣٣٨٬٠٠٠١٦٢٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٥٠٠٬٠٠٠٣٣٨٬٠٠٠١٦٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للنقل٤
٥٤٠-١٬٢٦٠١٬٨٠٠تجهيزات للنقل١

٥٤٠-٤١٬٢٦٠١٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
١٬٨٠٠-٤٬٢٠٠٦٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

١٬٨٠٠-٥٤٬٢٠٠٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
١٬١٧٠-٢٬٧٣٠٣٬٩٠٠تجهيزات اخرى١

١٬١٧٠-٩٢٬٧٣٠٣٬٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٥٢٤٬٩٩٠٣٧٣٬٧٠٠١٥١٬٢٩٠مجموع البند  رقم  

٦٨٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 التجهيزات الفنية٦
٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٢٠٥٬٠٠٠٢٠٥٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧٢٠٥٬٠٠٠٢٠٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٬٦٠٠-٦٬٤٠٠٨٬٠٠٠صيانة وسائل النقل١

١٬٦٠٠-٨٦٬٤٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٦٠٠-٢٬٤٠٠٣٬٠٠٠صيانة اخرى١

٦٠٠-٩٢٬٤٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٬٢٠٠-٢٢٨٢١٧٬٨٠٠٢٢٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٠٧٤٢٬٧٩٠٥٩٣٬٧٠٠١٤٩٬٠٩٠مجموع الوظيفة رقم  

١٨٧٤٢٬٧٩٠٥٩٣٬٧٠٠١٤٩٬٠٩٠مجموع الفصل رقم  

٦٨٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

١٩

١١٢

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
نفقات نائب رئيس مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٦٬٠٠٠٦٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

١٦٬٠٠٠٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١١٬٠٠٠١١٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٨٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

١٩

١١٢

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
نفقات نائب رئيس مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

صيانة ٢٢٨

صيانة وسائل النقل٨
١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٣٬٧٥٠٣٬٧٥٠صيانة اخرى١

٩٣٬٧٥٠٣٬٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٣٬٧٥٠١٣٬٧٥٠مجموع البند  رقم  

١١٢٢٤٬٧٥٠٢٤٬٧٥٠مجموع الوظيفة رقم  

١٩٢٤٬٧٥٠٢٤٬٧٥٠مجموع الفصل رقم  

٦٨٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

٢٠

١١٣

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
نفقات وزير الدولة لشؤون مجلس النواب

مجلس النواب

تجهيزات ٢٢٦

تجهيزات للمعلوماتية٣
١٬٥٠٠١٬٥٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣١٬٥٠٠١٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٬٥٠٠١٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

٦٩٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

٢٠

١١٣

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
نفقات وزير الدولة لشؤون مجلس النواب

مجلس النواب

صيانة ٢٢٨

صيانة وسائل النقل٨
٦٬٠٠٠٦٬٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٦٬٠٠٠٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٦٬٠٠٠٦٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٣٧٬٥٠٠٧٬٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٧٬٥٠٠٧٬٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٩١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

٢١

١٦٠

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
نفقات وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات

بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٢٬٢٥٠٢٬٢٥٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

١٢٬٢٥٠٢٬٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٥٠٠٥٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

٢٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٧٬٥٠٠٧٬٥٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٧٬٥٠٠٧٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٠٬٢٥٠١٠٬٢٥٠مجموع البند  رقم  

٦٩٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

٢١

١٦٠

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
نفقات وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات

بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

صيانة ٢٢٨

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
١٬٢٥٠١٬٢٥٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧١٬٢٥٠١٬٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٬٢٥٠١٬٢٥٠صيانة وسائل النقل١

٨١٬٢٥٠١٬٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٬٥٠٠٢٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٠١٢٬٧٥٠١٢٬٧٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٢١١٢٬٧٥٠١٢٬٧٥٠مجموع الفصل رقم  

٦٩٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

٢٣

١٠٧٢

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
نفقات وزير الدولة لشؤون النازحين

المهجرين

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

١٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٣٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٣٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٣٢٬٠٠٠٣٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٩٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

٢٣

١٠٧٢

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
نفقات وزير الدولة لشؤون النازحين

المهجرين

صيانة ٢٢٨

صيانة اخرى٩
٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠صيانة اخرى١

٩٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٧٢٣٥٬٠٠٠٣٥٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٣٣٥٬٠٠٠٣٥٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٩٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

٢٠٠

١٠٧٢

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
الصندوق المركزي للمهجرين - رئاسة مجلس الوزراء

المهجرين

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات اخرى٩
٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠انشاءات اخرى للصندوق المركزي للمهجرين٦

٩٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٧٢٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٠٠٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٩٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٥٬٠٠٠٬٠٠٠-٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠انشاءات اخرى لمجلس الجنوب٥

 ـ  لدفع تعويضات المتضررين وسائر اعمال 
المجلس

٥٬٠٠٠٬٠٠٠-٩٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٬٠٠٠٬٠٠٠-٢٢٧٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٬٠٠٠٬٠٠٠-١٠٧١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٬٠٠٠٬٠٠٠-٢٠١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٩٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٤٦٬٩٨٥٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠٬٠٠٠١١٠٬٩٨٥٬٠٠٠انشاءات اخرى لمجلس االنماء واالعمار٢

 ـ  صيانة مطار رفيق الحريري الدولي  ـ 
بيروت

٣٦٬٠٠٠٬٠٠٠

٧٦٬٥٥٠٬٠٠٠ـ  مشاريع مختلفة وملحة 

لتسديد سلف الخزينة المعطاة بموجب 

٢٠١٤/١٢٠٦٨المرسوم

٢٠١٦/٣١٦٨المرسوم 

٢٠١٦/٤٥٧٢المرسوم

٧٬٣٠٠٬٠٠٠ـ  تنفيذ مشروع انشاء السجون 

 تسديد رصيد سلفة الخزينة المعطاة بموجب 
١٩٨٣/٢٠١٥المرسوم رقم 

٣٤٦١ـ  تسديد سلفة الخزينة مرسوم  رقم    
٢٠١٨/٨/١٤تاريخ 

٢٧٬١٣٥٬٠٠٠

 المعطاة لمجلس االنماء واالعمار لتنفيذ اشغال
 ملحة وتحديث وتاهيل بعض االنظمة في مطار

رفيق الحريري الدولي
١٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠١٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠انشاءات اخرى (تمويل محلي)٣

 ـ  التمويل المحلي للعقود الممولة من مصادر 
خارجية بما فيها االستمالكات

٣٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠-٣٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠انشاءات اخرى (تمويل خارجي)٤

٢٦٩٬٠١٥٬٠٠٠-٩٣٢١٬٩٨٥٬٠٠٠٥٩١٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٦٩٬٠١٥٬٠٠٠-٢٢٧٣٢١٬٩٨٥٬٠٠٠٥٩١٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٦٩٬٠١٥٬٠٠٠-٤٧٥١٣٢١٬٩٨٥٬٠٠٠٥٩١٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٦٩٬٠١٥٬٠٠٠-٢٠٢٣٢١٬٩٨٥٬٠٠٠٥٩١٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٩٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٦٬٥٠٠٬٠٠٠-٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠٥٦٬٥٠٠٬٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

 ـ   تخصص لموازنة برنامج تنمية الصادرات 
الزراعية

Agri plus

الجسر البحري للصادرات اللبنانية 

١٦٬٥٠٠٬٠٠٠-١٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠٥٦٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٬٥٠٠٬٠٠٠-٢٢٩٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠٥٦٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٬٥٠٠٬٠٠٠-١٢١٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠٥٦٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٦٬٥٠٠٬٠٠٠-٢٠٩٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠٥٦٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٩٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٣

٢١١

١٠٩١

الجزء الثاني (أ)

رئاسة مجلس الوزراء
الهيئة العليا لإلغاثة - رئاسة مجلس الوزراء

حماية اجتماعية غير مصنفة

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات اخرى٩
٥٠٬٥٣٥٬٥٦١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٥٣٥٬٥٦١انشاءات اخرى للهيئة العليا لالغاثة٧

 ـ  مساهمة للهيئة العليا لالغاثة لمواجهة 
الكوارث واالضرار

منها:

٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠ـ  استكمال دفع تعويضات عدوان تموز 

٣٦٨٦ـ  تسديد سلفة الخزينة مرسوم رقم    
٢٠١٨/٩/٢١تاريخ 

٥٣٥٬٥٦١

 المعطاة للهيئة العليا لالغاثة لدفع مساعدة الى
 لجنة مالكي مبنى الغدير السكني المتضرر
جراء انفجاري بئر حسن في منطقة الشياح

٩٥٠٬٥٣٥٬٥٦١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٥٣٥٬٥٦١مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٥٠٬٥٣٥٬٥٦١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٥٣٥٬٥٦١مجموع البند  رقم  

١٠٩١٥٠٬٥٣٥٬٥٦١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٥٣٥٬٥٦١مجموع الوظيفة رقم 

٢١١٥٠٬٥٣٥٬٥٦١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٥٣٥٬٥٦١مجموع الفصل رقم  

٢٥١٬٥٦٩٬٩٧٧-٣٥٢٠٬٣٢٨٬٨٨٩٧٧١٬٨٩٨٬٨٦٦مجموع الباب  رقم  

٧٠٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٤

١

١١٤

الجزء الثاني (أ)

المجلس الدستوري
المجلس الدستوري

المجلس الدستوري

تجهيزات ٢٢٦

تجهيزات للمعلوماتية٣
١٬١٢٥١٬١٢٥تجهيزات للمعلوماتية١

٣١٬١٢٥١٬١٢٥مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٬١٢٥١٬١٢٥مجموع البند  رقم  

٧٠١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٤

١

١١٤

الجزء الثاني (أ)

المجلس الدستوري
المجلس الدستوري

المجلس الدستوري

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٤٬٦٨٠-١٨٬٧٢٠٢٣٬٤٠٠صيانة ابنية ادارية١

٤٬٦٨٠-٢١٨٬٧٢٠٢٣٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
١٬٥٠٠١٬٥٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧١٬٥٠٠١٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٬٦٨٠-٢٢٨٢٠٬٢٢٠٢٤٬٩٠٠مجموع البند  رقم  

٤٬٦٨٠-١١٤٢١٬٣٤٥٢٦٬٠٢٥مجموع الوظيفة رقم  

٤٬٦٨٠-١٢١٬٣٤٥٢٦٬٠٢٥مجموع الفصل رقم  

٤٬٦٨٠-٤٢١٬٣٤٥٢٦٬٠٢٥مجموع الباب  رقم  

٧٠٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٥

١

٣٣٠

الجزء الثاني (أ)

وزارة العدل
االدارة المركزية

العدل

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٢٩٬٥٢٠-٦٨٬٨٨٠٩٨٬٤٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٢٩٬٥٢٠-١٦٨٬٨٨٠٩٨٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
١٠٬٠٠٠-١٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

١٣٬٥٠٠-٣١٬٥٠٠٤٥٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٢٣٬٥٠٠-٢٤١٬٥٠٠٦٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
١٥٬٠٠٠-٦٠٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

١٥٬٠٠٠-٣٦٠٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٩٬٠٠٠-٢١٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٩٬٠٠٠-٥٢١٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
٩٠٠-٢٬١٠٠٣٬٠٠٠تجهيزات اخرى١

٩٠٠-٩٢٬١٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٧٬٩٢٠-٢٢٦١٩٣٬٤٨٠٢٧١٬٤٠٠مجموع البند  رقم  

٧٠٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٥

١

٣٣٠

الجزء الثاني (أ)

وزارة العدل
االدارة المركزية

العدل

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٥٬٠٠٠-١٥٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٥٬٠٠٠-٢١٥٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
٤٬٠٠٠-١٦٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٤٬٠٠٠-٦١٦٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٢٬٠٠٠-١٨٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٢٬٠٠٠-٧١٨٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١٬٠٠٠-٤٬٠٠٠٥٬٠٠٠صيانة اخرى١

١٬٠٠٠-٩٤٬٠٠٠٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٬٠٠٠-٢٢٨٥٣٬٠٠٠٦٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٩٬٩٢٠-٣٣٠٢٤٦٬٤٨٠٣٣٦٬٤٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٨٩٬٩٢٠-١٢٤٦٬٤٨٠٣٣٦٬٤٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٠٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٥

٢

٣٣٥

الجزء الثاني (أ)

وزارة العدل
المحاكم العدلية

المحاكم االدارية والمدنية

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
١٠٠٬٠٠٠-٢٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

١٠٠٬٠٠٠-١٢٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٢٥٬٠٠٠-٢٥٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

٧٥٬٠٠٠-٧٥٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

١٠٠٬٠٠٠-٢١٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٥٠٬٠٠٠-١٥٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٥٠٬٠٠٠-٣١٥٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٣٠٬٠٠٠-٧٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٣٠٬٠٠٠-٥٧٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٨٠٬٠٠٠-٢٢٦٥٢٠٬٠٠٠٨٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٠٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٥

٢

٣٣٥

الجزء الثاني (أ)

وزارة العدل
المحاكم العدلية

المحاكم االدارية والمدنية

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات اخرى٩
١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠انشاءات اخرى١

٩١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٠٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٥

٢

٣٣٥

الجزء الثاني (أ)

وزارة العدل
المحاكم العدلية

المحاكم االدارية والمدنية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٢٬٥٠٠-٣٧٬٥٠٠٥٠٬٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٢٬٥٠٠-٢٣٧٬٥٠٠٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
١٠٬٠٠٠-٤٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

١٠٬٠٠٠-٦٤٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٥٬٠٠٠-٤٥٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٥٬٠٠٠-٧٤٥٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢٬٠٠٠-٨٬٠٠٠١٠٬٠٠٠صيانة اخرى١

٢٬٠٠٠-٩٨٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٩٬٥٠٠-٢٢٨١٣٠٬٥٠٠١٦٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٠٩٬٥٠٠-٣٣٥٦٦٠٬٥٠٠٩٧٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٠٩٬٥٠٠-٢٦٦٠٬٥٠٠٩٧٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٠٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٥

٣

٣٣٢

الجزء الثاني (أ)

وزارة العدل
مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٢٬٧٠٠-٦٬٣٠٠٩٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٢٬٧٠٠-١٦٬٣٠٠٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٣٬٩٦٠-٩٬٢٤٠١٣٬٢٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٣٬٩٦٠-٢٩٬٢٤٠١٣٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٦٩٬٠٠٠٦٩٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٦٩٬٠٠٠٦٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
١٬٨٠٠-٤٬٢٠٠٦٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

١٬٨٠٠-٥٤٬٢٠٠٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
٤٩٬٢٤٠-١٬٩٦٠٥١٬٢٠٠تجهيزات اخرى١

٤٩٬٢٤٠-٩١٬٩٦٠٥١٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٧٬٧٠٠-٢٢٦٩٠٬٧٠٠١٤٨٬٤٠٠مجموع البند  رقم  

٧٠٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٥

٣

٣٣٢

الجزء الثاني (أ)

وزارة العدل
مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

صيانة ٢٢٨

صيانة التجهيزات الفنية٦
٦٬٤٠٠٦٬٤٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦٦٬٤٠٠٦٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٧٬٢٠٠٧٬٢٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧٧٬٢٠٠٧٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٤٩٬٦٨٠-١٬١٢٠٥٠٬٨٠٠صيانة اخرى١

٤٩٬٦٨٠-٩١٬١٢٠٥٠٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٩٬٦٨٠-٢٢٨١٤٬٧٢٠٦٤٬٤٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٧٬٣٨٠-٣٣٢١٠٥٬٤٢٠٢١٢٬٨٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠٧٬٣٨٠-٣١٠٥٬٤٢٠٢١٢٬٨٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٠٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٥

٤

٣٣٥

الجزء الثاني (أ)

وزارة العدل
محكمة التمييز

المحاكم االدارية والمدنية

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٥٬٥٨٠-١٣٬٠٢٠١٨٬٦٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٥٬٥٨٠-١١٣٬٠٢٠١٨٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٩٠٠-٢٬١٠٠٣٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٩٠٠-٢٢٬١٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٢٬٧٠٠-٦٬٣٠٠٩٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٢٬٧٠٠-٥٦٬٣٠٠٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٬١٨٠-٢٢٦٣٣٬٤٢٠٤٢٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

٩٬١٨٠-٣٣٥٣٣٬٤٢٠٤٢٬٦٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٩٬١٨٠-٤٣٣٬٤٢٠٤٢٬٦٠٠مجموع الفصل رقم  

٥١٥٬٩٨٠-٥١٬٠٤٥٬٨٢٠١٬٥٦١٬٨٠٠مجموع الباب  رقم  

٧١٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٦

١

١٣٠

الجزء الثاني (أ)

وزارة الخارجية و المغتربين
االدارة المركزية

الشؤون الخارجية

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٨٠٬٠٠٠-٧٠٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٨٠٬٠٠٠-١٧٠٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
١٬٨٠٠-٤٬٢٠٠٦٬٠٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

٢٬٧٠٠-٦٬٣٠٠٩٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٤٬٥٠٠-٢١٠٬٥٠٠١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٣٥٠٬٠٠٠١٨٠٬٠٠٠١٧٠٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٣٥٠٬٠٠٠١٨٠٬٠٠٠١٧٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٨٬٠٠٠-١٠٬٠٠٠١٨٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٨٬٠٠٠-٥١٠٬٠٠٠١٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٤٤٠٬٥٠٠٣٦٣٬٠٠٠٧٧٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

٧١١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٦

١

١٣٠

الجزء الثاني (أ)

وزارة الخارجية و المغتربين
االدارة المركزية

الشؤون الخارجية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٣٠٬٠٠٠-٣٠٬٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٣٠٬٠٠٠-٢٣٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
٦٬٠٠٠-١٠٬٠٠٠١٦٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦٬٠٠٠-٦١٠٬٠٠٠١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٥٠٬٠٠٠-٤٠٠٬٠٠٠٤٥٠٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٥٠٬٠٠٠-٧٤٠٠٬٠٠٠٤٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٨٬٠٠٠-٣٠٬٠٠٠٤٨٬٠٠٠صيانة وسائل النقل١

١٨٬٠٠٠-٨٣٠٬٠٠٠٤٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٤٬٠٠٠-٢٢٨٤٤٠٬٠٠٠٥٤٤٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٦٬٥٠٠-١٣٠٨٨٠٬٥٠٠٩٠٧٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٦٬٥٠٠-١٨٨٠٬٥٠٠٩٠٧٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧١٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٦

٢

١٣٠

الجزء الثاني (أ)

وزارة الخارجية و المغتربين
البعثات في الخارج

الشؤون الخارجية

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٥٠٠٬٠٠٠-١٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٥٠٠٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٥٠٠٬٠٠٠-١١٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠٠٬٠٠٠-٢٢٦١٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧١٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٢٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠صيانة ابنية سكنية٣

٢٤٬٠٠٠٬٠٠٠٤٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٤٠٠٬٠٠٠-٤٠٠٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٤٠٠٬٠٠٠-٧٤٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٥٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠صيانة اخرى١

٩٥٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٤٬٥٠٠٬٠٠٠٤٬٤٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٠٠٬٠٠٠-١٣٠٥٬٥٠٠٬٠٠٠٥٬٩٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٠٠٬٠٠٠-٢٥٬٥٠٠٬٠٠٠٥٬٩٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧١٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٦

٣

١٣٠

الجزء الثاني (أ)

وزارة الخارجية و المغتربين
المديرية العامة للمغتربين

الشؤون الخارجية

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
١٩٬٠٠٠-١١٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

١٩٬٠٠٠-١١١٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٤٬٠٠٠-٥٬٠٠٠٩٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٤٬٠٠٠-٢٥٬٠٠٠٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٦٬٠٠٠-٦٬٠٠٠١٢٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٦٬٠٠٠-٣٦٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
١٬٢٦٠-٢٬٩٤٠٤٬٢٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

١٬٢٦٠-٥٢٬٩٤٠٤٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
١٬٢٦٠-٢٬٩٤٠٤٬٢٠٠تجهيزات اخرى١

١٬٢٦٠-٩٢٬٩٤٠٤٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣١٬٥٢٠-٢٢٦٢٧٬٨٨٠٥٩٬٤٠٠مجموع البند  رقم  

٧١٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٦

٣

١٣٠

الجزء الثاني (أ)

وزارة الخارجية و المغتربين
المديرية العامة للمغتربين

الشؤون الخارجية

صيانة ٢٢٨

صيانة التجهيزات الفنية٦
٢٬٠٠٠-٢٬٠٠٠٤٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٢٬٠٠٠-٦٢٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٤٬٠٠٠-٤٬٠٠٠٨٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٤٬٠٠٠-٧٤٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢٬٠٠٠-٢٬٠٠٠٤٬٠٠٠صيانة اخرى١

٢٬٠٠٠-٩٢٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٬٠٠٠-٢٢٨٨٬٠٠٠١٦٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٩٬٥٢٠-١٣٠٣٥٬٨٨٠٧٥٬٤٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٩٬٥٢٠-٣٣٥٬٨٨٠٧٥٬٤٠٠مجموع الفصل رقم  

٤٦٦٬٠٢٠-٦٦٬٤١٦٬٣٨٠٦٬٨٨٢٬٤٠٠مجموع الباب  رقم  

٧١٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٧

١

٣١٠

الجزء الثاني (أ)

وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

خدمات الشرطة

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
١٦٬٠٨٠-٤٤٬٨٠٠٦٠٬٨٨٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٤٬٩٠٠ـ  المديرية االدارية المشتركة 

٢٬١٠٠ـ  جهاز امن المطار 

٢٬١٠٠ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

٤٬٢٠٠ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

٣١٬٥٠٠ـ  مركز اعتراض المخابرات 

١٦٬٠٨٠-١٤٤٬٨٠٠٦٠٬٨٨٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٢٣٬٤٠٠-٥٤٬٦٠٠٧٨٬٠٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

٥٤٬٦٠٠مركز اعتراض المخابرات

٢٠٬٥٥٠-٤٧٬٩٥٠٦٨٬٥٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٣٬٥٠٠ـ المديرية االدارية المشتركة 

٢٬٨٠٠ـ  جهاز امن المطار 

٤٬٢٠٠ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

٥٬٩٥٠ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

٣١٬٥٠٠ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٤٣٬٩٥٠-٢١٠٢٬٥٥٠١٤٦٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
١١١٬٧٥٠١١١٬٧٥٠تجهيزات للمعلوماتية١

٢٬٢٥٠ـ المديرية االدارية المشتركة 

٢٬٠٠٠ـ  جهاز امن المطار 

٨٬٥٠٠ـ  مركز تدريب تعزيز امن المطار 

٩٬٠٠٠مجلس االمن الداخلي المركزي

٩٠٬٠٠٠مركز اعتراض المخابرات

٣١١١٬٧٥٠١١١٬٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للنقل٤
١٬٥٠٠-١٬٥٠٠تجهيزات للنقل١

١٬٥٠٠-٤١٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥

٧١٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٧

١

٣١٠

الجزء الثاني (أ)

وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

خدمات الشرطة

١٬٣٥٠-٦٬٦٥٠٨٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٢٬١٠٠المديرية االدارية المشتركة

١٬٤٠٠مجلس االمن الداخلي المركزي

٣٬١٥٠مركز اعتراض المخابرات

١٬٣٥٠-٥٦٬٦٥٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
٣٬٧٠٠-٨٬٤٠٠١٢٬١٠٠تجهيزات اخرى١

٢٬١٠٠المديرية االدارية المشتركة

٢٬١٠٠مجلس االمن الداخلي المركزي

٤٬٢٠٠مركز اعتراض المخابرات

٣٬٧٠٠-٩٨٬٤٠٠١٢٬١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٦٬٥٨٠-٢٢٦٢٧٤٬١٥٠٣٤٠٬٧٣٠مجموع البند  رقم  

٧١٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٬٢٠٠-٤٬٨٠٠٦٬٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٤٬٨٠٠ـ  المديرية االدارية المشتركة 

١٬٢٠٠-٢٤٬٨٠٠٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٣٢١٬٢٠٠٣٢٠٬٦٠٠٦٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٩٬٠٠٠ـ المديرية االدارية المشتركة 

٢٬٠٠٠ـ  جهاز امن المطار 

٣٬٠٠٠ـ  مركز  تدريب تعزيز امن المطار 

٢٨٬٠٠٠ـ  مجلس االمن الداخلي المركزي 

٢٧٩٬٢٠٠ـ  مركز اعتراض المخابرات 

٧٣٢١٬٢٠٠٣٢٠٬٦٠٠٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٤٬٦٠٠-١٨٬٤٠٠٢٣٬٠٠٠صيانة اخرى١

١٨٬٤٠٠مركز اعتراض المخابرات

٤٬٦٠٠-٩١٨٬٤٠٠٢٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٬٢٠٠-٢٢٨٣٤٤٬٤٠٠٣٤٩٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

٧١٬٧٨٠-٣١٠٦١٨٬٥٥٠٦٩٠٬٣٣٠مجموع الوظيفة رقم  

٧١٬٧٨٠-١٦١٨٬٥٥٠٦٩٠٬٣٣٠مجموع الفصل رقم  

٧١٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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)

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٢٬١٠٠-٤٬٩٠٠٧٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٢٬١٠٠-١٤٬٩٠٠٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٥٬٨٠٠٥٬٨٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٥٬٨٠٠٥٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٦٩٠-١٬٦١٠٢٬٣٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٦٩٠-٥١٬٦١٠٢٬٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
٣٩٠-٩١٠١٬٣٠٠تجهيزات اخرى١

٣٩٠-٩٩١٠١٬٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٬١٨٠-٢٢٦١٣٬٢٢٠١٦٬٤٠٠مجموع البند  رقم  

٧٢٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٬٤٠٠-٥٬٦٠٠٧٬٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٬٤٠٠-٢٥٬٦٠٠٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٢٥٬٤٠٠٢٥٬٤٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧٢٥٬٤٠٠٢٥٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٤٠٠-٢٢٨٣٣٬٠٠٠٣٤٬٤٠٠مجموع البند  رقم  

٤٬٥٨٠-٣٦٠٤٦٬٢٢٠٥٠٬٨٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٬٥٨٠-٢٤٦٬٢٢٠٥٠٬٨٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٢١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٥٠٬٠٠٠-٥٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠ابنية متخصصة١

١٥٠٬٠٠٠-٢٥٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٠٬٠٠٠-٢٢٢٥٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٢٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٧

٣

٣١٢

الجزء الثاني (أ)

وزارة الداخلية و البلديات
قوى األمن الداخلي و السجون

تشغيل خدمات الشرطة

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
١٧٣٬٧٥٠-٤٢٠٬٠٠٠٥٩٣٬٧٥٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

١٧٣٬٧٥٠-١٤٢٠٬٠٠٠٥٩٣٬٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٢٩٬٥٠٠٬٠٠٠٢٧٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

٣٣٬٧٥٠-٧٨٬٧٥٠١١٢٬٥٠٠تجهيزات فنية يدوية٢

٢٬٠٢٥٬٠٠٠٢٬٠٢٥٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٢٣١٬٦٠٣٬٧٥٠٢٩٬١٣٧٬٥٠٠٢٬٤٦٦٬٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٨٬٥٠٠٬٠٠٠٧٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٨٬٥٠٠٬٠٠٠٧٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للنقل٤
١٬٥٢٢٬٥٠٠-٣٬٥٥٢٬٥٠٠٥٬٠٧٥٬٠٠٠تجهيزات للنقل١

١٬٥٢٢٬٥٠٠-٤٣٬٥٥٢٬٥٠٠٥٬٠٧٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٦٠٬٧٥٠-١٤١٬٧٥٠٢٠٢٬٥٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٦٠٬٧٥٠-٥١٤١٬٧٥٠٢٠٢٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
٤٠٬٥٠٠-٩٤٬٥٠٠١٣٥٬٠٠٠تجهيزات اخرى١

٤٠٬٥٠٠-٩٩٤٬٥٠٠١٣٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٤٤٬٣١٢٬٥٠٠٤٢٬٦٤٣٬٧٥٠١٬٦٦٨٬٧٥٠مجموع البند  رقم  

٧٢٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٬٢٥٠٬٠٠٠-٣٬٧٥٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

١٬٢٥٠٬٠٠٠-٢٣٬٧٥٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاء طرق٣
٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠انشاء طرق اخرى٩

٣٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات مائية٤
٣٢٬٠٠٠٣٢٬٠٠٠انشاءات مياه الشفة١

٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠انشاءات المياه المبتذلة٤

٤٥٢٬٠٠٠٥٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات كهربائية٥
٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠انشاءات كهربائية لخطوط التوزيع٤

٥٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٢٥٠٬٠٠٠-٢٢٧٣٬٨٣٠٬٠٠٠٥٬٠٨٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٢٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٢٠٠٬٠٠٠-٢٬٣٠٠٬٠٠٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢٠٠٬٠٠٠-٢٢٬٣٠٠٬٠٠٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة الطرق٣
١٬٦٠٠-٦٬٤٠٠٨٬٠٠٠صيانة طرق اخرى٩

١٬٦٠٠-٣٦٬٤٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة االنشاءات المائية٤
٣٠٬٠٠٠-٤٠٬٠٠٠٧٠٬٠٠٠صيانة النشاءات مياه الشفة١

٣٠٬٠٠٠-٤٠٬٠٠٠٧٠٬٠٠٠صيانة النشاءات المياه المبتذلة٤

٦٠٬٠٠٠-٤٨٠٬٠٠٠١٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة االنشاءات الكهربائية٥
٨٠٠-٣٬٢٠٠٤٬٠٠٠صيانة االنشاءات الكهربائية لخطوط التوزيع٤

٨٠٠-٥٣٬٢٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
٣٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦٣٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٩٦٠٬٠٠٠٩٦٠٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧٩٦٠٬٠٠٠٩٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٧٬٦٨٠٬٠٠٠٦٬٤٠٠٬٠٠٠١٬٢٨٠٬٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٧٬٦٨٠٬٠٠٠٦٬٤٠٠٬٠٠٠١٬٢٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١٢٬٠٠٠-٤٨٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠صيانة اخرى١

١٢٬٠٠٠-٩٤٨٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٤٬٠٧٧٬٦٠٠١٢٬٠٧٢٬٠٠٠٢٬٠٠٥٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

٧٢٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٨٠٬٠٠٠-٣٢٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

٨٠٬٠٠٠-١٣٢٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٠٬٠٠٠-٢٢٩٣٢٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣١٢٦٢٬٥٩٠٬١٠٠٦٠٬٣٩٥٬٧٥٠٢٬١٩٤٬٣٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٧٢٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٧

٣

٣٤١

الجزء الثاني (أ)

وزارة الداخلية و البلديات
قوى األمن الداخلي و السجون

ادارة تأديبية

تجهيزات ٢٢٦

تجهيزات فنية٢
٨٥٥٬٠٠٠-١٬٩٩٥٬٠٠٠٢٬٨٥٠٬٠٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

٤٥٬٠٠٠-١٠٥٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٩٠٠٬٠٠٠-٢٢٬١٠٠٬٠٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
٩٬٠٠٠-٢١٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠تجهيزات اخرى١

٩٬٠٠٠-٩٢١٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٠٩٬٠٠٠-٢٢٦٢٬١٢١٬٠٠٠٣٬٠٣٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٢٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٣٧٥٬٠٠٠-١٬١٢٥٬٠٠٠١٬٥٠٠٬٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

٣٧٥٬٠٠٠-٢١٬١٢٥٬٠٠٠١٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٧٥٬٠٠٠-٢٢٧١٬١٢٥٬٠٠٠١٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٢٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٩٢٠٬٠٠٠-١٬٠٨٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٩٢٠٬٠٠٠-٢١٬٠٨٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة االنشاءات المائية٤
٨٬٠٠٠-٣٢٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠صيانة النشاءات مياه الشفة١

٩٬٦٠٠-٣٨٬٤٠٠٤٨٬٠٠٠صيانة النشاءات المياه المبتذلة٤

١٧٬٦٠٠-٤٧٠٬٤٠٠٨٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
٣٠٠٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠٢٢٥٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦٣٠٠٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠٢٢٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٨٬٠٠٠-٣٢٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠صيانة اخرى١

٨٬٠٠٠-٩٣٢٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٢٠٬٦٠٠-٢٢٨١٬٤٨٢٬٤٠٠٢٬٢٠٣٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٬٠٠٤٬٦٠٠-٣٤١٤٬٧٢٨٬٤٠٠٦٬٧٣٣٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٦٧٬٣١٨٬٥٠٠٦٧٬١٢٨٬٧٥٠١٨٩٬٧٥٠مجموع الفصل رقم  

٧٢٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٧

٤

٣٦٠

الجزء الثاني (أ)

وزارة الداخلية و البلديات
األمن العام

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
١٧٥٬٠٠٠١٧٥٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

١١٧٥٬٠٠٠١٧٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٣٠٤٬٩٠٠-٦٩٥٬١٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

١٨٠٬٠٠٠١٨٠٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٣٠٤٬٩٠٠-٢٨٧٥٬١٠٠١٬١٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٣٤٨٬٦٤٤-٥٥١٬٣٥٦٩٠٠٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٤٨٬٦٤٤-٣٥٥١٬٣٥٦٩٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٥٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
١٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠تجهيزات اخرى١

٩١٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٥٣٬٥٤٤-٢٢٦١٬٦٦٦٬٤٥٦٢٬٣٢٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٧

٤

٣٦٠

الجزء الثاني (أ)

وزارة الداخلية و البلديات
األمن العام

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٣٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٣٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
٢٬٥٠٠٬٠٠٠٥٥٠٬٠٠٠١٬٩٥٠٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦٢٬٥٠٠٬٠٠٠٥٥٠٬٠٠٠١٬٩٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
١٬٧٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠٧٠٠٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧١٬٧٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠٧٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٢٥٬٠٠٠-١٬١٧٥٬٠٠٠١٬٣٠٠٬٠٠٠صيانة وسائل النقل١

١٢٥٬٠٠٠-٨١٬١٧٥٬٠٠٠١٬٣٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٤٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠صيانة اخرى١

٩٤٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٥٬٧١٥٬٠٠٠٣٬١٩٠٬٠٠٠٢٬٥٢٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٦٠٧٬٣٨١٬٤٥٦٥٬٥١٠٬٠٠٠١٬٨٧١٬٤٥٦مجموع الوظيفة رقم  

٤٧٬٣٨١٬٤٥٦٥٬٥١٠٬٠٠٠١٬٨٧١٬٤٥٦مجموع الفصل رقم  

٧٣١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٧

٥

١٧٢

الجزء الثاني (أ)

وزارة الداخلية و البلديات
المديرية العامة لألحوال الشخصية

األحوال الشخصية

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٢٠٬٤٠٠-٤٧٬٦٠٠٦٨٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٢٠٬٤٠٠-١٤٧٬٦٠٠٦٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٤٬٨٧٥-١١٬٣٧٥١٦٬٢٥٠تجهيزات فنية متخصصة١

٨٬٤٧٥-١٩٬٧٧٥٢٨٬٢٥٠تجهيزات فنية مختلفة٩

١٣٬٣٥٠-٢٣١٬١٥٠٤٤٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٤٬٢٠٠٤٬٢٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٤٬٢٠٠٤٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٣٬٨٢٥-٨٬٩٢٥١٢٬٧٥٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٣٬٨٢٥-٥٨٬٩٢٥١٢٬٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٧٬٥٧٥-٢٢٦٩١٬٨٧٥١٢٩٬٤٥٠مجموع البند  رقم  

٧٣٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 االبنية٢
١٢٬٠٠٠-١٢٬٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٢٬٠٠٠-٢١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٤٦٠٬٠٠٠-١٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٤٦٠٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٤٦٠٬٠٠٠-٧١٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٤٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٧٢٬٠٠٠-٢٢٨١٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٤٧٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠٩٬٥٧٥-١٧٢١٬٠٩١٬٨٧٥١٬٦٠١٬٤٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٠٩٬٥٧٥-٥١٬٠٩١٬٨٧٥١٬٦٠١٬٤٥٠مجموع الفصل رقم  

٧٣٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٥٤٠-١٬٢٦٠١٬٨٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٥٤٠-١١٬٢٦٠١٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٥٤٠-١٬٢٦٠١٬٨٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

٥٤٠-١٬٢٦٠١٬٨٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

١٬٠٨٠-٢٢٬٥٢٠٣٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
١٬٨٠٠١٬٨٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣١٬٨٠٠١٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٩٠٠-٢٬١٠٠٣٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٩٠٠-٥٢٬١٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
٥٤٠-١٬٢٦٠١٬٨٠٠تجهيزات اخرى١

٥٤٠-٩١٬٢٦٠١٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٬٠٦٠-٢٢٦٨٬٩٤٠١٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٤٨٠-١٬٩٢٠٢٬٤٠٠صيانة ابنية ادارية١

٤٨٠-٢١٬٩٢٠٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
٢٬٤٠٠٢٬٤٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦٢٬٤٠٠٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٦٠-٦٤٠٨٠٠صيانة وسائل النقل١

١٦٠-٨٦٤٠٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٨٠-٣٢٠٤٠٠صيانة اخرى١

٨٠-٩٣٢٠٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٢٠-٢٢٨٩٬٢٨٠١٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٬٧٨٠-١١٦١٨٬٢٢٠٢٢٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٬٧٨٠-٧١٨٬٢٢٠٢٢٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٣٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٧

٨

١١٦

الجزء الثاني (أ)

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة بيروت

إدارة شؤون المناطق

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٩٢٥-١٬٥٧٥٢٬٥٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٩٢٥-١١٬٥٧٥٢٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
١٬١٠٠-١٬٤٠٠٢٬٥٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

١٬١٠٠-٢١٬٤٠٠٢٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
١٬٥٠٠١٬٣٩٠١١٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣١٬٥٠٠١٬٣٩٠١١٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٩١٥-٢٢٦٤٬٤٧٥٦٬٣٩٠مجموع البند  رقم  

٧٣٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٧

٨

١١٦

الجزء الثاني (أ)

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة بيروت

إدارة شؤون المناطق

صيانة ٢٢٨

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٨٠٠٨٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧٨٠٠٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٨٠٠٨٠٠مجموع البند  رقم  

١٬٩١٥-١١٦٥٬٢٧٥٧٬١٩٠مجموع الوظيفة رقم  

١٬٩١٥-٨٥٬٢٧٥٧٬١٩٠مجموع الفصل رقم  

٧٣٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٧

٩

١١٦

الجزء الثاني (أ)

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة جبل لبنان

إدارة شؤون المناطق

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٢٬٦٤٠-٦٬١٦٠٨٬٨٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٢٬٦٤٠-١٦٬١٦٠٨٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٩٤٥-٢٬٢٠٥٣٬١٥٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٩٤٥-٢٢٬٢٠٥٣٬١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
١٬٣٥٠-٣٬١٥٠٤٬٥٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

١٬٣٥٠-٥٣٬١٥٠٤٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٬٩٣٥-٢٢٦١٤٬٥١٥١٩٬٤٥٠مجموع البند  رقم  

٧٣٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 التجهيزات الفنية٦
٨٠٠٨٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦٨٠٠٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٢٬٤٠٠٢٬٤٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧٢٬٤٠٠٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٣٬٢٠٠٣٬٢٠٠مجموع البند  رقم  

٤٬٩٣٥-١١٦١٧٬٧١٥٢٢٬٦٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٬٩٣٥-٩١٧٬٧١٥٢٢٬٦٥٠مجموع الفصل رقم  

٧٣٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٧

١٠

١١٦

الجزء الثاني (أ)

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة الشمال

إدارة شؤون المناطق

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٢٬٧٠٠-٦٬٣٠٠٩٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٢٬٧٠٠-١٦٬٣٠٠٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
١٬٦٢٠-٣٬٧٨٠٥٬٤٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

١٬٦٢٠-٢٣٬٧٨٠٥٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٤٬٨٠٠٤٬٨٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٤٬٨٠٠٤٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
١٬٥٣٠-٣٬٥٧٠٥٬١٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

١٬٥٣٠-٥٣٬٥٧٠٥٬١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٬٨٥٠-٢٢٦١٨٬٤٥٠٢٤٬٣٠٠مجموع البند  رقم  

٧٤٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٧

١٠

١١٦

الجزء الثاني (أ)

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة الشمال

إدارة شؤون المناطق

صيانة ٢٢٨

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٤٬٨٠٠٤٬٨٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧٤٬٨٠٠٤٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٤٬٨٠٠٤٬٨٠٠مجموع البند  رقم  

٥٬٨٥٠-١١٦٢٣٬٢٥٠٢٩٬١٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٬٨٥٠-١٠٢٣٬٢٥٠٢٩٬١٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٤١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٧

١١

١١٦

الجزء الثاني (أ)

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة البقاع

إدارة شؤون المناطق

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
١٬٨٠٠-٤٬٢٠٠٦٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

١٬٨٠٠-١٤٬٢٠٠٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٥٤٠-١٬٢٦٠١٬٨٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٥٤٠-٢١٬٢٦٠١٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٢٬٤٠٠٢٬٤٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٢٬٤٠٠٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٧٢٠-١٬٦٨٠٢٬٤٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٧٢٠-٥١٬٦٨٠٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
٣٦٠-٨٤٠١٬٢٠٠تجهيزات اخرى١

٣٦٠-٩٨٤٠١٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٬٤٢٠-٢٢٦١٠٬٣٨٠١٣٬٨٠٠مجموع البند  رقم  

٧٤٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٧

١١

١١٦

الجزء الثاني (أ)

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة البقاع

إدارة شؤون المناطق

صيانة ٢٢٨

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
١٬٦٠٠١٬٦٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧١٬٦٠٠١٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٬٦٠٠١٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

٣٬٤٢٠-١١٦١١٬٩٨٠١٥٬٤٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٬٤٢٠-١١١١٬٩٨٠١٥٬٤٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٤٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٧

١٢

١١٦

الجزء الثاني (أ)

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة الجنوب

إدارة شؤون المناطق

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٣٬٤٢١-٥٬٥٧٩٩٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٣٬٤٢١-١٥٬٥٧٩٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٩٠٠-٢٬١٠٠٣٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٩٠٠-٢٢٬١٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٥٠٠-٧٬٠٠٠٧٬٥٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٥٠٠-٣٧٬٠٠٠٧٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٧٥٠-٣٬١٥٠٣٬٩٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٧٥٠-٥٣٬١٥٠٣٬٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٬٥٧١-٢٢٦١٧٬٨٢٩٢٣٬٤٠٠مجموع البند  رقم  

٧٤٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٬٦٠٠-٦٬٤٠٠٨٬٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٬٦٠٠-٢٦٬٤٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٦٠٠-٢٢٨٩٬٤٠٠١١٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٬١٧١-١١٦٢٧٬٢٢٩٣٤٬٤٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٧٬١٧١-١٢٢٧٬٢٢٩٣٤٬٤٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٤٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٧

١٣

١١٦

الجزء الثاني (أ)

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة النبطية

إدارة شؤون المناطق

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
١٬٨٠٠-٤٬٢٠٠٦٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

١٬٨٠٠-١٤٬٢٠٠٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٩٠٠-٢٬١٠٠٣٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٩٠٠-٢٢٬١٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٤٬٢٠٠٤٬٢٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٤٬٢٠٠٤٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٩٩٠-٢٬٣١٠٣٬٣٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٩٩٠-٥٢٬٣١٠٣٬٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٬٦٩٠-٢٢٦١٢٬٨١٠١٦٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

٧٤٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٧

١٣

١١٦

الجزء الثاني (أ)

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة النبطية

إدارة شؤون المناطق

صيانة ٢٢٨

صيانة التجهيزات الفنية٦
٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٬٦٩٠-١١٦١٦٬٨١٠٢٠٬٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٬٦٩٠-١٣١٦٬٨١٠٢٠٬٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٤٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٧

١٤

١١٦

الجزء الثاني (أ)

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة بعلبك الهرمل

إدارة شؤون المناطق

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٢٬٠٠٠-٧٬٠٠٠٩٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٢٬٠٠٠-١٧٬٠٠٠٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٥٦٢-١٬٣١٣١٬٨٧٥تجهيزات فنية مختلفة٩

٥٦٢-٢١٬٣١٣١٬٨٧٥مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٩٠٠-٢٬١٠٠٣٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٩٠٠-٥٢٬١٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
١٬٣٥٠-٣٬١٥٠٤٬٥٠٠تجهيزات اخرى١

١٬٣٥٠-٩٣٬١٥٠٤٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٬٨١٢-٢٢٦١٨٬٥٦٣٢٣٬٣٧٥مجموع البند  رقم  

٧٤٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٧

١٤

١١٦

الجزء الثاني (أ)

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة بعلبك الهرمل

إدارة شؤون المناطق

صيانة ٢٢٨

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٬٨١٢-١١٦٢٠٬٥٦٣٢٥٬٣٧٥مجموع الوظيفة رقم  

٤٬٨١٢-١٤٢٠٬٥٦٣٢٥٬٣٧٥مجموع الفصل رقم  

٧٤٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٧

١٥

١١٦

الجزء الثاني (أ)

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة عكار

إدارة شؤون المناطق

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٢٬٢٥٠-٥٬٢٥٠٧٬٥٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٢٬٢٥٠-١٥٬٢٥٠٧٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٢٬٧٠٠-٦٬٣٠٠٩٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٢٬٧٠٠-٢٦٬٣٠٠٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٩٠٠-٢٬١٠٠٣٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٩٠٠-٥٢٬١٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٬٨٥٠-٢٢٦٢٣٬٦٥٠٢٩٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

٧٥٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٧

١٥

١١٦

الجزء الثاني (أ)

وزارة الداخلية و البلديات
محافظة عكار

إدارة شؤون المناطق

صيانة ٢٢٨

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٬٨٥٠-١١٦٢٨٬٦٥٠٣٤٬٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٬٨٥٠-١٥٢٨٬٦٥٠٣٤٬٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٧٦٬٦٢٦٬٢٩٣٧٥٬١٩٢٬٤٤٥١٬٤٣٣٬٨٤٨مجموع الباب  رقم  

٧٥١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٨

٢

١٢٣

الجزء الثاني (أ)

وزارة المالية
مديرية الماليه العامة

شؤون الموازنة والشؤون المالية

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
١٢٧٬٥٠٠-٢٩٧٬٥٠٠٤٢٥٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

١٢٧٬٥٠٠-١٢٩٧٬٥٠٠٤٢٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
١٦٨٬٧٥٠-٣٩٣٬٧٥٠٥٦٢٬٥٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

١٠١٬٢٥٠-٢٣٦٬٢٥٠٣٣٧٬٥٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٢٧٠٬٠٠٠-٢٦٣٠٬٠٠٠٩٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
١٠٬٥٠٠٬٠٠٠١٠٬٥٠٠٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣١٠٬٥٠٠٬٠٠٠١٠٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٢٥٠-٧٤٬٧٥٠٧٥٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٢٥٠-٥٧٤٬٧٥٠٧٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
٩٬٩٠٠-٢٣٬١٠٠٣٣٬٠٠٠تجهيزات اخرى١

٩٬٩٠٠-٩٢٣٬١٠٠٣٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٠٧٬٦٥٠-٢٢٦١١٬٥٢٥٬٣٥٠١١٬٩٣٣٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٥٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٦٠٬٠٠٠-٦٤٠٬٠٠٠٨٠٠٬٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٦٠٬٠٠٠-٢٦٤٠٬٠٠٠٨٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
١٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٥٠٠٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦١٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٢٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧٢٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٠٬٠٠٠-٢٢٨٤٬١٤٠٬٠٠٠٤٬٣٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٦٧٬٦٥٠-١٢٣١٥٬٦٦٥٬٣٥٠١٦٬٢٣٣٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٦٧٬٦٥٠-٢١٥٬٦٦٥٬٣٥٠١٦٬٢٣٣٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٥٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٨

٣

١٢٥

الجزء الثاني (أ)

وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٢٤٬٠٠٠-٥٦٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٢٤٬٠٠٠-١٥٦٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
١٢٠٬٠٠٠-٢٨٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

٤٥٬٠٠٠-١٠٥٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

١٦٥٬٠٠٠-٢٣٨٥٬٠٠٠٥٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٢٬٣٨٦٬٠٠٠٢٬٣٨٦٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٢٬٣٨٦٬٠٠٠٢٬٣٨٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للنقل٤
٣٠٠٬٠٠٠-٧٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠تجهيزات للنقل١

٣٠٠٬٠٠٠-٤٧٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٢١٬٠٠٠-٤٩٬٠٠٠٧٠٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٢١٬٠٠٠-٥٤٩٬٠٠٠٧٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
١٨٬٠٠٠-٤٢٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠تجهيزات اخرى١

١٨٬٠٠٠-٩٤٢٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٢٨٬٠٠٠-٢٢٦٣٬٦١٨٬٠٠٠٤٬١٤٦٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٥٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٨

٣

١٢٥

الجزء الثاني (أ)

وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٥٢٬٨٠٠-٢١١٬٢٠٠٢٦٤٬٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٥٢٬٨٠٠-٢٢١١٬٢٠٠٢٦٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
٨٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦٨٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
١٬٠٤٠٬٠٠٠١٬٠٤٠٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧١٬٠٤٠٬٠٠٠١٬٠٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٣٦٬٨٠٠-١٤٧٬٢٠٠١٨٤٬٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٣٦٬٨٠٠-٨١٤٧٬٢٠٠١٨٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٣٢٠٬٠٠٠-١٬٢٨٠٬٠٠٠١٬٦٠٠٬٠٠٠صيانة اخرى١

٣٢٠٬٠٠٠-٩١٬٢٨٠٬٠٠٠١٬٦٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٠٩٬٦٠٠-٢٢٨٢٬٧٥٨٬٤٠٠٣٬١٦٨٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٥٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٤٬٨٠٠-١٩٬٢٠٠٢٤٬٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

٤٬٨٠٠-١١٩٬٢٠٠٢٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٬٨٠٠-٢٢٩١٩٬٢٠٠٢٤٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٤٢٬٤٠٠-١٢٥٦٬٣٩٥٬٦٠٠٧٬٣٣٨٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٩٤٢٬٤٠٠-٣٦٬٣٩٥٬٦٠٠٧٬٣٣٨٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٥٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٨

٤

١٢٣

الجزء الثاني (أ)

وزارة المالية
المديرية العامة للشوؤن العقارية

شؤون الموازنة والشؤون المالية

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٦٣٠٬٠٠٠-١٬٤٧٠٬٠٠٠٢٬١٠٠٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٦٣٠٬٠٠٠-١١٬٤٧٠٬٠٠٠٢٬١٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٦٣٣٬٧٥٠-١٬٤٧٨٬٧٥٠٢٬١١٢٬٥٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

٢٩٢٬٥٠٠-١٬٧٥٠٬٠٠٠٢٬٠٤٢٬٥٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٩٢٦٬٢٥٠-٢٣٬٢٢٨٬٧٥٠٤٬١٥٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٦٬٧٥٠٬٠٠٠٦٬٧٥٠٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٦٬٧٥٠٬٠٠٠٦٬٧٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٢٬٥٥٠-٥٬٩٥٠٨٬٥٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٢٬٥٥٠-٥٥٬٩٥٠٨٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
٣١٨٬٠٠٠-٧٤٢٬٠٠٠١٬٠٦٠٬٠٠٠تجهيزات اخرى١

٣١٨٬٠٠٠-٩٧٤٢٬٠٠٠١٬٠٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٨٧٦٬٨٠٠-٢٢٦١٢٬١٩٦٬٧٠٠١٤٬٠٧٣٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

٧٥٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٤٨٬٠٠٠-١٩٢٬٠٠٠٢٤٠٬٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٤٨٬٠٠٠-٢١٩٢٬٠٠٠٢٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
٨٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦٨٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
١٨٠٬٠٠٠١٨٠٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧١٨٠٬٠٠٠١٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٨٬٠٠٠-٣٢٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠صيانة اخرى١

٨٬٠٠٠-٩٣٢٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٦٬٠٠٠-٢٢٨٤٨٤٬٠٠٠٥٤٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٥٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٢٠٠٬٠٠٠-٨٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

 ـ أعمال المسح والكيل وخرائط نهائية وكشف 
على امالك الدولة الخاصة

٢٠٠٬٠٠٠-١٨٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٠٠٬٠٠٠-٢٢٩٨٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٬١٣٢٬٨٠٠-١٢٣١٣٬٤٨٠٬٧٠٠١٥٬٦١٣٬٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٬١٣٢٬٨٠٠-٤١٣٬٤٨٠٬٧٠٠١٥٬٦١٣٬٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٣٬٦٤٢٬٨٥٠-٨٣٥٬٥٤١٬٦٥٠٣٩٬١٨٤٬٥٠٠مجموع الباب  رقم  

٧٥٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٩

١

٤٥٠

الجزء الثاني (أ)

وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية االدارية المشتركة

النقل

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٤٬٨٠٠-١١٬٢٠٠١٦٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٤٬٨٠٠-١١١٬٢٠٠١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٢٬٧٠٠-٦٬٣٠٠٩٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٢٬٧٠٠-٢٦٬٣٠٠٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٢٬٤٠٠-٩٬٦٠٠١٢٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٢٬٤٠٠-٣٩٬٦٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٩٠٠-٢٬١٠٠٣٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٩٠٠-٥٢٬١٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
٩٠٠-٢٬١٠٠٣٬٠٠٠تجهيزات اخرى١

٩٠٠-٩٢٬١٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٬٧٠٠-٢٢٦٣١٬٣٠٠٤٣٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٦٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٩

١

٤٥٠

الجزء الثاني (أ)

وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية االدارية المشتركة

النقل

صيانة ٢٢٨

صيانة التجهيزات الفنية٦
٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠صيانة اخرى١

٩٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٦٬٠٠٠١٦٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٬٧٠٠-٤٥٠٤٧٬٣٠٠٥٩٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١١٬٧٠٠-١٤٧٬٣٠٠٥٩٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٦١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٩

٢

٤٥١٢

الجزء الثاني (أ)

وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

أشغال الطرق

اراضي ٢٢١

اراضي١
٩٢٬٣٧٠-٧٬٦٣٠١٠٠٬٠٠٠اراضي١

بما فيها احكام اإلستمالك البدائية واإلستئنافية 

٩٢٬٣٧٠-١٧٬٦٣٠١٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٢٬٣٧٠-٢٢١٧٬٦٣٠١٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٦٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٩

٢

٤٥١٢

الجزء الثاني (أ)

وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

أشغال الطرق

استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات ٢٢٣

استمالكات النشاء واشغال  طرق رئيسية٢
١٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٥٠٠٬٠٠٠استمالكات النشاء واشغال طرق رئيسية١

(مصنفة)

٢١٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٣١٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٦٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٩٠٬٠٠٠-٢١٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٩٠٬٠٠٠-١٢١٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٢٢٥٬٠٠٠-٥٢٥٬٠٠٠٧٥٠٬٠٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

٣٬٦٠٠-٨٬٤٠٠١٢٬٠٠٠تجهيزات فنية يدوية٢

٣٬٨٢٥-٨٬٩٢٥١٢٬٧٥٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٢٣٢٬٤٢٥-٢٥٤٢٬٣٢٥٧٧٤٬٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
١٨٬٠٠٠-٧٢٬٠٠٠٩٠٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

١٨٬٠٠٠-٣٧٢٬٠٠٠٩٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
١٣٬٥٠٠-٣١٬٥٠٠٤٥٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

١٣٬٥٠٠-٥٣١٬٥٠٠٤٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٥٣٬٩٢٥-٢٢٦٨٥٥٬٨٢٥١٬٢٠٩٬٧٥٠مجموع البند  رقم  

٧٦٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٣٬٩٩٠٬٠٠٠-٩٬٣١٠٬٠٠٠١٣٬٣٠٠٬٠٠٠انشاء ابنية ادارية١

١٬٥٠٠٬٠٠٠-٣٬٥٠٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

٥٬٤٩٠٬٠٠٠-٢١٢٬٨١٠٬٠٠٠١٨٬٣٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٬٤٩٠٬٠٠٠-٢٢٧١٢٬٨١٠٬٠٠٠١٨٬٣٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٦٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٣٬٠٠٠٬٠٠٠-٩٬٠٠٠٬٠٠٠١٢٬٠٠٠٬٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٥٠٬٠٠٠-١٥٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٣٬٠٥٠٬٠٠٠-٢٩٬١٥٠٬٠٠٠١٢٬٢٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة الطرق٣
٤٬٥٠٠٬٠٠٠-١٨٬٠٠٠٬٠٠٠٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠صيانة طرق دولية١

١٢٬٦٠٠٬٠٠٠-٥٠٬٤٠٠٬٠٠٠٦٣٬٠٠٠٬٠٠٠صيانة طرق رئيسية٢

٥٬٠٤٠٬٠٠٠-٢٠٬١٦٠٬٠٠٠٢٥٬٢٠٠٬٠٠٠صيانة طرق ثانوية٣

١٤٬٤٠٠٬٠٠٠-٥٧٬٦٠٠٬٠٠٠٧٢٬٠٠٠٬٠٠٠صيانة طرق داخلية٤

١٣٬٥٠٠٬٠٠٠-٥٤٬٠٠٠٬٠٠٠٦٧٬٥٠٠٬٠٠٠صيانة طرق اخرى٩

ـ  محلية  

٥٠٬٠٤٠٬٠٠٠-٣٢٠٠٬١٦٠٬٠٠٠٢٥٠٬٢٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
٧٢٬٠٠٠-٢٨٨٬٠٠٠٣٦٠٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٧٢٬٠٠٠-٦٢٨٨٬٠٠٠٣٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٦٬٠٠٠-٥٤٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٦٬٠٠٠-٧٥٤٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٣٬١٦٨٬٠٠٠-٢٢٨٢٠٩٬٦٥٢٬٠٠٠٢٦٢٬٨٢٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٦٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٤٠٠٬٠٠٠-١٬٦٠٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

١٦٬٠٠٠-٦٤٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٤١٦٬٠٠٠-١١٬٦٦٤٬٠٠٠٢٬٠٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤١٦٬٠٠٠-٢٢٩١٬٦٦٤٬٠٠٠٢٬٠٨٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٩٬٥٢٠٬٢٩٥-٤٥١٢٢٢٦٬٤٨٩٬٤٥٥٢٨٦٬٠٠٩٬٧٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٩٬٥٢٠٬٢٩٥-٢٢٢٦٬٤٨٩٬٤٥٥٢٨٦٬٠٠٩٬٧٥٠مجموع الفصل رقم  

٧٦٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٤٬٨٧٥-١١٬٣٧٥١٦٬٢٥٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٤٬٨٧٥-١١١٬٣٧٥١٦٬٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٣٬٦٠٠-٨٬٤٠٠١٢٬٠٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

٩٠٠-٢٬١٠٠٣٬٠٠٠تجهيزات فنية يدوية٢

٣٬٦٠٠-٨٬٤٠٠١٢٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٨٬١٠٠-٢١٨٬٩٠٠٢٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٣٬٤٠٠-١٣٬٦٠٠١٧٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٬٤٠٠-٣١٣٬٦٠٠١٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
١٬٨٠٠-٤٬٢٠٠٦٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

١٬٨٠٠-٥٤٬٢٠٠٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
٩٠٠-٢٬١٠٠٣٬٠٠٠تجهيزات اخرى١

٩٠٠-٩٢٬١٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٩٬٠٧٥-٢٢٦٥٠٬١٧٥٦٩٬٢٥٠مجموع البند  رقم  

٧٦٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٢٬٠٠٠-٦٬٠٠٠٨٬٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٬٠٠٠-٢٦٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
١٬٦٠٠-٦٬٤٠٠٨٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

١٬٦٠٠-٦٦٬٤٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٨٠٠-٧٬٢٠٠٨٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٨٠٠-٧٧٬٢٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٩٦٠-٣٬٨٤٠٤٬٨٠٠صيانة وسائل النقل١

٩٦٠-٨٣٬٨٤٠٤٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٨٠٠-٣٬٢٠٠٤٬٠٠٠صيانة اخرى١

٨٠٠-٩٣٬٢٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٬١٦٠-٢٢٨٢٦٬٦٤٠٣٢٬٨٠٠مجموع البند  رقم  

٧٦٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٢٠٠٬٠٠٠-٨٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

٢٠٠٬٠٠٠-١٨٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٠٠٬٠٠٠-٢٢٩٨٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٢٥٬٢٣٥-٦٦١٨٧٦٬٨١٥١٬١٠٢٬٠٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٥٬٢٣٥-٣٨٧٦٬٨١٥١٬١٠٢٬٠٥٠مجموع الفصل رقم  

٧٧٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٥٬١٠٠-١١٬٩٠٠١٧٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٥٬١٠٠-١١١٬٩٠٠١٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٦٠٠٬٠٠٠-١٬٤٠٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

١٢٠٬٠٠٠-٢٨٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٧٢٠٬٠٠٠-٢١٬٦٨٠٬٠٠٠٢٬٤٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٢٠٬٠٠٠-٨٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٢٠٬٠٠٠-٣٨٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٢٬٢٥٠-٥٬٢٥٠٧٬٥٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٢٬٢٥٠-٥٥٬٢٥٠٧٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
٢٦٬١٧٥-٦١٬٠٧٥٨٧٬٢٥٠تجهيزات اخرى١

٢٦٬١٧٥-٩٦١٬٠٧٥٨٧٬٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٧٣٬٥٢٥-٢٢٦١٬٨٣٨٬٢٢٥٢٬٦١١٬٧٥٠مجموع البند  رقم  

٧٧١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١١٬٢٥٠-٣٣٬٧٥٠٤٥٬٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١١٬٢٥٠-٢٣٣٬٧٥٠٤٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة الطرق٣
١٬١٢٥-٣٬٣٧٥٤٬٥٠٠صيانة طرق داخلية٤

١٬١٢٥-٣٣٬٣٧٥٤٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
٤٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٥٣٠٬٠٠٠٢٬٤٧٠٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦٤٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٥٣٠٬٠٠٠٢٬٤٧٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٤٬٥٠٠-٤٠٬٥٠٠٤٥٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٤٬٥٠٠-٧٤٠٬٥٠٠٤٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٧٬٢٠٠-٢٨٬٨٠٠٣٦٬٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٧٬٢٠٠-٨٢٨٬٨٠٠٣٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١٠٬٥٠٠-٣٢٬٠٠٠٤٢٬٥٠٠صيانة اخرى١

١٠٬٥٠٠-٩٣٢٬٠٠٠٤٢٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٤٬١٣٨٬٤٢٥١٬٧٠٣٬٠٠٠٢٬٤٣٥٬٤٢٥مجموع البند  رقم  

٧٧٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٥٠٬٠٠٠-٢٠٠٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجهيزات١

٥٠٬٠٠٠-١٢٠٠٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠٬٠٠٠-٢٢٩٢٠٠٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥٤١٦٬١٧٦٬٦٥٠٤٬٥٦٤٬٧٥٠١٬٦١١٬٩٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٦٬١٧٦٬٦٥٠٤٬٥٦٤٬٧٥٠١٬٦١١٬٩٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٧٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٩٬٠٠٠-٢١٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٩٬٠٠٠-١٢١٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
١٨٬٠٠٠-٤٢٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

٥٤٠-١٬٢٦٠١٬٨٠٠تجهيزات فنية يدوية٢

١٬٨٠٠-٤٬٢٠٠٦٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٢٠٬٣٤٠-٢٤٧٬٤٦٠٦٧٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٥٠٬٠٠٠-٧٠٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٥٠٬٠٠٠-٣٧٠٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
١٬٨٠٠-٤٬٢٠٠٦٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

١٬٨٠٠-٥٤٬٢٠٠٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
٤٥٬٠٠٠-١٠٥٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠تجهيزات اخرى١

(بما فيها المسابح الشعبية )

٤٥٬٠٠٠-٩١٠٥٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٦٬١٤٠-٢٢٦٢٤٧٬٦٦٠٣٧٣٬٨٠٠مجموع البند  رقم  

٧٧٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٢٢٬٤٠٠٬٠٠٠٢٢٬٤٠٠٬٠٠٠انشاءات اراضي١

١٢٢٬٤٠٠٬٠٠٠٢٢٬٤٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات اخرى٩
١٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠انشاءات اخرى١

٩١٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٧٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٣٢٬٠٠٠-٩٦٬٠٠٠١٢٨٬٠٠٠صيانة االراضي١

٣٢٬٠٠٠-١٩٦٬٠٠٠١٢٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة االبنية٢
٢٬٠٠٠-٦٬٠٠٠٨٬٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢٬٠٠٠-٢٦٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
٤٬٨٠٠-١٩٬٢٠٠٢٤٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٤٬٨٠٠-٦١٩٬٢٠٠٢٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٢٬٤٠٠-٢١٬٦٠٠٢٤٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٢٬٤٠٠-٧٢١٬٦٠٠٢٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٬٦٠٠-٦٬٤٠٠٨٬٠٠٠صيانة وسائل النقل١

١٬٦٠٠-٨٦٬٤٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢٬٤٠٠-٩٬٦٠٠١٢٬٠٠٠صيانة اخرى١

٢٬٤٠٠-٩٩٬٦٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٥٬٢٠٠-٢٢٨١٥٨٬٨٠٠٢٠٤٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٧٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٢٬٤٠٠-٩٬٦٠٠١٢٬٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجهيزات١

٣٦٠٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠٢٤٠٬٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

١٦٠٬٠٠٠-٦٤٠٬٠٠٠٨٠٠٬٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١١٬٠٠٩٬٦٠٠٩٣٢٬٠٠٠٧٧٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩١٬٠٠٩٬٦٠٠٩٣٢٬٠٠٠٧٧٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

٩٣٬٧٤٠-٤٥٢١٢٣٬٩١٦٬٠٦٠٢٤٬٠٠٩٬٨٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٩٣٬٧٤٠-٥٢٣٬٩١٦٬٠٦٠٢٤٬٠٠٩٬٨٠٠مجموع الفصل رقم  

٥٨٬٢٣٩٬٠٧٠-٩٢٥٧٬٥٠٦٬٢٨٠٣١٥٬٧٤٥٬٣٥٠مجموع الباب  رقم  

٧٧٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٠

١

٢١٠

الجزء الثاني (أ)

وزارة الدفاع الوطني
االدارة المركزية والغرفة العسكرية

الدفاع العسكري

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٣٬٩٦٠-٩٬٢٤٠١٣٬٢٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٣٬٩٦٠-١٩٬٢٤٠١٣٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
١٣٬٨٠٠١٣٬٨٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣١٣٬٨٠٠١٣٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
٩٠٠-٢٬١٠٠٣٬٠٠٠تجهيزات اخرى١

٩٠٠-٩٢٬١٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٬٨٦٠-٢٢٦٢٥٬١٤٠٣٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٧٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٠

١

٢١٠

الجزء الثاني (أ)

وزارة الدفاع الوطني
االدارة المركزية والغرفة العسكرية

الدفاع العسكري

صيانة ٢٢٨

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٨٬٠٠٠-٣٢٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٬٠٠٠-٨٣٢٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٩٦٠-٣٬٨٤٠٤٬٨٠٠صيانة اخرى١

٩٦٠-٩٣٬٨٤٠٤٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٬٩٦٠-٢٢٨٤٧٬٨٤٠٥٦٬٨٠٠مجموع البند  رقم  

١٣٬٨٢٠-٢١٠٧٢٬٩٨٠٨٦٬٨٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٣٬٨٢٠-١٧٢٬٩٨٠٨٦٬٨٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٧٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٠

٢

٢١٠

الجزء الثاني (أ)

وزارة الدفاع الوطني
الجيش

الدفاع العسكري

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
١٤٨٬٥٠٠-٣٤٦٬٥٠٠٤٩٥٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

١٤٨٬٥٠٠-١٣٤٦٬٥٠٠٤٩٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
١٤٬٦٢١٬١٥٥-١٠٬٧٨٢٬٦٩٥٢٥٬٤٠٣٬٨٥٠تجهيزات فنية متخصصة١

٥٣٧٬٠٠٠-١٬٢٥٣٬٠٠٠١٬٧٩٠٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

١٥٬١٥٨٬١٥٥-٢١٢٬٠٣٥٬٦٩٥٢٧٬١٩٣٬٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
١٬٤٨٠٬٠٠٠١٬٤٨٠٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣١٬٤٨٠٬٠٠٠١٬٤٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٦٧٬٥٠٠-١٥٧٬٥٠٠٢٢٥٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٦٧٬٥٠٠-٥١٥٧٬٥٠٠٢٢٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
٢٢٢٬٠٠٠-٥١٨٬٠٠٠٧٤٠٬٠٠٠تجهيزات اخرى١

٢٢٢٬٠٠٠-٩٥١٨٬٠٠٠٧٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٬٥٩٦٬١٥٥-٢٢٦١٤٬٥٣٧٬٦٩٥٣٠٬١٣٣٬٨٥٠مجموع البند  رقم  

٧٨٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٠

٢

٢١٠

الجزء الثاني (أ)

وزارة الدفاع الوطني
الجيش

الدفاع العسكري

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء ابنية٢
١٥٬٦٢٥٬٠٠٠-٦٬٨٧٥٬٠٠٠٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

١٥٬٦٢٥٬٠٠٠-٢٦٬٨٧٥٬٠٠٠٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاء طرق٣
٢٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠انشاء طرق اخرى٩

٣٢٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات مائية٤
٩٥٠٬٠٠٠-٥٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠انشاءات مياه الشفة١

٩٥٠٬٠٠٠-٤٥٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات كهربائية٥
١٥٠٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠انشاءات كهربائية لمحطات التحويل٢

٥١٥٠٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٬٥٧٥٬٠٠٠-٢٢٧٩٬٠٧٥٬٠٠٠٢٥٬٦٥٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٨١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٠

٢

٢١٠

الجزء الثاني (أ)

وزارة الدفاع الوطني
الجيش

الدفاع العسكري

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٬١٦٥٬٠٠٠-٤٬٨٣٠٬٠٠٠٥٬٩٩٥٬٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

١٬١٦٥٬٠٠٠-٢٤٬٨٣٠٬٠٠٠٥٬٩٩٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
٨٤٨٬٠٠٠٨٤٨٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦٨٤٨٬٠٠٠٨٤٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
١٬٢٠٠٬٠٠٠٢٩٧٬٠٠٠٩٠٣٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧١٬٢٠٠٬٠٠٠٢٩٧٬٠٠٠٩٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٣٬٦٠٠٬٠٠٠-١٤٬٤٠٠٬٠٠٠١٨٬٠٠٠٬٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٣٬٦٠٠٬٠٠٠-٨١٤٬٤٠٠٬٠٠٠١٨٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٤٬٠٠٠-١٦٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠صيانة اخرى١

٤٬٠٠٠-٩١٦٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٬٨٦٦٬٠٠٠-٢٢٨٢١٬٢٩٤٬٠٠٠٢٥٬١٦٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٨٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٢٨٬٠٠٠-١١٢٬٠٠٠١٤٠٬٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٢٨٬٠٠٠-١١١٢٬٠٠٠١٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٨٬٠٠٠-٢٢٩١١٢٬٠٠٠١٤٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٦٬٠٦٥٬١٥٥-٢١٠٤٥٬٠١٨٬٦٩٥٨١٬٠٨٣٬٨٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٦٬٠٦٥٬١٥٥-٢٤٥٬٠١٨٬٦٩٥٨١٬٠٨٣٬٨٥٠مجموع الفصل رقم  

٧٨٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٠

٣

٣٣٦

الجزء الثاني (أ)

وزارة الدفاع الوطني
المحاكم العسكرية

المحاكم الخاصة

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
١٬٨٠٠-٨٬٤٠٠١٠٬٢٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

١٬٨٠٠-١٨٬٤٠٠١٠٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٣٬٥٠٠١٬٧٠٠١٬٨٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

٢٣٬٥٠٠١٬٧٠٠١٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٢٠٬٠٠٠١٣٬٢٠٠٦٬٨٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٢٠٬٠٠٠١٣٬٢٠٠٦٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٢٬١٢٤-٣٬٥٠٠٥٬٦٢٤تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٢٬١٢٤-٥٣٬٥٠٠٥٬٦٢٤مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
١٣٬٠٠٠-٧٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠تجهيزات اخرى١

١٣٬٠٠٠-٩٧٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٬٣٢٤-٢٢٦٤٢٬٤٠٠٥٠٬٧٢٤مجموع البند  رقم  

٧٨٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٠

٣

٣٣٦

الجزء الثاني (أ)

وزارة الدفاع الوطني
المحاكم العسكرية

المحاكم الخاصة

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٨٠٠-٨٬٠٠٠٨٬٨٠٠صيانة ابنية ادارية١

٨٠٠-٢٨٬٠٠٠٨٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٧٬٠٠٠٤٬٢٠٠٢٬٨٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧٧٬٠٠٠٤٬٢٠٠٢٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٤٬٠٠٠٣٬٤٠٠٦٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٤٬٠٠٠٣٬٤٠٠٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٩٬٠٠٠١٦٬٤٠٠٢٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

٥٬٧٢٤-٣٣٦٦١٬٤٠٠٦٧٬١٢٤مجموع الوظيفة رقم  

٥٬٧٢٤-٣٦١٬٤٠٠٦٧٬١٢٤مجموع الفصل رقم  

٧٨٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٠

٤

٢١٠

الجزء الثاني (أ)

وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

الدفاع العسكري

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٣٬٠٥٠-٧٬٧٠٠١٠٬٧٥٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٣٬٠٥٠-١٧٬٧٠٠١٠٬٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٧٬٤٢٥-١٧٬٣٢٥٢٤٬٧٥٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٧٬٤٢٥-٢١٧٬٣٢٥٢٤٬٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٧٥٠-٧٠٬٠٠٠٧٠٬٧٥٠تجهيزات للمعلوماتية١

٧٥٠-٣٧٠٬٠٠٠٧٠٬٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٦٬٠٥٠-١١٬٩٠٠١٧٬٩٥٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٦٬٠٥٠-٥١١٬٩٠٠١٧٬٩٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
٢٬٩٢٥-٦٬٨٢٥٩٬٧٥٠تجهيزات اخرى١

٢٬٩٢٥-٩٦٬٨٢٥٩٬٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٠٬٢٠٠-٢٢٦١١٣٬٧٥٠١٣٣٬٩٥٠مجموع البند  رقم  

٧٨٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٠

٤

٢١٠

الجزء الثاني (أ)

وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

الدفاع العسكري

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٦٬٠٠٠-٦٤٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٦٬٠٠٠-٢٦٤٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
٤٠٠-٢٢٬٠٠٠٢٢٬٤٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٤٠٠-٦٢٢٬٠٠٠٢٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٣٢٬٠٠٠٢٩٬٦٠٠٢٬٤٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧٣٢٬٠٠٠٢٩٬٦٠٠٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٢٠٬٠٠٠-١١٦٬٠٠٠١٣٦٬٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٢٠٬٠٠٠-٨١١٦٬٠٠٠١٣٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٤٬٠٠٠-٢٢٨٢٣٤٬٠٠٠٢٦٨٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٤٬٢٠٠-٢١٠٣٤٧٬٧٥٠٤٠١٬٩٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٤٬٢٠٠-٤٣٤٧٬٧٥٠٤٠١٬٩٥٠مجموع الفصل رقم  

٧٨٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٠

٥

٢١٠

الجزء الثاني (أ)

وزارة الدفاع الوطني
المفتشية العامة

الدفاع العسكري

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
١٬٨٠٠-٨٬٤٠٠١٠٬٢٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

١٬٨٠٠-١٨٬٤٠٠١٠٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٢٬٢٠٠-٧٬٠٠٠٩٬٢٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٢٬٢٠٠-٢٧٬٠٠٠٩٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٦٬٠٠٠٥٬١٠٠٩٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٦٬٠٠٠٥٬١٠٠٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٢٢٥-١٬٥٧٥١٬٨٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٢٢٥-٥١٬٥٧٥١٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٬٣٢٥-٢٢٦٢٢٬٩٧٥٢٦٬٣٠٠مجموع البند  رقم  

٧٨٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٠

٥

٢١٠

الجزء الثاني (أ)

وزارة الدفاع الوطني
المفتشية العامة

الدفاع العسكري

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٦٬٠٠٠١٦٬٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢١٦٬٠٠٠١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
٥٬٠٠٠٤٬٠٠٠١٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦٥٬٠٠٠٤٬٠٠٠١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٥٬٠٠٠٤٬٠٠٠١٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧٥٬٠٠٠٤٬٠٠٠١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٦٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٬٣٢٥-٢١٠٤٨٬٩٧٥٥٠٬٣٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٬٣٢٥-٥٤٨٬٩٧٥٥٠٬٣٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٨٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٠

٦

٢١٠

الجزء الثاني (أ)

وزارة الدفاع الوطني
المجلس العسكري

الدفاع العسكري

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
١٬٠٢٠-٢٬٣٨٠٣٬٤٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

١٬٠٢٠-١٢٬٣٨٠٣٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٥٬٥٠٠٤٬٤٥٠١٬٠٥٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٥٬٥٠٠٤٬٤٥٠١٬٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٥١٠-١٬١٩٠١٬٧٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٥١٠-٥١٬١٩٠١٬٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
١٥٠-١٬٠٥٠١٬٢٠٠تجهيزات اخرى١

١٥٠-٩١٬٠٥٠١٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٣٠-٢٢٦١٠٬١٢٠١٠٬٧٥٠مجموع البند  رقم  

٧٩٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٠

٦

٢١٠

الجزء الثاني (أ)

وزارة الدفاع الوطني
المجلس العسكري

الدفاع العسكري

صيانة ٢٢٨

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٢٬٠٠٠١٬٦٠٠٤٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧٢٬٠٠٠١٬٦٠٠٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٤٬٤٠٠٤٬٤٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٤٬٤٠٠٤٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٦٬٤٠٠٦٬٠٠٠٤٠٠مجموع البند  رقم  

٢٣٠-٢١٠١٦٬٥٢٠١٦٬٧٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٠-٦١٦٬٥٢٠١٦٬٧٥٠مجموع الفصل رقم  

٣٦٬١٤٠٬٤٥٤-١٠٤٥٬٥٦٦٬٣٢٠٨١٬٧٠٦٬٧٧٤مجموع الباب  رقم  

٧٩١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١١

١

٩٨١

الجزء الثاني (أ)

وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية االدارية المشتركة

تعليم غير مصنف

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٩٬٨٠٠٩٬٠٠٠٨٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

١٩٬٨٠٠٩٬٠٠٠٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٤٬٢٠٠٤٬٢٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

٢٤٬٢٠٠٤٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٢١٬٢٥٠٢١٬٢٥٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٢١٬٢٥٠٢١٬٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٣٥٬٢٥٠٣٠٬٢٥٠٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٩٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 التجهيزات الفنية٦
٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٥٬٠٠٠١٢٬٠٠٠٣٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٨١٥٠٬٢٥٠٤٢٬٢٥٠٨٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٥٠٬٢٥٠٤٢٬٢٥٠٨٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٩٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١١

٢

٩٨١

الجزء الثاني (أ)

وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتربية

تعليم غير مصنف

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
١٢٬٧٥٠-٢٩٬٧٥٠٤٢٬٥٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

١٢٬٧٥٠-١٢٩٬٧٥٠٤٢٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
١٢٬٧٥٠-٢٩٬٧٥٠٤٢٬٥٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

١٢٬٧٥٠-٢٢٩٬٧٥٠٤٢٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٢٬٣٨٨٬٥٠٠٢٥٬٥٠٠٢٬٣٦٣٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

 منها شراء حقوق استعمال برامج وانظمة 
 مايكروسوفت شاملة للضريبة على القيمة

المضافه

٢٬٣٦٣٬٠٠٠

٣٢٬٣٨٨٬٥٠٠٢٥٬٥٠٠٢٬٣٦٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢٬٤٤٨٬٠٠٠١١٠٬٥٠٠٢٬٣٣٧٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

٧٩٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٤٦٦٬٠٠٠-١٬٨٦٤٬٠٠٠٢٬٣٣٠٬٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

 ـ  مساهمة لمجلس االنماء واالعمار لتأمين 
 اعمال النظافة والصيانة والتشغيل لمبنى
وزارة التربية والتعليم العالي المركزي

٤٦٦٬٠٠٠-٢١٬٨٦٤٬٠٠٠٢٬٣٣٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٥٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧٥٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٦٦٬٠٠٠-٢٢٨٢٬٣٦٤٬٠٠٠٢٬٨٣٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٨١٤٬٨١٢٬٠٠٠٢٬٩٤٠٬٥٠٠١٬٨٧١٬٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٤٬٨١٢٬٠٠٠٢٬٩٤٠٬٥٠٠١٬٨٧١٬٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٩٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١١

٣

٩١٢

الجزء الثاني (أ)

وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي

التعليم األساسي

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٣٦٠٬٠٠٠-٨٤٠٬٠٠٠١٬٢٠٠٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٣٦٠٬٠٠٠-١٨٤٠٬٠٠٠١٬٢٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٤٥٬٠٠٠-١٠٥٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

(خاص بالمعوقين)

٤٥٬٠٠٠-٢١٠٥٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٦٠٠٬٠٠٠٦٠٠٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٦٠٠٬٠٠٠٦٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
٤٥٬٠٠٠-١٠٥٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠تجهيزات اخرى١

(خاص بالمعوقين )

٤٥٬٠٠٠-٩١٠٥٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٥٠٬٠٠٠-٢٢٦١٬٦٥٠٬٠٠٠٢٬١٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٩٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٢٥٬٠٠٠-٣٧٥٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

(خاص بالمعوقين )

١٢٥٬٠٠٠-٢٣٧٥٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات اخرى٩
١٦٠٬٠٠٠١٦٠٬٠٠٠انشاءات اخرى١

٩١٦٠٬٠٠٠١٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٥٬٠٠٠-٢٢٧٥٣٥٬٠٠٠٦٦٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٧٥٬٠٠٠-٩١٢٢٬١٨٥٬٠٠٠٢٬٧٦٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٧٥٬٠٠٠-٣٢٬١٨٥٬٠٠٠٢٬٧٦٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٩٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
١٣٥٬٠٠٠-٣١٥٬٠٠٠٤٥٠٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

١٣٥٬٠٠٠-١٣١٥٬٠٠٠٤٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٣٦٬٠٠٠-٨٤٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

(خاص بالمعوقين)

٣٦٬٠٠٠-٢٨٤٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
٣٦٬٠٠٠-٨٤٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠تجهيزات اخرى١

(خاص بالمعوقين)

٣٦٬٠٠٠-٩٨٤٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٠٧٬٠٠٠-٢٢٦٤٨٣٬٠٠٠٦٩٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٩٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٢٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠انشاءات اخرى١

(خاص بالمعوقين)

٩٢٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٢٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٠٧٬٠٠٠-٩٢٢٦٨٣٬٠٠٠٨٩٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٧٬٠٠٠-٤٦٨٣٬٠٠٠٨٩٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٩٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١١

٥

٩٤١

الجزء الثاني (أ)

وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي

التعليم الجامعي

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
١٬٨٠٠-٤٬٢٠٠٦٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

١٬٨٠٠-١٤٬٢٠٠٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٢٬٧٠٠-٦٬٣٠٠٩٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٢٬٧٠٠-٢٦٬٣٠٠٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٩٬٠٠٠٩٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٩٬٠٠٠٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٬٥٠٠-٢٢٦١٩٬٥٠٠٢٤٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٠٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 تجهيزات للمعلوماتية٧
٣٤٬٠٠٠٣٤٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧٣٤٬٠٠٠٣٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٣٤٬٠٠٠٣٤٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٬٥٠٠-٩٤١٥٣٬٥٠٠٥٨٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٬٥٠٠-٥٥٣٬٥٠٠٥٨٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٠١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١١

٦

٩٢٣

الجزء الثاني (أ)

وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

التعليم الثانوي المهني والتقني 

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٨١٬٠٠٠-١٨٩٬٠٠٠٢٧٠٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٨١٬٠٠٠-١١٨٩٬٠٠٠٢٧٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٥٬٠٠٠-١٧٥٬٠٠٠١٨٠٬٠٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

٤٬٥٠٠-١٠٬٥٠٠١٥٬٠٠٠تجهيزات فنية يدوية٢

٢٬٧٠٠-٦٬٣٠٠٩٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

١٢٬٢٠٠-٢١٩١٬٨٠٠٢٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٣٦٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٣٦٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٢٬٤٠٠-٥٬٦٠٠٨٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٢٬٤٠٠-٥٥٬٦٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٥٬٦٠٠-٢٢٦٤٢٢٬٤٠٠٥١٨٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٠٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١١

٦

٩٢٣

الجزء الثاني (أ)

وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

التعليم الثانوي المهني والتقني 

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٦٬٠٠٠-٦٤٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٣٠٬٠٠٠-١٢٠٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٤٦٬٠٠٠-٢١٨٤٬٠٠٠٢٣٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٢٬٤٠٠-٩٬٦٠٠١٢٬٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٢٬٤٠٠-٨٩٬٦٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٨٬٤٠٠-٢٢٨٢٠٥٬٦٠٠٢٥٤٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٤٤٬٠٠٠-٩٢٣٦٢٨٬٠٠٠٧٧٢٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٤٤٬٠٠٠-٦٦٢٨٬٠٠٠٧٧٢٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١١٨٬٤١١٬٧٥٠٧٬٤٦٢٬٧٥٠٩٤٩٬٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٨٠٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٢

١

٧٦٠

الجزء الثاني (أ)

وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الصحة غير المصنفة

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
١٨٬٠٠٠-٧٢٬٠٠٠٩٠٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

١٨٬٠٠٠-١٧٢٬٠٠٠٩٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
١٥٠٬٠٠٠-٦٠٠٬٠٠٠٧٥٠٬٠٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

١٢٬٠٠٠-٤٨٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

١٦٢٬٠٠٠-٢٦٤٨٬٠٠٠٨١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٤٥٠٬٠٠٠٣٧٥٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٤٥٠٬٠٠٠٣٧٥٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٦٬٠٠٠-٢٤٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٦٬٠٠٠-٥٢٤٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
٢٤٠-٩٦٠١٬٢٠٠تجهيزات اخرى١

٢٤٠-٩٩٦٠١٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٬٢٤٠-٢٢٦١٬١٩٤٬٩٦٠١٬٣٠٦٬٢٠٠مجموع البند  رقم  

٨٠٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١١٦٬٠٠٠-٤٦٤٬٠٠٠٥٨٠٬٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٠٬٨٠٠-٤٣٬٢٠٠٥٤٬٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

١٢٦٬٨٠٠-٢٥٠٧٬٢٠٠٦٣٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
٣٥٬٠٠٠٣٥٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦٣٥٬٠٠٠٣٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
١٢٠٬٠٠٠-١٢٠٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

١٢٠٬٠٠٠-٧١٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٧٬٠٠٠-٢٨٬٠٠٠٣٥٬٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٧٬٠٠٠-٨٢٨٬٠٠٠٣٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٨٠٠-٣٬٢٠٠٤٬٠٠٠صيانة اخرى١

٨٠٠-٩٣٬٢٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٥٤٬٦٠٠-٢٢٨٥٧٣٬٤٠٠٨٢٨٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٦٥٬٨٤٠-٧٦٠١٬٧٦٨٬٣٦٠٢٬١٣٤٬٢٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٦٥٬٨٤٠-١١٬٧٦٨٬٣٦٠٢٬١٣٤٬٢٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٠٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٢

٢

٧٢٥

الجزء الثاني (أ)

وزارة الصحة العامة
المختبر المركزي للصحة العامة

المختبرات

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٣٠٠-٧٠٠١٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٣٠٠-١٧٠٠١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٣٠٠-٧٠٠١٬٠٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

٣٠٠-٧٠٠١٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٦٠٠-٢١٬٤٠٠٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
١٬٠٠٠١٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣١٬٠٠٠١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٣٠٠-٧٠٠١٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٣٠٠-٥٧٠٠١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٢٠٠-٢٢٦٣٬٨٠٠٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٠٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٢

٢

٧٢٥

الجزء الثاني (أ)

وزارة الصحة العامة
المختبر المركزي للصحة العامة

المختبرات

صيانة ٢٢٨

صيانة التجهيزات الفنية٦
١٬٠٠٠١٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦١٬٠٠٠١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
١٬٠٠٠١٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧١٬٠٠٠١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢٠٠-٨٠٠١٬٠٠٠صيانة اخرى١

٢٠٠-٩٨٠٠١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٠٠-٢٢٨٢٬٨٠٠٣٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٬٤٠٠-٧٢٥٦٬٦٠٠٨٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٬٤٠٠-٢٦٬٦٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٣٦٧٬٢٤٠-١٢١٬٧٧٤٬٩٦٠٢٬١٤٢٬٢٠٠مجموع الباب  رقم  

٨٠٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٣

١

٤١١

الجزء الثاني (أ)

وزارة االقتصاد و التجارة
االقتصاد و التجارة

االقتصاد العام

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٢٠٬٥٠٠-٢٤٬٥٠٠٤٥٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٢٠٬٥٠٠-١٢٤٬٥٠٠٤٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٤٬٥٠٠-١٠٬٥٠٠١٥٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٤٬٥٠٠-٢١٠٬٥٠٠١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٢٦٬٤٠٠٢٦٬٤٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٢٦٬٤٠٠٢٦٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٣٬٥٠٠-٤٬٩٠٠٨٬٤٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٣٬٥٠٠-٥٤٬٩٠٠٨٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
١٢٬٥٠٠-١٧٬٥٠٠٣٠٬٠٠٠تجهيزات اخرى١

١٢٬٥٠٠-٩١٧٬٥٠٠٣٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤١٬٠٠٠-٢٢٦٨٣٬٨٠٠١٢٤٬٨٠٠مجموع البند  رقم  

٨٠٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٣

١

٤١١

الجزء الثاني (أ)

وزارة االقتصاد و التجارة
االقتصاد و التجارة

االقتصاد العام

صيانة ٢٢٨

صيانة التجهيزات الفنية٦
٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٨٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧٨٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٨٨٬٠٠٠٨٨٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤١٬٠٠٠-٤١١١٧١٬٨٠٠٢١٢٬٨٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤١٬٠٠٠-١١٧١٬٨٠٠٢١٢٬٨٠٠مجموع الفصل رقم  

٤١٬٠٠٠-١٣١٧١٬٨٠٠٢١٢٬٨٠٠مجموع الباب  رقم  

٨٠٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٤

١

٤٢١

الجزء الثاني (أ)

وزارة الزراعة
المديرية االدارية المشتركة

الشؤون والخدمات الزراعية

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٦٬٧٥٠-١٥٬٧٥٠٢٢٬٥٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٦٬٧٥٠-١١٥٬٧٥٠٢٢٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
١٬٢٥٠٬٠٠٠-١٬٧٥٠٬٠٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

٣٬٣٧٥-٧٬٨٧٥١١٬٢٥٠تجهيزات فنية يدوية٢

١٥٬٠٠٠-٣٥٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

١٬٢٦٨٬٣٧٥-٢١٬٧٩٢٬٨٧٥٣٬٠٦١٬٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
١٨٧٬٥٠٠١٨٧٬٥٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣١٨٧٬٥٠٠١٨٧٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٤٬٥٠٠-١٠٬٥٠٠١٥٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٤٬٥٠٠-٥١٠٬٥٠٠١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
٣٩٬٠٠٠-٢١٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠تجهيزات اخرى١

٣٩٬٠٠٠-٩٢١٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٣١٨٬٦٢٥-٢٢٦٢٬٠٢٧٬٦٢٥٣٬٣٤٦٬٢٥٠مجموع البند  رقم  

٨١٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٤

١

٤٢١

الجزء الثاني (أ)

وزارة الزراعة
المديرية االدارية المشتركة

الشؤون والخدمات الزراعية

صيانة ٢٢٨

صيانة االراضي١
٢٠٠٬٠٠٠-٤٠٠٬٠٠٠٦٠٠٬٠٠٠صيانة االراضي١

٢٠٠٬٠٠٠-١٤٠٠٬٠٠٠٦٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة االبنية٢
١٦٬٦٠٠-٦٦٬٤٠٠٨٣٬٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٠٬٠٠٠-٤٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢٦٬٦٠٠-٢١٠٦٬٤٠٠١٣٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة االنشاءات المائية٤
١٦٬٠٠٠-٦٤٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠صيانة النشاءات مياه الري٢

١٦٬٠٠٠-٤٦٤٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
٣٠٠٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦٣٠٠٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
١١٦٬٥٥٠٢٥٬٠٠٠٩١٬٥٥٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧١١٦٬٥٥٠٢٥٬٠٠٠٩١٬٥٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٬٨٠٠-٨٧٬٢٠٠٨٩٬٠٠٠صيانة وسائل النقل١

١٬٨٠٠-٨٨٧٬٢٠٠٨٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١٥٬٠٠٠-٢٨٬٠٠٠٤٣٬٠٠٠صيانة اخرى١

١٥٬٠٠٠-٩٢٨٬٠٠٠٤٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٧٬٨٥٠-٢٢٨١٬١٠٢٬١٥٠١٬٢٢٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨١١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٥٠٬٠٠٠-٥٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٥٠٬٠٠٠-١٥٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠٬٠٠٠-٢٢٩٥٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٬٤٨٦٬٤٧٥-٤٢١٣٬١٧٩٬٧٧٥٤٬٦٦٦٬٢٥٠مجموع الوظيفة رقم  

١٬٤٨٦٬٤٧٥-١٣٬١٧٩٬٧٧٥٤٬٦٦٦٬٢٥٠مجموع الفصل رقم  

٨١٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٢٬٢٥٠٬٠٠٠-٧٥٠٬٠٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠انشاءات اراضي١

٢٬٢٥٠٬٠٠٠-١٧٥٠٬٠٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات مائية٤
١٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠انشاءات مياه الري٢

٤١٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٬٢٥٠٬٠٠٠-٢٢٧٨٥٠٬٠٠٠٣٬١٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٬٢٥٠٬٠٠٠-٤٢٢١٨٥٠٬٠٠٠٣٬١٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٬٢٥٠٬٠٠٠-٢٨٥٠٬٠٠٠٣٬١٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨١٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٤

٣

٤٢١٢

الجزء الثاني (أ)

وزارة الزراعة
المديرية العامة للتعاونيات

تنمية القطاع الزراعي

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٦٬٣٧٥-١٤٬٨٧٥٢١٬٢٥٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٦٬٣٧٥-١١٤٬٨٧٥٢١٬٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٥٬٤٠٠-١٢٬٦٠٠١٨٬٠٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

١٬٨٠٠-٤٬٢٠٠٦٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٧٬٢٠٠-٢١٦٬٨٠٠٢٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للنقل٤
١٩٬٥٠٠-٤٥٬٥٠٠٦٥٬٠٠٠تجهيزات للنقل١

١٩٬٥٠٠-٤٤٥٬٥٠٠٦٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٤٬٣٠٠-٤٬٢٠٠٨٬٥٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٤٬٣٠٠-٥٤٬٢٠٠٨٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٧٬٣٧٥-٢٢٦٩٣٬٣٧٥١٣٠٬٧٥٠مجموع البند  رقم  

٨١٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٤

٣

٤٢١٢

الجزء الثاني (أ)

وزارة الزراعة
المديرية العامة للتعاونيات

تنمية القطاع الزراعي

صيانة ٢٢٨

صيانة التجهيزات الفنية٦
٢٬٠٠٠-٦٬٠٠٠٨٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٢٬٠٠٠-٦٦٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٢٬٠٠٠-٦٬٠٠٠٨٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٢٬٠٠٠-٧٦٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٬٦٠٠-٦٬٤٠٠٨٬٠٠٠صيانة وسائل النقل١

١٬٦٠٠-٨٦٬٤٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٬٦٠٠-٢٢٨١٨٬٤٠٠٢٤٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢٬٩٧٥-٤٢١٢١١١٬٧٧٥١٥٤٬٧٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٢٬٩٧٥-٣١١١٬٧٧٥١٥٤٬٧٥٠مجموع الفصل رقم  

٣٬٧٧٩٬٤٥٠-١٤٤٬١٤١٬٥٥٠٧٬٩٢١٬٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٨١٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٥

١

٤٦١

الجزء الثاني (أ)

وزارة االتصاالت
البريد

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
١٬١١٠-١٬٨٩٠٣٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

١٬١١٠-١١٬٨٩٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٥٥٥-٩٤٥١٬٥٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

٨٨٨-١٬٥١٢٢٬٤٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

١٬٤٤٣-٢٢٬٤٥٧٣٬٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
١٨٠-١٬٦٢٠١٬٨٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

١٨٠-٣١٬٦٢٠١٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٣٣٣-٥٦٧٩٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٣٣٣-٥٥٦٧٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٬٠٦٦-٢٢٦٦٬٥٣٤٩٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٥

١

٤٦١

الجزء الثاني (أ)

وزارة االتصاالت
البريد

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

صيانة ٢٢٨

صيانة التجهيزات الفنية٦
٣٠٠-٢٬٧٠٠٣٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٣٠٠-٦٢٬٧٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٣٠٠-٢٬٧٠٠٣٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٣٠٠-٧٢٬٧٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٬٧٣٦-٤٬٤٦٤٦٬٢٠٠صيانة وسائل النقل١

١٬٧٣٦-٨٤٬٤٦٤٦٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢٢٤-٥٧٦٨٠٠صيانة اخرى١

٢٢٤-٩٥٧٦٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٬٥٦٠-٢٢٨١٠٬٤٤٠١٣٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٬٦٢٦-٤٦١١٦٬٩٧٤٢٢٬٦٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٬٦٢٦-١١٦٬٩٧٤٢٢٬٦٠٠مجموع الفصل رقم  

٥٬٦٢٦-١٥١٦٬٩٧٤٢٢٬٦٠٠مجموع الباب  رقم  

٨١٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٦

١

٤١٢

الجزء الثاني (أ)

وزارة العمل
العمل

العمالة

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
١٣٬٥٠٠-٣١٬٥٠٠٤٥٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

١٣٬٥٠٠-١٣١٬٥٠٠٤٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٥٬٤٠٠-١٢٬٦٠٠١٨٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٥٬٤٠٠-٢١٢٬٦٠٠١٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
١٥٠٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣١٥٠٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
١٬٨٠٠-٤٬٢٠٠٦٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

١٬٨٠٠-٥٤٬٢٠٠٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
٣٠٠-٢٬١٠٠٢٬٤٠٠تجهيزات اخرى١

٣٠٠-٩٢٬١٠٠٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢١٬٠٠٠-٢٢٦٢٠٠٬٤٠٠٢٢١٬٤٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٦

١

٤١٢

الجزء الثاني (أ)

وزارة العمل
العمل

العمالة

صيانة ٢٢٨

صيانة التجهيزات الفنية٦
١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٥٠٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠٤٤٠٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧٥٠٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠٤٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٤٨٠-١٬٩٢٠٢٬٤٠٠صيانة وسائل النقل١

٤٨٠-٨١٬٩٢٠٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٤٨٠-١٬٩٢٠٢٬٤٠٠صيانة اخرى١

٤٨٠-٩١٬٩٢٠٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٥١٥٬٨٤٠٧٦٬٨٠٠٤٣٩٬٠٤٠مجموع البند  رقم  

٤١٢٧١٦٬٢٤٠٢٩٨٬٢٠٠٤١٨٬٠٤٠مجموع الوظيفة رقم  

١٧١٦٬٢٤٠٢٩٨٬٢٠٠٤١٨٬٠٤٠مجموع الفصل رقم  

١٦٧١٦٬٢٤٠٢٩٨٬٢٠٠٤١٨٬٠٤٠مجموع الباب  رقم  

٨١٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٧

١

٨٥١

الجزء الثاني (أ)

وزارة االعالم
االعالم

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٤٬٢٥٠-١٢٬٧٥٠١٧٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٤٬٢٥٠-١١٢٬٧٥٠١٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٦٬٠٠٠-١٨٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

٤٬٥٠٠-١٣٬٥٠٠١٨٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

١٠٬٥٠٠-٢٣١٬٥٠٠٤٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
١٠٬٥٠٠-٣١٬٥٠٠٤٢٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

١٠٬٥٠٠-٣٣١٬٥٠٠٤٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٤٬٥٠٠-١٣٬٥٠٠١٨٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٤٬٥٠٠-٥١٣٬٥٠٠١٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
١٬٥٠٠-٤٬٥٠٠٦٬٠٠٠تجهيزات اخرى١

١٬٥٠٠-٩٤٬٥٠٠٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣١٬٢٥٠-٢٢٦٩٣٬٧٥٠١٢٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٢٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٧

١

٨٥١

الجزء الثاني (أ)

وزارة االعالم
االعالم

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٧٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٧٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
١٠٬٠٠٠-٣٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

١٠٬٠٠٠-٦٣٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٢٬٠٠٠-٦٬٠٠٠٨٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٢٬٠٠٠-٧٦٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١٬٠٠٠-٣٬٠٠٠٤٬٠٠٠صيانة اخرى١

١٬٠٠٠-٩٣٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٠٩٬٠٠٠٩٢٬٠٠٠١٧٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٤٬٢٥٠-٨٥١٢٠٢٬٧٥٠٢١٧٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٤٬٢٥٠-١٢٠٢٬٧٥٠٢١٧٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٢١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٧

٢

٨٥٢

الجزء الثاني (أ)

وزارة االعالم
مديرية االذاعة

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٣٬٠٠٠-٩٬٠٠٠١٢٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٣٬٠٠٠-١٩٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٥٥٥٬٠٠٠-١٬٦٦٥٬٠٠٠٢٬٢٢٠٬٠٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

٥٥٥٬٠٠٠-٢١٬٦٦٥٬٠٠٠٢٬٢٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
١٥٬٠٠٠-٤٥٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

١٥٬٠٠٠-٣٤٥٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
١١٬٢٥٠-٣٣٬٧٥٠٤٥٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

١١٬٢٥٠-٥٣٣٬٧٥٠٤٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
٧٠٬٠٠٠-٥٠٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠تجهيزات اخرى١

٧٠٬٠٠٠-٩٥٠٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٥٤٬٢٥٠-٢٢٦١٬٨٠٢٬٧٥٠٢٬٤٥٧٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٢٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٧

٢

٨٥٢

الجزء الثاني (أ)

وزارة االعالم
مديرية االذاعة

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٢٬٠٠٠-٦٬٠٠٠٨٬٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٦٬٠٠٠-١٨٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٨٬٠٠٠-٢٢٤٬٠٠٠٣٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
٧٠٬٠٠٠-٢١٠٬٠٠٠٢٨٠٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٧٠٬٠٠٠-٦٢١٠٬٠٠٠٢٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٢٠٬٠٠٠-٦٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٢٠٬٠٠٠-٧٦٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٣٬٠٠٠-٩٬٠٠٠١٢٬٠٠٠صيانة اخرى١

٣٬٠٠٠-٩٩٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠١٬٠٠٠-٢٢٨٣٠٣٬٠٠٠٤٠٤٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٥٥٬٢٥٠-٨٥٢٢٬١٠٥٬٧٥٠٢٬٨٦١٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٧٥٥٬٢٥٠-٢٢٬١٠٥٬٧٥٠٢٬٨٦١٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٦٩٬٥٠٠-١٧٢٬٣٠٨٬٥٠٠٣٬٠٧٨٬٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٨٢٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٨

٢

٤٣٠

الجزء الثاني (أ)

وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

استمالكات لالنشاءات المائية ٢٢٤

استمالكات النشاءات مياه الشفة١
١٬٦٤٠٬٠٠٠-٩٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٦٤٠٬٠٠٠استمالكات النشاءات مياه الشفة١

١٬٦٤٠٬٠٠٠-١٩٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٦٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استمالكات النشاءات مياه المبتذلة٤
١٬٦٤٠٬٠٠٠١٬٦٤٠٬٠٠٠استمالكات النشاءات المياه المبتذلة١

٤١٬٦٤٠٬٠٠٠١٬٦٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٤١٠٬٦٤٠٬٠٠٠١٠٬٦٤٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٢٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٨

٢

٤٣٠

الجزء الثاني (أ)

وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٣٥٬٠٠٠-١٠٬٠٠٠٤٥٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٣٥٬٠٠٠-١١٠٬٠٠٠٤٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
١٠٬٠٠٠-٨٬٠٠٠١٨٬٠٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

٩٠٠-٢٬١٠٠٣٬٠٠٠تجهيزات فنية يدوية٢

١٠٬٩٠٠-٢١٠٬١٠٠٢١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٦٠٬٠٠٠-٦٠٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٦٠٬٠٠٠-٣٦٠٬٠٠٠١٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
٩٠٠-٢٬١٠٠٣٬٠٠٠تجهيزات اخرى١

٩٠٠-٩٢٬١٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٦٬٨٠٠-٢٢٦٨٢٬٢٠٠١٨٩٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٢٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٨

٢

٤٣٠

الجزء الثاني (أ)

وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء ابنية٢
٤٬٧٥٠٬٠٠٠-٢٥٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠انشاء ابنية ادارية١

٤٬٧٥٠٬٠٠٠-٢٢٥٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٬٧٥٠٬٠٠٠-٢٢٧٢٥٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٢٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٨

٢

٤٣٠

الجزء الثاني (أ)

وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٨٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٨٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة االنشاءات المائية٤
٢١٦٬٠٠٠-٤٦٤٬٠٠٠٦٨٠٬٠٠٠صيانة النشاءات مياه الشفة١

٣٨٬٠٠٠-١٥٢٬٠٠٠١٩٠٬٠٠٠صيانة النشاءات مياه الري٢

١٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠٨٥٠٬٠٠٠صيانة النشاءات مياه السيالن٣

٨٬٨٠٠-٣٥٬٢٠٠٤٤٬٠٠٠صيانة النشاءات المياه المبتذلة٤

٤١٬٦٥١٬٢٠٠١٬٠٦٤٬٠٠٠٥٨٧٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٢٤٬٠٠٠-٤٠٬٠٠٠٦٤٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٢٤٬٠٠٠-٧٤٠٬٠٠٠٦٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٨٬٠٠٠-٢٠٬٠٠٠٢٨٬٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٬٠٠٠-٨٢٠٬٠٠٠٢٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٬٨١١٬٢٠٠١٬١٧٦٬٠٠٠٦٣٥٬٢٠٠مجموع البند  رقم  

٨٢٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٨

٢

٤٣٠

الجزء الثاني (أ)

وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٨٠٠٬٠٠٠-٧٬٢٠٠٬٠٠٠٨٬٠٠٠٬٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٨٠٠٬٠٠٠-١٧٬٢٠٠٬٠٠٠٨٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٠٠٬٠٠٠-٢٢٩٧٬٢٠٠٬٠٠٠٨٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٬٠٢١٬٦٠٠-٤٣٠١٩٬٩٨٣٬٤٠٠٢٥٬٠٠٥٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٨٢٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٨

٢

٥٦٢

الجزء الثاني (أ)

وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

حماية البيئة غير المصنفة

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات مائية٤
٢٤٬٨٠٠٬٠٠٠٢٤٬٨٠٠٬٠٠٠انشاءات المياه المبتذلة٤

٤٢٤٬٨٠٠٬٠٠٠٢٤٬٨٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٢٤٬٨٠٠٬٠٠٠٢٤٬٨٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٦٢٢٤٬٨٠٠٬٠٠٠٢٤٬٨٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٨٢٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٨

٢

٦٣١

الجزء الثاني (أ)

وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات مائية٤
٤٦٬٤٠٠٬٠٠٠٤٦٬٤٠٠٬٠٠٠انشاءات مياه الشفة١

٨٬٨٠٠٬٠٠٠٨٬٨٠٠٬٠٠٠انشاءات مياه الري٢

٥٬٦٠٠٬٠٠٠٥٬٦٠٠٬٠٠٠انشاءات مياه السيالن٣

٤٦٠٬٨٠٠٬٠٠٠٦٠٬٨٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٦٠٬٨٠٠٬٠٠٠٦٠٬٨٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٣١٦٠٬٨٠٠٬٠٠٠٦٠٬٨٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٨٣٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٨

٢

٤٣٥١

الجزء الثاني (أ)

وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

المصادر التقليدية للكهرباء

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات كهربائية٥
٢٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠انشاءات كهربائية لمحطات التحويل٢

٢٬٨٠٠٬٠٠٠٢٬٨٠٠٬٠٠٠انشاءات كهربائية لخطوط النقل٣

١٬٤٤٠٬٠٠٠١٬٤٤٠٬٠٠٠انشاءات كهربائية لخطوط التوزيع٤

٥٦٬٢٤٠٬٠٠٠٦٬٢٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات اخرى٩
٦٬٨٠٠٬٠٠٠٦٬٨٠٠٬٠٠٠انشاءات اخرى١

بما فيها طاقة شمسية

٩٦٬٨٠٠٬٠٠٠٦٬٨٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧١٣٬٠٤٠٬٠٠٠١٣٬٠٤٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٣٥١١٣٬٠٤٠٬٠٠٠١٣٬٠٤٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٬٠٢١٬٦٠٠-٢١١٨٬٦٢٣٬٤٠٠١٢٣٬٦٤٥٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٣١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٨

٣

٦٣١

الجزء الثاني (أ)

وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة لالستثمار

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٢٠٬٠٠٠-١٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٢٠٬٠٠٠-١١٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
١٬٥٠٠-٣٬٠٠٠٤٬٥٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

٦٧٥-١٬٥٧٥٢٬٢٥٠تجهيزات فنية يدوية٢

٢٬٤٧٥-٥٬٧٧٥٨٬٢٥٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٤٬٦٥٠-٢١٠٬٣٥٠١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٩٠٠-٢٬١٠٠٣٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٩٠٠-٥٢٬١٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
١٬٣٥٠-٣٬١٥٠٤٬٥٠٠تجهيزات اخرى١

١٬٣٥٠-٩٣٬١٥٠٤٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٦٬٩٠٠-٢٢٦٤٥٬٦٠٠٧٢٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

٨٣٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
١٠٬٠٠٠-١٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠انشاءات اخرى١

١٠٬٠٠٠-٩١٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٬٠٠٠-٢٢٧١٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٣٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٨٬٦٠٠-٣٤٬٤٠٠٤٣٬٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٨٬٦٠٠-٢٣٤٬٤٠٠٤٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٥٬٠٠٠-٢٠٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٥٬٠٠٠-٧٢٠٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٧٬٠٠٠-١٥٬٠٠٠٢٢٬٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٧٬٠٠٠-٨١٥٬٠٠٠٢٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢٠٬٠٠٠-١٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠صيانة اخرى١

٢٠٬٠٠٠-٩١٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٠٬٦٠٠-٢٢٨٨٩٬٤٠٠١٣٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٣٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٨٬٠٠٠-١٢٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجهيزات١

٨٬٠٠٠-١٢٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

٨٬٠٠٠-١٢٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٢٤٬٠٠٠-١٣٦٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٤٬٠٠٠-٢٢٩٣٦٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١٬٥٠٠-٦٣١١٨١٬٠٠٠٢٨٢٬٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠١٬٥٠٠-٣١٨١٬٠٠٠٢٨٢٬٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٣٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٨

٤

٤٣٢١

الجزء الثاني (أ)

وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
١٬٠٠٠-٧٬٠٠٠٨٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

١٬٠٠٠-١٧٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
١٬٢٠٠-٢٬٨٠٠٤٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

١٬٢٠٠-٢٢٬٨٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٩٠٠-٢٬١٠٠٣٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٩٠٠-٥٢٬١٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
٨٠٠-٢٬٨٠٠٣٬٦٠٠تجهيزات اخرى١

٨٠٠-٩٢٬٨٠٠٣٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٬٩٠٠-٢٢٦٢٢٬٧٠٠٢٦٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

٨٣٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 التجهيزات الفنية٦
٦٬٠٠٠٤٬٠٠٠٢٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦٦٬٠٠٠٤٬٠٠٠٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٩٬٠٠٠٧٬٢٠٠١٬٨٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧٩٬٠٠٠٧٬٢٠٠١٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٢٬٤٠٠٢٬٤٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٢٬٤٠٠٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٤٠٠-١٬٦٠٠٢٬٠٠٠صيانة اخرى١

٤٠٠-٩١٬٦٠٠٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٩٬٠٠٠١٥٬٦٠٠٣٬٤٠٠مجموع البند  رقم  

٨٣٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٨٠٠٬٠٠٠-٣٬٢٠٠٬٠٠٠٤٬٠٠٠٬٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٨٠٠٬٠٠٠-١٣٬٢٠٠٬٠٠٠٤٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٠٠٬٠٠٠-٢٢٩٣٬٢٠٠٬٠٠٠٤٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٠٠٬٥٠٠-٤٣٢١٣٬٢٤١٬٧٠٠٤٬٠٤٢٬٢٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٨٠٠٬٥٠٠-٤٣٬٢٤١٬٧٠٠٤٬٠٤٢٬٢٠٠مجموع الفصل رقم  

٥٬٩٢٣٬٦٠٠-١٨١٢٢٬٠٤٦٬١٠٠١٢٧٬٩٦٩٬٧٠٠مجموع الباب  رقم  

٨٣٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٩

١

٤٧٣١

الجزء الثاني (أ)

وزارة السياحة
المديرية العامة للشؤون السياحية

ادارة وتنمية القطاع

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٥٬٤٠٠-١٢٬٦٠٠١٨٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٥٬٤٠٠-١١٢٬٦٠٠١٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٣٬٦٠٠-٨٬٤٠٠١٢٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٣٬٦٠٠-٢٨٬٤٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
١٨٬٠٠٠١٨٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣١٨٬٠٠٠١٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
١٬٨٠٠-٤٬٢٠٠٦٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

١٬٨٠٠-٥٤٬٢٠٠٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
٤٥٠-١٬٠٥٠١٬٥٠٠تجهيزات اخرى١

٤٥٠-٩١٬٠٥٠١٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٬٢٥٠-٢٢٦٤٤٬٢٥٠٥٥٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

٨٣٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٩

١

٤٧٣١

الجزء الثاني (أ)

وزارة السياحة
المديرية العامة للشؤون السياحية

ادارة وتنمية القطاع

صيانة ٢٢٨

صيانة التجهيزات الفنية٦
١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢٬٤٠٠-٩٬٦٠٠١٢٬٠٠٠صيانة اخرى١

٢٬٤٠٠-٩٩٬٦٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٬٤٠٠-٢٢٨٣٣٬٦٠٠٣٦٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٣٬٦٥٠-٤٧٣١٧٧٬٨٥٠٩١٬٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٣٬٦٥٠-١٧٧٬٨٥٠٩١٬٥٠٠مجموع الفصل رقم  

١٣٬٦٥٠-١٩٧٧٬٨٥٠٩١٬٥٠٠مجموع الباب  رقم  

٨٤٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٢٠

٢

٨٤١

الجزء الثاني (أ)

وزارة الثقافة
المديرية العامة للثقافة

اللوازم، االدارة والتنظيم

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
١١٬٢٥٠-٢٦٬٢٥٠٣٧٬٥٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

١١٬٢٥٠-١٢٦٬٢٥٠٣٧٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
١١٬٢٥٠-٢٦٬٢٥٠٣٧٬٥٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

٢٬٢٥٠-٥٬٢٥٠٧٬٥٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

١٣٬٥٠٠-٢٣١٬٥٠٠٤٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٧٬٥٠٠٧٬٥٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٧٬٥٠٠٧٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٢٬٢٥٠-٥٬٢٥٠٧٬٥٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٢٬٢٥٠-٥٥٬٢٥٠٧٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٧٬٠٠٠-٢٢٦٧٠٬٥٠٠٩٧٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٢٠

٢

٨٤١

الجزء الثاني (أ)

وزارة الثقافة
المديرية العامة للثقافة

اللوازم، االدارة والتنظيم

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٠٬٠٠٠-٤٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٥٠٠٬٠٠٠-٢٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

 ـ  صيانة وتشغيل قصر االونيسكو بما فيه 
 التنظيفات والمحروقات والزيوت وسائر

النفقات المتعلقه به
٥١٠٬٠٠٠-٢٢٬٠٤٠٬٠٠٠٢٬٥٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٩٠٬٠٠٠-١٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠صيانة اخرى١

ـ  ترميم وتأهيل وتجليد وتعقيم الكتب 

٩٠٬٠٠٠-٩١٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٠٠٬٠٠٠-٢٢٨٢٬٠٨٠٬٠٠٠٢٬٦٨٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٢٧٬٠٠٠-٨٤١٢٬١٥٠٬٥٠٠٢٬٧٧٧٬٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٢٧٬٠٠٠-٢٢٬١٥٠٬٥٠٠٢٬٧٧٧٬٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٤٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٢٠

٣

٨٤٢

الجزء الثاني (أ)

وزارة الثقافة
المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجهيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات ٢٢٣

استمالكات النشاء واشغال اخرى٩
١٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٢٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠استمالكات النشاء واشغال طرقات اخرى١

٩١٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٢٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٣١٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٢٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٢٠

٣

٨٤٢

الجزء الثاني (أ)

وزارة الثقافة
المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجهيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
١٢٬٧٥٠-٢٩٬٧٥٠٤٢٬٥٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

١٢٬٧٥٠-١٢٩٬٧٥٠٤٢٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
١٦٬٠٠٠-٢٦٬٥٠٠٤٢٬٥٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

٢٨٬٨٠٠-٤٦٬٢٠٠٧٥٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٤٤٬٨٠٠-٢٧٢٬٧٠٠١١٧٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٤٦٬٢٥٠٤٦٬٢٥٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٤٦٬٢٥٠٤٦٬٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٧٬٢٧٥-١٦٬٩٧٥٢٤٬٢٥٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٧٬٢٧٥-٥١٦٬٩٧٥٢٤٬٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
٢٬٥٥٠-٥٬٩٥٠٨٬٥٠٠تجهيزات اخرى١

٢٬٥٥٠-٩٥٬٩٥٠٨٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٧٬٣٧٥-٢٢٦١٧١٬٦٢٥٢٣٩٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٢٠

٣

٨٤٢

الجزء الثاني (أ)

وزارة الثقافة
المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجهيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء ابنية٢
٥٢٠٬٠٠٠-١٬٥٦٠٬٠٠٠٢٬٠٨٠٬٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

٥٢٠٬٠٠٠-٢١٬٥٦٠٬٠٠٠٢٬٠٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات اخرى٩
٤٠٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠انشاءات اخرى١

(حفريات اثرية)

٩٤٠٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٢٠٬٠٠٠-٢٢٧١٬٩٦٠٬٠٠٠٢٬٤٨٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٢٠

٣

٨٤٢

الجزء الثاني (أ)

وزارة الثقافة
المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجهيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٬٣٠٠٬٠٠٠-٢٬٣٠٠٬٠٠٠٣٬٦٠٠٬٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

١٬٣٠٠٬٠٠٠-٢٢٬٣٠٠٬٠٠٠٣٬٦٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٦٬٤٠٠-٢٥٬٦٠٠٣٢٬٠٠٠صيانة اخرى١

٦٬٤٠٠-٩٢٥٬٦٠٠٣٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٣٠٦٬٤٠٠-٢٢٨٢٬٣٣٧٬٦٠٠٣٬٦٤٤٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٢٠

٣

٨٤٢

الجزء الثاني (أ)

وزارة الثقافة
المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجهيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
١٩٨٬٠٠٠-٧٩٢٬٠٠٠٩٩٠٬٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٩٨٬٠٠٠-١٧٩٢٬٠٠٠٩٩٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٩٨٬٠٠٠-٢٢٩٧٩٢٬٠٠٠٩٩٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٬٧٩١٬٧٧٥-٨٤٢٦٬٧٦١٬٢٢٥٨٬٥٥٣٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٬٧٩١٬٧٧٥-٣٦٬٧٦١٬٢٢٥٨٬٥٥٣٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٬٤١٨٬٧٧٥-٢٠٨٬٩١١٬٧٢٥١١٬٣٣٠٬٥٠٠مجموع الباب  رقم  

٨٤٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٢١

١

٥٦١

الجزء الثاني (أ)

وزارة البيئة
المديرية العامة للبيئة

االدارة، التنظيم والتنفيذ

استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات ٢٢٣

استمالكات النشاء واشغال اخرى٩
١٢٠٬٠٠٠-١٢٠٬٠٠٠استمالكات النشاء واشغال طرقات اخرى١

١٢٠٬٠٠٠-٩١٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٠٬٠٠٠-٢٢٣١٢٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٢١

١

٥٦١

الجزء الثاني (أ)

وزارة البيئة
المديرية العامة للبيئة

االدارة، التنظيم والتنفيذ

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
١٢٬٦٠٠-٢٩٬٤٠٠٤٢٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

١٢٬٦٠٠-١٢٩٬٤٠٠٤٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
١٬٨٠٠-٤٬٢٠٠٦٬٠٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

١٬٨٠٠-٢٤٬٢٠٠٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
١٠٬٠٠٠-٣٥٬٠٠٠٤٥٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

١٠٬٠٠٠-٣٣٥٬٠٠٠٤٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٢٬٠٠٠-٢٬٨٠٠٤٬٨٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٢٬٠٠٠-٥٢٬٨٠٠٤٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
١٬٨٠٠-٤٬٢٠٠٦٬٠٠٠تجهيزات اخرى١

١٬٨٠٠-٩٤٬٢٠٠٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٨٬٢٠٠-٢٢٦٧٥٬٦٠٠١٠٣٬٨٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٢١

١

٥٦١

الجزء الثاني (أ)

وزارة البيئة
المديرية العامة للبيئة

االدارة، التنظيم والتنفيذ

صيانة ٢٢٨

صيانة التجهيزات الفنية٦
١٢٨٬٠٠٠١٢٨٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦١٢٨٬٠٠٠١٢٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
١٣٬٠٠٠١٣٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧١٣٬٠٠٠١٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٤١٬٠٠٠١٤١٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٥٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٢٤٠٬٠٠٠-٤٠٠٬٠٠٠٦٤٠٬٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٢٤٠٬٠٠٠-١٤٠٠٬٠٠٠٦٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٤٠٬٠٠٠-٢٢٩٤٠٠٬٠٠٠٦٤٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٨٨٬٢٠٠-٥٦١٦١٦٬٦٠٠١٬٠٠٤٬٨٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٨٨٬٢٠٠-١٦١٦٬٦٠٠١٬٠٠٤٬٨٠٠مجموع الفصل رقم  

٣٨٨٬٢٠٠-٢١٦١٦٬٦٠٠١٬٠٠٤٬٨٠٠مجموع الباب  رقم  

٨٥١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٢٢

١

١٠٧٢

الجزء الثاني (أ)

وزارة المهجرين
الجهاز التنفيذي

المهجرين

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٥٬٧٥٠-٧٬٠٠٠١٢٬٧٥٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٥٬٧٥٠-١٧٬٠٠٠١٢٬٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٤٬٢٠٠-٦٬٠٠٠١٠٬٢٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٤٬٢٠٠-٢٦٬٠٠٠١٠٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٢٬٠٠٠-١٥٬٠٠٠١٧٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٢٬٠٠٠-٣١٥٬٠٠٠١٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٧٦٥-١٬٧٨٥٢٬٥٥٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٧٦٥-٥١٬٧٨٥٢٬٥٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
٧٢١-١٬٦٨٢٢٬٤٠٣تجهيزات اخرى١

٧٢١-٩١٬٦٨٢٢٬٤٠٣مجموع الفقرة  رقم  

١٣٬٤٣٦-٢٢٦٣١٬٤٦٧٤٤٬٩٠٣مجموع البند  رقم  

٨٥٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٢٢

١

١٠٧٢

الجزء الثاني (أ)

وزارة المهجرين
الجهاز التنفيذي

المهجرين

صيانة ٢٢٨

صيانة التجهيزات الفنية٦
١٬٠٠٠-١٥٬٠٠٠١٦٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

١٬٠٠٠-٦١٥٬٠٠٠١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
١٬٠٠٠-١٥٬٠٠٠١٦٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

١٬٠٠٠-٧١٥٬٠٠٠١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٧٬٤٠٠-٢٩٬٦٠٠٣٧٬٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٧٬٤٠٠-٨٢٩٬٦٠٠٣٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٬٤٠٠-٢٢٨٥٩٬٦٠٠٦٩٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٢٬٨٣٦-١٠٧٢٩١٬٠٦٧١١٣٬٩٠٣مجموع الوظيفة رقم 

٢٢٬٨٣٦-١٩١٬٠٦٧١١٣٬٩٠٣مجموع الفصل رقم  

٢٢٬٨٣٦-٢٢٩١٬٠٦٧١١٣٬٩٠٣مجموع الباب  رقم  

٨٥٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

١٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٢١٢٬٠٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٢٢٬٥٠٠٢٢٬٥٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٢٢٬٥٠٠٢٢٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٥٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠تجهيزات اخرى١

٩٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٦٥٬٥٠٠٦٥٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

٨٥٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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 التجهيزات الفنية٦
٣٬٠٠٠-٥٬٠٠٠٨٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٣٬٠٠٠-٦٥٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٧٬٠٠٠٧٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧٧٬٠٠٠٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢٧٠٬٠٠٠-١٬٠٨٠٬٠٠٠١٬٣٥٠٬٠٠٠صيانة اخرى١

منها صيانة المنشآت الرياضية

(بما فيها النفقات التشغيلية والتنظيفات)

٢٨٠٬٠٠٠ـ  صيانة ملعب بعلبك 

٢٨٠٬٠٠٠ـ  صيانة ملعب طرابلس 

٢٨٠٬٠٠٠ـ  صيانة المدينة الكشفية 

١٦٠٬٠٠٠ـ  صيانة القاعة المقفلة  ـ  الميناء 

٢٧٠٬٠٠٠-٩١٬٠٨٠٬٠٠٠١٬٣٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٧٣٬٠٠٠-٢٢٨١٬٠٩٥٬٠٠٠١٬٣٦٨٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٧٣٬٠٠٠-٨٣١١٬١٦٠٬٥٠٠١٬٤٣٣٬٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٧٣٬٠٠٠-١١٬١٦٠٬٥٠٠١٬٤٣٣٬٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٧٣٬٠٠٠-٢٣١٬١٦٠٬٥٠٠١٬٤٣٣٬٥٠٠مجموع الباب  رقم  

٨٥٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٢٤

١

١٠٢١

الجزء الثاني (أ)

وزارة الشؤون االجتماعية
المديرية العامة للشؤون االجتماعية

الحماية االجتماعية

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٥٬٥٦٩-١٢٬٤٣١١٨٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٥٬٥٦٩-١١٢٬٤٣١١٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٣٬٦٠٨-٨٬٣٩٢١٢٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٣٬٦٠٨-٢٨٬٣٩٢١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٤٬٨٢٦-١٩٬١٧٤٢٤٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٤٬٨٢٦-٣١٩٬١٧٤٢٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٣٬٦٣٣-٨٬٣٦٧١٢٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٣٬٦٣٣-٥٨٬٣٦٧١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٧٬٦٣٦-٢٢٦٤٨٬٣٦٤٦٦٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٥٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٧٬٢٠٠-٢٨٬٨٠٠٣٦٬٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٧٬٢٠٠-٢٢٨٬٨٠٠٣٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
٢٬٧٢٠-١٠٬٨٨٠١٣٬٦٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٢٬٧٢٠-٦١٠٬٨٨٠١٣٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
١٬٦٠٠-٨٬٠٠٠٩٬٦٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

١٬٦٠٠-٧٨٬٠٠٠٩٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٤٬٠٧٨-١٥٬٩٢٢٢٠٬٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٤٬٠٧٨-٨١٥٬٩٢٢٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٬٥٩٨-٢٢٨٦٣٬٦٠٢٧٩٬٢٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٬٢٣٤-١٠٢١١١١٬٩٦٦١٤٥٬٢٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٣٬٢٣٤-١١١١٬٩٦٦١٤٥٬٢٠٠مجموع الفصل رقم  

٣٣٬٢٣٤-٢٤١١١٬٩٦٦١٤٥٬٢٠٠مجموع الباب  رقم  

٨٥٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٢٥

١

٤٤٢١

الجزء الثاني (أ)

وزارة الصناعة
المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
١٢٬٧٥٠-٢٩٬٧٥٠٤٢٬٥٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

١٢٬٧٥٠-١٢٩٬٧٥٠٤٢٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٩٬٠٠٠-٢١٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٩٬٠٠٠-٢٢١٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٢٤٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٢٤٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٣٬٦٠٠-٨٬٤٠٠١٢٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٣٬٦٠٠-٥٨٬٤٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
٣٬٦٠٠-٨٬٤٠٠١٢٬٠٠٠تجهيزات اخرى١

٣٬٦٠٠-٩٨٬٤٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٨٬٩٥٠-٢٢٦٩١٬٥٥٠١٢٠٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

٨٥٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

٢٥

١

٤٤٢١

الجزء الثاني (أ)

وزارة الصناعة
المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٦٠٠-٢٬٤٠٠٣٬٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٦٠٠-٢٢٬٤٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
٢٤٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦٢٤٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
١٦٬٠٠٠١٦٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧١٦٬٠٠٠١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٤٨٠-١٬٩٢٠٢٬٤٠٠صيانة اخرى١

٤٨٠-٩١٬٩٢٠٢٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٠٨٠-٢٢٨٤٤٬٣٢٠٤٥٬٤٠٠مجموع البند  رقم  

٣٠٬٠٣٠-٤٤٢١١٣٥٬٨٧٠١٦٥٬٩٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٠٬٠٣٠-١١٣٥٬٨٧٠١٦٥٬٩٠٠مجموع الفصل رقم  

٣٠٬٠٣٠-٢٥١٣٥٬٨٧٠١٦٥٬٩٠٠مجموع الباب  رقم  

٣٦٤٬٧٨١٬٧٧٨-٢مجموع الجزء  رقم   ١٬٤٦٤٬٠٧٨٬٨٧٣ ١٬٠٩٩٬٢٩٧٬٠٩٥

٨٥٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

٣

١٠٠

٤٧٥١

الجزء الثاني (ب)

رئاسة مجلس الوزراء
المشاريع المختلفة في بيروت والضواحي واالوتوسترادات والطرق

ادارة وتنمية المشاريع

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء طرق٣
٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠انشاء طرق دولية١

١٩٩٣/٢٤٦ـ القانون  

مساهمة لمجلس األنماء واالعمار

٣٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧٥١٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٠٠٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٦٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

٣

١٠١

٤٧٥١

الجزء الثاني (ب)

رئاسة مجلس الوزراء
مشاريع استمالكات و انشاءات

ادارة وتنمية المشاريع

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات اخرى٩
٥٬٠٠٠٬٠٠٠٤٬٥٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠انشاءات اخرى١

 ـ  مساهمة لمؤسسة اليسار لالنشاءات 
واالستمالكات

٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠٤٬٥٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٤٬٥٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧٥١٥٬٠٠٠٬٠٠٠٤٬٥٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٠١٥٬٠٠٠٬٠٠٠٤٬٥٠٠٬٠٠٠٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٦١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

٣

١١٠

٤٧٥١

الجزء الثاني (ب)

رئاسة مجلس الوزراء
تشييد أبنية لالدارات العامة

ادارة وتنمية المشاريع

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء ابنية٢
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠-١٠٬٠٠٠٬٠٠٠انشاء ابنية ادارية١

 ـ مساهمة لمجلس اإلنماء واالعمار لتشييد 
أبنية لالدرات العامة

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠-٢١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠-٢٢٧١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠-٤٧٥١١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠-١١٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٩٬٥٠٠٬٠٠٠-٣٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٨٤٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٨٦٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

٨

١٠٠

٦٦١

الجزء الثاني (ب)

وزارة المالية
اعمال التحديد و التحرير و الكيل و المسح ووضع الخرائط النهائية في جميع االراضي اللبنانية

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٥٬٠٠٠٬٠٠٠-٥٬٠٠٠٬٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٥٬٠٠٠٬٠٠٠-١٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٬٠٠٠٬٠٠٠-٢٢٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٬٠٠٠٬٠٠٠-٦٦١٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٬٠٠٠٬٠٠٠-١٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٦٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

٨

١٠١

١٢٣

الجزء الثاني (ب)

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

شؤون الموازنة والشؤون المالية

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء ابنية٢
١٢٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠٩٬٥٠٠٬٠٠٠انشاء ابنية ادارية١

 مساهمة لمجلس االنماء واالعمار النشاء ابنية
لوزارة المالية

٢١٢٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠٩٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧١٢٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠٩٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٣١٢٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠٩٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٨٦٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

٨

١٠١

١٢٥

الجزء الثاني (ب)

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

الشؤون الجمركية

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء ابنية٢
٧٬٠٠٠٬٠٠٠٦٬١٤٠٬٠٠٠٨٦٠٬٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

  مساهمة لمجلس االنماء واالعمار النشاء
 المبنى الموحد إلدارة الجمارك في حرم مرفأ

بيروت
٢٧٬٠٠٠٬٠٠٠٦٬١٤٠٬٠٠٠٨٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٧٬٠٠٠٬٠٠٠٦٬١٤٠٬٠٠٠٨٦٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٥٧٬٠٠٠٬٠٠٠٦٬١٤٠٬٠٠٠٨٦٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠١١٩٬٠٠٠٬٠٠٠٨٬٦٤٠٬٠٠٠١٠٬٣٦٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٦٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

٨

١٠٢

٦٣١

الجزء الثاني (ب)

وزارة المالية
تسديد ديون وتعويضات االستمالكات

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

استمالكات لالنشاءات المائية ٢٢٤

استمالكات النشاءات مياه الشفة١
٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠استمالكات النشاءات مياه الشفة١

 لزوم تعويضات االستمالك العائدة لوزارة
الطاقة والمياه

١٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٤٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٣١٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٨٦٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

٨

١٠٢

٤٥١٢

الجزء الثاني (ب)

وزارة المالية
تسديد ديون وتعويضات االستمالكات

أشغال الطرق

استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات ٢٢٣

استمالكات النشاء واشغال اخرى٩
١٠٨٬٠٠٠٬٠٠٠٦٢٬٠٠٠٬٠٠٠٤٦٬٠٠٠٬٠٠٠استمالكات النشاء واشغال طرقات اخرى١

منها :

 ـ  مساهمة لمجلس االنماء واالعمار لدفع 
تعويضات االستمالك

٨٩٬٠٠٠٬٠٠٠

١٩٬٠٠٠٬٠٠٠ـ  سائر االدارات 

٩١٠٨٬٠٠٠٬٠٠٠٦٢٬٠٠٠٬٠٠٠٤٦٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٣١٠٨٬٠٠٠٬٠٠٠٦٢٬٠٠٠٬٠٠٠٤٦٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥١٢١٠٨٬٠٠٠٬٠٠٠٦٢٬٠٠٠٬٠٠٠٤٦٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٠٢١٤٣٬٠٠٠٬٠٠٠٩٧٬٠٠٠٬٠٠٠٤٦٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨١٦٢٬٠٠٠٬٠٠٠١١٠٬٦٤٠٬٠٠٠٥١٬٣٦٠٬٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٨٦٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

٩

١٠٦

٦٦١

الجزء الثاني (ب)

وزارة األشغال العامة والنقل
اعمال الضم والفرز

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٥٬٠٠٠٬٠٠٠-٥٬٠٠٠٬٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٥٬٠٠٠٬٠٠٠-١٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٬٠٠٠٬٠٠٠-٢٢٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٬٠٠٠٬٠٠٠-٦٦١٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٬٠٠٠٬٠٠٠-١٠٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٦٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

٩

١٢٨

٤٥١٢

الجزء الثاني (ب)

وزارة األشغال العامة والنقل
توسيع وتأهيل طريق السلطانية - صيدا

أشغال الطرق

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء طرق٣
٨٬٥٠٠٬٠٠٠-٨٬٥٠٠٬٠٠٠انشاء طرق اخرى٩

بما فيها االستمالكات

٨٬٥٠٠٬٠٠٠-٣٨٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٬٥٠٠٬٠٠٠-٢٢٧٨٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٬٥٠٠٬٠٠٠-٤٥١٢٨٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٨٬٥٠٠٬٠٠٠-١٢٨٨٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٦٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

٩

١٢٩

٤٨٥

الجزء الثاني (ب)

وزارة األشغال العامة والنقل
مشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري

بحوث وتنمية متعلقة بالنقل

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء ابنية٢
٢٥٠٬٠٠٠-٢٥٠٬٠٠٠انشاء ابنية ادارية١

٢٥٠٬٠٠٠-٢٥٠٬٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

٥٠٠٬٠٠٠-٢٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠٠٬٠٠٠-٢٢٧٥٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٧٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

٩

١٢٩

٤٨٥

الجزء الثاني (ب)

وزارة األشغال العامة والنقل
مشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري

بحوث وتنمية متعلقة بالنقل

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٥٠٠٬٠٠٠-٥٠٠٬٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

٥٠٠٬٠٠٠-١٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠٠٬٠٠٠-٢٢٩٥٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٬٠٠٠٬٠٠٠-٤٨٥١٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٬٠٠٠٬٠٠٠-١٢٩١٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٧١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

٩

١٣٠

٤٥٢٢

الجزء الثاني (ب)

وزارة األشغال العامة والنقل
مشروع انشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه

بناء وتخطيط الموانىء والمرافىء

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات اخرى٩
٢٬٩٤٧٬٢٨٩-١٢٬٥٥٢٬٧١١١٥٬٥٠٠٬٠٠٠انشاءات اخرى١

٢٬٩٤٧٬٢٨٩-٩١٢٬٥٥٢٬٧١١١٥٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٬٩٤٧٬٢٨٩-٢٢٧١٢٬٥٥٢٬٧١١١٥٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٧٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

٩

١٣٠

٤٥٢٢

الجزء الثاني (ب)

وزارة األشغال العامة والنقل
مشروع انشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه

بناء وتخطيط الموانىء والمرافىء

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٤٠٠٬٠٠٠-٦٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

٤٠٠٬٠٠٠-١٦٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٠٠٬٠٠٠-٢٢٩٦٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٬٣٤٧٬٢٨٩-٤٥٢٢١٣٬١٥٢٬٧١١١٦٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٬٣٤٧٬٢٨٩-١٣٠١٣٬١٥٢٬٧١١١٦٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٧٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٥٬٠٠٠٬٠٠٠-٥٬٠٠٠٬٠٠٠انشاء طرق ثانوية٣

  إستمالك وتنفيذ طريق القديسين جبيل ـ 
البترون

٥٬٠٠٠٬٠٠٠-٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٬٠٠٠٬٠٠٠-٢٢٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٬٠٠٠٬٠٠٠-٤٥١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٬٠٠٠٬٠٠٠-١٣٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٧٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 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
٢١٬١٢٨٬٢٩٣٧٬٢٥٠٬٠٠٠١٣٬٨٧٨٬٢٩٣انشاء طرق دولية١

  ـ  استكمال تنفيذ طريق كفر رمان  ـ 
مرجعيون بما فيه االستمالك

٣٢١٬١٢٨٬٢٩٣٧٬٢٥٠٬٠٠٠١٣٬٨٧٨٬٢٩٣مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٢١٬١٢٨٬٢٩٣٧٬٢٥٠٬٠٠٠١٣٬٨٧٨٬٢٩٣مجموع البند  رقم  

٤٥١٢٢١٬١٢٨٬٢٩٣٧٬٢٥٠٬٠٠٠١٣٬٨٧٨٬٢٩٣مجموع الوظيفة رقم 

١٣٤٢١٬١٢٨٬٢٩٣٧٬٢٥٠٬٠٠٠١٣٬٨٧٨٬٢٩٣مجموع الفصل رقم  

٨٧٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

٩

١٣٥

٤٥١٢

الجزء الثاني (ب)

وزارة األشغال العامة والنقل
استكمال جزء من أوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية

أشغال الطرق

صيانة ٢٢٨

صيانة الطرق٣
١٥٬٠٠٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠صيانة طرق دولية١

٣١٥٬٠٠٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٥٬٠٠٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥١٢١٥٬٠٠٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٣٥١٥٬٠٠٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٧٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

٩

١٣٦

٤٥١٢

الجزء الثاني (ب)

وزارة األشغال العامة والنقل
استكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع

أشغال الطرق

صيانة ٢٢٨

صيانة الطرق٣
١٣٬٣٠٨٬١٤٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠٨٬٣٠٨٬١٤٦صيانة طرق دولية١

٣١٣٬٣٠٨٬١٤٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠٨٬٣٠٨٬١٤٦مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٣٬٣٠٨٬١٤٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠٨٬٣٠٨٬١٤٦مجموع البند  رقم  

٤٥١٢١٣٬٣٠٨٬١٤٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠٨٬٣٠٨٬١٤٦مجموع الوظيفة رقم 

١٣٦١٣٬٣٠٨٬١٤٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠٨٬٣٠٨٬١٤٦مجموع الفصل رقم  

٩٦٢٬٥٨٩٬١٥٠٥٣٬٢٥٠٬٠٠٠٩٬٣٣٩٬١٥٠مجموع الباب  رقم  

٨٧٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

١٠

١١١

٢١٠

الجزء الثاني (ب)

وزارة الدفاع الوطني
تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش

الدفاع العسكري

تجهيزات ٢٢٦

تجهيزات فنية٢
٦٨٬٠٦٢٬٥٠٠-٦٨٬٠٦٢٬٥٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

٦٬٥٦٩٬٩٩٣٤٬٧١٥٬٠٠٠١٬٨٥٤٬٩٩٣تجهيزات فنية مختلفة٩

٦٦٬٢٠٧٬٥٠٧-٢٦٬٥٦٩٬٩٩٣٧٢٬٧٧٧٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
١٧٨٬٠٠٠-١٧٨٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

١٧٨٬٠٠٠-٣١٧٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للنقل٤
٦٤٬٠٦٢٬٥٠٠-٦٤٬٠٦٢٬٥٠٠تجهيزات للنقل١

٦٤٬٠٦٢٬٥٠٠-٤٦٤٬٠٦٢٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٠٬٤٤٨٬٠٠٧-٢٢٦٦٬٥٦٩٬٩٩٣١٣٧٬٠١٨٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٧٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

١٠

١١١

٢١٠

الجزء الثاني (ب)

وزارة الدفاع الوطني
تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش

الدفاع العسكري

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء ابنية٢
٥٢٬٤٩٠٬٠٠٠-٥٢٬٤٩٠٬٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

٥٢٬٤٩٠٬٠٠٠-٢٥٢٬٤٩٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٢٬٤٩٠٬٠٠٠-٢٢٧٥٢٬٤٩٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٧٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

١٠

١١١

٢١٠

الجزء الثاني (ب)

وزارة الدفاع الوطني
تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش

الدفاع العسكري

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٣٬٢٨٦٬٠٠٠-٣٬٢٨٦٬٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٣٬٢٨٦٬٠٠٠-٢٣٬٢٨٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
٣٬٩٩٠٬٠٠٠-٣٬٩٩٠٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٣٬٩٩٠٬٠٠٠-٦٣٬٩٩٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٧٤٬٧١٦٬٠٠٠-٧٤٬٧١٦٬٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٧٤٬٧١٦٬٠٠٠-٨٧٤٬٧١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨١٬٩٩٢٬٠٠٠-٢٢٨٨١٬٩٩٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٦٤٬٩٣٠٬٠٠٧-٢١٠٦٬٥٦٩٬٩٩٣٢٧١٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٦٤٬٩٣٠٬٠٠٧-١١١٦٬٥٦٩٬٩٩٣٢٧١٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٨٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

١٠

١١٢

٢١٠

الجزء الثاني (ب)

وزارة الدفاع الوطني
إزالة القنابل العنقودية

الدفاع العسكري

صيانة ٢٢٨

صيانة االراضي١
٥٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠صيانة االراضي١

١٥٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٥٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٦٢٬٤٣٠٬٠٠٧-١٠١١٬٥٦٩٬٩٩٣٢٧٤٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٨٨١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

١١

١١٨

٩٨١

الجزء الثاني (ب)

وزارة التربية و التعليم العالي
انشاء نظام اتصاالت معلوماتية بين المدارس الرسمية واالدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي

تعليم غير مصنف

تجهيزات ٢٢٦

تجهيزات للمعلوماتية٣
٣٬٥٠٠٬٠٠٠-٣٬٥٠٠٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٬٥٠٠٬٠٠٠-٣٣٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٬٥٠٠٬٠٠٠-٢٢٦٣٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٨٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

١١

١١٨

٩٨١

الجزء الثاني (ب)

وزارة التربية و التعليم العالي
انشاء نظام اتصاالت معلوماتية بين المدارس الرسمية واالدارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي

تعليم غير مصنف

صيانة ٢٢٨

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٥٠٠٬٠٠٠-٥٠٠٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٥٠٠٬٠٠٠-٧٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠٠٬٠٠٠-٢٢٨٥٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٬٠٠٠٬٠٠٠-٩٨١٤٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٬٠٠٠٬٠٠٠-١١٨٤٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٨٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

١١

١١٩

٩١٢

الجزء الثاني (ب)

وزارة التربية و التعليم العالي
انشاء وتجهيز ابنية مدرسية

التعليم األساسي

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٥٨٦٬٩٦٢٣٧١٬٢٥٠٢١٥٬٧١٢اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

١٥٨٦٬٩٦٢٣٧١٬٢٥٠٢١٥٬٧١٢مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٥٨٦٬٩٦٢٣٧١٬٢٥٠٢١٥٬٧١٢مجموع البند  رقم  

٨٨٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

١١

١١٩

٩١٢

الجزء الثاني (ب)

وزارة التربية و التعليم العالي
انشاء وتجهيز ابنية مدرسية

التعليم األساسي

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء ابنية٢
٨٢٥٬٠٠٠-٨٢٥٬٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

٨٢٥٬٠٠٠-٢٨٢٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٨٢٥٬٠٠٠-٢٢٧٨٢٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٨٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

١١

١١٩

٩١٢

الجزء الثاني (ب)

وزارة التربية و التعليم العالي
انشاء وتجهيز ابنية مدرسية

التعليم األساسي

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٣٣٠٬٠٠٠-٣٣٠٬٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٣٣٠٬٠٠٠-٢٣٣٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٣٠٬٠٠٠-٢٢٨٣٣٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٨٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

١١

١١٩

٩١٢

الجزء الثاني (ب)

وزارة التربية و التعليم العالي
انشاء وتجهيز ابنية مدرسية

التعليم األساسي

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
١٢٣٬٧٥٠-١٢٣٬٧٥٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

١٢٣٬٧٥٠-١١٢٣٬٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣٬٧٥٠-٢٢٩١٢٣٬٧٥٠مجموع البند  رقم  

١٬٠٦٣٬٠٣٨-٩١٢٥٨٦٬٩٦٢١٬٦٥٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٨٨٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

١١

١١٩

٩٢٢

الجزء الثاني (ب)

وزارة التربية و التعليم العالي
انشاء وتجهيز ابنية مدرسية

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٥١٩٬٨٥٠١٣٦٬٠٠٠٣٨٣٬٨٥٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

١٥١٩٬٨٥٠١٣٦٬٠٠٠٣٨٣٬٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٥١٩٬٨٥٠١٣٦٬٠٠٠٣٨٣٬٨٥٠مجموع البند  رقم  

٨٨٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

١١

١١٩

٩٢٢

الجزء الثاني (ب)

وزارة التربية و التعليم العالي
انشاء وتجهيز ابنية مدرسية

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء ابنية٢
٥١٠٬٠٠٠-٥١٠٬٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

٥١٠٬٠٠٠-٢٥١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥١٠٬٠٠٠-٢٢٧٥١٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٨٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

١١

١١٩

٩٢٢

الجزء الثاني (ب)

وزارة التربية و التعليم العالي
انشاء وتجهيز ابنية مدرسية

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٣٦٬٠٠٠-١٣٦٬٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

١٣٦٬٠٠٠-٢١٣٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٦٬٠٠٠-٢٢٨١٣٦٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٩٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

١١

١١٩

٩٢٢

الجزء الثاني (ب)

وزارة التربية و التعليم العالي
انشاء وتجهيز ابنية مدرسية

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٦٨٬٠٠٠-٦٨٬٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

٦٨٬٠٠٠-١٦٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٨٬٠٠٠-٢٢٩٦٨٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٠٬١٥٠-٩٢٢٥١٩٬٨٥٠٨٥٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٬٣٩٣٬١٨٨-١١٩١٬١٠٦٬٨١٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٩١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

١١

١٢٢

٩٤١

الجزء الثاني (ب)

وزارة التربية و التعليم العالي
تشغيل وصيانة مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث

التعليم الجامعي

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٥٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٬٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

 مساهمة لمجلس االنماء واالعمار لمشروع 
 تشغيل وصيانة مدينة الرئيس رفيق الحريري

الجامعية في الحدث
٢١٥٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٥٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٤١١٥٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٢٢١٥٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٥٬٣٩٣٬١٨٨-١١١٦٬١٠٦٬٨١٢٢١٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٨٩٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

١٤

١٠٠

٤٢١

الجزء الثاني (ب)

وزارة الزراعة
معالجة التلوث في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب

الشؤون والخدمات الزراعية

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٣٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٣٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٣٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢١٣٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠٠٣٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٤٣٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٨٩٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

١٨

١٠٥

٦٣١

الجزء الثاني (ب)

وزارة الطاقة والمياه
مشاريع مياه الشرب في مختلف المناطق

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات مائية٤
٢٩٬٩٣٠٬٨٨٥-١٩٬٦٨١٬١١٥٤٩٬٦١٢٬٠٠٠انشاءات مياه الشفة١

١٩٬٦٨١٬١١٥ـ  تأمين موارد مائية اضافية 

٢٩٬٩٣٠٬٨٨٥-٤١٩٬٦٨١٬١١٥٤٩٬٦١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٩٬٩٣٠٬٨٨٥-٢٢٧١٩٬٦٨١٬١١٥٤٩٬٦١٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٩٬٩٣٠٬٨٨٥-٦٣١١٩٬٦٨١٬١١٥٤٩٬٦١٢٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٩٬٩٣٠٬٨٨٥-١٠٥١٩٬٦٨١٬١١٥٤٩٬٦١٢٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٩٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

١٨

١٠٨

٤٣٥١

الجزء الثاني (ب)

وزارة الطاقة والمياه
مشاريع التجهيز الكهربائي

المصادر التقليدية للكهرباء

تجهيزات ٢٢٦

تجهيزات اخرى٩
١٬٧٤٩٬٦١٦-١٢٬٨٩٢٬٨٨٤١٤٬٦٤٢٬٥٠٠تجهيزات اخرى١

ـ  تجهيز كهربائي 

١٬٧٤٩٬٦١٦-٩١٢٬٨٩٢٬٨٨٤١٤٬٦٤٢٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٧٤٩٬٦١٦-٢٢٦١٢٬٨٩٢٬٨٨٤١٤٬٦٤٢٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٬٧٤٩٬٦١٦-٤٣٥١١٢٬٨٩٢٬٨٨٤١٤٬٦٤٢٬٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٬٧٤٩٬٦١٦-١٠٨١٢٬٨٩٢٬٨٨٤١٤٬٦٤٢٬٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٩٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

١٨

١٠٩

٦٣١

الجزء الثاني (ب)

وزارة الطاقة والمياه
مشاريع مياه الري

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات مائية٤
١٬٥٢٥٬٥٠٣٥٠٠٬٠٠٠١٬٠٢٥٬٥٠٣انشاءات مياه الري٢

١٬٥٢٥٬٥٠٣ـ  مشاريع تقويم وصيانة مجاري األنهر 

٤١٬٥٢٥٬٥٠٣٥٠٠٬٠٠٠١٬٠٢٥٬٥٠٣مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧١٬٥٢٥٬٥٠٣٥٠٠٬٠٠٠١٬٠٢٥٬٥٠٣مجموع البند  رقم  

٦٣١١٬٥٢٥٬٥٠٣٥٠٠٬٠٠٠١٬٠٢٥٬٥٠٣مجموع الوظيفة رقم  

١٠٩١٬٥٢٥٬٥٠٣٥٠٠٬٠٠٠١٬٠٢٥٬٥٠٣مجموع الفصل رقم  

٨٩٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

١٨

١١٣

٦٣١

الجزء الثاني (ب)

وزارة الطاقة والمياه
معالجة التلوث في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

استمالكات لالنشاءات المائية ٢٢٤

استمالكات النشاءات مياه المبتذلة٤
١٥٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٬٠٠٠استمالكات النشاءات المياه المبتذلة١

٤١٥٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٤١٥٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٩٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

١٨

١١٣

٦٣١

الجزء الثاني (ب)

وزارة الطاقة والمياه
معالجة التلوث في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات مائية٤
١٧٣٬٠٠٠٬٠٠٠٧٣٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠انشاءات المياه المبتذلة٤

٤١٧٣٬٠٠٠٬٠٠٠٧٣٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧١٧٣٬٠٠٠٬٠٠٠٧٣٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٩٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

١٨

١١٣

٦٣١

الجزء الثاني (ب)

وزارة الطاقة والمياه
معالجة التلوث في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
١٨٬٠٠٠٬٠٠٠٦٬٠٠٠٬٠٠٠١٢٬٠٠٠٬٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١١٨٬٠٠٠٬٠٠٠٦٬٠٠٠٬٠٠٠١٢٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩١٨٬٠٠٠٬٠٠٠٦٬٠٠٠٬٠٠٠١٢٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٣١٢٠٦٬٠٠٠٬٠٠٠٩٤٬٠٠٠٬٠٠٠١١٢٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١١٣٢٠٦٬٠٠٠٬٠٠٠٩٤٬٠٠٠٬٠٠٠١١٢٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٩٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

١٨

١١٤

٦٣١

الجزء الثاني (ب)

وزارة الطاقة والمياه
معالجة التلوث في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب - المديرية العامة لالستثمار

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات اخرى٩
٦٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠انشاءات اخرى١

ـ  مساهمة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني 

٩٦٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٦٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٣١٦٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١١٤٦٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠٤٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٨٢٤٠٬٦٩٩٬٥٠٢١٥٨٬٩٥٤٬٥٠٠٨١٬٧٤٥٬٠٠٢مجموع الباب  رقم  

٩٠٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

٢١

١٠٣

٥٦٢

الجزء الثاني (ب)

وزارة البيئة
معالجة التلوث في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب

حماية البيئة غير المصنفة

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات اخرى٩
١٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٥٠٠٬٠٠٠انشاءات اخرى١

٩١٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧١٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٠١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

٢١

١٠٣

٥٦٢

الجزء الثاني (ب)

وزارة البيئة
معالجة التلوث في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب

حماية البيئة غير المصنفة

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
١٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٥٠٠٬٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١١٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩١٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٦٢٣٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠٣٣٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢١٣٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٩٠٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

٢٥

١٠٠

٤٨٤

الجزء الثاني (ب)

وزارة الصناعة
معالجة التلوث في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب

بحوث وتنمية تتعلق بالصناعة

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٣٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٣٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٣٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٨٤٣٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠٠٣٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٥٣٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠مجموع الباب  رقم  

١٣٤٬٨٧٩٬٠٤٣-٣مجموع الجزء  رقم   ٧٠٦٬٤٤٤٬٥٠٠ ٥٧١٬٥٦٥٬٤٥٧

٩٠٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠٨

١

١٢٣

الجزء االول

مديرية اليانصيب الوطني
مديرية اليانصيب الوطني

شؤون الموازنة والشؤون المالية

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٨٠٣-٤٬٧٩٧٥٬٦٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤٠٠-١٬٢٠٠١٬٦٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٨٠٠-٢٬٤٠٠٣٬٢٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٢٬٠٠٣-١٨٬٣٩٧١٠٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣٬٤٠٠-٦٠٠٤٬٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٣٬٤٠٠-٢٦٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٢٬٥٠٠٢٬٥٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠

٧٣٩٬٥٠٠٣٩٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٬٤٠٣-١١٤٨٬٤٩٧٥٣٬٩٠٠مجموع البند  رقم  

١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠٨

١

١٢٣

الجزء االول

مديرية اليانصيب الوطني
مديرية اليانصيب الوطني

شؤون الموازنة والشؤون المالية

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٨٤٬٠٠٠٨٤٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

٣٬٠٠٠١٬٠٠٠٢٬٠٠٠خدمات مشتركة بين المالكين٤

١٨٧٬٠٠٠٨٥٬٠٠٠٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٨٥٠-٢٬٥٥٠٣٬٤٠٠

٨٥٠-٢٢٬٥٥٠٣٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٧٢٠٬٠٠٠٧٢٠٬٠٠٠اعالنات١

١٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٠٠٬٠٠٠مطبوعات٢

٨٠٠-٨٠٠١٬٦٠٠اعياد وتمثيل٣

٨٠٠-٤١٬٧٢٠٬٨٠٠١٬٧٢١٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٦٬٤٥٠٬٠٠٠٤٬٩٠٠٬٠٠٠١٬٥٥٠٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٦٬٤٥٠٬٠٠٠٤٬٩٠٠٬٠٠٠١٬٥٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٨٬٢٦٠٬٣٥٠٦٬٧١٠٬٠٠٠١٬٥٥٠٬٣٥٠مجموع البند  رقم  

٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠٨

١

١٢٣

الجزء االول

مديرية اليانصيب الوطني
مديرية اليانصيب الوطني

شؤون الموازنة والشؤون المالية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٣٧٬٢٠٨-٣٣٥٬٠٠٠٣٧٢٬٢٠٨رواتب الموظفين الدائمين٢

٣٧٬٢٠٨-١٣٣٥٬٠٠٠٣٧٢٬٢٠٨مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٧٬٣٦٠-٦٧٬٩٢٠٧٥٬٢٨٠رواتب المتعاقدين١

٧٬٣٦٠-٢٦٧٬٩٢٠٧٥٬٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٬٤٠٠-١٢٬٦٠٠١٤٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣١٬٢٠٠٣٠٬٥٠٠٧٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٢٢٬٠٠٠١٧٧٬٦٠٠٤٤٬٤٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢٦٥٬٨٠٠٢٢٢٬١٠٠٤٣٬٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٢٬٠٠٠-١٢٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠مكافاءات١

١٢٬٠٠٠-٥١٢٬٠٠٠٢٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٬٨٦٨-١٣٦٨٠٬٧٢٠٦٩٣٬٥٨٨مجموع البند  رقم  

٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠٨

١

١٢٣

الجزء االول

مديرية اليانصيب الوطني
مديرية اليانصيب الوطني

شؤون الموازنة والشؤون المالية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٦٬٠٠٠-١٠٬٠٠٠١٦٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٦٬٠٠٠-٣١٠٬٠٠٠١٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رديات٦
١٥٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٬٠٠٠رديات١

٦١٥٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٬٤٤٠-٣٬٣٦٠٤٬٨٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٬٤٤٠-٩٣٬٣٦٠٤٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٬٤٤٠-١٦١٥٬٠١٣٬٣٦٠١٥٬٠٢٠٬٨٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٣٢٤٬٠٠٢٬٩٢٧٢٢٬٤٧٨٬٢٨٨١٬٥٢٤٬٦٣٩مجموع الوظيفة رقم  

٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠٨

١

١٠٤١

الجزء االول

مديرية اليانصيب الوطني
مديرية اليانصيب الوطني

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥٬٠٠٠-١٥٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٥٬٠٠٠-٣١٥٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٬٠٠٠-١٥١٥٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٬٠٠٠-١٠٤١١٥٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٢٤٬٠١٧٬٩٢٧٢٢٬٤٩٨٬٢٨٨١٬٥١٩٬٦٣٩مجموع الفصل رقم  

٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠٨

٢

١٩٠

الجزء االول

مديرية اليانصيب الوطني
التحويالت

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٦٬٢١٩٬٧٠٧-٦٥٬٧٦٦٬٨٩٣٧١٬٩٨٦٬٦٠٠مساهمات لنفقات أخرى٩

(مخصصات الخزينة العامة )

٦٬٢١٩٬٧٠٧-١٦٥٬٧٦٦٬٨٩٣٧١٬٩٨٦٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٬٢١٩٬٧٠٧-١٤٦٥٬٧٦٦٬٨٩٣٧١٬٩٨٦٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

٦٬٢١٩٬٧٠٧-١٩٠٦٥٬٧٦٦٬٨٩٣٧١٬٩٨٦٬٦٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٬٢١٩٬٧٠٧-٢٦٥٬٧٦٦٬٨٩٣٧١٬٩٨٦٬٦٠٠مجموع الفصل رقم  

٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠٨

٤

١٩٠

الجزء االول

مديرية اليانصيب الوطني
احتياطي الموازنة

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

نفقات اخرى للمخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها٩
٨٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠احتياطي للرواتب واألجور غير موزعة١

٩٨٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٨٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠٨

٤

١٩٠

الجزء االول

مديرية اليانصيب الوطني
احتياطي الموازنة

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

منافع اجتماعية ١٥

تقديمات اخرى٩
٢٩٩٬٢٠٠٢٩٩٬٢٠٠احتياطي للعطاءات١

٩٢٩٩٬٢٠٠٢٩٩٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٩٩٬٢٠٠٢٩٩٬٢٠٠مجموع البند  رقم  

٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١٠٨

٤

١٩٠

الجزء االول

مديرية اليانصيب الوطني
احتياطي الموازنة

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

النفقات الطارئة واالستثنائية ١٨

احتياطي لنفقات طارئة١
٤١٧٬٠٨٠٤٠٤٬٩١٢١٢٬١٦٨احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة١

١٤١٧٬٠٨٠٤٠٤٬٩١٢١٢٬١٦٨مجموع الفقرة  رقم  

١٨٤١٧٬٠٨٠٤٠٤٬٩١٢١٢٬١٦٨مجموع البند  رقم  

١٩٠٧٩٦٬٢٨٠٧٨٤٬١١٢١٢٬١٦٨مجموع الوظيفة رقم  

٤٧٩٦٬٢٨٠٧٨٤٬١١٢١٢٬١٦٨مجموع الفصل رقم  

٤٬٦٨٧٬٩٠٠-١٠٨٩٠٬٥٨١٬١٠٠٩٥٬٢٦٩٬٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١٣

١

٤٧١

الجزء االول

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٬٠٢٤-٣٬٩٧٦٥٬٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٧٥٠-٢٬٢٥٠٣٬٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٠٠-٣٠٠٤٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٬٨٧٤-١٦٬٥٢٦٨٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٥٠-٧٥٠١٬٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٬٥٠٠١٬٥٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٥٠-٢٢٬٢٥٠٢٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٬٥٠٠-٤٬٥٠٠٦٬٠٠٠محروقات سائلة١

١٬٥٠٠-٣٤٬٥٠٠٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٣٠٠-٢٬٧٠٠٣٬٠٠٠مواد مخبرية٢

٣٠٠-٤٢٬٧٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٣٬٦٠٠-٢٠٬٤٠٠٢٤٬٠٠٠مبيدات١

٣٬٦٠٠-٥٢٠٬٤٠٠٢٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٣٩٬٦٨٠٬٠٠٠٢٦٬٠٠٠٬٠٠٠١٣٬٦٨٠٬٠٠٠بذور ونصوب وشتول٣

ل.ل  ثمن شراء٢٧٫٦٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠منها  
٢٠١٩القمح والشعير لعام 

  ل .ل تسديد١٢٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠اضافة الى
سلف خزينة

٦٣٩٬٦٨٠٬٠٠٠٢٦٬٠٠٠٬٠٠٠١٣٬٦٨٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٢٬٠٠٠٢٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

١٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١٣

١

٤٧١

الجزء االول

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

١٥٬٠٠٠١٥٬٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٬٠٠٠١٬٠٠٠

٧٢٦٬٠٠٠٢٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد استهالكية اخرى٩
٢٬١٠٠-٩٠٠٣٬٠٠٠مواد استهالكية اخرى١

٢٬١٠٠-٩٩٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٣٩٬٧٤٣٬٢٧٦٢٦٬٠٧٢٬٩٠٠١٣٬٦٧٠٬٣٧٦مجموع البند  رقم  

١١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١٣

١

٤٧١

الجزء االول

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٨٥٬٠٠٠١٨١٬٠٠٠٤٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١٬١٨٠٬٠٠٠٩٨٨٬٨٠٠١٩١٬٢٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتها٣

١١٬٣٦٥٬٠٠٠١٬١٦٩٬٨٠٠١٩٥٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
٢٬٥٠٠-٧٬٥٠٠١٠٬٠٠٠

٢٬٥٠٠-٢٧٬٥٠٠١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٬٥٠٠١٬٠٠٠٥٠٠بريد١

٣١٬٥٠٠١٬٠٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٦٬٠٠٠٤٬٠٠٠٢٬٠٠٠اعالنات١

١٬٠٠٠-٣٬٠٠٠٤٬٠٠٠مطبوعات٢

٢٬٥٠٠-٢٬٥٠٠٥٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

١٬٥٠٠-٤١١٬٥٠٠١٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٬٤٠٠١٬٤٠٠تامين١

٥١٬٤٠٠١٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٣٧٥-١٬١٢٥١٬٥٠٠استئجار سيارات واليات١

٣٧٥-٦١٬١٢٥١٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٣٬٠٠٠١٣٬٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٦٣٬٠٠٠٦٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٬٤٥١٬٠٢٥١٬٢٥٩٬٧٠٠١٩١٬٣٢٥مجموع البند  رقم  

١٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١٣

١

٤٧١

الجزء االول

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٥٦٬٤٩٠-٤٤٠٬٠٠٠٤٩٦٬٤٩٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠رواتب الموظفين المؤقتين٣

٥٦٬٤٩٠-١٤٩٠٬٠٠٠٥٤٦٬٤٩٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٦٩٬٠٠٠٦٥٬٠٠٠٤٬٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٦٩٬٠٠٠٦٥٬٠٠٠٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٥٬٠٠٠-٤٥٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤٢٬٥٠٠٤٢٬٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧٠٬٠٠٠٦٦٬٠٠٠٤٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

١٬٠٠٠-٣١٥٧٬٥٠٠١٥٨٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٠٬٠٠٠-٢٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مكافاءات١

٢٠٬٠٠٠-٥٢٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٣٬٤٩٠-١٣٧٣٦٬٥٠٠٨٠٩٬٩٩٠مجموع البند  رقم  

١٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١٣

١

٤٧١

الجزء االول

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١٠٠٬٠٠٠-١٠٠٬٠٠٠دراسات١

١٠٠٬٠٠٠-٥١٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٬٥٠٠-٣٬٥٠٠٥٬٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٥٨٬٥٠٠-٢٩٠٬٥٠٠٤٤٩٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٦٠٬٠٠٠-٩٢٩٤٬٠٠٠٤٥٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٦٠٬٠٠٠-١٦٣٠٢٬٠٠٠٥٦٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧١٤٢٬٢٣٢٬٨٠١٢٨٬٧٠٤٬٥٩٠١٣٬٥٢٨٬٢١١مجموع الوظيفة رقم  

١٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١٣

١

١٠٤١

الجزء االول

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٥٬٥٠٠١٥٬٥٠٠تعويضات عائلية١

٣١٥٬٥٠٠١٥٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠مرض وأمومة١

٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٥٬٥٠٠٢٥٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٥٬٥٠٠٢٥٬٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٤٢٬٢٥٨٬٣٠١٢٨٬٧٣٠٬٠٩٠١٣٬٥٢٨٬٢١١مجموع الفصل رقم  

١٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١٣

٤

١٩٠

الجزء االول

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
احتياطي الموازنة

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

نفقات مختلفة ١٦

احكام قضائية ومصالحات١
٦٠٠٬٠٠٠-١٠٠٬٠٠٠٧٠٠٬٠٠٠احكام قضائية ومصالحات١

٦٠٠٬٠٠٠-١١٠٠٬٠٠٠٧٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٠٠٬٠٠٠-١٦١٠٠٬٠٠٠٧٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١٣

٤

١٩٠

الجزء االول

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
احتياطي الموازنة

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

النفقات الطارئة واالستثنائية ١٨

احتياطي لنفقات طارئة١
٦٢٠٬٠٠٠٥٦٣٬٦٠٠٥٦٬٤٠٠احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة١

١٦٢٠٬٠٠٠٥٦٣٬٦٠٠٥٦٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٨٦٢٠٬٠٠٠٥٦٣٬٦٠٠٥٦٬٤٠٠مجموع البند  رقم  

٥٤٣٬٦٠٠-١٩٠٧٢٠٬٠٠٠١٬٢٦٣٬٦٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٤٣٬٦٠٠-٤٧٢٠٬٠٠٠١٬٢٦٣٬٦٠٠مجموع الفصل رقم  

١١٣٤٢٬٩٧٨٬٣٠١٢٩٬٩٩٣٬٦٩٠١٢٬٩٨٤٬٦١١مجموع الباب  رقم  

١٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١٥

١

٤٦١

الجزء االول

االتصاالت
المديرية العامة النشاء و تجهيز االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٧٥٠-٤٥٠١٬٢٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٧٥٠-١٤٥٠١٬٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٥٠-١١٤٥٠١٬٢٠٠مجموع البند  رقم  

١٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١٥

١

٤٦١

الجزء االول

االتصاالت
المديرية العامة النشاء و تجهيز االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

خدمات استهالكية ١٢

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤٬٥٠٠-٣٬٠٠٠٧٬٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٬٥٠٠-٤٣٬٠٠٠٧٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استهالكية مختلفة٩
٦٠٠-٢٬٤٠٠٣٬٠٠٠بدالت اتعاب٢

٦٠٠-٩٢٬٤٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٬١٠٠-١٢٥٬٤٠٠١٠٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١٥

١

٤٦١

الجزء االول

االتصاالت
المديرية العامة النشاء و تجهيز االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٤٨٬٠٠٠-٤٬٠٠٠٬٠٠٠٤٬٢٤٨٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٤٨٬٠٠٠-١٤٬٠٠٠٬٠٠٠٤٬٢٤٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٬٠٠٠-١٧٥٬٠٠٠١٧٦٬٠٠٠اجور االجراء٢

١٬٠٠٠-٢١٧٥٬٠٠٠١٧٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٥٬٠٠٠-١٥٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠٬٠٠٠-١٧٠٬٠٠٠١٨٠٬٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٦٠٬٠٠٠١١٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٣٣٠٬٠٠٠٣٠٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣٠٬٠٠٠-٣٠٬٠٠٠مكافاءات١

٣٠٬٠٠٠-٥٣٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٥٤٬٠٠٠-١٣٤٬٥٠٥٬٠٠٠٤٬٧٥٩٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١٥

١

٤٦١

الجزء االول

االتصاالت
المديرية العامة النشاء و تجهيز االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٬٤٠٠-٩٬٦٠٠١٢٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٢٬٤٠٠-٣٩٬٦٠٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٦٬٠٠٠-٦٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٦٬٠٠٠-٤٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٦٠٬٠٠٠-١٤٠٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٥٬٢٨٠-٦٬٧٢٠١٢٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٦٥٬٢٨٠-٩١٤٦٬٧٢٠٣١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٧٣٬٦٨٠-١٦١٥٦٬٣٢٠٣٣٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٣٣٬٥٣٠-٤٦١٤٬٦٦٧٬١٧٠٥٬١٠٠٬٧٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١٥

١

١٠٤١

الجزء االول

االتصاالت
المديرية العامة النشاء و تجهيز االتصاالت

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٤٥٬٠٠٠-١٧٥٬٠٠٠٢٢٠٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٤٥٬٠٠٠-٣١٧٥٬٠٠٠٢٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٥٬٠٠٠-١٥١٧٥٬٠٠٠٢٢٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥٬٠٠٠-١٠٤١١٧٥٬٠٠٠٢٢٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٧٨٬٥٣٠-١٤٬٨٤٢٬١٧٠٥٬٣٢٠٬٧٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١٥

٢

٤٦١

الجزء االول

االتصاالت
المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٬٤٠٠-٣٬٦٠٠٦٬٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢٬٤٠٠-١٣٬٦٠٠٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٬٤٠٠-١١٣٬٦٠٠٦٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١٥

٢

٤٦١

الجزء االول

االتصاالت
المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

خدمات استهالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١١٬٤٠٠-٤٥٬٦٠٠٥٧٬٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتها١

١١٬٤٠٠-١٤٥٬٦٠٠٥٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
 صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجهيزات واالنشاءات
١٬٢٠٠-١٬٨٠٠٣٬٠٠٠

١٬٢٠٠-٢١٬٨٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٧٥٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠بريد١

٣٧٥٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠اعالنات١

٦٬٠٠٠-٢٤٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠مطبوعات٢

١٢٬٦٠٠-٨٬٤٠٠٢١٬٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٨٬٦٠٠-٤٧٢٬٤٠٠٨١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٩٤٬٨٠٠١٤١٬٠٠٠٥٣٬٨٠٠مجموع البند  رقم  

٢٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١٥

٢

٤٦١

الجزء االول

االتصاالت
المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٬٩٠٠٬٠٠٠-٢٤٬٠٠٠٬٠٠٠٢٥٬٩٠٠٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٬٩٠٠٬٠٠٠-١٢٤٬٠٠٠٬٠٠٠٢٥٬٩٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٧٠٬٠٠٠٤٣٬٤٠٠٢٦٬٦٠٠رواتب المتعاقدين١

١٦٦٬٠٠٠-٨٠٠٬٠٠٠٩٦٦٬٠٠٠اجور االجراء٢

١٣٩٬٤٠٠-٢٨٧٠٬٠٠٠١٬٠٠٩٬٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣٠٬٠٠٠-٣٠٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٠٠٬٠٠٠-١٬٢٠٠٬٠٠٠١٬٥٠٠٬٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٬٤٠٠٬٠٠٠٨٢٥٬٠٠٠٥٧٥٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢٬٦٠٠٬٠٠٠٢٬٣٥٥٬٠٠٠٢٤٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣٦٬٠٠٠-٢٤٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠مكافاءات١

٣٦٬٠٠٠-٥٢٤٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٨٣٠٬٤٠٠-١٣٢٧٬٤٩٤٬٠٠٠٢٩٬٣٢٤٬٤٠٠مجموع البند  رقم  

٢٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١٥

٢

٤٦١

الجزء االول

االتصاالت
المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١٥

٢

٤٦١

الجزء االول

االتصاالت
المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٢٬٠٠٠-٤٨٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١٢٬٠٠٠-٣٤٨٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٬٢٠٠-١٬٨٠٠٣٬٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

١٬٢٠٠-٤١٬٨٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢١٦٬٠٠٠-٨٤٬٠٠٠٣٠٠٬٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٨٬١٠٠-١٨٬٩٠٠٢٧٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢٢٤٬١٠٠-٩١٠٢٬٩٠٠٣٢٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٣٧٬٣٠٠-١٦١٥٢٬٧٠٠٣٩٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٬٠١٦٬٣٠٠-٤٦١٣٧٬٨٤٥٬١٠٠٣٩٬٨٦١٬٤٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١٥

٢

١٠٤١

الجزء االول

االتصاالت
المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥٠٬٠٠٠-١٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٥٠٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٥٠٬٠٠٠-٣١٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠٬٠٠٠-١٥١٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٥٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠٬٠٠٠-١٠٤١١٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٠٥٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٬٠٦٦٬٣٠٠-٢٣٨٬٨٤٥٬١٠٠٤٠٬٩١١٬٤٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١٥

٣

٤٦١

الجزء االول

االتصاالت
المصلحة االدارية المشتركة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

مواد استهالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٦٬٣٩١-٦٠٬٦٠٩٨٧٬٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٩٬٧٨٧-١٧٬٢١٣٢٧٬٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٬٤٣٨-٩٬٥٦٢١٥٬٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

٤١٬٦١٦-١٨٧٬٣٨٤١٢٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٧٬٥٠٠-٧٬٥٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٧٬٥٠٠-٢٧٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كهرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليها)٧
٢٥٠٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٧٬٣٠٠٬٠٠٠٧٬٣٠٠٬٠٠٠كهرباء (بدل مقطوعية)٢

 نفقات مياه،وكهرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠

٧٧٬٥٥٥٬٠٠٠٧٬٥٥٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٩٬١١٦-١١٧٬٦٤٢٬٣٨٤٧٬٦٩١٬٥٠٠مجموع البند  رقم  

٢٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١٥

٣

٤٦١

الجزء االول

االتصاالت
المصلحة االدارية المشتركة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

خدمات استهالكية ١٢

بريد٣
١٬٢٠٠-١٬٨٠٠٣٬٠٠٠بريد١

١٬٢٠٠-٣١٬٨٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤٬٨٠٠-١٩٬٢٠٠٢٤٬٠٠٠اعالنات١

٩٠٬٠٠٠-١٢٠٬٠٠٠٢١٠٬٠٠٠مطبوعات٢

٩٤٬٨٠٠-٤١٣٩٬٢٠٠٢٣٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٦٬٠٠٠-١٢١٤١٬٠٠٠٢٣٧٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١٥

٣

٤٦١

الجزء االول

االتصاالت
المصلحة االدارية المشتركة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٤٤٬٠٠٠-١٬٣٠٠٬٠٠٠١٬٤٤٤٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤٤٬٠٠٠-١١٬٣٠٠٬٠٠٠١٬٤٤٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٦٠٠-٣١٬٠٠٠٣١٬٦٠٠اجور االجراء٢

٣٦٬٠٠٠٣٦٬٠٠٠المستشارون٤

٦٠٠-٢٦٧٬٠٠٠٦٧٬٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٥٬٠٠٠-١٥٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٠٥٬٠٠٠١٠٥٬٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٩٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠٤٠٬٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١٩٥٬٠٠٠١٧٠٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢١٬٠٠٠-٢١٬٠٠٠مكافاءات١

٢١٬٠٠٠-٥٢١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٠٬٦٠٠-١٣١٬٥٦٢٬٠٠٠١٬٧٠٢٬٦٠٠مجموع البند  رقم  

٣١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١٥

٣

٤٦١

الجزء االول

االتصاالت
المصلحة االدارية المشتركة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
١٤٬٠٠٠١٤٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٤٬٠٠٠١٤٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٤٬٠٠٠١٤٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٧١٬٧١٦-٤٦١٩٬٣٥٩٬٣٨٤٩٬٦٣١٬١٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١٥

٣

١٠٤١

الجزء االول

االتصاالت
المصلحة االدارية المشتركة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٠٬٠٠٠-٥٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠تعويضات عائلية١

١٠٬٠٠٠-٣٥٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠مرض وأمومة١

١٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٥٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠تعويضات نهاية الخدمة٣

٧٢٧٥٬٠٠٠٢٧٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٬٠٠٠-١٥٣٢٥٬٠٠٠٣٣٥٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٬٠٠٠-١٠٤١٣٢٥٬٠٠٠٣٣٥٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٨١٬٧١٦-٣٩٬٦٨٤٬٣٨٤٩٬٩٦٦٬١٠٠مجموع الفصل رقم  

٣٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١٥

٤

٤٦١

الجزء االول

االتصاالت
ادارة المراقبة العامة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣٬٠٠٠-١٠٠٬٠٠٠٢٠٣٬٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٠٣٬٠٠٠-١١٠٠٬٠٠٠٢٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٦٠٠-٥٬٤٠٠٦٬٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٬٠٠٠-١٠٬٠٠٠١٥٬٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٬٥٠٠-٥٬٠٠٠٧٬٥٠٠تعويضات مختلفة٩

٨٬١٠٠-٣٢٠٬٤٠٠٢٨٬٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤٬٨٠٠-٤٬٨٠٠مكافاءات١

٤٬٨٠٠-٥٤٬٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥٬٩٠٠-١٣١٢٠٬٤٠٠٢٣٦٬٣٠٠مجموع البند  رقم  

٣٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١٥

٤

٤٦١

الجزء االول

االتصاالت
ادارة المراقبة العامة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٣٬٠٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٬٣٢٠-١٬٦٨٠٣٬٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١٬٣٢٠-٩١٬٦٨٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٣٢٠-١٦٤٬٦٨٠٦٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٧٬٢٢٠-٤٦١١٢٥٬٠٨٠٢٤٢٬٣٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١٥

٤

١٠٤١

الجزء االول

االتصاالت
ادارة المراقبة العامة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢٬٠٠٠-٥٬٠٠٠٧٬٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٬٠٠٠-٣٥٬٠٠٠٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٬٠٠٠-١٥٥٬٠٠٠٧٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٬٠٠٠-١٠٤١٥٬٠٠٠٧٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١١٩٬٢٢٠-٤١٣٠٬٠٨٠٢٤٩٬٣٠٠مجموع الفصل رقم  

٣٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١٥

٥

١٩٠

الجزء االول

االتصاالت
التحويالت

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٣٢٨٬٤١٦٬٦٨١-١٬٧٤٣٬١٤٦٬٦٣٥٢٬٠٧١٬٥٦٣٬٣١٦مساهمات لنفقات أخرى٩

ـ  مخصصات الخزينة العامة 

٣٢٨٬٤١٦٬٦٨١-١١٬٧٤٣٬١٤٦٬٦٣٥٢٬٠٧١٬٥٦٣٬٣١٦مجموع الفقرة  رقم  

٣٢٨٬٤١٦٬٦٨١-١٤١٬٧٤٣٬١٤٦٬٦٣٥٢٬٠٧١٬٥٦٣٬٣١٦مجموع البند  رقم  

٣٢٨٬٤١٦٬٦٨١-١٩٠١٬٧٤٣٬١٤٦٬٦٣٥٢٬٠٧١٬٥٦٣٬٣١٦مجموع الوظيفة رقم  

٣٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١٥

٥

١٠٤١

الجزء االول

االتصاالت
التحويالت

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة١
٢٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠تعويضات نهاية الخدمة٢

١٢٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٢٨٬٤١٦٬٦٨١-٥١٬٧٤٣٬٣٤٦٬٦٣٥٢٬٠٧١٬٧٦٣٬٣١٦مجموع الفصل رقم  

٣٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١٥

٧

١٩٠

الجزء االول

االتصاالت
احتياطي الموازنة

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها ١٣

نفقات اخرى للمخصصات والرواتب واالجور وملحقاتها٩
١٥٠٬٠٠٠-٦٠٠٬٠٠٠٧٥٠٬٠٠٠احتياطي للرواتب واألجور غير موزعة١

١٥٠٬٠٠٠-٩٦٠٠٬٠٠٠٧٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٠٬٠٠٠-١٣٦٠٠٬٠٠٠٧٥٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١٥

٧

١٩٠

الجزء االول

االتصاالت
احتياطي الموازنة

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

منافع اجتماعية ١٥

تقديمات اخرى٩
٤٦٬٠٠٠٬٠٠٠-١٬٠٠٠٬٠٠٠٤٧٬٠٠٠٬٠٠٠احتياطي للعطاءات١

٤٦٬٠٠٠٬٠٠٠-٩١٬٠٠٠٬٠٠٠٤٧٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٦٬٠٠٠٬٠٠٠-١٥١٬٠٠٠٬٠٠٠٤٧٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١٥

٧

١٩٠

الجزء االول

االتصاالت
احتياطي الموازنة

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

نفقات مختلفة ١٦

احكام قضائية ومصالحات١
٤٬٠٠٠٬٠٠٠٩٠٬٠٠٠٣٬٩١٠٬٠٠٠احكام قضائية ومصالحات١

١٤٬٠٠٠٬٠٠٠٩٠٬٠٠٠٣٬٩١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٤٬٠٠٠٬٠٠٠٩٠٬٠٠٠٣٬٩١٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١٥

٧

١٩٠

الجزء االول

االتصاالت
احتياطي الموازنة

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

النفقات الطارئة واالستثنائية ١٨

احتياطي لنفقات طارئة١
٥٬٧٥٩٬٦٢٥٥٬٦٧٦٬٩٨٧٨٢٬٦٣٨احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة١

١٥٬٧٥٩٬٦٢٥٥٬٦٧٦٬٩٨٧٨٢٬٦٣٨مجموع الفقرة  رقم  

١٨٥٬٧٥٩٬٦٢٥٥٬٦٧٦٬٩٨٧٨٢٬٦٣٨مجموع البند  رقم  

٤٢٬١٥٧٬٣٦٢-١٩٠١١٬٣٥٩٬٦٢٥٥٣٬٥١٦٬٩٨٧مجموع الوظيفة رقم  

٤٢٬١٥٧٬٣٦٢-٧١١٬٣٥٩٬٦٢٥٥٣٬٥١٦٬٩٨٧مجموع الفصل رقم  

٤٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١٥

٢٣٥

٤٦١

الجزء االول

االتصاالت
الهيئة المنظمة لالتصاالت - المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
٤٬٩٥٣٬١٣١٤٬٩٥٣٬١٣١مساهمة للرواتب واألجور١

١٬٨٠٣٬١٦٩-٢٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٨٠٣٬١٦٩مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

١٬٨٠٣٬١٦٩-١٦٬٩٥٣٬١٣١٨٬٧٥٦٬٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٨٠٣٬١٦٩-١٤٦٬٩٥٣٬١٣١٨٬٧٥٦٬٣٠٠مجموع البند  رقم  

١٬٨٠٣٬١٦٩-٤٦١٦٬٩٥٣٬١٣١٨٬٧٥٦٬٣٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٬٨٠٣٬١٦٩-٢٣٥٦٬٩٥٣٬١٣١٨٬٧٥٦٬٣٠٠مجموع الفصل رقم  

٤٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

١

١١٥

٢٣٦

٤٦١

الجزء االول

االتصاالت
أوجيرو - المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

التحويالت ١٤

المساهمات داخل القطاع العام١
١٩٠٬١٥٧٬٠٠٠١٧٦٬٠٠٠٬٠٠٠١٤٬١٥٧٬٠٠٠مساهمة للرواتب واألجور١

١٢٥٬٤٩٩٬٣٧٥-١٢٥٬٤٩٩٬٣٧٥مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

١١١٬٣٤٢٬٣٧٥-١١٩٠٬١٥٧٬٠٠٠٣٠١٬٤٩٩٬٣٧٥مجموع الفقرة  رقم  

١١١٬٣٤٢٬٣٧٥-١٤١٩٠٬١٥٧٬٠٠٠٣٠١٬٤٩٩٬٣٧٥مجموع البند  رقم  

١١١٬٣٤٢٬٣٧٥-٤٦١١٩٠٬١٥٧٬٠٠٠٣٠١٬٤٩٩٬٣٧٥مجموع الوظيفة رقم  

١١١٬٣٤٢٬٣٧٥-٢٣٦١٩٠٬١٥٧٬٠٠٠٣٠١٬٤٩٩٬٣٧٥مجموع الفصل رقم  

٤٨٦٬٦٦٥٬٣٥٣-١١٥٢٬٠٠٥٬٣١٨٬١٢٥٢٬٤٩١٬٩٨٣٬٤٧٨مجموع الباب  رقم  

٤٧٨٬٣٦٨٬٦٤٢-١مجموع الجزء  رقم   ٢٬٦١٧٬٢٤٦٬١٦٨ ٢٬١٣٨٬٨٧٧٬٥٢٦

٤٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٠٨

١

١٢٣

الجزء الثاني (أ)

مديرية اليانصيب الوطني
مديرية اليانصيب الوطني

شؤون الموازنة والشؤون المالية

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٥٬٤٠٠-١٢٬٦٠٠١٨٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٥٬٤٠٠-١١٢٬٦٠٠١٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٢٬٧٠٠-٦٬٣٠٠٩٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٢٬٧٠٠-٢٦٬٣٠٠٩٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٤٨٦٬٠٠٠-١٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٤٨٦٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٤٨٦٬٠٠٠-٣١٬٠٠٠٬٠٠٠١٬٤٨٦٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٩٤٬١٠٠-٢٢٦١٬٠١٨٬٩٠٠١٬٥١٣٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١٠٨

١

١٢٣

الجزء الثاني (أ)

مديرية اليانصيب الوطني
مديرية اليانصيب الوطني

شؤون الموازنة والشؤون المالية

صيانة ٢٢٨

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٤٠٠٬٠٠٠١٨٬٠٠٠٣٨٢٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧٤٠٠٬٠٠٠١٨٬٠٠٠٣٨٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٤٠٠٬٠٠٠١٨٬٠٠٠٣٨٢٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٢٬١٠٠-١٢٣١٬٤١٨٬٩٠٠١٬٥٣١٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١١٢٬١٠٠-١١٬٤١٨٬٩٠٠١٬٥٣١٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١١٢٬١٠٠-١٠٨١٬٤١٨٬٩٠٠١٬٥٣١٬٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٤٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١١٣

١

٤٧١

الجزء الثاني (أ)

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٣٬٠٠٠-٧٬٠٠٠١٠٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٣٬٠٠٠-١٧٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٩٠٠-٢٬١٠٠٣٬٠٠٠تجهيزات فنية يدوية٢

٣٬٦٠٠-٨٬٤٠٠١٢٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٤٬٥٠٠-٢١٠٬٥٠٠١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
٣٬٠٠٠-١٢٬٠٠٠١٥٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

٣٬٠٠٠-٣١٢٬٠٠٠١٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
٩٠٠-٢٬١٠٠٣٬٠٠٠تجهيزات اخرى١

٩٠٠-٩٢٬١٠٠٣٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٬٤٠٠-٢٢٦٣١٬٦٠٠٤٣٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١١٣

١

٤٧١

الجزء الثاني (أ)

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٥٬٠٠٠-٢٠٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٥٬٠٠٠-٢٢٠٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجهيزات الفنية٦
٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

٦٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧٨٬٠٠٠٨٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٬٠٠٠-٢٢٨٣٦٬٠٠٠٤١٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٨



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١١٣

١

٤٧١

الجزء الثاني (أ)

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
١٦٤٬٠٠٠-٢٥٦٬٠٠٠٤٢٠٬٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٦٤٬٠٠٠-١٢٥٦٬٠٠٠٤٢٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٤٬٠٠٠-٢٢٩٢٥٦٬٠٠٠٤٢٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٨٠٬٤٠٠-٤٧١٣٢٣٬٦٠٠٥٠٤٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٨٠٬٤٠٠-١٣٢٣٬٦٠٠٥٠٤٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٨٠٬٤٠٠-١١٣٣٢٣٬٦٠٠٥٠٤٬٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٤٩



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١١٥

١

٤٦١

الجزء الثاني (أ)

االتصاالت
المديرية العامة النشاء و تجهيز االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

تجهيزات ٢٢٦

تجهيزات فنية٢
٩٬١٠٠٬٠٠٠٧٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٦٠٠٬٠٠٠تجهيزات فنية متخصصة١

٢٩٬١٠٠٬٠٠٠٧٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٦٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات اخرى٩
٣٢٬٦٦٣٬٤٧٥-٦٣٬٨٦٩٬٤٠٠٩٦٬٥٣٢٬٨٧٥تجهيزات اخرى١

هيئة اوجيرو

٣٢٬٦٦٣٬٤٧٥-٩٦٣٬٨٦٩٬٤٠٠٩٦٬٥٣٢٬٨٧٥مجموع الفقرة  رقم  

٣١٬٠٦٣٬٤٧٥-٢٢٦٧٢٬٩٦٩٬٤٠٠١٠٤٬٠٣٢٬٨٧٥مجموع البند  رقم  

٥٠



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١١٥

١

٤٦١

الجزء الثاني (أ)

االتصاالت
المديرية العامة النشاء و تجهيز االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات اخرى٩
٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠انشاءات اخرى١

٩٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥١



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١١٥

١

٤٦١

الجزء الثاني (أ)

االتصاالت
المديرية العامة النشاء و تجهيز االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
١٬٢٠٠٬٠٠٠-٤٬٨٠٠٬٠٠٠٦٬٠٠٠٬٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٬٢٠٠٬٠٠٠-١٤٬٨٠٠٬٠٠٠٦٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٢٠٠٬٠٠٠-٢٢٩٤٬٨٠٠٬٠٠٠٦٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٢٬٢٦٣٬٤٧٥-٤٦١١٠٠٬٢٦٩٬٤٠٠١٣٢٬٥٣٢٬٨٧٥مجموع الوظيفة رقم  

٣٢٬٢٦٣٬٤٧٥-١١٠٠٬٢٦٩٬٤٠٠١٣٢٬٥٣٢٬٨٧٥مجموع الفصل رقم  

٥٢



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١١٥

٢

٤٦١

الجزء الثاني (أ)

االتصاالت
المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

صيانة ٢٢٨

صيانة اخرى٩
٩٤٬٤٠٠٬٠٠٠٩٤٬٤٠٠٬٠٠٠صيانة اخرى١

٩٩٤٬٤٠٠٬٠٠٠٩٤٬٤٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٩٤٬٤٠٠٬٠٠٠٩٤٬٤٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٣



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١١٥

٢

٤٦١

الجزء الثاني (أ)

االتصاالت
المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
١٥٠٬٠٠٠-٦٠٠٬٠٠٠٧٥٠٬٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٥٠٬٠٠٠-١٦٠٠٬٠٠٠٧٥٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٠٬٠٠٠-٢٢٩٦٠٠٬٠٠٠٧٥٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٦١٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠٧٥٠٬٠٠٠٩٤٬٢٥٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠٧٥٠٬٠٠٠٩٤٬٢٥٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٥٤



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١١٥

٣

٤٦١

الجزء الثاني (أ)

االتصاالت
المصلحة االدارية المشتركة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

تجهيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١
٩٬٢٤٠-١١٬٧٦٠٢١٬٠٠٠اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية١

٩٬٢٤٠-١١١٬٧٦٠٢١٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات فنية٢
٣٬٠٨٠-٣٬٩٢٠٧٬٠٠٠تجهيزات فنية مختلفة٩

٣٬٠٨٠-٢٣٬٩٢٠٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للمعلوماتية٣
١٬٤٠٠-٥٬٦٠٠٧٬٠٠٠تجهيزات للمعلوماتية١

١٬٤٠٠-٣٥٬٦٠٠٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجهيزات للتدفئة والتبريد٥
٥٬٢٨٠-٦٬٧٢٠١٢٬٠٠٠تجهيزات للتدفئة والتبريد١

٥٬٢٨٠-٥٦٬٧٢٠١٢٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٩٬٠٠٠-٢٢٦٢٨٬٠٠٠٤٧٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٥



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٢

١١٥

٣

٤٦١

الجزء الثاني (أ)

االتصاالت
المصلحة االدارية المشتركة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

صيانة ٢٢٨

صيانة التجهيزات الفنية٦
١٬٤٠٠-٥٬٦٠٠٧٬٠٠٠صيانة التجهيزات الفنية١

١٬٤٠٠-٦٥٬٦٠٠٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجهيزات للمعلوماتية٧
٧٬٠٠٠٧٬٠٠٠صيانة تجهيزات للمعلوماتية١

٧٧٬٠٠٠٧٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٬٤٠٠-٢٢٨١٢٬٦٠٠١٤٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٠٬٤٠٠-٤٦١٤٠٬٦٠٠٦١٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٬٤٠٠-٣٤٠٬٦٠٠٦١٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١١٥١٩٥٬٣١٠٬٠٠٠١٣٣٬٣٤٣٬٨٧٥٦١٬٩٦٦٬١٢٥مجموع الباب  رقم  

٢٦١٬٦٧٣٬٦٢٥مجموع الجزء  رقم   ١٣٥٬٣٧٨٬٨٧٥ ١٩٧٬٠٥٢٬٥٠٠

٥٦



الجزء

الباب

الفصل

الوظيفة

 النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠١٩لعام 

   قانون عام
٢٠١٨

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

 : 

 : 

 : 

 : 

٣

١١٥

١٠٠

٤٦١

الجزء الثاني (ب)

االتصاالت
تطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة من اتصاالت وانترنت وسواها

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات اخرى٩
٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠انشاءات اخرى١

 مساهمة لهيئة اوجيرو لتطوير وتوسعه الشبكة
 الثابته ومتمماتها والخدمات المرافقة من

اتصاالت وانترنت وبرامج معلوماتية وسواها
٩٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٦١٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠٠٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١١٥٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٣٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠مجموع الجزء  رقم   ٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠

٥٧




