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  مشروع قانون مشروع قانون 

  20222022  املوازنة العامة للعاماملوازنة العامة للعام

  

  الفصل األول الفصل األول 

  مواد املوازنة العامةمواد املوازنة العامة
  

                                                      تحديد أرقام املوازنة العامةتحديد أرقام املوازنة العامة    : :                       املادة األولىاملادة األولى

      2022                                                                        تحدد أ قاقددام املوازنددة العامددة  ددا ال ددتة املال ددة ال ددن ت دد ق يدد  قو   ددانون ال ددا   

  املدددددام املددددداأت ن ال ان دددددة       2022            دددددانون ا و      13          وتنتهدددددن يددددد  
ا
                       وفقدددددا
ا
                وال ال دددددة مدددددا  ددددد ا     

         القانون.

  

                            االعتماداتاالعتمادات                                املادة الثانية:املادة الثانية:

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

 )ليرة( 2022العام 
 املوازنة العامة

        00.000, 2          0822002,70            الجزء األول 
        000.,0, 2         222,228,0             الجزء الثاني

        0.000,, 2          0,,2,,0,20                      مجموع املوازنة العامة 
     

 للج و  اقم )
ا
             وذلك وفقا
ا
                      ( امللحق به ا القانون. 3         

 

                          الوارداتالواردات    : :                           املادة الثالثةاملادة الثالثة

                                             تق ا وااأات املوازنة العامة  لى الوجه التال :

 )ليرة( 2022العام 
 املوازنة العامة

         000.000.          0,2,002002                 الواردات العادية  –           الجزء األول 
     000.  0, , .          022,22,02,                    الواردات االستثنائية  –             الجزء الثاني 

                   0.000,,02,,2,,0,20 مجموع املوازنة العامة
 

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

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

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

  

                                اإلجازة باالقتراضاإلجازة باالقتراض    : :                           املادة الخامسةاملادة الخامسة

                                                                 يجدداز للحملومددة يددد  ويدداا تموقدددا اسددتحقاقات اصدددا الدد يونض و دددما ادد وأ ال جددد   - ,

ال ولددددددددددى العددددددددددام  ا يدددددددددد  تتف دددددددددد  املوازنددددددددددة  ويدددددددددد  ونفدددددددددا  اال تمدددددددددداأات املدددددددددد وي       2022    ي                                            ي             املقددددددددد ي

            ء ل تددان وفددق                                                          واال تمدداأات اا دداف ة ولت س ددة سددل  الع قتددة املعسددال مل س ددة   ر ددا

                                                    مدددددا  ددددد ا القدددددانونض وصددددد اا سدددددت ات   قتدددددة  العملدددددة الل تان دددددة     31                مددددا واأ يددددد  املددددداأل 

                                                             آلجا  قص رل ومتوسسة ويوقلةض وذلك  قرااات تص ا  ا وزقر املال ة.

 

سلع الحملومة  - 2
ُ
            ت
ُ
  لى: 

ا
     مجلس التواب فصل ا
ا
                  

                                       ال ج  املحقق ي  تتف   املوازنة والع قتةض -

        اف ةض                           ونفا  اال تماأات امل وال واا  -

                                                 قق اط ال يون ال ا ل ة والعااج ة ال ن تم ت  ي  اض -

                                                                      نت جددة وصدد اا سددت ات الع قتددة  العملددة الل تان ددة املجدداز وصدد اا ا  موجدد  ال تدد   -

                                                            ا و  ما   ه املاألض  ما  العمالت ا جتب ة املجازل  قوان ن  اصة.

               سلفات الع قتة. -

  

                                                    حسابات القروضحسابات القروض    : :                           املادة السادسةاملادة السادسة

                           موجدددددد  مراسدددددد م تت دددددد  يدددددد  مجلددددددس                    ا ددددددا ات   قتددددددة  اصددددددة            تفددددددتح للقددددددرو   - 3

                          تق دد  ل ددا القدد م املق و ددة مددا                                                    الددوزااء  تدداء  لددى وقزددرامل وزقددر املال ددة والددوزقر امل ددت 

 ل ق دددداط وال ددددت ات 
ا
                 قصددددا  دددد ه القددددرو  وتق دددد   لدهددددا القدددد م ال ددددن تدددد فع ت دددد ي ا
ا
                                                 

         امل تحقة.

 

              تعقدددددد  لح ددددددابهاض                                                      تفددددددتح يدددددد  املوازنددددددة العامددددددة للقددددددرو  ال ددددددن تعقدددددد  ا ال ولددددددةض قو  - 2

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

                                              مددا قددانون املحاسدد ة العموم ددة وتعدد يالاهاض قو املدداأل     22                     تق ددا وفددق قاملددام املدداأل  - 3

                                                                    مددا ال سددتواض ال  ددات والقددرو  العااج ددة املق مددة ولددى  ددا مددا ااأااات العامددة     22

                                                  واملصدددددددالل امل دددددددتقلة  لدددددددى قنوا  ددددددداض وولدددددددى املجدددددددالس وال   دددددددات                 وامل س دددددددات العامدددددددة 

                                                                    والصدددددددتاأيق  لدددددددى ا دددددددتالد ت دددددددم ااهاض وولدددددددى ال لددددددد يات واتحددددددداأات ال لددددددد يات وسدددددددا ر 

                                                                     امل س ددددات وال   ددددات ال ددددن تتددددولى وأاال مرافددددق  امددددةض وق  ددددع اانفددددا  مددددا ال  ددددات 

      جتيدددنض                                                                التق يدددة ومدددا القدددرو ض سدددواء  دددان ذلدددك مدددا الجددد ء املحلددد  قو مدددا الجددد ء ا  

   .                               لرقا ة أيوان املحاس ة ا   ا صو  

                        مدددددا مشدددددروع القدددددانون املو دددددوع     22                                     ال تس دددددق قاملدددددام الفقدددددرل ال ان دددددة مدددددا املددددداأل  - 2

     لددددى       3141 /  32 /  10              الصدددداأا  تددددااق         36141                              مو ددددع التتف دددد   موجدددد  املرسددددوم اقددددم 

                                                                     اال تمدداأات اا دداف ة املتعلقددة  ال  ددات التق يددة ا ددذ يمالددا نقددا  دد ه اال تمدداأات 

                                                                  لددى ر ددر  قددراا مددا الددوزقر امل ددت  ووزقددر املال ددة  عدد  تأ دد ر املراقدد  املر دد           مددا  تدد  و

                                                                       لعقددددد  التفقددددداتض وتعددددد  قن ت بددددد  ااأاال املعت دددددة اه دددددة الج دددددة الوا  دددددة  ددددد جراء  ددددد ا 

       التقا.

                                           مددا مشددروع القددانون املو ددوع مو ددع التتف دد   موجدد       306                 تس ددق قاملددام املدداأل  - 1

                             التددده )قدددانون املحاسددد ة العموم دددة(      وتع ي      3141 /  32 /  10      تدددااق         36141           املرسدددوم اقدددم 

                                                                         لدددى ال دددلفات املال دددة الساا دددة املعسدددال لددد فع التفقدددات املمولدددة مدددا ال  دددات التق يدددة 

                                                                      وقمالدددددا تددددد وقر اال تمددددداأات اململجدددددوزل لل دددددلفات املال دددددة الساا دددددة واملتعلقدددددة  ال  دددددات 

                                                                  املعسدددددال  دددددال  سدددددتة مال دددددة مع تدددددة لتأأيدددددة موج دددددات يتعددددد   تتف ددددد  ا ال دددددتة لددددد فع 

                                                                  املمولدددة مدددا  ددد ه ال  دددات لحددد ن اناهددداء تتف ددد  ا  مدددا  املتعلقدددة  ال  دددةض ولدددى         التفقدددات 

                               موازنات ال توات املال ة الالاقة.

                                                                    يددددتم تدددد وقر قاصدددد ل اال تمدددداأات  افددددة ه ددددر املعقددددوأل املمولددددة مددددا ال  ددددات التق يددددة  - 6

                                   والقرو  ولى موازنات ال ت ن الالاقة.
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                                                              فتح االعتمادات االستثنائيةفتح االعتمادات االستثنائية    : :                           املادة الثامنةاملادة الثامنة

  املددام املدداأل 
ا
             تتف دد ا
ا
                                               مددا ال سددتواض يمالددا لددر يس الجم واقددةض وذا أ دد   ددرود     52      

  تددددداءا  لدددددى قدددددراا صددددداأا  دددددا مجلدددددس 
ا
     ا                       ياا دددددة لتفقدددددات م دددددت جلةض قن يت ددددد  مرسدددددوما
ا
                                    

                                                                            الدددوزااءض  فدددتح ا تمددداأات اسدددتاتا  ة قو و ددداف ة قو  تقدددا ا تمددداأات يددد  موازندددة العدددام 

                                   مايددددة مل دددداا ل ددددرل ل تان ددددةض وقجدددد  قن                                   ض  لددددى قن ال تتجدددداوز  دددد ه اال تمدددداأات  ال    2022

                                                                         تعر    ه الت ا  ر  لى موافقة املجلس الت ات  ي  قو   ق  يلت م ف ه  ع  ذلك.

  

 رقاااا                                                                        تعااااديل البنااااد ا مااااس املااااادة التاسااااعة مااااستعااااديل البنااااد ا مااااس املااااادة التاسااااعة مااااس    : :                           املااااادة التاسااااعةاملااااادة التاسااااعة
 
 رقاااا  القااااانون النافاااار ح مااااا
 
     القااااانون النافاااار ح مااااا
 
                        
 
                   ,,          

                                                                              )قاااانون املوازنااة العاماااة واملوازناااات امل  قاااة )قاااانون املوازنااة العاماااة واملوازناااات امل  قاااة             20202020  //  00  //  00                            الصااادر بتاااار   الصااادر بتاااار   

                                                واالستعاضة عنها بنص جديدواالستعاضة عنها بنص جديد                                              إجازة نقل االعتمادات( إجازة نقل االعتمادات(       ( )( )        20202020      ام ام     لعلع

 

 اقدددم 
ا
     ُيعددد   ال تددد  ا مدددا املددداأل التاسدددعة مدددا القدددانون التافددد  االمدددا
ا
              الصددداأا  تدددااق       4ُ                                                    

             ( )وجددددددازل نقددددددا     2020                                            )قدددددانون املوازنددددددة العامددددددة واملوازنددددددات امللحقدددددة لعددددددام       2020 / 1 / 2

                                  اال تماأات(  وي تعا   ته  ت  ج ي :

  

                                                          يدددد  اات دددداي  املوازنددددة العامددددة مددددا فصددددا ولددددى ر ددددر ومددددا  تدددد  ولددددى ر ددددر             يجدددداز التقددددا  - 3

                                            ا                         ما   ا االات اي   قراا ما مجلس الوزااء  تاءا  لى اقزرامل وزقر املال ة.
 

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

                                م يرقدددددددة املال دددددددة العامدددددددة( اال تمددددددداأات   –                                     تلحدددددددو يددددددد  املوازندددددددة العامدددددددة )وزاال املال دددددددة 

                                                              املسلو ددددددددددة لدددددددددد  م فوا دددددددددد  القددددددددددرو  االسددددددددددت مااقة )زاا  ددددددددددةض صددددددددددتا  ةض سدددددددددد اا ةض 

                                                                      وتالتولوج دددة ومعلومات دددة و  ه دددة( و دددوام  ا ا دددامل  لدددى  ددد ه القدددرو  ف مدددا يتعلدددق 

                  املصااد ااسالم ة.
 

     دد ه                                                                تحدد أ قصددو  و ددروط االسددتفاأل مددا الفوا دد  امل  ومددةض و ددوام  ا ا ددامل  لددى 

                                                             القددددرو  ف مددددا يتعلددددق  املصددددااد ااسددددالم ة  موجدددد  ن ددددام  ددددا  يصدددد ا  مرسددددوم 

                         ا                                             يت دددد  يدددد  مجلددددس الددددوزااء  تدددداءا  لددددى اقزددددرامل وزقددددر املال ددددة وتعدددد  اسددددتسالع اق  اددددا م 

                                                             مصددددددرد ل تددددددانض وق  ددددددع اانفددددددا  ل صددددددو  املتصددددددو   لدهددددددا يدددددد  قددددددانون املحاسدددددد ة 

          العموم ة.
 

                               مصددددرد ل تددددان العاصددددة قو قمددددوا                                        قمددددا ف مددددا يتعلددددق  ددددالقرو  امل  ومددددة مددددا قمددددوا

  ا ولوقددددددددات القسا  ددددددددة 
ا
                    االات دددددددداط ل يدددددددده ف عددددددددوأ ملجلددددددددس الددددددددوزااء قن يصدددددددد ا قددددددددرااا
ا
                                             

                                                               لالسدددددددتفاأل مدددددددا الددددددد  م و دددددددرويه وذلدددددددك  ددددددداقزرامل مدددددددا وزقدددددددر  املال دددددددة واالقتصددددددداأ 

                                         والتجاال  ع  استسالع اق  اا م مصرد ل تان.

  

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

                                    ا                               ع  مرسددددوم يت دددد  يدددد  مجلددددس الددددوزااءض   تدددداءا  لددددى اقزددددرامل الددددوزقر امل ددددت  ووزقددددر     تددددوز 

ض اال تمدددددداأات املرصددددددد ل  صدددددددوال وجمال ددددددة يددددددد  م تلدددددد  ق دددددددواب املوازندددددددة 
ا
                                                        املال ددددددة معدددددددا
ا
          

                                                              العامددددددة امل صصددددددة للمعالجددددددة يدددددد  امل س ددددددات وامل تشددددددف ات العاصددددددة والحملوم ددددددة 

                                   والعقوأ مع ا ي اء ي  القساع العا .

 

                              يات للقرى التا  يات للقرى التا                                                                                    اقتطاع حصة مس اإليرادات املحصلة لصالح البلداقتطاع حصة مس اإليرادات املحصلة لصالح البلد    : :         عشرةعشرة                              املادة الثانيةاملادة الثانية

                                ليس فيها بلدياتليس فيها بلديات

 

                                                                        تقتسدددع وزاال املال دددة مدددا اايدددراأات املحصدددلة لصدددالل ال لددد ياتض ق دددا توزيع ددداض م لددد  

                                                                        سددتة مل ددااات ل ددرلض ت صدد  لألندداال وا  دد ا  والتت  فددات يدد  القددر  ال ددن لدديس فدهددا 

                                         وتج  دددددددظات وتت  فدددددددات(  واسدددددددسة وزاال ال ا ل دددددددة                            لددددددد يات ) ددددددد الت ياقدددددددة وصددددددد انة

                                    ا                                   وال لدددددد يات. تددددددوزع اايددددددراأات  مرسددددددوم  تدددددداءا  لددددددى اقزددددددرامل وزقددددددر  املال ددددددة وال ا ل ددددددة 

                                                               وال ل ياتض  لى قن يشما املرسوم جم ع القر  ال ن ليس فدها  ل يات.
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                                                              مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خز نة:مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خز نة:              إعطاءإعطاء    : :                                     املادة الثالثة عشرةاملادة الثالثة عشرة

      مل ددداا       2220                                      ل تدددان سدددلفة   قتدددة يوقلدددة ا جدددا  حددد  قق ددد                     تعسدددؤ م س دددة   ر ددداء 

                                                               ل دددددرل لت ددددد ي  ملجدددددد   دددددراء املحروقددددددات وت ددددد ي  فوا ددددد  وقق دددددداط القدددددرو  لصددددددالل 

                                                                   م س ددددة   ر دددداء ل تددددانض  لددددى قن تدددد أ  ال ددددلفة  ددددأمر مددددا محت دددد  املال ددددة املر دددد   

 و لددددددى قن يعت ددددددر مجددددددرأ اسددددددتعما  الج ددددددة 
ا
                                   عدددددد  موافقددددددة وزقددددددر املال ددددددة وت دددددد أ نقدددددد ا
ا
                                 

 م هدددا  القدددد ال  لدددى الت دددد ي  وفدددق ا سددددس املتصددددو      امل دددت
ا
                                          لفة ل دددد ه ال دددلفة وقددددرااا
ا
                      

                     لدها ي    ه املاأل.

                                                                    ال يجددددوز مل س ددددة   ر دددداء ل تددددان و لددددى م دددد ول اها قن ت ددددتعما ال ددددلفة قو ق  جدددد ء 

                                        م ها ي  ه ر ال اية ال ن ق س   ما قجل ا.

           مدددا القدددانون     31                                                        تحددد أ   ف دددة ت ددد ي   ددد ه ال دددلفة وفدددق ا املدددام الدددوااأل يددد  املددداأل 

                                            )قدددددددددانون املوازندددددددددة العامدددددددددة واملوازندددددددددات امللحقدددددددددة لعدددددددددام       2035 / 6 /  35      تدددددددددااق      21    اقدددددددددم 

2035    .)   

 

                                                                                                          إمكانيااااة تاااارمين املحروقااااات مااااس الجاااايم لصااااالح املدير ااااة العامااااة إمكانيااااة تاااارمين املحروقااااات مااااس الجاااايم لصااااالح املدير ااااة العامااااة     : :                                     املااااادة الرابعااااة عشاااارةاملااااادة الرابعااااة عشاااارة

                          للدفاع املدنيللدفاع املدني

 

                                                                      الفدددا    نددد  ر دددرض تقددد م ق ددداأل الجدددي  ولدددى امل يرقدددة العامدددة للددد فاع املددد     تددد  

              ا                                                       االقت ددداءض و تدددداءا  لددددى يلددد   دددد ه ا   ددددرلض املحروقددددات الالزمدددة ال ددددن تحتاج ددددا وذلددددك 

                                                                   ددددددما ادددددد وأ اال تمدددددداأات امللحو ددددددة ل دددددد ه ال ايددددددة يدددددد  املوازنددددددة العاصددددددة  امل يرقددددددة 

                                        العامة لل فاع امل      لى الشملا التال :
 

 
 

 أوال
 

     عامددددددة                                                                : يددددد  ادددددا  تدددددوفر م دددددا مة للم يرقدددددة العامدددددة للددددد فاع املددددد    يددددد  املوازندددددة ال   

                                    ما  اب وزاال ال ا ل ة وال ل يات:

                                                         يدددددتم نقدددددا اال تمددددداأات مدددددا  تددددد  امل دددددا مات امل صصدددددة للم يرقدددددة العامدددددة  - 3

                       ( ولدددددددى التتاسدددددددي  العا ددددددد ل  2- 3-  36-   123- 4- 2- 3                      للددددددد فاع املددددددد    التن دددددددي  )

                                           ل تدددددددددددددددددددددددددددددد  املحروقددددددددددددددددددددددددددددددات )محروقددددددددددددددددددددددددددددددات سددددددددددددددددددددددددددددددا لة/محروقات وزقددددددددددددددددددددددددددددددوت 

              فاع الدددددوي نض                                                   للمولددددد ات/محروقات وزقدددددوت للت ف دددددة( يددددد  موازندددددة وزاال الددددد

                                                              وذلددددك  قددددراا مشددددزري يصدددد ا  ددددا وزقددددر ال ا ل ددددة وال لدددد يات ووزقددددر الدددد فاع 

 .                                           الوي ن  ع  تأ  ر املراق  املر    لعق  التفقات
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                                                             يدددددتم ت فددددد و  تددددد  املحروقدددددات يددددد  موازندددددة امل يرقدددددة العامدددددة للددددد فاع املددددد      - 2

                                                           دددددتفس ق مدددددة اال تمددددداأات املتقولدددددة ق ددددداله  قدددددراا مشدددددزري يصددددد ا  دددددا وزقدددددر 

                                                         ل ددددة وال لدددد يات ووزقدددددر املال ددددةض  دددددال  م لددددة يددددوم ن مدددددا تددددااق  صددددد وا      ال ا 

  . 3                              القراا املشزري امل  وا ي  ال ت  

 

 
 
 ثانياا
 
                                                                        : يد  ادا   د م تددوفر م دا مة للم يرقدة العامدة للدد فاع املد    يد  املوازندة العامددة      

  :                                 ما  اب وزاال ال ا ل ة وال ل يات

 

                     ا  ددددا يرقددددق التقددددا مددددا                                         يددددتم تددددأم ن اال تمدددداأ للمحروقددددات املسلددددوب تقدددد يم  - 3

                                                                 دددددداب اات دددددداي  املوازنددددددة العامددددددة ولددددددى  دددددداب وزاال ال ا ل ددددددة وال لدددددد يات  لددددددى 

                                                            التن دددددي  العا ددددد  للم دددددا مة امل صصدددددة للم يرقدددددة العامدددددة للددددد فاع املددددد    

                                            (ض وذلدددددك  قدددددراا يصددددد ا  دددددا وزقدددددر املال دددددة  عددددد  تأ دددددد ر  2- 3-  36-   123- 4- 2- 3 )

 .                          املراق  املر    لعق  التفقات
 

                                                    اأ يددد  موازندددة امل يرقدددة العامدددة للددد فاع املددد   ض  دددتفس ق مدددة             يدددتم فدددتح ا تمددد  - 2 

                                                                اال تمدداأات املتقولدددةض  قدددراا  مشدددزري يصددد ا  دددا وزقدددر ال ا ل دددة وال لددد يات 

                                                            ووزقددددر املال ددددة م صدددد   م ددددا مة  مددددا امل يرقددددة لصددددالل املوازنددددة العامددددةض 

دددددددا ل صدددددددو  وأفعددددددده ولدددددددى ا ددددددداب                                ا                       وقدددددددتم  جددددددد   ددددددد ا اال تمددددددداأ وصدددددددرفه وفقا

 .              الع قتة العامة
 

                                                                 عدد  وتمددام  مل ددة الدد فعض يددتم نقددا اال تمدداأ املدد ما مددا االات دداي  مددا  تدد    - 1

                                                                 امل دددا مات يددد   ددداب وزاال ال ا ل دددة وال لددد يات ولدددى  تددد  املحروقدددات يددد   ددداب 

                                                             وزاال الددددددد فاع الدددددددوي نض ووجدددددددراء الت فددددددد و املقا دددددددا يددددددد  املوازندددددددة العاصدددددددة 

دددددا ملدددددا واأ يددددد  ال تددددد             مدددددا الفقدددددرل    2- 3                                 ا                   امل يرقدددددة العامدددددة للددددد فاع املددددد     وفقا

 
ا
 قوال
ا
   . 

  

                                                                                    اجازة نقل اعتمادات ملساعدة األسر االكثر حاجةاجازة نقل اعتمادات ملساعدة األسر االكثر حاجة    : :                                     املادة الخامسة عشرةاملادة الخامسة عشرة

 

    ندددد  ر دددرض يمالددددا نقددددا اال تمددداأات امللحو ددددة يدددد   ددداب اات دددداي  املوازنددددة 
ا
                                                               الفدددا
ا
    

     320                                                              وامل صصدددة لتوزيدددع م دددا  ات اجتما  دددة ل سدددر ا   دددر ااجدددة واملقددد ال  ق مدددة 

                       ا                        صددددد ا  دددددا وزقدددددر املال دددددة  تددددداءا  لدددددى اقزدددددرامل وزقدددددر الشددددد ون                           مل ددددداا ل دددددرل ل تان دددددة  قدددددراا ي

                                                 االجتما  ة وتع  تأ  ر املراق  املر    لعق  التفقات.
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                                                                                                        إجازة نقل اعتمادات ملعالجة األوضاع املستجدة بفعال فيارو  إجازة نقل اعتمادات ملعالجة األوضاع املستجدة بفعال فيارو      : :                                     املادة السادسة عشرةاملادة السادسة عشرة

              كوروناكورونا

  

    نددد  ر دددرض يمالدددا نقدددا اال تمددداأات امللحو دددة يددد   ددداب اات ددداي  املوازندددة
ا
                                                              الفدددا
ا
      

                                                               وامل صصددددددة ملعالجددددددة ا و دددددداع امل ددددددتج ل  فعددددددا ف ددددددرو   واونددددددا واملقدددددد ال  ق مددددددة  

                                                 ا                       مل ددداا ل دددرل ل تان دددة  قدددراا يصددد ا  دددا وزقدددر املال دددة  تددداءا  لدددى اقزدددرامل وزقدددر ال دددحة      200

                                              العامة وتع  تأ  ر املراق  املر    لعق  التفقات.

 

                              األبنيااة الساا نية األبنيااة الساا نية                                                                                   إجااازة نقاال اعتمااادات لتوزعاات مساااعدات تاارمي إجااازة نقاال اعتمااادات لتوزعاات مساااعدات تاارمي     : :                                     املااادة السااابعة عشاارةاملااادة السااابعة عشاارة

                                              جراء انفجار مرفر بيروتجراء انفجار مرفر بيروت

  

    ندددد  ر دددرض يمالددددا نقددددا اال تمددداأات امللحو ددددة يدددد   ددداب اات دددداي  املوازنددددة 
ا
                                                               الفدددا
ا
    

                                                                   وامل صصددددة لتوزيددددع م ددددا  ات تددددرم م ا  ن ددددة ال ددددالت ة جددددراء انفجدددداا مرفددددأ   ددددروت 

       اقزددرامل                                                    ا    مل دداا ل ددرل ل تان ددة  قددراا يصدد ا  ددا وزقددر املال ددة  تدداءا  لددى     300              واملقدد ال  ق مددة 

                                                                      ال   ة العل ا لألها ة وفق ا صو  وتع  تأ  ر املراق  املر    لعق  التفقات.
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  الفصل الثانيالفصل الثاني

  تعديالت قوانين البرامجتعديالت قوانين البرامج
  

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

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

 

                    لرئاسة مجلس الوزراء              قانون برنامج - ,

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

                                                               وإداراتهااااا الرسااااامية عاااااس أعبااااااء وأكااااالء اسااااات جار املبااااااني واإلنشااااااءات التااااا  

                         تش لها كمراكز ومكاتب لها

 

        موازندددددددة )      2035 / 6 /  35       تدددددددااق     21     اقدددددددم          القدددددددانون     مدددددددا       شدددددددرل         ال اأسدددددددة       املددددددداأل

         التافدد           القددانون     مددا       شددرل         الرا عددة       املدداأل       السدد ما           وتعدد يالاها  (     2035
ا
 االمددا
ا
     اقددم      

       ق ن دددددددة        لتشددددددي           رندددددددامج        قددددددانون   (     2020        موازندددددددة )      2020 / 1 / 2         تددددددااق         الصدددددداأا   4

       ق  ددددددداء     دددددددا         الرسدددددددم ة           ووأااااهددددددا        ال ولدددددددة         اسدددددددت تاء      سددددددب ا    يددددددد         العامدددددددة         لددددددألأااات

       ح ددذ  .    ل ددا        ومملاتدد          مرا دد         تشدد ل ا      ال ددن           واا شدداءات        امل ددا           اسددت جاا       وق ددالد

  :      التال        الشملا      لى       ال فع          ا تماأات      اص        يوزع

       ل ص ح:

202, 2022 2020 2020 2020 202, 

 مليار ليرة 280 0,, 200 00, - -
 

 ما
ا
     ال
ا
   :  

202, 2022 2020 2020 

 مليار ليرة 200 00, 280 0,,
 

                     )وال اق  أون تع يا(.  
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      بياااااروت                                                          قاااااانون برناااااامج لترتياااااب منطقاااااة اليااااااحية الجنوبياااااة ال ربياااااة ملديناااااة  -

         )اليسار(
 

  (     2003        موازندددة )      2003 / 4 /  25       تدددااق      124     اقدددم          القدددانون     مدددا          والعشدددرون         التاسدددعة       املددداأل

       املددداأل       السددد ما   ض (       دددروت       مل يتدددة         ال ر  دددة          الجتو  دددة         ال ددداا ة       متسقدددة       ترتيددد  )           وتعددد يالاها

         التافدددد           القددددانون     مددددا       شددددرل         الرا عددددة
ا
 االمددددا
ا
        موازنددددة )      2020 / 1 / 2         تددددااق         الصدددداأا   4     اقددددم      

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

       ل ص ح:

202, 2022 2020 2020 

 مل اا ل رل 00.0 00 - -
 

 ما:
ا
      ال
ا
    

202, 2022 

 مل اا ل رل 00.0 00
 

                     )وال اق  أون تع يا(.

 

                             قانون برنامج    وزارة املالية - 2

                                                                  أعمال التحديد والتحر ر وال يل واملسح ووضت الخرائط النهائية    جميات  -

                    راي   اللبنانية   األ 
 

        موازنددددددة )      2002 / 2 / 5       تددددددااق      112     اقددددددم          القددددددانون     مددددددا          والعشددددددرون         ال ان ددددددة       املدددددداأل

       مصددددددددددلحة )          والتحرقددددددددددر         التح يدددددددددد          مددددددددددا          رنددددددددددامج        قددددددددددانون   ض          وتعدددددددددد يالاها  (     2002

         التافددددد           القدددددانون     مدددددا       شدددددرل         الرا عدددددة       املددددداأل      سددددد ما   ال   ض (      امل دددددااة
ا
 االمدددددا
ا
   4     اقدددددم      

          ا تمددددددداأات      اصددددددد        يدددددددوزع       ح دددددددذ  (     2020        موازندددددددة )      2020 / 1 / 2         تدددددددااق         الصددددددداأا

  :      التال        الشملا      لى       ال فع
 

       ل ص ح:

202, 2022 2020 

 مليار ليرة 0 - -
 

 ما:
ا
      ال
ا
    

202, 

 مليار ليرة 0
 

 )وال اق  أون تع يا(.



 19/1/2022                                        20222022  للعامللعام  العامةالعامة  املوازنةاملوازنة  قانون قانون   مشروعمشروع  

  

11 

                                                                قاااااانون برناااااامج إلنشااااااء أبنياااااة وزارة املالياااااة ولتنفيااااار مشاااااروع إنشااااااء املب ااااا   -

                                          املوحد إلدارة الجمارك    حرم مرفر بيروت

 

  (     2032        موازندددددة )      2032 /  33 / 1       تدددددااق     44     اقدددددم          القدددددانون     مدددددا       شدددددرل        اأسدددددة  ال       املددددداأل

         التافددد           القدددانون     مدددا       شدددرل         الرا عدددة       املددداأل       السددد ما           وتعددد يالاها
ا
 االمدددا
ا
        الصدددداأا   4     اقدددم      

      لددددددددى       الدددددددد فع          ا تمدددددددداأات      اصدددددددد        يددددددددوزع       ح ددددددددذ  (     2020        موازنددددددددة )      2020 / 1 / 2         تددددددددااق 

  :      التال        الشملا

 

  :               ة لوزارة املالية                                     مساهمة ملجلس اإلنماء واالعمار إلنشاء أبني  -

       ل ص ح:

202, 2022 2020 2020 2020  

 مليار ليرة 2.0 0., 0, - -

 

 ما:
ا
      ال
ا
    

202, 2022 2020  

 مليار ليرة 0, 2.0 0.,

                     )وال اق  أون تع يا(.

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

  :              حرم مرفر بيروت

 ليصبح:

202, 2022 2020 2020 2020  

 مليار ليرة 00,.8 , , - -
 

 مس:
 
    بدال
 
    

202, 2022 2020  

 مليار ليرة , 00,.8 ,

                     )وال اق  أون تع يا(.
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                                          قانون برنامج لتسديد ديون وتعو يات االستمالك  -

  (     2032        موازندددة )      2032 /  33 / 1       تدددااق     44     اقدددم          القدددانون     مدددا       شدددرل         ال دددا عة       املددداأل

       املدددداأل       السدددد ما          وتع يالتدددده         االسددددتمالي          وتعوق ددددات       أيددددون         لت دددد ي          رنددددامج        قددددانون 

         التافددددد           القدددددانون     مدددددا         شدددددرل         الرا عدددددة
ا
 االمدددددا
ا
      2020 / 1 / 2         تدددددااق         الصددددداأا   4     اقدددددم      

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

       ل ص ح:

 (بمليارات الليراتاعتمادات الدفت )

 202, 2022 2020 2020 2020 202, 

 10 34 320 0 - -            ماء واا ماا        مجلس اان

 4 12 60 0 - -                    وزاال الساقة وامل اه

 6 5 30 200 - -             سا ر ااأااات

 00 ,, 200 200 - - املجموع العام

 

 ما:
ا
      ال
ا
    

 (بمليارات الليراتاعتمادات الدفت )

 202, 2022 2020 2020 

 320 0 10 34                    مجلس اانماء واا ماا

 60 0 4 12                    وزاال الساقة وامل اه

 30 200 6 5             سا ر ااأااات

 200 200 00 ,, املجموع العام
 

                     )وال اق  أون تع يا(.  

 

                                            قانون برنامج    وزارة األش ال العامة والنقل:  - 0

                      اإلسكان والتنظي  املدني  –                               قانون برنامج ألعمال الي  والفرز  -

  (     3112        موازندددددددددة )      3112 / 1 / 2       تدددددددددااق      422     اقدددددددددم          القدددددددددانون     مدددددددددا         العشدددددددددرون       املددددددددداأل

        موازنددددددة )      2000 / 2 /  36       تددددددااق      321     اقددددددم          القددددددانون     مددددددا         العام ددددددة         املدددددداأل        املع لددددددة

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

         التافدددددد           القددددددانون     مددددددا         شددددددرل         الرا عددددددة       املدددددداأل       السدددددد ما           وتع يالتددددددهض
ا
 االمددددددا
ا
   4     اقددددددم      

        تمدددددددداأات  ا       اصدددددددد        يددددددددوزع       ح ددددددددذ  (     2020        موازنددددددددة )      2020 / 1 / 2         تددددددددااق         الصدددددددداأا

  :      التال        الشملا      لى       ال فع
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       ل ص ح:

202, 2022 2020 2020 2020 202, 

 ل رل مليار 0, 8 0, 0 - -
 

 ما:
ا
      ال
ا
    

202, 2022 2020 2020 

 ل رل مليار 0, 0 0, 8

                     )وال اق  أون تع يا(.
 

                                                          قاااااااااااااانون برناااااااااااااامج ملشاااااااااااااروع إنشااااااااااااااء معهاااااااااااااد العلاااااااااااااوم البحر اااااااااااااة والت نولوجياااااااااااااا -

(MARSATI)   للمدير ة العامة للنقل البري والبحري                   البترون ومب                                         
 

        موازندددددددددة )      2032 /  33 / 1       تدددددددددااق     44     اقدددددددددم          القدددددددددانون     مدددددددددا          والعشدددددددددرون         ال ان دددددددددة       املددددددددداأل

       وم  ددد               والتالتولوج دددا         ال حرقدددة        العلدددوم      مع ددد        و شددداء       ملشدددروع         رندددامج        قدددانون    ض (    2032

          القدددانون     مدددا       شدددرل         الرا عدددة       املددداأل       السددد ما          وال حدددر          ال دددر         للتقدددا        العامدددة          للم يرقدددة

          التافدددددد
ا
 االمددددددا
ا
      يددددددوزع       ح ددددددذ  (     2020        موازنددددددة )      2020 / 1 / 2         تددددددااق         الصدددددداأا   4     اقددددددم      

  :      التال        الشملا      لى       ال فع          ا تماأات      اص  
 

       ل ص ح:

 )بآالء الليرات(

 2020 2020 2022 ,202        التنسيب

0 / , / ,2,   / 070   / 228   / 2 / 2  

                   إنشاء أبنية متخصصة

- - 0.270.880          ,.000.000          

0 / , / ,2,   / 070   / 22,   / , / 2  

  ت                    نفقاااااااااااااااات درو  واستشاااااااااااااااارا

                 ومراقبة للنشاءات

- - 0 000.000 

          000.000.,          0.270.880 - - املجموع
 

 ما:
ا
      ال
ا
    

 )بآالء الليرات(

 2022 ,202        التنسيب 

0 / , / ,2,   / 070   / 228   / 2 / 2  

                   إنشاء أبنية متخصصة

0.270.880          ,.000.000          

0 / , / ,2,   / 070   / 22,   / , / 2  

                     نفقااااااااااااااات درو  واستشااااااااااااااارات 

                 ومراقبة للنشاءات

0 000.000 

          000.000.,        270.880 . 0 املجموع

                     )وال اق  أون تع يا(.
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                                                قانون برنامج إلنشاء مرفر سياح     خليج جونيه -

        موازنددددددة )      2032 /  33 / 1       تددددددااق     44     اقددددددم          القددددددانون     مددددددا          والعشددددددرون         الحاأيددددددة       املدددددداأل

       مل دددداا    40        ال ددددال        جون دددده       لدددد ج    يدددد        سدددد ا        مرفددددأ       ا شدددداء         رنددددامج        قددددانون    ض (    2032

         التافددد           القدددانون     مدددا       شدددرل   ة      الرا عددد       املددداأل       السددد ما           وتع يالتدددهض  .    .  
ا
 االمدددا
ا
   4     اقدددم      

          ا تمدددددددداأات      اصدددددددد        يددددددددوزع       ح ددددددددذ  (     2020        موازنددددددددة )      2020 / 1 / 2         تددددددددااق         الصدددددددداأا

  :      التال        الشملا      لى       ال فع
 

               ) آالد الل رات(                                                                                :                        ليصبح

 2020 2020 2022 ,202 التنسيب

              إنشاءات أخرى 

0 / , / ,00   / 0022    / 228   / , / ,  

- - 2.008.27, ,22,0727,0 

                     نفقاااااااااااااااات درو  واستشاااااااااااااااارات 

                 ومراقبة للنشاءات

0 / , / ,00   / 0022    / 22,   / , / 2  

- - 0 0 

   

  مس:
 
     بدال
 
               ) آالد الل رات(                                                                                 

 2022 ,202 التنسيب

              إنشاءات أخرى 

0 / , / ,00   / 0022    / 228   / , / ,  

2.008.27, ,22,0727,0 

    رات                  نفقاااااااااااااااااات درو  واستشاااااااااااااااااا

                 ومراقبة للنشاءات

0 / , / ,00   / 0022    / 22,   / , / 2  

0 0 

 

                     )وال اق  أون تع يا(.

 

        القاع  –          رأ  بعلبك   -                                           قانون برنامج الست مال وترهيل طر ق التوفيقية   -

        موازنددددددددة )      2032 /  33 / 1       تدددددددااق     44     اقدددددددم          القدددددددانون     مدددددددا          والعشدددددددرون         ال ال دددددددة       املددددددداأل

  -        عل ددددددك     اق   –           التوف ق ددددددة      يرقددددددق        وتأ  ددددددا         السددددددتالما          رنددددددامج        قددددددانون    ض (    2032

         التافدد           القددانون     مددا       شددرل         الرا عددة       املدداأل       السدد ما           وتع يالتددهض       القدداع
ا
 االمددا
ا
   4     اقددم      

          ا تمددددددداأات      اصددددددد        يدددددددوزع       ح دددددددذ   (      2020        موازندددددددة )      2020 / 1 / 2         تدددددددااق         الصددددددداأا

  :      التال        الشملا      لى       ال فع
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       ليصبح:

               ) آالد الل رات(

202, 2022 2020 2020 2020 202, 

- - ,.,,,.700 ,020002000 ,020002000 0.000.000 
 

 مس:
 
    بدال
 
    

               ) آالد الل رات(

202, 2022 2020 2020 

,0.000.000 0.000.000 ,2,,,2700 ,0.000.000 
 

                     )وال اق  أون تع يا(.

 

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

                ال دود الشمالية  –            قس  البداوي     -         الشمالية 

 

        موازندددددددة )      2032 /  33 / 1       تدددددددااق     44     اقدددددددم          القدددددددانون     مدددددددا          والعشدددددددرون         الرا عدددددددة       املددددددداأل

  –        يدددددددرا لس        الشدددددددما            قوتوسدددددددزراأ      مددددددا     جددددددد ء         السدددددددتالما          رندددددددامج        قددددددانون    ض (    2032

       املدداأل       السدد ما           وتع يالتددهض          الشددمال ة        الحدد وأ  –          ال دد او       ق ددم           الشددمال ةض        الحدد وأ

         التافدددددد           القدددددانون     مددددددا       شدددددرل         الرا عدددددة
ا
 االمدددددا
ا
      2020 / 1 / 2         تددددددااق         الصددددداأا   4     اقددددددم      

  :      التال        الشملا      لى       ال فع          ا تماأات      اص        يوزع       ح ذ  (     2020      ازنة   مو  )
 

       ل ص ح:

202, 2022 2020 2020 2020  

 مليار ليرة 0 0, 0, - -

 

 ما:
ا
      ال
ا
    

202, 2022 2020  

 مليار ليرة 0, 0 0,
  

                     )وال اق  أون تع يا(.

 

 

 

.  
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  :                                   قانون برنامج    وزارة الدفاع الوط    .  0

                                         تاد وتجهيزات وب   تحتية م  ة لصالح الجيم                     قانون برنامج لتحقيق ع -

    مدددددا       نفقدددددات      قددددد          للحملومدددددة        ااجدددددازل )      2032 /  33 /  26       تدددددااق     10     اقدددددم          القدددددانون 

           وتع يالتدددهض  (      الجددي        لصدددالل      ملحددة       تحت ددة      و  ددد           وتج  ددظات       تددداأ       تحق ددق     قجددا

         التافدد           القددانون     مددا       شددرل         الرا عددة       املدداأل       السدد ما
ا
 االمددا
ا
         تددااق         الصدداأا   4     اقددم      

      لدددددددددى       الددددددددد فع          ا تمددددددددداأات      اصددددددددد        يدددددددددوزع       ح دددددددددذ  (    020 2        موازنددددددددة )      2020 / 1 / 2

  :      التال        الشملا
 

       ليصبح:
 (بآالء الليرات)

 2020 2020 2022 ,202 التنسيب

 تجهيزات فنية متخصصة

0/,0/,,,/2,0/22,/2/, 
- - ,07.,80.000 7.822.000 

 تجهيزات فنية مختلفة

0/,0/,,,/2,0/22,/2/, 
- - ,0.2,0.008 2.000.000 

 ماتيةتجهيزات للمعلو 

0/,0/,,,/2,0/22,/0/, 
- - 022.000 200.000 

 تجهيزات للنقل

0/,0/,,,/2,0/22,/0/, 
- - ,0,.0,0.000 0 

 إنشاء أبنية متخصصة

0/,0/,,,/2,0/228/2/2 
- - 80.7,0.000 ,0.080.000 

 صيانة أبنية متخصصة

0/,0/,,,/2,0/227/2/2 
- - 0.880.000 0.0,0.000 

 صيانة التجهيزات الفنية

0/,0/,,,/2,0/227/,/, 
- - ,.0,0.000 0,0.000 

 صيانة وسائل النقل

0/,0/,,,/2,0/227/7/, 
- - 80.000.000 7.000.000 

نفقات درو  واستشارات ومراقبة 

 مختلفة

0/,0/,,,/2,0/22,/,/, 

- - ,.0,0.000 0 

 8.000,,.,0 000.008.,00 - - املجموع
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 مس:
 
    بدال
 
    

 )بآالء الليرات(

 2022 ,202   يب     التنس

                    تجهيزات فنية متخصصة

0 / ,0  / ,,,   / 2,0   / 22,   / 2 / ,  
,07.,80.000 7.822.000 

                    تجهيزات فنية مختلفة

0 / ,0  / ,,,   / 2,0   / 22,   / 2 / ,  
,0.2,0.008 2.000.000 

                    تجهيزات للمعلوماتية

0 / ,0  / ,,,   / 2,0   / 22,   / 0 / ,  
022.000 200.000 

              تجهيزات للنقل

0 / ,0  / ,,,   / 2,0   / 22,   / 0 / ,  
,0,.0,0.000 0 

            بنية متخصصة       إنشاء أ

0 / ,0  / ,,,   / 2,0   / 228   / 2 / 2  
80.7,0.000 ,0.080.000 

                   صيانة أبنية متخصصة

0 / ,0  / ,,,   / 2,0   / 227   / 2 / 2  
0.880.000 0.0,0.000 

                       صيانة التجهيزات الفنية

0 / ,0  / ,,,   / 2,0   / 227   / , / ,  
,.0,0.000 0,0.000 

                  صيانة وسائل النقل

0 / ,0  / ,,,   / 2,0   / 227   / 7 / ,  
80.000.000 7.000.000 

              شاااااااااارات ومراقباااااااااة                نفقاااااااااات درو  واست

       مختلفة

0 / ,0  / ,,,   / 2,0   / 22,   / , / ,  

,.0,0.000 0 

 8.000,,.,0 000.008.,00 املجموع
 

                     )وال اق  أون تع يا(.

 
 

                                     قانون برنامج إلزالة القنابل العنقودية -

        موازنددددة )      2032 /  33 / 1       تددددااق     44     اقددددم          القددددانون     مددددا          والعشددددرون         العام ددددة       املدددداأل

       املددددددداأل       السددددددد ما           وتع يالتدددددددهض    يدددددددة       العتقوأ         القتا دددددددا       ازالدددددددة         رندددددددامج        قدددددددانون   (     2032

  (     2031        موازندددددددة )      2031 / 2 /  13       تدددددددااق      366     اقدددددددم          القدددددددانون     مدددددددا       شدددددددرل         الرا عدددددددة

  :      التال        الشملا      لى       ال فع          ا تماأات      اص        يوزع       ح ذ
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       ليصبح:

202, 2022 2020 2020  

 مليار ليرة 8.0 20 - -
  

 مس:
 
    بدال
 
    

202, 2022 2020  

 مليار ليرة 20 8.0 -
 

        تع يا(.               )وال اق  أون 

 

 

                                              قانون برنامج    وزارة التربية والتعلي  العال   - 0

                                     قانون برنامج ألبنية الجامعة اللبنانية   -

        موازنددددة )      3116 / 2 /  32       تددددااق      254     اقددددم          القددددانون     مددددا          والعشددددرون         ال ان ددددة       املدددداأل -

       املددددددداأل       السددددددد ما   ض (         الل تان دددددددة         الجامعدددددددة         ن دددددددة         رندددددددامج        قدددددددانون  )           وتعددددددد يالاها  (     3116

         التافدددددد           القدددددانون     مددددددا       شدددددرل         الرا عدددددة
ا
 االمدددددا
ا
      2020 / 1 / 2         تددددددااق         الصددددداأا   4     اقددددددم      

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

       ل ص ح:

202, 2022 2020 

 ل رل مليار 22 - -
 

 ما:
ا
      ال
ا
    

202, 

 مليار ليرة 22
 

                     )وال اق  أون تع يا(.
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                   باااااين املااااادار  الرسااااامية                                          قاااااانون برناااااامج إلنشااااااء نظاااااام اتصااااااالت معلوماتياااااة  -

                                                 واإلدارة املركز ة لوزارة التربية والتعلي  العال 
 

        موازنددددددددة )      2032 /  33 / 1       تددددددددااق     44     اقددددددددم          القددددددددانون     مددددددددا          والعشددددددددرون         ال اأسددددددددة       املدددددددداأل

         الرسددددددم ة        املدددددد اا       دددددد ن           معلومات ددددددة        اتصدددددداالت      ن ددددددام       ا شدددددداء         رنددددددامج        قددددددانون   (     2032

         الرا عدددددة       املددددداأل       السددددد ما          تع يالتدددددهض  و         العددددال           والتعلددددد م         الزر  دددددة        لدددددوزاال         املر  قددددة         وااأاال

         التافدد           القددانون     مددا       شددرل
ا
 االمددا
ا
  (     2020        موازنددة )      2020 / 1 / 2         تددااق         الصدداأا   4     اقددم      

  :      التال        الشملا      لى       ال فع          ا تماأات      اص        يوزع       ح ذ

       ليصبح:

 2020 2020 2020 2022 ,202 التنسيب

                    تجهيزات للمعلوماتية

0 / ,,  / ,,7   / ,7,   / 22,   / 0 / ,      

- - 0.0 0.0 0.0 

              صااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايانة تجهيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازات  ليرة مليار 

            للمعلوماتية

0 / ,,  / ,,7   / ,7,   / 227   / 8 / ,  

- - 0.0 0.0 0.0 

 

 مس:
 
    بدال
 
    

 2020 2022 ,202 التنسيب

                    تجهيزات للمعلوماتية

0 / ,,  / ,,7   / ,7,   / 22,   / 0 / ,      

0.0 0.0 0.0 

              صاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايانة تجهياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازات  مليار ليرة

            للمعلوماتية

0 / ,,  / ,,7   / ,7,   / 227   / 8 / ,  

0.0 0.0 0.0 

 

                     )وال اق  أون تع يا(.
 

                                                                      قانون برنامج إلنشاء وتجهيز أبنية مدرسية لوزارة التربية والتعلي  العال   -

        موازندددددة )      2032 /  33 / 1       تدددددااق     44     اقددددم          القدددددانون     مدددددا          والعشددددرون         ال دددددا عة       املدددداأل

          والتعلدددد م         الزر  ددددة        لددددوزاال        م اسدددد ة       ق ن ددددة        وتج  ددددظ       ا شدددداء         رنددددامج         ضقددددانون  (    2032

        الصدداأا   4     اقددم      االمددا        التافدد           القددانون     مددا       شددرل         الرا عددة       املدداأل       السدد ما         العددال ض

      لدددى       الددد فع          ا تمددداأات      اصددد        يدددوزع       ح دددذ  (     2020        موازندددة )      2020 / 1 / 2         تدددااق 

  :      التال        الشملا

 
 



 19/1/2022                                        20222022  للعامللعام  العامةالعامة  املوازنةاملوازنة  قانون قانون   مشروعمشروع  

  

20 

       ليصبح:
               )بآالء الليرات(                                                                                                                                                                                                                            

 2020 2022 ,202 التبو ب

 080.007 0 0                              ق اث ومفرو ات وتج  ظات مالتب ة  3 / 3 /   224 /   132 /   331 /  33 / 1

 2.000.000 0 0                   و شاء ق ن ة مت صصة  2 / 2 /   222 /   132 /   331 /  33 / 1

 00.000, 0 0                   ص انة ق ن ة مت صصة  2 / 2 /   225 /   132 /   331 /  33 / 1

 002.000 0 0                                      نفقات أاو  واستشااات ومراق ة لأل شاءات  2 / 3 /   221 /   132 /   331 /  33 / 1

 0.007,,.0 0  2,,لوظيفة مجموع ا

  0 0 0                              ق اث ومفرو ات وتج  ظات مالتب ة  3 / 3 /   224 /   122 /   331 /  33 / 1

 200.,00., 0 0                   و شاء ق ن ة مت صصة  2 / 2 /   222 /   122 /   331 /  33 / 1

 07.000, 0 0                   ص انة ق ن ة مت صصة  2 / 2 /   225 /   122 /   331 /  33 / 1

 00,.0,, 0 0                                      نفقات أاو  واستشااات ومراق ة لأل شاءات  2 / 3 /   221 /   122 /   331 /  33 / 1

 00,.2.270 0 0 22,مجموع الوظيفة 

 77,.0,0., 0 0 ,,,املجموع العام للفصل 

  

 مس:
 
    بدال
 
               )بآالء الليرات(                                                                                             

 ,202 التبو ب

 080.007                              ق اث ومفرو ات وتج  ظات مالتب ة  3 / 3 /   224 /   132 /   331 /  33 / 1

 2.000.000           ة مت صصة         و شاء ق ن  2 / 2 /   222 /   132 /   331 /  33 / 1

 00.000,                   ص انة ق ن ة مت صصة  2 / 2 /   225 /   132 /   331 /  33 / 1

 002.000                                      نفقات أاو  واستشااات ومراق ة لأل شاءات  2 / 3 /   221 /   132 /   331 /  33 / 1

 0.007,,.0 2,,مجموع الوظيفة 

 0                              ق اث ومفرو ات وتج  ظات مالتب ة  3 / 3 /   224 /   122 /   331 /  33 / 1

 200.,00.,      ت صصة             و شاء ق ن ة م  2 / 2 /   222 /   122 /   331 /  33 / 1

 07.000,                   ص انة ق ن ة مت صصة  2 / 2 /   225 /   122 /   331 /  33 / 1

 00,.0,,                                      نفقات أاو  واستشااات ومراق ة لأل شاءات  2 / 3 /   221 /   122 /   331 /  33 / 1

 00,.2.270 22,مجموع الوظيفة 

 77,.0,0., ,,,مجموع الفصل 

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

                                                       قانون برنامج لألش ال املائية وال هربائية    مختلف املناطق -

 

        موازندددددة )      2003 / 4 /  25       تدددددااق      124     اقدددددم          القدددددانون     مدددددا          والعشدددددرون         ال ان دددددة       املددددداأل

         التافدد           القددانون     مددا       شددرل         الرا عددة       املدداأل       السدد ما            وتعدد يالاهاض  (     2003
ا
 االمددا
ا
     اقددم      

         رندددددامج      اصددددد            ا تمددددداأات      تدددددوزع  (     2020        موازندددددة )      2020 / 1 / 2         تدددددااق         الصددددداأا   4

      لدددددى        املتدددددايق       م تلددددد     يددددد              والال ر ا  دددددة        املا  دددددة        ل  ددددد ا          رندددددامج         لقدددددانون        الددددد فع

  :      التال        الشملا

 

       ليصبح:

 )بآالء الليرات(

 2020 2020 2022 ,202 تعر ف األش ال الوظيفة

,0, 

 اإلدارة، البناء، االستثمار والتخطيط

0/,7/,00/,0,/228/0/, 

 إنشاءات مياه الشفة

 ترمين موارد مائية

 إضافية
- - 20.0,7.770 28.222.020 

,0, 

 اإلدارة، البناء، االستثمار والتخطيط

0/,7/,00/,0,/228/0/, 

 إنشاءات مياه الشفة

مشارعت مياه 

 الشرب
- - 0 ,,.000.000 

,0, 

 اإلدارة، البناء، االستثمار والتخطيط

0/,7/,0,/,0,/228/0/2 

 إنشاءات مياه الري 

مشارعت مياه الري 

 صح والصرء ال
- - 0 0 

,0, 

 اإلدارة، البناء، االستثمار والتخطيط

0/,7/,0,/,0,/228/0/2 

 إنشاءات مياه الري 

مشارعت تقو   

وصيانة مجاري 

 األنهر

- - ,80.0,8 000.8,, 

000, 

 املصادر التقليدية لل هرباء

0/,7/,07/000,/22,/,/, 

 تجهيزات أخرى 

 

 تجهيز كهربائي
- - ,.80,.,,, 0,,.207 

 080.080.,0 7,,.28.002 - - وعاملجم
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 مس:
 
    بدال
 
    

 )بآالء الليرات(

 2022 ,202             تعر ف األش ال        الوظيفة

,0, 

 اإلدارة، البناء، االستثمار والتخطيط

0/,7/,00/,0,/228/0/, 

 إنشاءات مياه الشفة

                  تاااااارمين مااااااوارد مائياااااااة 

       إضافية
20.0,7.770 28.222.020 

,0, 

 يطاإلدارة، البناء، االستثمار والتخط

0/,7/,00/,0,/228/0/, 

 إنشاءات مياه الشفة

            مشااااااااااااااااااااااااااااااارعت مياااااااااااااااااااااااااااااااه 

      الشرب
0 ,,.000.000 

,0, 

 اإلدارة، البناء، االستثمار والتخطيط

0/,7/,0,/,0,/228/0/2 

 إنشاءات مياه الري 

                 مشااااااارعت مياااااااه الاااااااري 

             والصرء الصح 
0 0 

,0, 

 اإلدارة، البناء، االستثمار والتخطيط

0/,7/,0,/,0,/228/0/2 

 ت مياه الري إنشاءا

             مشااااااااااااااااااااااااارعت تقااااااااااااااااااااااااو   

             وصااااااااااااااااااايانة مجااااااااااااااااااااري 

      األنهر

,80.0,8 000.8,, 

000,     

                          املصادر التقليدية لل هرباء

0 / ,7  / ,07   / 000,    / 22,   / , / ,  

              تجهيزات أخرى 

 

              تجهيز كهربائي
,.80,.,,, 0,,.207 

 080.080.,0 7,,.28.002 املجموع
 

                     )وال اق  أون تع يا(.
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      تاااااااار       0,                       ارات بموجاااااااب القاااااااانون رقااااااا                                 توزعااااااات اعتماااااااادات مخصصاااااااة لااااااابع  الاااااااوز   -

28  / ,0  / 20,,    :  
 

  (     2035        موازندددددددة )      2035 / 6 /  35       تدددددددااق     21     اقدددددددم          القدددددددانون     مدددددددا       شدددددددرل         العام دددددددة       املددددددداأل

       متسقدددددة    يددددد      ل دددددا         العا ددددد ل         االسدددددتمالي        وق مدددددا          املشددددداايع      عدددددو        لتتف ددددد          رندددددامج        قدددددانون 

  (     2034 /  30 /  22       تددددااق     41     اقددددم          القددددانون  )      املصدددد      ولددددى       الت ددددع    مددددا          الل سددددا       نهددددر     اددددو 

         التافددددد           القدددددانون     مدددددا       شدددددرل         الرا عدددددة       املددددداأل       السددددد ما        ع يالتددددده  وت
ا
 االمدددددا
ا
        الصددددداأا   4     اقدددددم      

      لدددددددددى       الددددددددد فع          ا تمددددددددداأات      اصددددددددد        يدددددددددوزع       ح دددددددددذ  (     2020        موازندددددددددة )      2020 / 1 / 2         تدددددددددااق 

           الوزااات
ا
 وفقا
ا
  :   يل     ملا      

 

 ليصبح:

     باب وزارة الطاقة واملياه:   باب وزارة الطاقة واملياه:  ..,,

 )بمليارات الليرات(

وزارة الطاقة واملياه املدير ة العامة 

 موارد املائية وال هربائيةلل
 برنامج اعتمادات الدفت

 ,202 2020 2020 2020 2022 ,202 التنسيب

1 -35  -331   -413   -226   -6 -3    

                               استمال ات ا شاءات امل اه امل ت لة  
- - 0 ,0 ,0 0 

1 -35  -331   -413   -222   -6 -6      

                      و شاءات امل اه امل ت لة  
- - ,00 ,20 ,20 ,70 

1-35-331-413-221-3-1   

ات أاو  واستشااات ومراق ة نفق

 م تلفة  

- - ,0 ,2 ,2 ,, 

 200 00, 00, 7,, - - املجموع العام

 

 )بمليارات الليرات(

 وزارة الطاقة واملياه

 املدير ة العامة لالستثمار
 برنامج اعتمادات الدفت

 ,202 2020 2020 2020 2022 ,202 التنسيب

1-35-336-413-222-1-3  

      ا مة    م ددددددددددددددددددددددددددد  –             و شددددددددددددددددددددددددددداءات ق دددددددددددددددددددددددددددر  

                              للمصلحة الويت ة ل هر الل سا  

- - 02, 0.0 020 020 
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     باب وزارة البي ة:   باب وزارة البي ة:  ..22

 )بمليارات الليرات(

 برنامج اعتمادات الدفت وزارة البي ة

 ,202 2020 2020 2020 2022 ,202 التنسيب

1 -23  -301   -242   -222   -1 -3      

              و شاءات ق ر  
- - 0 ,.0 ,20 0 

1 -23  -301   -242   -221   -3 -1      

               أاو  واستشددددددددددددددددددددددددددددددااات       نفقدددددددددددددددددددددددددددددات 

               ومراق ة م تلفة

- - 2 ,.0 ,20 2 

 0 0 0 0 - - املجموع العام

  

         رنددددددامج    مددددددع            التعدددددداون       ق ددددداله         املدددددد  وال        ا  مددددددا        تس  دددددق        ال ي ددددددة       وزاال       تتددددددولى    قن      لدددددى

       يعددداأ       مدددا          ال رندددامج      ل ددد ا        امل صصدددة         امل دددا مة      ترفدددع       ح دددذ         اانمدددا          املتحددد ل      ا مدددم

  .    ق اله         امل  وال           اال تماأات

  

  ب وزارة الصناعة:ب وزارة الصناعة:   با   با  ..00

 )بمليارات الليرات(

 برنامج اعتمادات الدفت وزارة الصناعة

 ,202 2020 2020 2020 2022 ,202 التنسيب

1-22-300-656-221-3-1   

                     نفقددددددددددددددددددددددددددات أاو  واستشددددددددددددددددددددددددددااات 

               ومراق ة م تلفة

- - 020 020 020 020 

  

     باب وزارة الزراعة:   باب وزارة الزراعة:  ..00

 )بمليارات الليرات(

 اعتمادات الدفت برنامج وزارة الزراعة

 ,202 2020 2020 2020 2022 ,202 التن ي 

1-36-300-623-221-3-1  

                     نفقدددددددددددددددددددددددات أاو  واستشدددددددددددددددددددددددااات   

               ومراق ة م تلفة

- - 020 020 020 020 
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 مس:
 
    بدال
 
     

     باب وزارة الطاقة واملياه:   باب وزارة الطاقة واملياه:  ..,,

 )بمليارات الليرات(

وزاال الساقة وامل اه امل يرقة العامة 

  ر ا  ةللموااأ املا  ة والال
 برنامج اعتمادات الدفت

 2020 2020 2022 ,202 التنسيب

1 -35  -331   -413   -226   -6 -3      

                               استمال ات ا شاءات امل اه امل ت لة
,0 0 0 ,0 

1 -35  -331   -413   -222   -6 -6      

                      و شاءات امل اه امل ت لة  
,20 ,70 ,00 ,20 

1 -35  -331   -413   -221   -3 -1      

                             نفقدددددددددددات أاو  واستشددددددددددددااات ومراق ددددددددددددة 

         م تلفة  

,2 ,, ,0 ,2 

 00, 7,, 200 00, املجموع العام

 

 )بمليارات الليرات(

 وزارة الطاقة واملياه

 املدير ة العامة لالستثمار
 برنامج اعتمادات الدفت

 2020 2020 2022 ,202 التنسيب

1-35-336-413-222-1-3  

                م ددا مة  للمصددلحة   –             و شدداءات ق ددر  

                      الويت ة ل هر الل سا  

020 020 02, 0.0 

  

     باب وزارة البي ة:   باب وزارة البي ة:  ..22

 )بمليارات الليرات(

 برنامج اعتمادات الدفت وزارة البي ة

 2020 2020 2022 ,202 التن ي 

        و شدددددددددددددداءات      3- 1-   222-   242-   301-  23- 1

      ق ر  
,20 0 0 ,20 

1-23-301-242-221-3-1   

                             نفقدددددددددددات أاو  واستشددددددددددددااات ومراق ددددددددددددة 

       م تلفة

,20 2 2 ,20 

 0 0 0 0 املجموع العام
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         رنددددامج    مددددع            التعدددداون       ق دددداله         املدددد  وال        ا  مددددا        تس  ددددق        ال ي ددددة       وزاال       تتددددولى    قن      لددددى

       يعدداأ       مددا          ال رنددامج      ل دد ا        امل صصددة         امل ددا مة      ترفددع       ح ددذ         اانمددا          املتحدد ل      ا مدم

  .    ق اله         امل  وال           اال تماأات

 

     باب وزارة الصناعة:   باب وزارة الصناعة:  ..00

 )بمليارات الليرات(

 برنامج اعتمادات الدفت وزارة الصناعة

 2020 2020 2022 ,202 التن ي 

1-22-300-656-221-3-1   

                             نفقدددددددددددات أاو  واستشددددددددددددااات ومراق ددددددددددددة 

       م تلفة

020 020 020 020 

  

     باب وزارة الزراعة:   باب وزارة الزراعة:  ..00

 )بمليارات الليرات(

 برنامج اعتمادات الدفت وزارة الزراعة

 2020 2020 2022 ,202 التن ي 

1-36-300-623-221-3-1  

ة نفقات أاو  واستشااات ومراق  

 م تلفة

020 020 020 020 
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                                   قانون برنامج    وزارة االتصاالت:  - 8

                                                             قاااااااانون برناااااااامج لتطاااااااو ر وتوساااااااعة الشاااااااب ة الثابتاااااااة ومتمماتهاااااااا والخااااااادمات  -

        املرافقة
 

        موازندددددة )      2032 /  33 / 1       تدددددااق     44     اقدددددم          القدددددانون     مدددددا          والعشدددددرون         التاسدددددعة       املددددداأل

        لتافدد  ا          القددانون     مددا       شدددرل         الرا عددة       املدداأل       السدد ما          وتع يالتدده  (     2032
ا
 االمددا
ا
     اقدددم      

         رنددددددامج          ا تمدددددداأات      اصدددددد        يددددددوزع       ح ددددددذ   ض (    2020        موازنددددددة )      2020 / 1 / 2       تددددددااق    4

          والعدددد مات           ومتممااهدددا         ال ا تدددة        الشددد الة        وتوسددددعة        لتسدددوقر         رندددامج         لقدددانون        الددد فع

           املرافقةض
ا
 وفقا
ا
  :   يل     ملا      

 

       ل ص ح:

202, 2022 2020 2020  

 مليار ليرة 20 20, - -

 

 ما:
ا
      ال
ا
    

202, 2022  

 ليار ليرةم 20 20,

                     )وال اق  أون تع يا(.

 

                   ما يع   التن ي :

  :         بحيث يصبح    

                                           "و شددددددداءات ق دددددددر " )م دددددددا مة ل   دددددددة قوج دددددددرو لتسدددددددوقر    3 / 1 /   222 /   643 /   300 /  32 / 1

                          املرافقدددددددة مدددددددا اتصددددددداالت وقنزرنددددددد            والعددددددد مات           ومتممااهدددددددا         ال ا تدددددددة        الشددددددد الة        وتوسدددددددعة

                          و رامج معلومات ة وسوا ا(ض

 

 مس:
 
    بدال
 
    

                                          و شددددداءات ق ددددددر " )م ددددددا مة ل   دددددة قوج ددددددرو لتسددددددوقر  "   3 / 1 /   222 /   643 /   300 /   332 / 1

                          املرافقدددددددة مدددددددا اتصددددددداالت وقنزرنددددددد            والعددددددد مات           ومتممااهدددددددا         ال ا تدددددددة        الشددددددد الة        وتوسدددددددعة

                          و رامج معلومات ة وسوا ا(ض
 

                   وال اق  أون تع يا.
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  الفصل الثالثالفصل الثالث

  التعديالت الير  يةالتعديالت الير  ية

  

                          ن التااا  تتاااولى ن التااا  تتاااولى                                                                                 تقسااايط اليااارائب والرساااوم املتوجباااة ع اااى املكلفااايتقسااايط اليااارائب والرساااوم املتوجباااة ع اااى املكلفاااي    : :                                     املاااادة التاساااعة عشااارةاملاااادة التاساااعة عشااارة

      هاها                                                                      مدير ة املالية العامة تحقيقها وجبايتمدير ة املالية العامة تحقيقها وجبايت

    ندددددد  ق ددددددرض و صددددددوال اسددددددتاتا  ة وملددددددرل واادددددد ل فقدددددد ض يمالددددددا للممللفدددددد ن 
ا
                                                            الفددددددا
ا
    

                                                                             ملافدددة ال دددرا   والرسدددوم ال دددن تتدددولى م يرقدددة املال دددة العامدددة تحق ق دددا وج اياهددداض  مدددا 

         وال دددددرا                                                              فدهدددددا ال دددددرا   املقتسعدددددة  تددددد  املت دددددع وال دددددرق ة  لدددددى الق مدددددة امل دددددافة

                                                                  التاتجدددددة  دددددا التملل ددددد  الددددد ات ض تق ددددد   ال دددددرا   والرسدددددوم املتوج دددددة  دددددا ق مدددددا  

 ملا يل :      2020    ستة 
ا
        وما ق ا  وفقا
ا
              

                                                             ملددددددد ل  دددددددالث سدددددددتوات مدددددددع فا ددددددد ل تعددددددداأ  الفا ددددددد ل  لدددددددى سدددددددت ات الع قتدددددددة لفزدددددددرل  -

                               % ما ق مة تلك ال را   والرسوم.  20                               التق    ضوذا  ل   ال فعة ا ولى 

                                              فا دددد ل تعدددداأ  الفا دددد ل  لددددى سددددت ات الع قتددددة ملدددد ل  ددددالث                 ملدددد ل سددددتة ونصدددد  مددددع    -

                      % مددا ق مددة تلددك ال ددرا     22                                              سددتوات م ددافا ولدهددا نقسددةض وذا  ل دد  ال فعددة ا ولددى 

         والرسوم.

                                                               ملدددد ل سددددتة مددددع فا دددد ل تعدددداأ  الفا دددد ل  لددددى سددددت ات الع قتددددة ملدددد ل  ددددالث سددددتوات  -

     را                    % مددددددا ق مددددددة تلددددددك ال دددددد  32                                          م ددددددافا ولدهددددددا نقستددددددانض وذا  ل دددددد  ال فعددددددة ا ولددددددى 

         والرسوم.

                                                                  يتوجددد   لدددى الدددراه  ن  ااسدددتفاأل مدددا قاملدددام  ددد ه املددداأل تقددد يم يلددد   سددد   دددال  

                                                                        م لددة ققصددا ا  ال ددة ق دد ر مددا تددااق   شددر  دد ا القددانون وت دد ي  ال فعددة ا ولددى ضويدد  

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

                                 لفا دددد ل  لددددى سددددت ات الع قتددددة ملدددد ل  ددددالث                                  ا ق دددداط وتتوجدددد   لدهددددا فا دددد ل  معدددد   ا

                            ستوات م افا ولدها  الث نقاط.

    23                                                                   ي دددت    مدددا قاملدددام  ددد ه املددداأل ال دددرق ة  لدددى الفوا ددد  املتصدددو    هدددا يددد  املددداأل 

  .         وتع يالاها      2001 /   612               ما القانون اقم 

                                                                 تحدددد أ أقددددا ق تس  ددددق  دددد ه املدددداألض  تدددد  ااقت دددداءض  موجدددد  قددددراا يصدددد ا  ددددا وزقددددر 

        املال ة.
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                                                                                                            تقسيط اليرائب والرسوم املتوجبة ع ى أشخاص القانون العامتقسيط اليرائب والرسوم املتوجبة ع ى أشخاص القانون العام                    العشرون:العشرون:            املادة املادة 
  

    نددددد  ق دددددرض و صدددددوال اسدددددتاتا  ة وملدددددرل وااددددد ل فقددددد ض يمالدددددا لل لددددد يات   
ا
                                                            الفدددددا
ا
    

                                                                    واتحدددداأات ال لدددد يات وامل س ددددات العامددددة وسددددا ر قملددددعا  القددددانون العددددام املتوج ددددة 

                  لقدددددة  ملافدددددة ال دددددرا                                                       لددددددهم ولزظامدددددات لصدددددالل الع قتدددددة ناتجدددددة  دددددا امل الفدددددات املتع

                                                                      والرسدددددوم ال دددددن تحقق دددددا وتحصددددددل ا م يرقدددددة املال دددددة العامددددددة وال رامدددددات التاتجدددددة  ددددددا 

        ملددددد ل  دددددالث                                                            و ددددد ال ا  مدددددالي ال ولدددددة العامدددددةض تق ددددد    ددددد ه االزظامدددددات وال رامدددددات

                     ستوات أون قية فوا  .

                                                              يتوجددددد   لدددددى  ددددد الء ا ملدددددعا  الدددددراه  ن  ااسدددددتفاأل مدددددا  ددددد ا التق ددددد   تقددددد يم 

  .    2022 /  32 /  13                                  ي  الق   ا و   ال  م لة ققصا ا           يل   س  وت

                                                           ويددددددد  ادددددددا  الت لددددددد   دددددددا ت ددددددد ي  قاددددددد  ا ق ددددددداط يددددددد  موا  ددددددد  اض ت دددددددتحق  افدددددددة   

 ولدهددا ال رامددات ال ددن  اندد  معفدال م هددا وتتوجدد   لدهددا فا دد ل  معدد   
ا
                                                              ا ق داط م ددافا
ا
            

                                         الفا  ل  لى ست ات الع قتة لفزرل التق   .

                                      ت ال لدددد يات  موج ااهددددا يتوقدددد  وفاأاهددددا مددددا                                 يدددد  اددددا   دددد م ق ددددام ال لدددد يات واتحدددداأا

                     ض وقددتم اقتسدداع امل ددال      2021 / 3 / 3                                     ا     ا دد ات الصددت و  امل ددتقا لل لدد يات و تدد اءا مددا 

                                                                    املتوج دددة  لدهدددا مدددا ق مدددة  ا ددد ات الصدددت و  امل دددتقا لل لددد يات امل دددتحقة ل دددا  دددا 

         وما ق ا.      2022       ا  وام 

                ا يصددد ا  ددددا وزقددددر                                                  تحددد أ  تدددد  االقت ددداء أقددددا ق تس  دددق  دددد ه املدددداأل  موجددد  قددددرا    

                            املال ة وال ا ل ة وال ل يات.

 

                                                                                                      إجااراء تسااو ة ع ااى التكاااليف دياار املسااددة املتعلقااة بياار بة إجااراء تسااو ة ع ااى التكاااليف دياار املسااددة املتعلقااة بياار بة     : :                                             املااادة ال اديااة والعشااروناملااادة ال اديااة والعشاارون

      ان ان   جااااااااااجاااااااااا                                                                                              الاااااااااادخل وبالياااااااااار بة ع ااااااااااى القيمااااااااااة امليااااااااااافة املقدمااااااااااة أمااااااااااام لالاااااااااادخل وبالياااااااااار بة ع ااااااااااى القيمااااااااااة امليااااااااااافة املقدمااااااااااة أمااااااااااام ل

                    االعتراضاتاالعتراضات
  

    ندددددد ض و صددددددوال اسددددددتاتا  ةض ت ددددددو  التملددددددال    
ا
                                          الفددددددا
ا
  ة       املتعلقدددددد            ه ددددددر امل دددددد أل    

        ومددا ق ددا       2020                                                          ال ددرق ة  لددى الدد  ا و ال ددرق ة  لددى الق مددة امل ددافةض  ددا ق مددا  

                                                              املعزدددددددددددر   لدهدددددددددددا قمدددددددددددام لجدددددددددددان اال زرا دددددددددددات ولدددددددددددم يدددددددددددتم ال ددددددددددد  بهدددددددددددا ل ايدددددددددددة تدددددددددددااق  

13  / 32  / 2023    .  
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                                                                    تحدد أ ق مددة الت ددوقة   م دد ن  امل ددة مددا ق مددة ال ددرا   املعزددر   لدهددا فقدد  أون 

     ة.                                     هرامات التحقق والتحص ا ال ن  ان  متوج

                                                                     لالسددتفاأل مددا  دد ه الت ددوقةض يتوجدد   لددى اململلدد  قن يتقدد م مددا ااأاال ال ددرقب ة 

                                                              امل تصدددددة  سلددددد   سددددد  وقن ي ددددد أ اململلددددد  الددددد   يتوجددددد   ل ددددده  تت جدددددة الت دددددوقة 

  ال  م لة ققصا ا  ال ة ق  ر ما تااق   شر   ا القانون.
ا
                                                    امل ل   امال
ا
           

                      جددد ء مدددا التملل ددد  الوااددد                                                ال يمالدددا للممللددد  قن ي تددداا االسدددتفاأل مدددا الت دددوقة  دددا 

                                                                 الصدددددددداأا  ددددددددا ااأاال ال ددددددددرقب ة  ح ددددددددذ تشددددددددما الت ددددددددوقة  افددددددددة التقدددددددداط والفزددددددددرات 

                                 املعزر   لدها  ما التملل   الواا .

                                                                 تتوقدددددددد  لجددددددددان اال زرا ددددددددات ال ددددددددن ت ل  ددددددددا ااأاال ال ددددددددرقب ة يلدددددددد  اململلدددددددد  وجددددددددراء 

                           الت وقةض  ا ال    اال زرا .

                                ة املتوج ددددة  لدددددهم ق ددددا تددددااق   شددددر                                       يمالددددا للممللفدددد ن الدددد يا قدددداموا  تق دددد   ال ددددرق

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

                      )قددددانون املوازنددددة العامددددة       2032 /  33 / 1      تددددااق      44               مددددا القددددانون اقددددم     60            قاملددددام املدددداأل 

      تدددددااق      21               مدددددا القدددددانون اقدددددم     21                  (ض قو قاملدددددام املددددداأل     2032                      واملوازندددددات امللحقدددددة لعدددددام 

            (ض قو قاملددددددام     2035                                            )قددددددانون املوازنددددددة العامددددددة واملوازنددددددات امللحقددددددة لعددددددام       2035 / 6 /  35

                      )قدددددددددانون املوازندددددددددة العامدددددددددة       2031 / 2 /  13      تدددددددددااق       366               مدددددددددا القدددددددددانون اقدددددددددم     63      املددددددددداأل 

 اقددم     25                  (ض قو قاملددام املدداأل     2031                      واملوازنددات امللحقددة لعددام 
ا
     مددا القددانون التافدد  االمددا
ا
                      

   (ض     2020                  ازنددددددددات امللحقددددددددة لعددددددددام                            )قددددددددانون املوازنددددددددة العامددددددددة واملو       2020 / 1 / 2      تددددددددااق       4

 ملا يل :
ا
        االستفاأل ما قاملام   ه املاأل وفقا
ا
                                 

                                                                 "تحددددد أ ق مدددددة الت دددددوقة   م ددددد ن  امل دددددة مدددددا ق مدددددة ال دددددرا   املعزدددددر   لدهدددددا  عددددد  

                                 ا م الج ء امل  أ ما ال رق ة فق ".

 

                      )تحديااااد أسااااس )تحديااااد أسااااس             20002000  //  22  //  00            تااااار   تااااار             2,,2,,                                    تعااااديل القااااانون رقاااا  تعااااديل القااااانون رقاااا      : :                                               املاااادة الثانيااااة والعشاااارون.املاااادة الثانيااااة والعشاااارون.

                                                                        رامات املفروضة بموجب قوانين اليرائب(رامات املفروضة بموجب قوانين اليرائب(                  تسو ة ال تسو ة ال 

  

                          )تح يددددددددد  قسدددددددددس ت دددددددددوقة ال رامدددددددددات       2002 / 2 / 6      تدددددددددااق       442                 يعددددددددد   القدددددددددانون اقدددددددددم 

                                                 املفرو ة  موج  قوان ن ال را  (  ح ذ يص ح  ما يل :
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    :             املاأل ا ولى

ُ                                                                       ُيمددددتح اململلفددددون  ال ددددرا   والرسددددوم ال ددددن تتددددولى م يرقددددة املال ددددة العامددددة يدددد  وزاال  - ,

  قددوان ن ال ددرا   والرسددوم امل ا ددرل وه ددر امل ا ددرلض              املال ددة فر دد ا 
ا
                                               وتحصدد ل اض  مددال
ا
             

                                                                    م لددددة سددددتة ق دددد ر مددددا تددددااق   شددددر  دددد ا القددددانون لت دددد ي   امددددا ال ددددرا   والرسددددومض 

                                                                سدددددددددواء املزرت دددددددددة  موجدددددددددد  التملل ددددددددد  الددددددددد ات  قو  موجدددددددددد  تملدددددددددال   تصدددددددددد ا ا ااأاال 

     تحقددددددق               % مددددددا هرامددددددات ال  52                                          ال ددددددرقب ةض  تددددددااق  سددددددا ق لنشددددددره مددددددع ت فدددددد و قدددددد اه 

  .                                        والتحص ا املتوج ة  لى تلك ال را   والرسوم

                                                              يدددد  اددددا   دددد م ت دددد ي  تلددددك ال ددددرا   والرسددددوم وال رامددددات امل ف ددددة املتوج ددددة  - 2

                                                                لدهدددددددا  دددددددما امل لدددددددة املحددددددد أل ق دددددددالهض يتوجددددددد   لدددددددى اململلفددددددد ن ت ددددددد ي  ا مدددددددع  امدددددددا 

                                     ال رامات وال يمالا وجراء ت وقة  لدها. د

                                     امدات ال ددن تتدولى م يرقدة املال دة العامددة                                        يمالدا لدوزقر املال دة وجددراء ت دوقة  لدى ال ر  - 1

  قدددوان ن ال ددرا   والرسدددوم امل ا ددرل وه دددر 
ا
                                      يدد  وزاال املال دددة فر دد ا وتحصددد ل اض  مددال
ا
                                   

                                                                    امل ا ددددددرلض املزرت ددددددة  لددددددى ال ددددددرا   والرسددددددوم  ال ددددددن تصدددددد ا  تددددددااق  الاددددددق لنشددددددر  دددددد ا 

                                                               القدددددددانونض  دددددددرط قن تحددددددد أ  موجددددددد  قدددددددراا تت   دددددددن يصددددددد ا  تددددددده  قاملدددددددام الت دددددددوقة 

                                                    املقددددددددرال لت فدددددددد و  ددددددددا نددددددددوع مددددددددا قنددددددددواع ال رامددددددددات  ددددددددما ادددددددد  قق دددددددد            والن دددددددد ة

                                للت ف و ال يتجاوز الن   التال ة:

                    % ما هرامات التحقق.  52 -

  .                   % ما هرامات التحص ا  22 -

  .                                  % ما ال رامات املح أل  م ال  مقسو ة  40 -

  .            ل رل ل تان ة           مايت  ألف                                                وي  مسلق ا اوا  ال يجوز قن تقا ال رامة امل ف ة  ا 

 

                      مددا املدداأل ا ولددى مددا  دد ا    1                                         : ت ددت    مددا الت ددوقة املشدداا ولدهددا يدد  ال تدد      ان ددة         املدداأل ال 

         القانون:

    .                                  ال رامة التاتجة  ا تالراا امل الفة - أ  

                                               ال رامة ال ن ت  ع ت وقاها لتصو  قانون ة  اصة. دد - ب  

                                              ال رامة ال ن لم تج  التصو  القانون ة ت وقاها.   - ج  

  .    ان ة                                             ال رامة ال ن تقا ق ماها  ا ماي ن قل  ل رل ل ت - أ  
 

                                                           : مدددع اااتفدددان  مدددا نصددد   ل ددده املددداأل ا ولدددى مدددا  ددد ا القدددانونض تعلدددق              املددداأل ال ال دددة

                                                                 وجدددددددازل ت دددددددوقة ق  هرامدددددددة يتجددددددداوز مع دددددددا الت فددددددد و م لددددددد  العمدددددددس مل دددددددااات ل دددددددرل 

                           ض  لى موافقة مجلس الوزااء.       ل تان ة
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       )قدددددانون       3114 / 2 /  32      تدددددااق       610               مدددددا القدددددانون اقدددددم     11             : تلغدددددى املددددداأل              املددددداأل الرا عدددددة

      تدددااق       422               مددا القدددانون اقددم     11                   املع لددة  موجددد  املدداأل       3114                   ملوازنددة العامددة لعدددام  ا

2 / 1 / 3112    .  
 

ُ                                           : ُيعما به ا الت  فوا  شره ي  الجرق ل الرسم ة.             املاأل العام ة    

 

 ماااااس املاااااادة       ,,                          تعاااااديل الفقااااارة تعاااااديل الفقااااارة     : :                                               املاااااادة الثالثاااااة  والعشاااااروناملاااااادة الثالثاااااة  والعشااااارون
 
 ماااااس املاااااادة ماااااس البناااااد ثالثاااااا
 
          ماااااس البناااااد ثالثاااااا
 
                        
 
                م ااااارر ماااااس م ااااارر ماااااس       00              

                                وتعديالتااااااه )قااااااانون وتعديالتااااااه )قااااااانون             ,0,,,0,,  //  ,,  //    2,2,            تااااااار   تااااااار             00,00,                                        املرسااااااوم اإلشااااااترا   رقاااااا  املرسااااااوم اإلشااااااترا   رقاااااا  

              20,020,0  //      207207                                                                  ضر بة الدخل( املعدل بموجب القانون ضر بة الدخل( املعدل بموجب القانون 

  

 مددا املدداأل    3            تعدد   الفقددرل 
ا
          مددا ال تدد   ال ددا
ا
     366                            مالددرا مددا املرسددوم اا ددزرا   اقددم    2              

                                                 وتع يالتدددددده )قددددددانون  ددددددرق ة الدددددد  ا( املعدددددد    موجدددددد  القددددددانون       3121 / 4 /  32      تددددددااق  

                    ح ذ تص ح  ما يل :      2036 /   265

             % مددددا ال ددددرق ة   20                               ات الصددددتا  ة مددددا ا دددم  ددددرقين يعدددداأ              ت دددتف   امل س دددد - 3

                                                                         املتوج دددة  لدددى قا دددامل صددداأاااها الصدددتا  ة الل تان دددة املنشدددأض يددد  ادددا  تحوقدددا ا مدددوا  

                                                                         التاتجددددة  ددددا التصدددد ير ولددددى املصددددااد العاملددددة يدددد  ل تددددان السددددت ماا ا يدددد  ل تددددانض قو يدددد  

              ي  ل تان.                                                            اا  و  ات است  ام ا  الملاما ل ايات النشاط الصتا   ال   يماا 

رفدددددع   ددددد ة الح دددددم ال دددددرقين ولدددددى  م دددددة وسددددد ع ن  امل دددددة )
ُ
                                              ت
ُ
              %( لعمدددددس سدددددتوات   22 

 ما ال تة ال ن ينشر فدها   ا القانون. د
ا
                                      ا ت ااا
ا
        

                                                                 تحدددد أ أقددددا ق تس  ددددق  دددد ه املدددداألض  تدددد  ااقت دددداءض  موجدددد  قددددراا يصدددد ا  ددددا وزقددددر 

        املال ة.

 

            تااار   تااار             00,00,                          سااوم اإلشااترا   سااوم اإلشااترا                 مااس املر مااس املر         ,,,,                                      إضااافة نااص إلااى املااادة إضااافة نااص إلااى املااادة     : :                                             املااادة الرابعااة والعشااروناملااادة الرابعااة والعشاارون

                                                          وتعديالته )قانون ضر بة الدخل(وتعديالته )قانون ضر بة الدخل(            ,0,,,0,,  //  ,,  //    2,2,
 

         وتع يالتددددده       3121 / 4 /  32      تدددددااق       366                   مدددددا املرسدددددوم اا دددددزرا       34               ي ددددداد ولدددددى املددددداأل 

                                 )قانون  رق ة ال  ا( الت  التال :
 

             ل تة و اف ة.      2020             حاصا  ال  ستة                    يمالا ت وقر ال ج  ال
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                  ( مااس حساا  ( مااس حساا  ((SSttaarrtt  uupp  ccoommppaannyy                      ت الناشاا ةت الناشاا ة                    ماانح الشاار اماانح الشاار ا    : :                                             املااادة الخامسااة والعشااروناملااادة الخامسااة والعشاارون

                                                                                              ضر ب  ع ى ضر بة الدخل ع ى األرباح ملدة خمس سنواتضر ب  ع ى ضر بة الدخل ع ى األرباح ملدة خمس سنوات
  

    ندد  ر ددرض ت ددتف   الشددر ات التا دد ة 
ا
                                    الفددا
ا
    Start up company) ال ددن تنشددأ )            

                                                                 دددال   مدددس سدددتوات مدددا تدددااق   شدددر  ددد ا القدددانونض مدددا ا دددم  دددرقين يعددداأ   امدددا 

                                  اب ا و ( ملددد ل  مددددس سدددتوات ا ت دددااا مددددا                                   دددرق ة الددد  ا  لدددى ا ا ددددامل ) دددرق ة ال ددد

                                            %  لى ا قا ما العامل ن ل يها ما الل تان  ن.  50                           تااق  و شائهاض  رط قن يملون 
 

                                                                    تح أ أقا ق تس  ق   ه املاألض  ت  ااقت اءض  قراا يص ا  ا وزقر املال ة.

 

        لت  لت                                                                                                منح حوافز للشر ات واملؤسسات الصناعية والتجار ة امنح حوافز للشر ات واملؤسسات الصناعية والتجار ة ا    : :                 والعشرونوالعشرون                  السادسةالسادسة            املادة املادة 

                                                              مناطق تردب ال  ومة بتنميتها  مناطق تردب ال  ومة بتنميتها                  القانون  القانون                                                تنشر بعد تار   نشر هرا تنشر بعد تار   نشر هرا 
  

                                                                       ت ددتف   الشددر ات وامل س ددات الصددتا  ة والتجااقددة ال ددن تنشددأ  عدد  تددااق   شددر  دد ا 

                                                                            القددانون وال ددن تمدداا   شدداي ا الر يملدد ن يدد  املتددايق ال ددن ترهدد  الحملومددة  تتم اهددا مددا 

 مدددا تدددااق     2    ملددد ل                                           ا دددم  دددرقين يعددداأ    امدددا ال دددرق ة  لدددى ا ا دددامل
ا
          سدددتوات ا ت دددااا
ا
             

                                                                      ممااسدة  شدداي ا الفعلدد ض  مددا ت فددو اسددوم تاددج ا رل ااهددا واسددوم ال دد ر ال ددتوقة 

                                    % ي لددددة فزددددرل ال ددددتوات ال دددد عض  مددددا تعفددددؤ   20                             املتوج ددددة  لددددى تلددددك اآلل ددددات  ن دددد ة 

                                                                ا  ن ة ال ن تتم و اأاها واستعمال ا ملمااسة  شاي ا ما اسم ال تاء.
 

                                                  ددد ا الح دددم ال دددرقين قن ال تقدددا ق مدددة اق  املدددا  امل دددت مر                    يشدددزرط لألسدددتفاأل مدددا

ض وقن تقددوم 
ا
            ددا  ال ددة ماليدد ن أوالا قم ر دد  يددتم تحوقل ددا مددا العددااج قو ت دد ي  ا نقدد ا
ا
                                                               

 و ن ددددد ة 
ا
         اسدددددت  ام  مالدددددة ل تان دددددة ال يقدددددا  ددددد أ ا  دددددا  م ددددد ن ل تان دددددا
ا
     % مدددددا   40                                                   

                      مجموع العامل ن ل يها.
 

                                     تتم اها  مرسوم يت   ي  مجلس الوزااء.                                 تح أ املتايق ال ن تره  الحملومة ي 
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                                                          مااااااس قااااااانون ضاااااار بة الاااااادخل )املرسااااااوم مااااااس قااااااانون ضاااااار بة الاااااادخل )املرسااااااوم             ,0,0                          تعااااااديل املااااااادةتعااااااديل املااااااادة                                      السااااااابعة والعشاااااارون:السااااااابعة والعشاااااارون:            املااااااادة املااااااادة 

                    وتعديالته(وتعديالته(            ,0,,,0,,  //      00,00,                          اإلشترا   رق  اإلشترا   رق  

 

      3121 /   366                                          مدددددا قدددددانون  دددددرق ة الددددد  ا )املرسدددددوم اا دددددزرا   اقدددددم     13           تعددددد   املددددداأل 

                             وتع يالته(  ح ذ تص ح  ما يل :

         يندظ  متده     قن                                                     درق ة  لدى الدر ح الحق قد  قو الددمح أ  صدوال مقسو دة  عد        تفدر  ال

                  / . . سدددددددد عة و ال ددددددددون           1252005000      م لدددددددد  /                   ي  عدددددددد  مددددددددا الدددددددددممللف ن         لملددددددددا ملددددددددع  

 و م ددددددددددددماية الدددددددددددد  ل ددددددددددددرل ل تان ددددددددددددةض وق دددددددددددداد ولددددددددددددى  ددددددددددددد ا التدتد قدددددددددددددا م دلددددددددددددد  
ا
                                                             مل ونددددددددددددا
ا
      

 و م دددددددددددماية قلددددددددددد  ل دددددددددددرل للددددددددددددمملل  الددددددددددددمزظ          3252005000 /
ا
                                 / و تدددددددددددا  شدددددددددددر مل وندددددددددددا
ا
   وج                  

                     ولددد   دددر   مدددا يددد ا   لدددى     لملدددا      ل دددرل     قلددد                          /  . . مل وندددان و م دددماية         252005000  و/

 :                 ما الشروط اآلت ة        اتقه

                                                                    للددد  وا وذا لدددددم يتجدددداوز سدددا ال امتددددة  شددددرل قو ل ايدددة العام ددددة والعشددددرقا  حدددد   -

 .                                قق    لل يا يتا عون أااسة جامع ة

      العلدددة   ت                                                         للددد  وا الددددمصا  ن  علدددة مقعددد ل وال يقومدددون  عمدددا مدددأجوا  دددرط و  دددا -

                                                                  الددددددمقع ل  موجددددد   ددددد األ ي  دددددة صددددداأال  دددددا اللجتدددددة الس  دددددة ال ا مدددددة يددددد  وزاال

 .     ال حة

                          ي                                      لالندددددداث ق ددددددا زواج ددددددا قو وذا  دددددداي قاامددددددا قو مسلقدددددداتض  لددددددى قن ال يتجدددددداوز  دددددد أ  -

 .                        ا والأ الدم تف  يا العم ة

          ددا م همددا                                                           يدد  اددا   ددان  ددا مددا الدد وج ن يتعددايؤ م تددة قو يشدد ا و  فددة ي ددتف   -

       ي ددددددتف                                                   دمعسؤ للعددددددازبض ووذا  ددددددان للدددددد وج ن قوالأ  لددددددى  اتق مددددددا             مددددددا التنظيددددددا الدددددد

         ا ولددى مددا                                                                  ال وجددان متاصددفة يدد  مددا    همددا و لددى قدد م الدددم اوال وفقددا  املددام الفقددرل

         يددددال (  دددد ن                                                              دددد ه الدددددماأل. ويدددد  االددددة االنفصددددا  القددددانو   ) جددددر قو  سددددالن زواج قو

 .                         ُ              ال وج ن ي تف   ال وج الدُمل م أفع التفقة

                                                         والدددد  ال يتعددددايؤ  مددددال مددددأجواا و اندددد  زوجتدددده تتعددددايؤ م تددددة قو تشدددد ا           وذا  ددددان ال -

        الددددددمعسؤ                                                            و  فدددددة  ا دددددعة لل دددددرق ة سدددددا ت   ت دددددتف   ال وجدددددة  دددددالول  لدددددى التنظيدددددا

           وفقدا  املددام                                                               للعدازب مدا  امدا التنظيدا  دا الدد وج  مدا ومدا  امدا التنظيدا  دا ا والأ

 .                           الفقرل ا ولى ما   ه الدماأل

 ما                        تس ق قاملام   ه املاأل و 
ا
    ت ااا
ا
     3 / 3 / 2022    .  
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            تااااار   تااااار             00,00,                                                مااااس املرسااااوم االشااااترا    رقاااا  مااااس املرسااااوم االشااااترا    رقاااا          0202                        تعااااديل املااااادة تعااااديل املااااادة                                           الثامنااااة والعشاااارون:الثامنااااة والعشاااارون:            املااااادة املااااادة 

                                                                                    وتعديالتااااااااه )قااااااااانون ضاااااااار بة الاااااااادخل( املعدلااااااااة بموجااااااااب وتعديالتااااااااه )قااااااااانون ضاااااااار بة الاااااااادخل( املعدلااااااااة بموجااااااااب             ,0,,,0,,  //  ,,  //    2,2,

    ((        ,,20,,20                            )موازنة العام )موازنة العام             ,,20,,20  //  88  //    ,0,0            تار   تار             00,00,                        القانون رق  القانون رق  
 

         وتع يالتددددده       3121 / 4 / 2 3      تدددددااق       366                       مدددددا املرسدددددوم اال دددددزرا   اقدددددم     12           تعددددد   املددددداأل 

      2031 / 2 /  13      تددددددااق       366                                             )قددددددانون  ددددددرق ة الدددددد  ا( املع لددددددة  موجدددددد  القددددددانون اقددددددم 

                     (  ح ذ تص ح  ما يل :    2031              )موازنة العام 

                                                                     اددددد أ معددددد   ال دددددرق ة  لدددددى قا دددددامل امل دددددا التجااقدددددة والصدددددتا  ة وه دددددر التجااقدددددة  لدددددى 

                الصوال التال ة:

         ال يتجددددددددددددددداوز                                               % )قاتعدددددددددددددددة  امل دددددددددددددددة(  دددددددددددددددا الق دددددددددددددددم العا دددددددددددددددع لل دددددددددددددددرق ة الددددددددددددددد   6 -

                              / . . س عة و شرون مل ون ل رل.          2200000000 /

                                                    % )سددددددددددددد عة  امل دددددددددددددة(  دددددددددددددا الق دددددددددددددم العا دددددددددددددع لل دددددددددددددرق ة الددددددددددددد   ي قددددددددددددد   دددددددددددددا  2 -

                                       / . . سدددددددددددددددددددددددددددد عة و شدددددددددددددددددددددددددددددرون مل دددددددددددددددددددددددددددددون ل دددددددددددددددددددددددددددددرل وال يتجددددددددددددددددددددددددددددداوز           2200000000 /

                              / . . ا  ن وس ع ن مل ون ل رل.          2200000000 /

                                                         % )ا تدددددددددا  شدددددددددر  امل دددددددددة(  دددددددددا الق دددددددددم العا دددددددددع لل دددددددددرق ة الددددددددد   ي قددددددددد   دددددددددا  32 -

  /            34200000000                                         /  . . ا  دددددددن وسددددددد ع ن مل دددددددون ل دددددددرل وال يتجددددددداوز /          2200000000 /

                                  . . م ة وا  ن وست ن مل ون ل رل.

                                                       % )سددددددددتة  شددددددددر  امل ددددددددة(  ددددددددا الق ددددددددم العا ددددددددع لل ددددددددرق ة الدددددددد   ي قدددددددد   ددددددددا   34 -

                                            /  . . م ددددددددددددددددددددة وا  ددددددددددددددددددددن وسددددددددددددددددددددت ن مل ددددددددددددددددددددون ل ددددددددددددددددددددرل وال يتجدددددددددددددددددددداوز            34200000000 /

           ون ل رل.                            / . .  ال ماية وا  ن  شرل  مل           13200000000 /

                                                           % )وااددددد  و شدددددرقا  امل دددددة(  دددددا الق دددددم العا دددددع لل دددددرق ة الددددد   ي قددددد   دددددا   23 -

                                               /  . .  ال مايددددددددددددددددة وا  ددددددددددددددددن  شددددددددددددددددرل مل ددددددددددددددددون ل ددددددددددددددددرل وال يتجدددددددددددددددداوز            13200000000 /

                                     / . . ستماية و مس وس ع ن مل ون ل رل.           42200000000 /

                                                           % ) م دددة و شددددرون  امل دددة(  ددددا الق ددددم العا دددع لل ددددرق ة الددد   ي قدددد   ددددا   22 -

                                      /  . . ستماية و مس وس ع ن مل ون ل رل.           42200000000 /

  -                        الشدددددددر ات املحددددددد وأل امل ددددددد ول ة  -                                  قا دددددددامل  دددددددر ات ا مدددددددوا  )الشدددددددر ات امل فلدددددددة    قمدددددددا 

                                                                 دددددر ات التوصدددددد ة  ا سدددددد م  الن دددددد ة للشدددددر اء املوصدددددد ن( فت  ددددددع ل ددددددرق ة   ددددددب ة 

                     % )س عة  شرل  امل ة(.  32      ق ا ا 

              ا لددددد  ل دددددرل. وال                                                         تدددد  ا ددددداب ال دددددرق ة يزدددددري مددددا الدددددر ح العا دددددع ل دددددا مددددا  دددددان أون 

                               ت اد قية  الول  لى قصا ال رق ة.

 ما 
ا
    يس ق   ا الت  ا ت ااا
ا
                     3 / 3 / 2022    .  
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            تاار   تاار             00,00,                                              ماس املرساوم اإلشاترا   رقا  ماس املرساوم اإلشاترا   رقا          0000                              تعديل نص املادة تعديل نص املادة                                       التاسعة والعشرون:التاسعة والعشرون:            املادة املادة 

                                                          وتعديالته )قانون ضر بة الدخل(وتعديالته )قانون ضر بة الدخل(            ,0,,,0,,  //  ,,  //    2,2,
 

      3121 / 4 /  32        تددددددددددااق     366                       مددددددددددا املرسددددددددددوم اا ددددددددددزرا   اقددددددددددم     61              يعدددددددددد   ندددددددددد  املدددددددددداأل 

                                                وتع يالته )قانون  رق ة ال  ا(  ح ذ يص ح  ما يل :
 

    63                                                                  لددى مددا يددد فع يدد  سدد ا  ممااسدددة  شددايه قمددواال  ا دددعة للتملل دد  وفقددا للمددداأل 

  ددا  د ه ا مددوا  وي دد أ ال درق ة   ددما م لددة 
ا
                                       قن يصدرمل فصددل ا
ا
 مددا نهايددة     32             

ا
          يومدا
ا
    

  .  62           قسا  املاأل                                                        ا فصا  ع  قن يملون ق  اقتسع م ها ال رق ة املح و ة  لى

 

                                                                                                                                إجراء إعادة تقيي  استثنائية لألصول الثابتة للمكلفين بير بة الادخل إجراء إعادة تقيي  استثنائية لألصول الثابتة للمكلفين بير بة الادخل     : :                 الثالثون الثالثون             املادة املادة 

 مس املادة 
 
 مس املادة وللعقارات املشمولة برحكام البند ج مس ثالثا
 
          وللعقارات املشمولة برحكام البند ج مس ثالثا
 
                                                   
 
                  مس قانون مس قانون         0000                                         

            تاااار   تاااار           0,0,                              ماااس القاااانون رقااا  ماااس القاااانون رقااا          0,0,                                                              ضااار بة الااادخل املعدلاااة بموجاااب املاااادة ضااار بة الااادخل املعدلاااة بموجاااب املاااادة 

2020    //  ,0,0    //  20,820,8          
 

                                                    تق دد م اسددتاتا  ة ل صددو  ال ا تددة للممللفدد ن   ددرق ة الدد  ا                  يجددوز وجددراء و دداأل    - 3

 مدددددا املددددداأل 
ا
          وللعقددددااات املشدددددمولة  أاملدددددام ال تددددد  ج مدددددا  ال ددددا
ا
               مدددددا قدددددانون  دددددرق ة     62                                         

        2032 /  30 /  20      تدددااق      46               مدددا القدددانون اقدددم     31                         الددد  ا املع لدددة  موجددد  املددداأل 
ا
  وفقدددا
ا
    

        ملا يل :

                ن بير بة الدخل:                                                 إجراء إعادة تقيي  استثنائية لألصول الثابتة للمكلفي -   أ

 
ا
 يجددددوز ل ملدددددعا  الحق ق ددددد ن واملعتدددددوق ن امللددددد م ن  م دددددك محاسددددد ة متت مدددددة  مدددددال
ا
                                                              

                                                             تصدددددددددو  قانون دددددددددة قو تت  م دددددددددة وملددددددددددرل وااددددددددد ل فقددددددددد ض و ددددددددددما م لدددددددددة تنتهدددددددددن يدددددددددد  

                                                             ض وجددددددراء و دددددداأل تق دددددد م اسددددددتاتا  ة لعتاصددددددر ا صددددددو  ال ا تددددددة ) مددددددا فدهددددددا     2022 / 4 /  10

                    والعقددددددددااات واملوجددددددددوأات                                         ا سدددددددد م وسددددددددت ات الدددددددد يا وسددددددددت ات واصدددددددد  املشدددددددداا ة

                                                                      ال ا تددددة ا  ددددر ( لت ددددح ح ر دددداا التجددددعم التقدددد   التدددداتج  ددددا الت   ددددر يدددد  قدددد م تلددددك 

       ا صو .

                                                                    تتتددددددداو   مل دددددددة و ددددددداأل التق ددددددد م جم دددددددع ا صدددددددو  املشددددددداا ولدهدددددددا يددددددد  الفقدددددددرل ال دددددددا قة 

 اجددة يدد  ق ددوأ امل س ددة  تددااق  سددا ق لدد و  مددا  ددانون ال ددا   
ُ
                                                     وامل
ُ
          ض و ددرط قن     2022   

                                                            ة ا صدددو  املعددداأ تق  م دددا  دددا سدددعر ال دددو   تدددااق  وجدددراء  مل دددة و ددداأل           ال ت قددد  ق مددد

         التق  م.
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                                                                     تجددددددر   مل ددددددة و دددددداأل التق دددددد م  واسددددددسة قادددددد  الع ددددددراء املتت دددددد  ن ولددددددى نقا ددددددة   ددددددراء 

 
ا
 الت مدددددد ن العقدددددداا  يدددددد  ل تددددددان وذلددددددك  الن دددددد ة للعقددددددااات ال ددددددن تشددددددملا قصددددددوال
ا
      ثابتااااااة                                                              

                             اء املحاسدددد ة املجدددددازقا يدددد  ل تدددددان                                             و واسددددسة  قادددد   الع دددددراء املتت دددد  ن ولدددددى نقا ددددة   دددددر 

                                               الن  ة ل ق ة ا صو ض  ي تااه صاا  العالقة.

                                                                   ت  دددددع الفروقدددددات اايجا  دددددة التاتجدددددة  دددددا  مل دددددة و ددددداأل التق ددددد م ل دددددرق ة   دددددب ة 

                                   ) م ة  امل ة( ما ق مة   ه الفروقات.   % 0             ج ي ل مع ل ا 

تدددددة يددددد   ددددد ه املددددداألض اململلفدددددون  لدددددى            قسدددددا  الدددددر ح                               ك                            ي دددددتف   مدددددا و ددددداأل التق ددددد م امل يك

                                                                    املقسدددوع قو املقددد اض وذا  بددد  وجدددوأ م دددتت ات ت دددمح    ددداأل تق ددد م  تاصدددر ا صدددو  

         ال ا تة.

                                                                  ويدددد  مسلددددق ا اددددوا ض ال يجددددوز قن تتعدددداا   دددد ه ا املددددامض  الن دددد ة للمصدددداادض مددددع 

                                                                  قدددددانون التقدددددد  والت ددددددل   وسددددددا ر التصددددددو  التت  م ددددددة والتس  ق ددددددة الصدددددداأال  ددددددا 

            مصرد ل تان.

  املدددددام  ددددد ه            ي       يددددد  ادددددا  تدددددمي التفدددددر 
ا
            دددددا ق  قصدددددا مدددددا ا صدددددو  املعددددداأ تق  م دددددا وفقدددددا
ا
                                     

                                                                    الفقدددرل ق ددددا مددددروا  ددددالث سدددتوات  لددددى تددددااق  و دددداأل التق ددد م يحت دددد  ا ددددح التح دددد ن 

                                                         الفر    ن ق مة التفر   ا ا صا وق مته ق ا و األ تق  مه.

                                                               إجااااراء إعااااادة تقيااااي  اسااااتثنائية للعقااااارات املشاااامولة برحكااااام البنااااد ج مااااس  -   ب

 مااااس املاااا
 
      ثالثااااا
 
   مااااس     0,                                        مااااس قااااانون ضاااار بة الاااادخل املعدلااااة بموجااااب املااااادة     00    ادة      

  :    20,8 /  0, /  20      تار       0,            القانون رق  

                                                                          يجددوز ل ملددعا  الس  ع دد ن واملعتددوق ن املشدداا ولدددهم يدد  ال تدد  "ج" مددا املدداأل ال ال ددة 

                            ض وملددرل واادد ل فقدد ض و ددما م لددة     2032 /  30 /  20      تددااق      46                     شددرل مددا القددانون اقددم 

                                                   جراء و األ تق  م استاتا  ة للعقااات ال ن يململونها.   ض و    2022 /  04 /  10         تنتهن ي  

                                                                      تجدددددر   مل دددددة و ددددداأل التق ددددد م  واسدددددسة قاددددد  الع دددددراء املتت ددددد  ن ولدددددى  نقا دددددة   ددددددراء 

                                             الت م ن العقاا  ي  ل تان ي تااه صاا  العالقة.

                                                                   ت  دددددع الفروقدددددات اايجا  دددددة التاتجدددددة  دددددا  مل دددددة و ددددداأل التق ددددد م ل دددددرق ة   دددددب ة 

                                 ة  امل ة( ما ق مة تلك الفروقات.     % ) ال 1             ج ي ل مع ل ا 

                                                              ي دددددددد أ قالددددددددحاب العالقددددددددة املشدددددددداا ولدددددددددهم يدددددددد  الفقددددددددرت ن "ق" و "ب" ق ددددددددالهض فددددددددر     - 2

                                                                  ال دددددرق ة التددددداتج  دددددا وأ دددددا  زقددددداأل  لدددددى نت جدددددة التق ددددد م  دددددال  م لدددددة  ددددد رقا مدددددا 
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                                                                       تدددد ل  م قددددراا ااأاال تحدددد  يا لددددة سددددرقان فا دددد ل   دددد اها تعدددداأ    دددد ة الفا دددد ل  لددددى 

                                                   مددس سددتوات ولددى ادد ن الت دد ي ض  مددا يمالدد هم اسددزرجاع فددر                     سددت ات الع قتددة ملدد ل

                                                 ا             ال دددددرق ة املتوجددددد  ل دددددم يددددد  ادددددا  ت فددددد و التق ددددد م وذلدددددك  تددددداءا  لدددددى يلددددد   سددددد  

                                  يق مونه ولى الوا ل املال ة امل تصة.

 
ا
 ت ددد أ ال دددرق ة  لدددى الفروقدددات اايجا  دددة التاتجدددة  دددا  مل دددة و ددداأل التق ددد م نقددد ا
ا
                                                                      

                                      لى و األ التق  م ولى ااأاال ال رقب ة.                                الزظاما مع تق يم يل  املوافقة  

                                                                     تبدددد  الوادددد ل املال ددددة امل تصددددة  عمل ددددة و دددداأل التق دددد مض ووذا اف دددد  املوافقددددة  لددددى 

ل   ددددددد ه التت جدددددددةض يتوجددددددد   لدهدددددددا و دددددددال  قالدددددددحاب العالقدددددددة قراا دددددددا               ي                                                     نت جاهدددددددا قو  ددددددد ي

                                                                  دددددالرفو قو  التعدددددد يا وقحدددددق ل دددددد الء اال زدددددرا  قمددددددام لجتدددددة اال زرا ددددددات امل تصددددددة 

 ل صو  املتصو   لدها ي  قانون ااجراءات ال رقب ة.         رق ة 
ا
                                               ال  ا وفقا
ا
           

                                                                    يمالددا تم يدد  امل لددة املعسددال اجددراء  مل ددة و دداأل التق دد م ملددرت ن فقدد ض  ددا مددرل    - 1

                                                                    ملددد ل سدددتة ق ددد رض  موجددد  مرسدددوم يت ددد  يددد  مجلدددس الدددوزااء  تددداء  لدددى اقزدددرامل وزقددددر 

        املال ة.

                          قراا يص ا  ا وزقر املال ة.                                        تح أ  ت  االقت اءض قصو  تس  ق   ه املاأل     - 6

 

            تااااااار   تااااااار             00,00,                                              ماااااس املرسااااااوم االشااااااترا   رقاااااا  ماااااس املرسااااااوم االشااااااترا   رقاااااا          ,0,0                        تعااااااديل املااااااادة تعااااااديل املااااااادة     : :                                   ال اديااااااة والثالثااااااون ال اديااااااة والثالثااااااون             املاااااادة املاااااادة 

                                                          وتعديالته )قانون ضر بة الدخل(وتعديالته )قانون ضر بة الدخل(            ,0,,,0,,  //  ,,  //    2,2,

 

         وتع يالتددددده       3121 / 4 /  32      تدددددااق       366                       مدددددا املرسدددددوم اا دددددزرا   اقدددددم     61   ي        تعددددد ي  املددددداأل 

                                       )قانون  رق ة ال  ا(  ح ذ تص ح  ما يل :
 

                   وا جددددددددددوا والت ص صددددددددددات         الرواتدددددددددد        مجمددددددددددوع          الصدددددددددداف ةض     ه ددددددددددر            ددددددددددالوااأات      يقصدددددددددد 

                             التق يدددددددة والع ن دددددددةض ويددددددد  ادددددددا  تدددددددم          واملتدددددددافع            واا رام دددددددات          والجدددددددوا              والتعوق دددددددات

                                                                  ت فددد و تلدددك الرواتددد  وملحقااهدددا لوجدددوأ م دددرا قدددانو   قو   دددب  ت فددد و سدددا ات 

                                                العما تحت   ال رق ة وت  أ  لى قسا  امل ل  امل فو.
 

                                                          ا ق تس  ددددق  دددد ه املدددداألض  تدددد  ااقت دددداءض  موجدددد  قددددراا يصدددد ا  ددددا وزقددددر        تحدددد أ أقدددد

        املال ة.
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            تااااااار   تااااااار             00,00,                                              مااااااس املرسااااااوم االشااااااترا   رقاااااا  مااااااس املرسااااااوم االشااااااترا   رقاااااا          ,0,0                        تعااااااديل املااااااادة تعااااااديل املااااااادة                       الثالثااااااون: الثالثااااااون:                     الثانيااااااة و الثانيااااااة و             املااااااادة املااااااادة 

                                                                                                وتعديالته )قانون ضر بة الدخل( املعدلة بموجاب املاادة وتعديالته )قانون ضر بة الدخل( املعدلة بموجاب املاادة             ,0,,,0,,  //  ,,  //    2,2,

                            ملوازناااة العاماااة ملوازناااة العاماااة                 )قاااانون ا)قاااانون ا            ,,20,,20  //  88  //    ,0,0            تاااار   تاااار             00,00,                              ماااس القاااانون رقااا  ماااس القاااانون رقااا          0707

    ((        ,,20,,20                                            واملوازنات امل  قة لعام واملوازنات امل  قة لعام 

  

         وتع يالتددددده       3121 / 4 /  32      تدددددااق       366                       مدددددا املرسدددددوم اا دددددزرا   اقدددددم     24           تعددددد   املددددداأل 

      تدددددااق       366               مدددددا القدددددانون اقدددددم     65                                       )قدددددانون  دددددرق ة الددددد  ا( املع لدددددة  موجددددد  املددددداأل 

        (ض  ح دددددددددذ     2031                                            )قدددددددددانون املوازندددددددددة العامدددددددددة واملوازندددددددددات امللحقدددددددددة لعدددددددددام       2031 / 2 /  13

              ح  ما يل :  تص
  

  املدددام املدددواأ 
ا
             تفدددر  ال دددرق ة  لدددى الدددوااأات ال دددتوقة الصددداف ة املحددد أل وفقدددا
ا
                                                     65    

                                                       مددددا قدددددانون  دددددرق ة الددددد  ا  عددددد  قن يندددددظ  م هدددددا لملدددددا ملدددددع  ي  عددددد  مدددددا     20 و    61 و

  املددددام املدددداأل 
ا
             اململلفدددد ن التنظيددددا العددددا ل  وفقددددا
ا
                         مددددا قددددانون  ددددرق ة الدددد  ا  ددددما     13                            

                                      م دددد ن مل ددددون ل ددددرل ل تان ددددة مددددا قسددددا                                   ذات الشددددروطض  اا ددددافة ولددددى تنظيددددا م لدددد

                           املعاش التقا    للمتقا  يا.
 

ُ                                ي دددتف   وا دددة املتقا ددد يا مدددا تنظيدددا  دددا ل  ُيجددد ق  ن ددد ة اصدددة  دددا مددد هم يددد  املعددداش                                       

          التقا   .

 

                                                                    ماااس قااااانون ضاااار بة الاااادخل املعدلااااة بموجااااب ماااس قااااانون ضاااار بة الاااادخل املعدلااااة بموجااااب         0707                        تعااااديل املااااادة تعااااديل املااااادة                     الثالثااااون الثالثااااون                     الثالثااااة و الثالثااااة و             املاااادة املاااادة 

    ((        ,,20,,20                          موازنة العام موازنة العام   ))            ,,20,,20  //  88  //    ,0,0            تار   تار             00,00,                        القانون رق  القانون رق  

 

      تددااق       366                                              مددا قددانون  ددرق ة الدد  ا املع لددة  موجدد  القددانون اقددم     25           تعدد   املدداأل 

                     (  ح ذ تص ح  ما يل :    2031              )موازنة العام       2031 / 2 /  13
 

                                                                  ا أ مع   ال رق ة  الن  ة للروات  وا جوا ومعا ات التقا    ما يأت : -   ق
 

                    دددددعة لل دددددرق ة الددددد   ال                                             % )ا تدددددان  امل دددددة(  دددددا ق دددددم الدددددوااأات الصددددداف ة العا 2 -

                                                 /  . .   مان ددددة  شددددر مل ددددون ل ددددرل ل تان ددددة. وق فددددو  دددد ا           3500000000        يتجدددداوز /

                                                    املع   ولى التص  ما قسا  معا ات التقا   وما يما ل ا.
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                                                                  % )قاتعددة  امل دددة(  دددا ق دددم الدددوااأات الصدداف ة العا دددعة لل دددرق ة الددد   ي قددد   6 -

            ة وال يتجددددددددددددداوز                                   / . .  مان دددددددددددددة  شدددددددددددددر مل دددددددددددددون ل دددددددددددددرل ل تان ددددددددددددد          3500000000     دددددددددددددا /

                                                        (  . .  م ددة وقاتعددد ن مل ددون ل دددرل ل تان ددة. وق فدددو  دد ا املعددد             6200000000 )

                                              ولى التص  ما قسا  معا ات التقا   وما يما ل ا.

                                                                 % )سد عة  امل ددة(  ددا ق ددم الددوااأات الصداف ة العا ددعة لل ددرق ة الدد   ي قدد   2   -

   وز                                               /  . .  م دددددددددة وقاتعددددددددد ن مل دددددددددون ل دددددددددرل ل تان دددددددددة وال يتجدددددددددا          6200000000     دددددددددا /

                                                    / . . ت دددددددع ن مل دددددددون ل دددددددرل ل تان دددددددة. وق فدددددددو  ددددددد ا املعددددددد   ولدددددددى           1000000000 /

                                          التص  ما قسا  معا ات التقا   وما يما ل ا.

                                                          % )قادددددد   شددددددر  امل ددددددة(  ددددددا ق ددددددم الددددددوااأات الصدددددداف ة العا ددددددعة لل ددددددرق ة   33   -

                                          /  . . ت ددددددع ن مل ددددددون ل ددددددرل ل تان ددددددة وال يتجدددددداوز           1000000000              الدددددد   ي قدددددد   ددددددا /

                                                م ددددة و مددددان ن مل ددددون ل ددددرل ل تان ددددة. وق فددددو  دددد ا املعدددد           /  . .           35000000000 /

                                              ولى التص  ما قسا  معا ات التقا   وما يما ل ا.

                                                           % ) م ددددة  شددددر  امل ددددة(  ددددا ق ددددم الددددوااأات الصدددداف ة العا ددددعة لل دددددرق ة   32 -

                                        /  . . م دددددددة و مدددددددان ن مل دددددددون ل دددددددرل وال يتجددددددداوز            35000000000              الددددددد   ي قددددددد   دددددددا /

                                ن مل ددددددددون ل ددددددددرل ل تان ددددددددة. وق فددددددددو  دددددددد ا                    /  . .  ال مايددددددددة وسددددددددت            14000000000 /

                                                    املع   ولى التص  ما قسا  معا ات التقا   وما يما ل ا.

                                                             % ) شدددرون  امل دددة(  دددا ق دددم الدددوااأات الصددداف ة العا دددعة لل دددرق ة الددد     20 -

                                                 / . .  ال مايدددة وسدددت ن مل دددون ل دددرل ل تان دددة وال يتجددداوز            14000000000         ي قددد   دددا /

                            ن مل ددددون ل ددددرل ل تان ددددة. وق فددددو                         /  . . سدددتماية و مددددس وسدددد ع            42200000000 /

                                                          ا املع   ولى التص  ما قسا  معا ات التقا   وما يما ل ا.

                                                      % ) م دددددددددة و شدددددددددرون  امل دددددددددة(  دددددددددا ق دددددددددم الدددددددددوااأات الصددددددددداف ة العا دددددددددعة   22 -

                         /  .  سددددددددتماية و مددددددددس وسدددددددد ع ن            42200000000                      لل ددددددددرق ة الدددددددد   ي قدددددددد   ددددددددا /

       لتقا دددد                                                         مل ددددون ل ددددرل . وق فددددو  دددد ا املعدددد   ولددددى التصدددد  مددددا قسددددا  معا ددددات ا

             وما يما ل ا.
 

 ما  -   ب
ا
    يس ق   ا الت  ا ت ااا
ا
                     3 / 3 / 2022    .  
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مس قانون ضر بة مس قانون ضر بة   ,0,0تعديل نص الفقرة الثانية مس املادة تعديل نص الفقرة الثانية مس املادة   الرابعة والثالثون:الرابعة والثالثون:املادة املادة 

  وتعديالته(وتعديالته(  ,0,,,0,,//00,00,الدخل )املرسوم اإلشترا   رق  الدخل )املرسوم اإلشترا   رق  
 

                             مددددددا قددددددانون  ددددددرق ة الدددددد  ا )املرسددددددوم     21                                تعدددددد   ندددددد  الفقددددددرل ال ان ددددددة مددددددا املدددددداأل 

                             وتع يالته(  ح ذ تص ح  ما يل :      3121 /   366            زرا   اقم    اا 
 

                  )مايددة و مددس و شددرون       لياارة/       202000,/                                 يح دد  التنظيددا مددا االسددا   م لدد  يعدداأ  

                                                                         الدد  ل ددرل ل تان ددة(  ددا  ددا يددوم لالجددراء وللعددامل ن  ال ددا ة الدد يا يتقا ددون اجدددواا 

                                         يوم ة  صرد الت ر  ا االاهم العا ل ة.

 

                                              مس املرسوم االشترا   رق  مس املرسوم االشترا   رق          0,0,                                                        تعديل الفقرة األولى مس املادة تعديل الفقرة األولى مس املادة       ::                  والثالثون والثالثون                   الخامسةالخامسة            املادة املادة 

                                                          وتعديالته )قانون ضر بة الدخل(وتعديالته )قانون ضر بة الدخل(            ,0,,,0,,  //  ,,  //    2,2,            تار   تار             00,00,
 

      تدددددددددااق       366                       مدددددددددا املرسدددددددددوم اا دددددددددزرا   اقدددددددددم     41                           تعددددددددد   الفقدددددددددرل ا ولدددددددددى مدددددددددا املددددددددداأل 

                                             وتع يالته )قانون  رق ة ال  ا(ض لتص ح  ما يل :      3121 / 4 /  32

                                                   ل ددرق ة مددا الرواتدد  وا جددوا ال ددن يدد فع ا ولددى ا ج ددر وقن                         لدى اب العمددا قن يقتسددع ا

ُ                      ال ددددن ُأفعدددد  فدهددددا تلددددك الرواتدددد                 بالعملااااة ااتهااااا                                يدددد أ  امل ددددال  املقتسعددددة ولددددى الع قتددددة       

                                                                      وا جدوا  دا  ال دة ق دد ر يد  مو د  ال يتعدد   العدامس  شدر مدا الشدد ر الد   يلد  فزددرل 

                    ال ال ة ق  ر املعت ة.

                       موجددددد  قدددددراا يصددددد ا  دددددا وزقدددددر          ااقت ددددداء                                   تحددددد أ أقدددددا ق تس  دددددق  ددددد ه املددددداألض  تددددد 

        املال ة.

 

            تاااار   تاااار             00,00,                              ماااس القاااانون رقااا  ماااس القاااانون رقااا          0808                  ماااس املاااادة ماااس املاااادة       00                        تعاااديل البناااد تعاااديل البناااد     : :                   والثالثاااون والثالثاااون                   السادساااةالسادساااة            املاااادة املاااادة 

    ((        ,,20,,20                                                                                        )قانون املوازنة العامة واملوازنات امل  قة لعام )قانون املوازنة العامة واملوازنات امل  قة لعام             ,,20,,20  //  88  //    ,0,0
 

       )قددددددانون       2031 / 2 /  13      تددددددااق       366               مددددددا القددددددانون اقددددددم     62         مددددددا املدددددداأل    6           يعدددددد   ال تدددددد  

                     (  ح ذ يص ح  ما يل :    2031                                   وازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام   امل
 

                                                              معا ددددددات تقا دددددد  وا ددددددة  دددددد  اء القددددددو  الع ددددددالرقة وا مت ددددددةض ومعا ددددددات تقا دددددد    - 6

                       مددددا قددددانون الدددد فاع الددددوي ن     52                                           الجر ددددى يدددد  تلددددك القددددو   مددددا ادددد أاها قاملددددام املدددداأل 

              سدددداهم  مل ددددم قو                                                          ومعا دددات تقا دددد  مددددو ف  القسددداع العددددام الدددد يا يتوفدددون ق تدددداء مماا 

                        تواج  م ي  مرا    مل م.
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                                                                                                      إعفاااء التعو يااات التاا  تعطااد للمسااتخدمين والعمااال نتيجااة إعفاااء التعو يااات التاا  تعطااد للمسااتخدمين والعمااال نتيجااة     : :                   والثالثااون والثالثااون                   السااابعةالسااابعة            املااادة املااادة 

                                                                                                    صرفه  مس الخدمة أو استقالته  مس الير بة ع ى الدخلصرفه  مس الخدمة أو استقالته  مس الير بة ع ى الدخل

 

    ندددد  ر دددددرض تعفددددؤ مدددددا ال ددددرق ة  لددددى الرواتددددد  وا جددددواض  مدددددا تعت ددددر مدددددا 
ا
                                                              الفددددا
ا
    

                                                يددددددا مددددددا وااأات قالددددددحاب العمددددددا اململلفدددددد ن  لددددددى قسددددددا  الددددددر ح                      ا   دددددداء القا لددددددة للتنظ 

                                                               الحق قددددددد ض التعوق دددددددات ال دددددددن تعسدددددددؤ للم دددددددت  م ن والعمدددددددا  نت جدددددددة صدددددددرف م مدددددددا 

       ول ايددددددددددددددددددة       2031 / 2 / 3                                          الع مددددددددددددددددددة قو اسددددددددددددددددددتقالاهمض  ددددددددددددددددددال  الفزددددددددددددددددددرل املمتدددددددددددددددددد ل مددددددددددددددددددا 

                                                            ض ا ددد  ولدددو تجددداوزت الحددد وأ املتصدددو   لدهدددا يددد  القدددوان ن التافددد ل يددد      2023 /  32 /  13

       ل تان.
 

                                                           أقدددددا ق تس  دددددق  ددددد ه املددددداألض  تددددد  ااقت ددددداء  موجددددد  قدددددراا يصددددد ا  دددددا وزقدددددر      تحددددد أ 

         املال ة. د

 

 

                                                                                                    أحكااااام ضاااار  ية خاصااااة باملساااااعدات النقديااااة والعينيااااة التاااا  أحكااااام ضاااار  ية خاصااااة باملساااااعدات النقديااااة والعينيااااة التاااا      : :                   والثالثااااون والثالثااااون                   الثامنااااةالثامنااااة            املااااادة املااااادة 

                                      والتااااا  تااااادفت أو تمااااانح والتااااا  تااااادفت أو تمااااانح             ,202,202  وو            20202020                                                  دفعااااام أو منحااااام خاااااالل العاااااامين دفعااااام أو منحااااام خاااااالل العاااااامين 

              20222022                خالل عام خالل عام 

  

    ندد  ر ددرض تعت ددر مددا ا   ددا
ا
                           الفددا
ا
                                        ء القا لددة للتنظيددا مددا وااأات قالددحاب العمددا     

                                                                       اململلفددد ن  لدددى قسدددا  الدددر ح الحق قددد ض امل دددا  ات التق يدددة والع ن دددة ال دددن أفعددد  قو 

        2022                           وال دددددددددن تددددددددد فع قو تمدددددددددتح  دددددددددال   دددددددددام       2023 و      2020                 متحددددددددد   دددددددددال  العدددددددددام ن 

                                                                   للعدددامل ن لدددد   قالددددحاب العمدددا  دددد الءض وتعفددددؤ مددددا ال دددرق ة  لددددى الرواتدددد  وا جددددوا 

                                                      فو ة ل م  م ا  ات قو و انات واأت ما م س ات ي  العااج.          امل ال  امل 
 

                                                                 تحدددد أ أقددددا ق تس  ددددق  دددد ه املدددداألض  تدددد  ااقت دددداءض  موجدددد  قددددراا يصدددد ا  ددددا وزقددددر   

        املال ة.
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                                                                                                      إعفااء رواتاب املاوظفين واملساتخدمين الاريس أصايبوا ب عاقاة إعفااء رواتاب املاوظفين واملساتخدمين الاريس أصايبوا ب عاقاة       :  :                    والثالثاون والثالثاون                   التاسعةالتاسعة            املادة املادة 

                                            ة ع ى الرواتب واألجور ة ع ى الرواتب واألجور                                                                               دائمة نتيجة انفجار مرفر بيروت مس الير بدائمة نتيجة انفجار مرفر بيروت مس الير ب

 

    نددد  ر دددرض تعفدددؤ اواتددد  املدددو ف ن وامل دددت  م ن الددد يا قصدددي وا    اقدددة 
ا
                                                               الفدددا
ا
    

                                                                  أا مدددددة وقصددددد حوا مدددددا ذو  ااات اجدددددات اا ددددداف ة نت جدددددة انفجددددداا مرفدددددأ   دددددروت مدددددا 

                            ال رق ة  لى الروات  وا جوا.
 

   قددددر                                                                تحدددد أ أقددددا ق تس  ددددق  دددد ه املدددداألض  تدددد  ااقت دددداءض  موجدددد  قددددراا يصدددد ا  ددددا وز 

        املال ة.

 

              املعدلااة املعدلااة             20002000  //      0,80,8                              مااس القااانون رقاا  مااس القااانون رقاا          ,0,0                                                    تعااديل الفقاارة أوال مااس املااادة تعااديل الفقاارة أوال مااس املااادة     : :                 األربعااون األربعااون             املااادة املااادة 

              وبموجاااب وبموجاااب             20,820,8  //    0,0,                                                                                بموجاااب املاااادة الساااابعة عشااارة ماااس القاااانون رقااا  بموجاااب املاااادة الساااابعة عشااارة ماااس القاااانون رقااا  

                          وبموجاب املاادة وبموجاب املاادة             20,720,7  //    ,8,8                                                                            املادة السادسة والثالثون ماس القاانون رقا  املادة السادسة والثالثون ماس القاانون رقا  

              ,,20,,20  //  88  //    ,0,0            تار   تار             00,00,                              مس القانون رق  مس القانون رق          ,0,0

 

             املع لددددددة  موجدددددد        2001 /   612               مددددددا القددددددانون اقددددددم     23                    الفقددددددرل قوال مددددددا املدددددداأل      تعدددددد   

                     و موجددددددد  املددددددداأل ال اأسدددددددة       2032 /  46                                  املددددددداأل ال دددددددا عة  شدددددددرل مدددددددا القدددددددانون اقدددددددم 

     366               مددددا القددددانون اقددددم     13             و موجدددد  املدددداأل       2035 /  21                        وال ال ددددون مددددا القددددانون اقددددم 

               لتص ح  ما يل :      2031 / 2 /  13      تااق  

 
 
 أوال
 
    نددددددددد  ر دددددددددرض ت    

ا
              :  الفدددددددددا
ا
                                    دددددددددع  املدددددددددام قدددددددددانون  دددددددددرق ة الددددددددد  ا )املرسدددددددددوم       

     عشااااارة                                          وتع يالتددددده( ول دددددرق ة ال ددددداب ال الدددددذ متددددده  معددددد       21 /   366             اال دددددزرا   اقدددددم 

    :    %(  0, )        باملائة

                                                                فوا دددد  و ا دددد ات وويددددراأات الح ددددا ات ال ا تددددة  افددددة املفتواددددة لدددد   املصددددااد  - 3

      حملومددة                                                                     مددا فدهددا ا ددا ات التددوف ر )االأ دداا(ض  اسددتاتاء الح ددا ات املفتواددة  اسددم ال

                                                                     وال لددد يات واتحددداأات ال لددد يات وامل س دددات العامدددة لددد   مصدددرد ل تدددانض وا دددا ات  

                                                ال ع ات ال  لوماس ة والقتصل ة ا جتب ة ي  ل تان.
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                                                                     فوا دددد  و ا دددد ات الوأا ددددع وسددددا ر االلزظامددددات املصددددرف ة  ددددأ   ملددددة  اندددد   مددددا فدهددددا  - 2

 Interbank)     اصددة )                                                         تلددك العا دد ل ل  ددر املق مدد نض  اسددتاتاء الوأا ددع  دد ن املصددااد الع

deposits.  

                                                     فوا   وويراأات و ا  ات ا ا ات اال تمان ووأاال ا موا . - 1

                                                                  ا دد ات وفوا دد   دد اأات اايدد اع ال ددن تصدد ا ا جم ددع املصددااد وسددت ات الدد يا  - 6

                            ال ن تص ا ا الشر ات امل فلة.

                                                فوا   وويراأات ست ات الع قتة  العملة الل تان ة. - 2
 

                     قراا ما وزقر املال ة.                             تح أ  أقا ق تس  ق   ه املاأل  

 

          00,00,                                              مس املرساوم اإلشاترا   رقا  مس املرساوم اإلشاترا   رقا              8080                  مس املادة مس املادة       00                        تعديل البند تعديل البند                                       ال ادية واألربعون:ال ادية واألربعون:            املادة املادة 

                                                            وتعديالته )قانون ضر بة الدخل( وتعديالته )قانون ضر بة الدخل(             ,0,,,0,,  //  ,,  //    2,2,            تار   تار   

  

      3121 / 4 /  32      تدددااق       366                       مدددا املرسدددوم اا دددزرا   اقدددم       21         مدددا املددداأل    2       ال تددد      يعددد   

  :                  ح ذ يص ح  ما يل                              وتع يالته )قانون  رق ة ال  ا( 

                                                                      اسدتاتاء الشددر ات امل اجددة قسدد م ا يدد   واصدة   ددروتض ي  ددع ل ددرق ة تعدداأ  اسددم 

                                                                الفدددددددرا  واانتقدددددددا  للعقددددددداااتض الدددددددر ح الددددددد   يحققددددددده ا ملدددددددعا  الس  ع دددددددون  تددددددد  

                                                  تفره م  ا قس م م ي  وا   الشر ات امل ا مة التال ة:

                    لعقددااات امل ن ددة وه ددر                                                   الشددر ات ال ددن يملددون مو ددو  ا الوا دد  قو ا سا دد ن تملددك ا -

        امل ن ة.

                                                                   الشدددددر ات ال دددددن تتعدددددايؤ  شددددداط تجددددداال العقدددددااات امل ن دددددة وه دددددر امل ن دددددة قو  شددددداط  -

                 التسوقر العقاا .

          % مددددددا  امددددددا   20                                                    الشددددددر ات ال ددددددن تتجدددددداوز ق مددددددة قصددددددول ا ال ا تددددددة مددددددا العقددددددااات  -

                قصول ا ال ا تة.

        يددد   ق دددة                                                           وي ددت    الدددر ح الددد   يحققددده  ددد الء ا ملدددعا   تدد  تفدددره م  دددا قسددد م م 

                 الشر ات امل ا مة.

                                                                       تح أ  ت  ااقت اء أقا ق تس  ق   ه املاأل  موج  قراا يص ا  ا وزقر املال ة.
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            تااااااار   تااااااار             00,00,                                              مااااااس املرسااااااوم االشااااااترا   رقاااااا  مااااااس املرسااااااوم االشااااااترا   رقاااااا          7878                        تعااااااديل املااااااادة تعااااااديل املااااااادة     : :                   واألربعااااااون واألربعااااااون                   الثانيااااااةالثانيااااااة            املااااااادة املااااااادة 

                                                          وتعديالته )قانون ضر بة الدخل(وتعديالته )قانون ضر بة الدخل(            ,0,,,0,,  //  ,,  //    2,2,

 

         وتع يالتددددده       3121 / 4 /  32      تدددددااق       366   قدددددم                       مدددددا املرسدددددوم اال دددددزرا    ا     52           تعددددد   املددددداأل 

                                        )قانون  رق ة ال  ا(  ح ذ تص ح   ما يل :

                                                                    ال يحددق     ددان قن يحصددا  لددى تددرق ن  لدد  قو ج  دد  لددر ا قو تددأم ن ماددجا  ددمانة 

                                                                 لدددددد يا ينددددددتج فوا دددددد ض مددددددا لددددددم يحصددددددا  لددددددى موافقددددددة م دددددد قة مددددددا الدددددد وا ر ال ددددددرقب ة 

        امل تصة.

                               وا ددددددر ااجددددددراءض تتددددددولى  دددددد ه الدددددد وا ر                                        ويدددددد  اددددددا  تتف دددددد  الددددددر ا قو التددددددأم ن  واسددددددسة أ

                                                    اقتساع ال رق ة ما امل ال  املحصلة وأفع ا ولى الع قتة.

    نددددد  ر دددددرض معدددددامالت تدددددرق ن الدددددر ا قو 
ا
                                  ت دددددت    مدددددا قاملدددددام  ددددد ه املددددداأل و الفدددددا
ا
                               

                                                                       التدددددأم ن العا ددددد ل لل ددددد ااات ال ددددد اا ة والواددددد ات ال دددددالت ة ال دددددن تملال دددددا قالدددددحابها 

                                     دددددد  التاتجددددددة   هددددددا ملصددددددلحة الج ددددددة ال ا تددددددة                               موجدددددد  قددددددرو ض يدددددد  اددددددا   اندددددد  الفوا

                                    ا عة لل رق ة  لى قا امل   ه الج ة.

                                                        تح أ أقا ق تس  ق   ه املاأل  قرااات تص ا  ا وزقر املال ة.

 

            تاااااار   تاااااار             00,00,                                                ماااااس املرساااااوم االشاااااترا    رقااااا  ماااااس املرساااااوم االشاااااترا    رقااااا            ,,,,,,                        تعاااااديل املاااااادة تعاااااديل املاااااادة     : :                                   الثالثاااااة واألربعاااااون الثالثاااااة واألربعاااااون             املاااااادة املاااااادة 

                                                          وتعديالته )قانون ضر بة الدخل(وتعديالته )قانون ضر بة الدخل(            ,0,,,0,,  //  ,,  //    2,2,

 

         وتع يالتددده       3121 / 4 /  32      تدددااق       366                        مدددا املرسدددوم اال دددزرا    اقدددم      334      املددداأل      تعددد   

                                        )قانون  رق ة ال  ا(  ح ذ تص ح   ما يل :
 

               ب عفااااااءات دائماااااة                                                      لدددددى جم دددددع ا ملدددددعا  الحق ق ددددد ن واملعتدددددوق ن الددددد يا يتمتعدددددون 

 برحكاااام املاااادة 
 
              عمااال
 
   قو   ،                                            مااس هااارا املرساااوم االشااترا  ، أو عماااال بقاااوانين خاصاااة   0   

                         تقددددد يم التصدددددااقح وال  اندددددات    ،                                قو اسدددددتاتاءات  اصدددددة مدددددا  دددددرق ة الددددد  ا             فددددداءات

                                                                      ال ددتوقة ولدددى الددد وا ر املال دددة امل تصدددة وويددالع املدددو ف ن امل تصددد ن  تددد  السلددد   لدددى 

                                                                         دددا ق ددد  قو م دددتت  لددده  القدددة  تح يددد  ا  مدددا  وااا دددامل قو الع دددا ر املتعلقدددة بهدددم قو 

                            ما يتعاما مع م ما ال  ر. د
 

 أو                 وعناااااااد املخالفاااااااة يفقااااااا
 
    د املكلاااااااف حقاااااااه باإلعفااااااااء ساااااااواء  اااااااان اإلعفااااااااء دائمااااااااا
 
                                         

.
 
 إستثنائيا
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                                      مااس املرسااوم االشااترا   مااس املرسااوم االشااترا         ,,                                                                    تعااديل البنااديس  هااا  و  و  مااس املااادة تعااديل البنااديس  هااا  و  و  مااس املااادة     : :                                   الرابعااة واألربعااون الرابعااة واألربعااون             املااادة املااادة 

              هولدنغهولدنغ    ––                                          نظام الشر ات القابية نظام الشر ات القابية         70,,70,,  //  ,,  //    2020            تار   تار           0000        رق  رق  

  

      تدددددددااق      62    اقدددددددم                    مدددددددا املرسدددددددوم اال دددددددزرا      4                     " دددددددد" و "و"  مدددددددا املددددددداأل       ان         يعددددددد   ال تددددددد

 ملا يل  :  –                     ن ام الشر ات القا  ة     3151 / 4 /  26
ا
          ول     وفقا
ا
             

         مددددا مجمددددوع    %  00                                                ت  ددددع  ددددر ة ال ولدددد    ل ددددرق ة سددددتوقة مقسو ددددة مقدددد اا ا  - ه

    20                                                                ق مددددددة اقسددددددمال ا م ددددددافا ول دددددده مددددددا  االات دددددداط  تدددددد ما ال يتجدددددداوز  دددددد ا املجمددددددوع

    20             الواقعددددة  ددددد ن        للم ددددال     %  20                       وق فددددو معددددد   ال ددددرق ة الددددى   .        ل تان ددددة      ل ددددرل        مل ددددون 

     ل دددددرل         مل دددددون     50                      للم دددددال  ال دددددن تتجددددداوز    %  2,                    ل دددددرل ل تان دددددةض والدددددى        مل دددددون     50 و        مل دددددون 

                                                        ل تان دددددةض  لدددددى قن ال يتعددددد   مجمدددددوع ال دددددرق ة ال دددددتوقة املددددد  وال
 
 خمساااااون مليوناااااا
 
              

                          تس دددددق  ددددد ه ال دددددرق ة  لدددددى  ددددددر ة   .            عشااااار س ماليااااااين                           ل دددددرل ل تان دددددة وقن ال تقدددددا  دددددا

                   ة م ما  ان  م اها.                               ال ول    ا ت اء ما قو  ستة مال 

                                                                 تدد أ  ال ددرا   املتوج ددة  لددى الشددر ة أفعددة واادد ل  تدد  التصددرقح  ددا اال مددا    - و

                                              و يدددد  اددددا  م الفددددة الشددددر ة ملوج ااهددددا ال ددددرقب ة تس ددددق                        و ددددال  امل لددددة املحدددد أل لدددده.

       )قدددددددددانون       2001 /  33 /  33      تدددددددددااق      66                                     ال رامدددددددددات املتصدددددددددو   لدهدددددددددا يددددددددد  القدددددددددانون اقدددددددددم 

                    ااجراءات ال رقب ة(.

 

            تاااااااار   تاااااااار           0000                                              ماااااااس املرساااااااوم االشاااااااترا   رقااااااا  ماااااااس املرساااااااوم االشاااااااترا   رقااااااا        88                        تعاااااااديل املاااااااادة تعاااااااديل املاااااااادة     : :                                 لخامساااااااة واألربعاااااااون لخامساااااااة واألربعاااااااون   اا            املاااااااادة املاااااااادة 

              هولدنغهولدنغ    --                                          نظام الشر ات القابية نظام الشر ات القابية         70,,70,,  //  ,,  //    2020
 

             ن ددددام الشددددر ات     3151 / 4 /  26      تددددااق      62                       مددددا املرسددددوم اال ددددزرا   اقددددم    2           تعدددد   املدددداأل 

 ملا يل :  –        القا  ة 
ا
         ول    وفقا
ا
             

 

                      دددددد ا املرسددددددوم اال ددددددزرا  ض     مددددددا   1                                        يدددددد  اددددددا  م الفددددددة  ددددددر ة ال ولدددددد    قاملددددددام املدددددداأل 

                                              الن ددددد ة لل دددددتة املال دددددة ال دددددن تمددددد  فدهدددددا امل الفدددددةض                        تصددددد ح  ددددد ه الشدددددر ة  ا دددددعةض

                  لدددى  امدددا قا اا دددا                                                        ل دددرق ة الددد  ا املس قدددة  لدددى  دددر ات ا مدددوا  العاملدددة يددد  ل تدددان

                                        ي دددددددداد ولدهددددددددا هرامددددددددة قدددددددد ا ا                                          ال ددددددددتوقة الصدددددددداف ة املتأت ددددددددة مددددددددا جم ددددددددع  شددددددددايااهاض 

               املتوج ة  لدها.           ة ال رق ة      ما ق م       بامل ة    00
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            تاااااااار   تاااااااار           ,0,0                                              مااااااس املرسااااااوم االشااااااترا   رقاااااا  مااااااس املرسااااااوم االشااااااترا   رقاااااا        00                        تعااااااديل املااااااادة تعااااااديل املااااااادة     : :                                   السادسااااااة واألربعااااااون السادسااااااة واألربعااااااون             املااااااادة املااااااادة 

                  أوء شور أوء شور     --                                                                            نظام الشر ات املحصور نشاطها خارج لبنان نظام الشر ات املحصور نشاطها خارج لبنان         70,,70,,  //  ,,  //    2020
 

             ن دددام الشدددر ات     3151 / 4 /  26      تدددااق      64                        مدددا املرسدددوم اال دددزرا    اقدددم    6           تعددد   املددداأل 

 ملا يل :  -  ن                        املحصوا  شاي ا  ااج ل تا
ا
        قود  وا وفقا
ا
             

                                                              تعفددددؤ الشددددر ة مددددا  ددددرق ة الدددد  ا  لددددى ا ا ددددامل وت  ددددع  دددد ال مددددا ذلددددك ل ددددرق ة 

                 . (. وتس دددددق  ددددد ه             0.000.000,      ليااااارة )       مالياااااين  ة     عشااااار                     سدددددتوقة مقسو دددددة قددددد ا ا

                                                            ال رق ة  لى الشر ة ا ت اء ما قو  ستة مال ة م ما  ان  م اها.
 

            تاااااااار   تاااااااار           ,0,0                                              ماااااااس املرساااااااوم االشاااااااترا   رقااااااا  ماااااااس املرساااااااوم االشاااااااترا   رقااااااا        ,,                        تعاااااااديل املاااااااادة تعاااااااديل املاااااااادة         : :                                   الساااااااابعة واألربعاااااااون الساااااااابعة واألربعاااااااون             املاااااااادة املاااااااادة 

                  أوء شور أوء شور     --                                                                            نظام الشر ات املحصور نشاطها خارج لبنان نظام الشر ات املحصور نشاطها خارج لبنان         70,,70,,  //  ,,  //    2020
 

             ن ددددددام الشددددددر ات     3151 / 4 /  26                             مددددددا املرسددددددوم اال ددددددزرا   اقددددددم تددددددااق     4           تعدددددد   املدددددداأل 

 ملا يل :  -                         املحصوا  شاي ا  ااج ل تان 
ا
        قود  وا وفقا
ا
             

                            ق ة  لدددى ويدددراأات امو  ا مدددوا                                             تعفدددؤ قنصددد ة ا ا دددامل ال دددن توز  دددا الشدددر ات لل دددر 

                                                                      املتقولدددةض وتعفدددؤ الشدددر ات مدددا ال دددرق ة  لدددى امو  ا مدددوا  املتقولدددة املزرت دددة  لدددى 

                                                                         ويراأااهددددا و ا دددد ااها التاتجددددة  ددددا تو  دددد  قموال ددددا  ددددااج ل تددددان وتلددددك املزرت ددددة  لددددى 

                                                                   الفوا دددددد  ال دددددددن تددددددد فع ا ولدددددددى قملدددددددعا  معتددددددوق ن قو ي  ع ددددددد ن مق مددددددد ن يددددددد  العدددددددااجض 

                                                   لشددددددر ات مددددددا ال ددددددرق ة  لددددددى امل ددددددال  ال ددددددن تدددددد فع ا ولددددددى قملددددددعا              و دددددد لك تعفددددددؤ ا

                                                                      معتدددوق ن قو ي  ع ددد ن  دددااج ل تدددانض لقددداء  ددد مات تددد أ  يددد  العدددااجض  مدددا تعفدددؤ مدددا 

                                                      ال رق ة  لى اوات  وقجوا امل ت  م ن العامل ن ي  العااج.

 

            تااااااااار   تااااااااار           ,0,0                                              ماااااااس املرساااااااوم االشااااااااترا   رقااااااا  ماااااااس املرساااااااوم االشااااااااترا   رقااااااا        ,,                        تعاااااااديل املااااااااادة تعاااااااديل املااااااااادة         : :                                   الثامناااااااة واألربعااااااااون الثامناااااااة واألربعااااااااون             املاااااااادة املاااااااادة 

                  أوء شور أوء شور     --                                                                            نظام الشر ات املحصور نشاطها خارج لبنان نظام الشر ات املحصور نشاطها خارج لبنان         70,,70,,  //  ,,  //    2020
 

             ن ددددددام الشددددددر ات     3151 / 4 /  26                             مددددددا املرسددددددوم اال ددددددزرا   اقددددددم تددددددااق     1           تعدددددد   املدددددداأل 

 ملا يل :  -                         املحصوا  شاي ا  ااج ل تان 
ا
        قود  وا وفقا
ا
             

                                                                 تددد أ  ال دددرا   املتوج دددة  لدددى الشدددر ة أفعدددة وااددد ل  تددد  التصدددرقح  دددا اال مدددا  

                                              و يدددد  ادددا  م الفددددة الشددددر ة ملوج ااهددددا ال ددددرقب ة تس ددددق   .         ملحدددد أل لدددده            و دددال  امل لددددة ا

       )قددددددددانون    2   001 /  33 /  33      تددددددددااق      66                                     ال رامددددددددات املتصددددددددو   لدهددددددددا يدددددددد  القددددددددانون اقددددددددم 

                    ااجراءات ال رقب ة(.
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            تاااااااار   تاااااااار           ,0,0                                              ماااااااس املرساااااااوم االشاااااااترا   رقااااااا  ماااااااس املرساااااااوم االشاااااااترا   رقااااااا          0,0,                        تعاااااااديل املاااااااادة تعاااااااديل املاااااااادة                                       التاساااااااعة واألربعاااااااون التاساااااااعة واألربعاااااااون             املاااااااادة املاااااااادة 

                  أوء شور أوء شور     --                      خارج لبنان خارج لبنان                                                       نظام الشر ات املحصور نشاطها نظام الشر ات املحصور نشاطها         70,,70,,  //  ,,  //    2020
 

             ن ددددددام الشددددددر ات     3151 / 4 /  26                             مددددددا املرسددددددوم اال ددددددزرا   اقددددددم تددددددااق      30           تعدددددد   املدددددداأل 

 ملا يل :  -                         املحصوا  شاي ا  ااج ل تان 
ا
        قود  وا وفقا
ا
             

 

                                 مدددا  ددد ا املرسدددوم اال دددزرا  ض تصددد ح  ددد ه    2                                 يددد  ادددا  م الفدددة الشدددر ة  املدددام املددداأل 

             ل دددرق ة الددد  ا                   مددد  فدهددا امل الفدددةض                            الن ددد ة لل ددتة املال دددة ال دددن ت               الشددر ة  ا دددعةض

                                  لددى  امدا قا اا ددا ال ددتوقة الصدداف ة                                           املس قدة  لددى  ددر ات ا مددوا  العاملدة يدد  ل تددان

        مددددددا ق مدددددددة        بامل اااااااة    00                        ي ددددددداد ولدهددددددا هرامدددددددة قدددددد ا ا                          املتأت ددددددة مددددددا جم دددددددع  شددددددايااهاض 

               املتوج ة  لدها.         ال رق ة

 

            8,,,8,,,  //  77  //  00            تااااار   تااااار           8,8,                                                مااااس املرسااااوم االشااااترا   رقاااا مااااس املرسااااوم االشااااترا   رقاااا         2020                        تعااااديل املااااادة تعااااديل املااااادة                     الخمسااااون:الخمسااااون:            املااااادة املااااادة 

                                                  )قانون رس  الطابت املال ()قانون رس  الطابت املال (
 

           )قدددددانون اسدددددم       3142 / 5 / 2      تدددددااق      42                       مدددددا املرسدددددوم اال دددددزرا   اقدددددم     20           تعددددد   املددددداأل 

 :                           السا ع املال ( لتص ح  ما يل 

                                           ي أ  اسم السا ع املال    ا   السر  التال ة:  -  20      املاأل 

 ل ددددددد ه ال ايددددددد  -
ا
            ددددددا يرقدددددددق ولصدددددددا  السوا دددددددع املال دددددددة املعددددددد ل  ص صدددددددا
ا
            ةض  لدددددددى قن ال                                         

                . . و اسدددددتاتاء          2000000                                             تتجددددداوز ق مدددددة الرسدددددم املتوجددددد   لدددددى الصدددددك قو الالتا دددددة 

                                                                       الحاالت ال ن يت  فدها القانون صرااة  لى ا تماأ يرققة ق ر  لت  ي  الرسم.

  املدددددام   -
ا
        واسدددددسة رالت الوسدددددم لددددد   ا ملدددددعا  املدددددر   ل دددددم  اسدددددت  ام ا وفقدددددا
ا
                                                     

      . .           20000000000      الرسم           جاوز ق مة                           ا القانونض  لى قن ال تت

داب العدد    ددا الصدملوي وااسددتاأ ال ددن يت مونهدا قو يصدداأقون  لدهدداض   -            ي                                                           نقد ا لدد    تي

                                                                    وم مدددا  ل ددد  ق مدددة الرسدددم.  لدددى ان تددد اج ق مدددة اسدددم السدددا ع املدددال   دددما اايصدددا  

                         ال   يص اه الملات  الع  .

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

                                                                   قوامدددددر قددددد و صددددداأال  دددددا الددددد وا ر املال دددددة امل تصدددددة يددددد  املحاف دددددات قو  دددددا الددددد وا ر 

                                                                        العقااقددددة ال ددددن اسدددددتمع  ولددددى العقدددد   مدددددا يدددد  ذلددددك اململاتددددد  العقااقددددة املعاونددددة قو  دددددا 

                                               قو  دددا مصدددلحة تادددج ا ال ددد ااات واآلل دددات ال دددن اسدددتمع                         املحت ددد  ن يددد  ا ق ددد ة 
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                                      تا عدددة للمصدددلحةض  لدددى قن يددد اج اسدددم السدددا ع                                   ولدددى  قددد  ال  دددع  مدددا يددد  ذلدددك اململاتددد  ال

                                                                 املددددال   ددددما قمددددر القدددد و املددددت م السددددت فاء اسددددوم التاددددج ا واسددددوم ال دددد ر واسددددوم 

              وجازات العما.

                                                        موج  و عااات ت  ي  يتم ا تماأ ا ما جان  وزاال املال ة.  -

                                      وفقدددا للسدددر  واآلل دددات ال دددن تعتمددد  ا وزاال   e-stamp                          موجددد  يدددا ع مدددال  الالزرو ددد    -

     ل ة.   املا

                                                                 تحدددد أ أقددددا ق تس  ددددق  دددد ه املدددداألض  تدددد  ااقت دددداءض  موجدددد  قددددراا يصدددد ا  ددددا وزقددددر 

        املال ة.

 

            تاااااار   تاااااار           8,8,                                              ماااااس املرساااااوم االشاااااترا   رقااااا  ماااااس املرساااااوم االشاااااترا   رقااااا          ,2,2                        تعاااااديل املاااااادة تعاااااديل املاااااادة     : :                   والخمساااااون والخمساااااون                             املاااااادة ال ادياااااة املاااااادة ال ادياااااة 

                                                                    وتعديالته )قانون رس  الطابت املال (وتعديالته )قانون رس  الطابت املال (            8,,,8,,,  //  77  //  00

 

         وتع يالتدددددددده       3142 / 5 / 2      تددددددددااق      42                       مددددددددا املرسددددددددوم اال ددددددددزرا   اقددددددددم     23           تعدددددددد   املدددددددداأل 

                               م السا ع املال ( لتص ح  ما يل :         )قانون اس

 

                                                                 يتم تح  ر و  ع السوا ع الواق ة الالصقة   ا   السرققت ن التال ت ن:

                                                               يوا دددددددع معددددددد ل م ددددددد قا يدددددددتم تح يددددددد  الالم دددددددات املمالدددددددا وصددددددد اا ا م هددددددداض وف ااهدددددددا  - 3

     ا  ددا                                                                      وق ددملال اض والرقا ددة  لددى ي ا اهددا وتددااق  و ددع ا يدد  التدد او   موجدد  قددراا يصدد 

             وزقر املال ة.

                                   يدددتم ااستحصدددا   لدهدددا مدددا رالت  اصدددة يدددتم   e-stamps                      يوا دددع مال دددة الالزرون دددة  - 2

                                                                     الزددددر     زر  وهددددا وقصددددو  اسددددت  ام اض و ددددملا السوا ددددع ومواصددددفااها  موجدددد  قددددراا 

                     يص ا  ا وزقر املال ة.

                                                                      تحفددو اقددو   ا ددة السوا ددع الواق ددة الحاصددل ن  لددى تددر     ب ددع السوا ددع  تددااق  

                                                             القددددانون مددددا   دددد ة مددددا ق مددددة الجعالددددة ال ددددن يحصددددا  لدهددددا  ا ددددة السوا ددددع          شددددر  دددد ا 

         الرقم ة.

                                                      تح أ أقا ق تس  ق   ه املاأل  قراا يص ا  ا وزقر املال ة.
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            تااااااار   تااااااار           8,8,                                              مااااااس املرسااااااوم االشااااااترا   رقاااااا  مااااااس املرسااااااوم االشااااااترا   رقاااااا          2222                        تعااااااديل املااااااادة تعااااااديل املااااااادة     : :                   والخمسااااااون والخمسااااااون                   الثانيااااااةالثانيااااااة            املااااااادة املااااااادة 

                                                                    وتعديالته )قانون رس  الطابت املال (وتعديالته )قانون رس  الطابت املال (            8,,,8,,,  //  77  //  00
 

           )قدددددانون اسدددددم       3142 / 5 / 2      تدددددااق      42                       مدددددا املرسدددددوم اا دددددزرا   اقدددددم     22    األ        تعددددد   املددددد

 :                           السا ع املال ( لتص ح  ما يل 

" ما الجم وا  واسسة:
ا
                    ت اع السوا ع املال ة "املع ل م  قا
ا
                                 

                                                                    ال ا ددة املجددازقا وفقددا  املددام  دد ا املرسددوم اال ددزرا  ض وامل س ددات املتعاقدد ل مددع  - 3

        الرسوم.                                   ال ولة الل تان ة الست فاء ال را   و 

                                                                    قمتددداء الصدددتاأيق قو املدددو ف ن يددد  ااأااات وامل س دددات العامدددة وذلدددك يددد  الحددداالت  - 2

                                ال ن تح أ  قراا ما وزقر املال ة.

                                                                  رالت يددددد  ااأااات وامل س دددددات العامدددددة ويددددد  ق  مرا ددددد  ق دددددر ض  لدددددى قن ال تتجددددداوز  - 1

                                مددددا  دددد ا املرسددددوم اال ددددزرا  ض وذلددددك يدددد      26                                   دددد ة الجعالددددة تلددددك املحدددد أل يدددد  املدددداأل 

                                                   لحاالت ال ن تح أ وتت م قصول ا  قراا ما وزقر املال ة. ا

 

        8,8,                                              مس املرساوم االشاترا   رقا  مس املرساوم االشاترا   رقا          0000                  مس املادة مس املادة       ,,                          تعديل الفقرة تعديل الفقرة     : :                   والخمسون والخمسون                   الثالثةالثالثة            املادة املادة 

                                                                    وتعديالته )قانون رس  الطابت املال (وتعديالته )قانون رس  الطابت املال (            8,,,8,,,  //  77  //  00            تار   تار   

 

      3142 / 5 / 2      تدددددااق      42                       مدددددا املرسدددددوم اال دددددزرا   اقدددددم     61         مدددددا املددددداأل    4            تعددددد   الفقدددددرل 

                                                 وتع يالته )قانون اسم السا ع املال ( لتص ح  ما يل :
 

                                                                      لددى  افدددة اململلفددد ن امللددد م ن   صددد اا فدددوات ر وويصددداالت وو دددعااات أا تدددة وم يتدددة   –   4

                                                              قن ي دددددددددد أوا اسددددددددددم السددددددددددا ع املددددددددددال  املقسددددددددددوع املتوجدددددددددد   ددددددددددا الفددددددددددوات ر واايصدددددددددداالت 

               تصددددااقح  دددد رقة                                                           واا ددددعااات ال ا تددددة وامل يتددددة ال ددددن يصدددد اونها  دددد رقا وقن يتقدددد موا 

 مدددددا اناهددددداء الشددددد ر املع دددددنض  موجددددد  نمددددداذج ت دددددع ا     32                   ولالزرون دددددة  دددددال  م لدددددة 
ا
                                          يومدددددا
ا
    

                          وزاال املال ة ل  ه ال اية.
 

     ينشددددر                             ا                                  تس ددددق قاملددددام  دددد ه الفقددددرل ا تدددد اءا مددددا قو  الفصددددا الدددد   يلدددد  الفصددددا الدددد   

                 ف ه   ا القانون.
 

          ا  ددددا وزقددددر                                                         تحدددد أ أقددددا ق تس  ددددق  دددد ه الفقددددرل ض  تدددد  ااقت دددداء  موجدددد  قددددراا يصدددد 

        املال ة.
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                                                                                                      إعفااااء املؤسساااات والشااار ات التااا  تنشااار أو التااا  يااات  تمدياااد إعفااااء املؤسساااات والشااار ات التااا  تنشااار أو التااا  يااات  تمدياااد       ::                  والخمساااون والخمساااون                   الرابعاااةالرابعاااة            املاااادة املاااادة 

                                                                                                                          أجلها  ا  أي ماس الساجلين التجااري واملادني بعاد نشار هارا القاانون ماس أجلها  ا  أي ماس الساجلين التجااري واملادني بعاد نشار هارا القاانون ماس 

                                                              رس  الطابت املال  ملدة ثالث سنواترس  الطابت املال  ملدة ثالث سنوات
 

           مددا الاددجل ن                                                               تعفدؤ امل س ددات والشددر ات ال ددن تنشددأ قو ال ددن يدتم تم يدد  قجل ددا يدد  ق  

 مددا تددااق   شددر  دد ا القددانونض مددا 
ا
                              التجدداا  واملدد     ددال  فزددرل   ددالث سددتوات ا ت ددااا
ا
                                          

   4 و   1                                                               اسددم السددا ع املددال  املقسددوع  ددا ا صددة التأسدديس املتصددو   ل دده يدد  ال تدد يا 

      3142 / 5 / 2      تدددددددددددااق      42                           امللحدددددددددددق  املرسدددددددددددوم اال دددددددددددزرا   اقدددددددددددم    3              مددددددددددا الجددددددددددد و  اقدددددددددددم 

                                      ( ومددددا اسددددم السددددا ع املددددال  الن ددددين  ددددا ق مددددة                                 وتع يالتدددده )قددددانون اسددددم السددددا ع املددددال 

                        اق  املا  وا س م املحرال.
 

                                                                                                    إعفاء الشر ات واملؤسسات مس درامات رس  الطابت املال  إعفاء الشر ات واملؤسسات مس درامات رس  الطابت املال        ::                  والخمسون والخمسون                             املادة الخامسة املادة الخامسة 

                                                                  املتوجبة جراء عدم تجديد مدة العقداملتوجبة جراء عدم تجديد مدة العقد
 

                                                                   تعفددؤ امل س ددات والشددر ات املاددجلة يدد  الاددجا التجدداا  و دد لك الشددر ات امل ن ددة 

                                                           يدددد  الاددددجا العددددا   الشددددر ات امل ن ددددةض مددددا ال رامددددات  لددددى اسددددم السددددا ع         املاددددجلة

                                                                 املدددددال  التاتجدددددة  دددددا  ددددد م تج يددددد  مددددد ل الشدددددر ة قو امل س دددددة  دددددرط قن يدددددتم ت ددددد ي  

  .    2022 /  32 /  13                      الرسم  ال  م لة ققصا ا 
 

                                                                                          تعااااديل تعرفااااات بعاااا  الصاااا وك وال تابااااات الااااواردة  اااا  تعااااديل تعرفااااات بعاااا  الصاااا وك وال تابااااات الااااواردة  اااا      : :                   والخمسااااون والخمسااااون                   السادسااااةالسادسااااة            املااااادة املااااادة 

                                      )رس  الطابت املال ()رس  الطابت املال (        8,8,  //    8,8,                                وم اإلشترا   رق  وم اإلشترا   رق                                          الجداول امل  قة باملرسالجداول امل  قة باملرس
 

عدددد ي  تعرفددددات  عددددو الصددددملوي والالتا ددددات الددددوااأل يدددد  الجدددد او  امللحقددددة  املرسددددوم 
ُ
  ي                                                                ت
ُ
 

             ح  ما يل :                          )اسم السا ع املال (  ح ذ تص    42 /  42             اا زرا   اقم 
 

24    

      مالرا 
  . . 300000                                         ا  الصة للاجا الع ل   ت ما ت لم ل فراأ

64   

                          لددددددددددد  مدددددددددددا املدددددددددددا  تعس ددددددددددده ال ولدددددددددددة                 دددددددددددا ويصدددددددددددا   قددددددددددد و م

                          وامل س ات العامة وال ل يات
20000 . .  

                                                 دا فدداتوال تصدد ا ا وزاال ااتصداالت للمشددزر  ن   دد مات 

                ال ات  واالنزرن 
20000 . .  

  . . 30000                                                 ا ويصا  يش ر الى و راء واستالم قو وصو  قو وي اع   62
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45   

                                          دددا  شددد    دددان و دددا  لدددم  تحرقدددك ا ددداب و دددا  الصدددة 

                                          اب يرسدددددددله مصدددددددرد او م س دددددددة مال دددددددة قو تجااقدددددددة قو   ا ددددددد

                                              صددددددتا  ة الددددددى اادددددد  ال  دددددددا ا او العمددددددالء و دددددد لك املصدددددددااد 

           ف ما    ها

30000 . .  

16   

                                                     ددا ويصددا  او واقددة او فدداتوال ي بدد  اسددتالم قو ويدد اع نقددوأ 

                                                او اواا  مال دددددددددددة تجااقدددددددددددة او سدددددددددددت ات   دددددددددددا ع )واانددددددددددد ( او 

                           ا ع او سوا ا ما متقوالت

30000 . .  

                                               ددا ويصددا  تصدد اه م س ددات ال ددات  العل ددو  او  ددر ات 

                                              االتصددددددداالت االلالزرون دددددددة )االنزرنددددددد (  قددددددد و ق مدددددددة فدددددددوات ر 

         املشزر  ن

20000 . .  

                                           دددددددددددا فددددددددددداتوال او  ساقدددددددددددة م ددددددددددد قة الددددددددددد فع تصددددددددددد ا ا تلدددددددددددك 

                    امل س ات او الشر ات 
30000 . .  

  . . 30000                 فاتوال ه ر م  أل   12

333    

                     ا القددددددددددانون  تدددددددددد ما تملددددددددددون                         ا واا  ه ددددددددددر املدددددددددد  وال يدددددددددد   دددددددددد 

                                                   ا دددعة لرسددددم السدددا ع وفقددددا للم ددداأ ء العامددددة الدددوااأل يدددد  

                                               ا القانون و ت ما ال تملون  ا عة للرسم الن ين

30000 . .  

 

          ,,,,,,,,  //    ,0,0  //    0,0,            تار   تار           0,0,                                                                  تعديل املادة األولى مس القانون رق  تعديل املادة األولى مس القانون رق      : :                   والخمسون والخمسون                   السابعةالسابعة            املادة املادة 
 

عددددددد ي  املددددددداأل ا ولدددددددى مدددددددا القدددددددانون اقدددددددم 
ُ
  ي                             ت
ُ
             واملعددددددد    موجددددددد        3113 / 1 /  30      تدددددددااق      10 

    46               ( والقدددددانون اقدددددم     3111              )قدددددانون موازندددددة       3111 /  32 /  32      تدددددااق       250            القدددددانون اقدددددم 

                      )قددانون املوازنددة العامددة       2031 / 2 /  13      تددااق       366             والقددانون اقددم       2032 /  30 /  20      تددااق  

                     (  ح ذ تص ح  ما يل :    2031       ة لعام                واملوازنات امللحق

                                                           ا ولددددددى: فددددددر  اسددددددم  ددددددروج  لددددددى امل ددددددافرقا  سرقددددددق الجددددددو قو ال حددددددر  واسددددددم        املدددددداأل

                         أ و   لى ه ر الل تان  ن.

                                                                 الفددا    ندد  ر ددرض يفددر   لددى امل ددافرقا  سرقددق الجددو قو ال حددر  اسددم  ددروج  - 3

 :    ق اه

                       فر ما ال اجة ال  اا ة.            $  لى  ا م ا  12

 .                                  $  لى  ا م افر ما أاجة اجا  ا  ما   20

 .                              $  لى  ا م افر ما ال اجة ا ولى  42

 .                                          $  لى  ا م افر  لى مزن يا رات قو ي وت  اصة   300

                                                           يفر  الرسم  لى  ساقات ال فر ال ن تص ا  ع   شر   ا القانون.

http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1106743&lawId=187471&language=ar
http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1106743&lawId=187471&language=ar
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                         ددول م ا اايد ن الل تان ددة                                                  يفدر   لدى امل ددافرقا ه در الل تدان  ن  سرقددق ال در لد   أ  - 2

                                           ) م دددددون الددددد  ل دددددرل ل تان دددددة( ي دددددتويى  موجددددد  يدددددا ع           200000              اسددددم أ دددددو  قددددد اه

 .    مال 

                                                      تح أ أقا ق تس  ق   ه املاأل  قراا يص ا  ا وزقر املال ة.

 

          ,,,,,,,,  //    ,0,0  //    0,0,            تار   تار           0,0,                                                                      تعديل املادة الثانية مس القانون رق  تعديل املادة الثانية مس القانون رق      : :                   والخمسون والخمسون                   الثامنةالثامنة            املادة املادة 

ع ي  املاأل ال ان ة م
ُ
  ي                 ت
ُ
                     ح ذ تص ح  ما يل :       3113 / 1 /  30      تااق      10              ا القانون اقم  

    نددد  ر دددر تحددد أ اصدددو  ويدددر  و  ف دددة اسدددت فاء اسدددم العدددروج والف دددات 
ا
                                                             الفدددا
ا
    

                                                                   املعفال مته  قراا مشزري يص ا  ا وزقر  املال ة واال  ا  العامة والتقا.

 

          ار   ار     تااااااااتاااااااا        0,0,                                                                      تعااااااااديل املااااااااادة الخامسااااااااة مااااااااس القااااااااانون رقاااااااا  تعااااااااديل املااااااااادة الخامسااااااااة مااااااااس القااااااااانون رقاااااااا      : :                   والخمسااااااااون والخمسااااااااون                   التاسااااااااعةالتاسااااااااعة            املااااااااادة املااااااااادة 

,0,0    //  0,0,    //  ,,,,,,,,          

  

عددد ي  املددداأل العام دددة مدددا القدددانون اقدددم 
ُ
  ي                               ت
ُ
               ح دددذ تصددد ح  مدددا       3113 / 1 /  30   ق      تددداا     10 

     يل :

                                                                     تحدد أ اصددو  ويددر  و  ف ددة اسددت فاء اسددم الدد  و   ددا يرقددق ال ددر والف ددات املعفددال 

                                                          مته  قراا مشزري يص ا  ا وزقر  املال ة وال ا ل ة وال ل يات.

 

                    الصااادر  اا  الصااادر  اا            ,0,,0,                                            مااس املرسااوم اشااترا   رقاا  مااس املرسااوم اشااترا   رقاا        ,,            املااادة املااادة       مااس مااس       88                          تعااديل  البنااد تعااديل  البنااد                       السااتون:السااتون:            املااادة املااادة 

                                                                                                      املتعلاااق ب عفااااء ورثاااة اللبناااانيين الاااريس قياااوا  ااا  انفجاااار املتعلاااق ب عفااااء ورثاااة اللبناااانيين الاااريس قياااوا  ااا  انفجاااار             ,0,,,0,,  //  ,,  //    2,2,

                                                        مرفر بيروت مس رسوم اإلنتقال مرفر بيروت مس رسوم اإلنتقال 

 

          الصددددددددددداأا يددددددددددد       364                      مدددددددددددا املرسدددددددددددوم ا دددددددددددزرا   اقدددددددددددم    1         مدددددددددددا املددددددددددداأل    2            يعددددددددددد    ال تددددددددددد  

            قولددددددة( امل دددددداد                                            )فددددددر  اسددددددم انتقددددددا   لددددددى ا مددددددوا  املتقولددددددة وه ددددددر املت    3121 / 4 /  32

 مددا القدددانون اقدددم 
ا
                 موجدد  ال تددد  اا عدددا
ا
                 )تم يددد  امل دددا ومدددتح       2020  /  5 /  31      تددااق       352                 

                                                                      عددددو اا فدددداءات مددددا ال ددددرا   والرسددددوم( املتعلددددق    فدددداء وا ددددة الل تددددان  ن الدددد يا 

                               سوم اانتقا   ح ذ يص ح  ما يل .                               ق وا ي  انفجاا مرفأ   روت ما ا 
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  ض     2020 / 5 / 6                         انفجددداا مرفدددأ   دددروت  تدددااق           مدددا جدددراء                           وا دددة الل تدددان  ن الددد يا ق دددوا   - 2

قددة  زر ددات مددوا دهم  ددرط 
ي
                       لددى جم ددع الحقددو  وا مددوا  املتقولددة وه ددر املتقولددة املتعل
ي
                                                  

موا ل ايدددددة                                           التصدددددااقح وامل دددددتت ات ال  وت دددددة مدددددا الواددددد ات       2022 /  32 /  13       ي          قن يتقددددد ي

                                                               املال ددة امل تصدددة ا سدددائهم الزددر    املسلدددوب لألستحصدددا   لددى االدددم اصدددر اااث 

 ل صو .    وو س
ا
       ائهم م  رات اانتقا  وفقا
ا
                         

 

            تاار   تاار             ,0,,0,                                                                مس املادة التاساعة ماس القاانون رقا  مس املادة التاساعة ماس القاانون رقا        00                        تعديل البند تعديل البند     : :                 والستون والستون                             املادة ال ادية املادة ال ادية 

,2,2    //  0,0,    //  ,,0,,,0,          
 

      3121 /  04 /  32      تددددددااق       364                                مددددددا املدددددداأل التاسددددددعة مددددددا القددددددانون اقددددددم    2          عدددددد   ال تدددددد   ي

               ل ص ح  ما يل :

                   ة ال   ال يتجاوز:            االا  ة الصاف                             يعفؤ ما الرسم الج ء ما الحصة   - 2

                                                              لملا ما الفروع واالزواج والوال يا: قاتعماية و مان ن مل ون ل رل. - ق  

                                                                    لملا ما االصو  ه ر الوال يا واالخ واال  : ماية وا  ن وت ع ن مل ون ل رل. - ب  

                                           لملا ما  اق  الوا ة: ستة وت ع ن مل ون ل رل. - ج  
 

                                                وق اد الى ق مة الج ء املعفؤ ما اصة االوالأ االا  ة:

                                                                  مان ددة و مددان ن مل ددون ل ددرل  تدد ما يملددون الولدد  مصددا ا  عا ددة أا مددة تمتعدده        م  ددن و  -

           ا العما.

                الولددد  القاصدددر  دددا                                                  ت دددعة  شدددرل مل دددون ل دددرل  دددا  دددا  دددام او   دددر العدددام يفصدددا -

                      ال امتة  شرل ما  مره.

                                                                     م دددة وا  دددن وت دددع ن مل دددون ل دددرل  تددد ما يملدددون  لدددى  ددداتق الواقدددذ زوج او زوجدددة و  -

                                              ددا ولدد  لددم يتجدداوز ال امتددة  شددرل  لددى ان ال يتعدد                             سددتة وت ددعون مل ددون ل ددرل  ددا

                                                    مجموع   ه اال افات ا وأ قاتعماية و مان ن مل ون ل رل 
 

                                                                      ويشددزرط لالسددتفاأل مددا اال ددافات الددوااأ تعدد اأ ا يدد   دد ه الفقددرل ان يملددون ال ددب  

  تااق  وفال
ا
            ال   ا شأ الحق بها قا ما
ا
       املواث.                         

 



 19/1/2022                                        20222022  للعامللعام  العامةالعامة  املوازنةاملوازنة  قانون قانون   مشروعمشروع  

  

55 

          ,0,,,0,,  //    ,0,0  //    2,2,            تار   تار             ,0,,0,                              مس القانون رق  مس القانون رق          ,,,,                          تعديل املادةتعديل املادة      ::                والستون والستون                   الثانيةالثانية            املادة املادة 

               لتص ح  ما يل :      3121 /  04 /  32      تااق       364               ما القانون اقم     34           تع   املاأل 
 

                                                                تعفددددددؤ مددددددا الرسددددددوم جم ددددددع امل ددددددا  ات واا انددددددات واملددددددتح ال ددددددن تدددددد أ  مددددددا ا مددددددوا  

  دددا   دددة ال تتجددداوز ق ماهدددا 
ا
                        العامدددةض وتعفدددؤ قي دددا
ا
                              ااتعدددة  شدددر مل دددون وااتعمايدددة الددد                    

                                                                   وذا زاأت ي ددتويى الرسددم  لددى ال قدداأل وال وذا  ددان املو ددوب لدده م س ددة   ريددة   و        ل ددرل.

                                                                         جمع ددددة اقا دددد ة قو  قاف ددددة قو فت ددددة قو   ريددددة قو أين ددددة  مددددا فدهددددا ا وقدددداد ال ين ددددة     قو

  .                  ت عماية مل ون ل رل                  فيشما اا فاء م ل  

 

          ,0,,,0,,  //    ,0,0  //    2,2,            تار   تار             ,0,,0,                              مس القانون رق  مس القانون رق          0000                        تعديل املادة تعديل املادة                     والستون:والستون:                  الثالثةالثالثة            املادة املادة 

               لتص ح  ما يل :      3121 /  04 /  32      تااق       364               ما القانون اقم     61          ع   املاأل  ت

                                                                   دددددالول  لدددددى اسدددددوم االنتقدددددا  املحددددد أل يددددد  الجددددد و  امللحدددددق بهددددد ا املرسدددددوم اا دددددزرا   

                                                              يفددددر  اسددددم انتقدددددا  مقسددددوع قددددد اه  م ددددة  دددددا ل   لددددى جم دددددع الحقددددو  وا مدددددوا  

                            اتاء ال ولدددددة وال لددددد يات  سرقدددددق                                               املتقولدددددة وه دددددر املتقولدددددة ال دددددن تددددد و  ولدددددى ال  دددددرض  اسدددددت

                                                                      اااث قو الوصدددد ة قو ال  ددددة قو الوقددددد ض قو  ددددأ  يرقدددددق ر ددددر  ددددال  دددددو  يعدددداأ  ق ماهدددددا 

          الحق ق ة.

                                                             يتوجدددددد   دددددد ا الرسددددددم اا دددددداي  املقسددددددوع  لددددددى الجدددددد ء مددددددا مجمددددددوع ق مددددددة الحقددددددو  

       ويعت ددر                            مايتددا مل ددون ل ددرل ل تان ددةض                                              وا مددوا  والقدد م املتتقلددة ه ددر الصدداي  الدد   يتجدداوز 

                                                     ال يون وااللزظامات املزرت ة  لى مجموع العتاصر امل  وال.    ما

 لن دد  اصدد  الوا ددة 
ا
                 يمالددا  تدداء لسلدد  قالددحاب العالقددةض توزيددع  دد ا الرسددم وفقددا
ا
                                                 

  املام الفقرل ال ا قة ما   ه املاأل
ا
                                  وأون ا ت اا ا ما ق  اء الزر ةض  الفا
ا
                                   .  
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قال ع ى ال صص والشطور قال ع ى ال صص والشطور تعديل جدول معدالت رسوم االنتتعديل جدول معدالت رسوم االنت  والستون:والستون:  الرابعةالرابعةاملادة املادة 

  الخاضعة للرس :الخاضعة للرس :

  

                                                        جدددد و  معددد الت اسددددوم االنتقدددا   لددددى الحصددد  والشددددسوا العا دددعة للرسددددم      يعددد   

               وقص ح  ما يل :
 

شطور ال صص 

 الخاضعة للرس 

 الف ة الخامسة الف ة الرابعة الف ة الثالثة الف ة الثانية الف ة األولى

 الفروع

 االزواج

 االصول دير الوالديس الوالدان

 االخوة، واالخوات

 الخال ،الع  او العمة

 اوالد االخم، اوالد االخ ،الخالة

 باق  املكلفين

 ,, 2, , , 0           1000000000      ل اية 

           1000000003    ما  

            35000000000    الى 

0 , ,2 ,, 2, 

            35000000003   ما 

            10000000000    الى 

8 ,2 ,, 2, 28 

            10000000003   ما 

            40000000000    الى 

,0 ,, 20 2, 00 

            40000000003    ما

              3002000000000    الى 

,2 ,7 20 0, 0, 

           ما ي ق   ا

3002000000000              

,2 ,7 20 0, 00 

 

                                                                    مااااس قااااانون ضاااار بة األمااااالك املبنيااااة تااااار   مااااس قااااانون ضاااار بة األمااااالك املبنيااااة تااااار           8,8,                        تعااااديل املااااادة تعااااديل املااااادة                     والسااااتون:والسااااتون:                  الخامسااااةالخامسااااة            املااااادة املااااادة 

                  وتعديالتهوتعديالته            2,,,2,,,  //  ,,  //    8,8,

  

   تدددده       وتع يال      3142 / 1 /  32                                  مددددا قددددانون  ددددرق ة ا مددددالي امل ن ددددة تددددااق      32           تعدددد   املدددداأل 

                    ح ذ تص ح  التال :

  املام الفقرل ا   رل ما املاأل 
ا
                               الفا
ا
    34  :  

                                                                     تعت ددر  دداهرل ا ت ددااا مددا تددااق  ونجاز ددا الفعلدد  وملدد ل  ددالث سددتوات  حدد  قق ددد   - 3  

                                                                       ا  ن دددة الج يددد ل املنشدددأل مدددا ق دددا تجددداا ا  ن دددة العا دددع ن ل دددرق ة الددد  ا ال دددن لدددم 

  دددددا                                            تشدددد ا ولددددم تدددد جر  عدددد  ونجاز دددداض  دددددرط قن يقدددد م املالدددد
ا
    ك قو امل ددددت مر تصددددرقحا
ا
                   

                                                      الش وا ي  م لة   ر  لى ا   ر ا ت ااا ما تااق  اانجاز.
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                                       (ض تعت دددر  ددداهرل مدددا تدددااق  ونجاز دددا الفعلددد   3                                    اسدددتاتاء ا  ن دددة الدددوااأل يددد  الفقدددرل )  - 2

                                                                        وملدد ل سددتة  حدد  قق دد   ا  ن ددة قو قق ددام ا  ن ددة الج يدد ل ال ددن لددم تشدد ا ولددم تدد جر 

  ددا الشد وا يدد  م لدة  دد ر                        عد  ونجاز دداض  درط قن يقدد
ا
                        م املالدك قو امل ددت مر تصدرقحا
ا
                          

                                    لى ا   ر ا ت ااا ما تااق  اانجاز.

                                                                           وذا اسدتمر الشد وا ملد ل ت قدد   دا  دالث سددتوات  الن د ة ل  ن دة املشدداا ولدهدا يد  ال تدد  

   2                                                                       مدددا  ددد ه املددداألض قو ملددد ل ت قددد   دددا سدددنت ن  الن ددد ة ل  ن دددة املشددداا ولدهدددا يددد  ال تددد     3

   مددددا                   % )  م ددددون  امل ددددة(  20                                  األض تمللدددد  ا  ن ددددة  الشدددد وا  لددددى قسددددا           مددددا  دددد ه املدددد

                         اايراأات الصاف ة املق ال.

  .    2026 / 3 / 3ُ                         ُيعما به ا الت  ا ت اء ما 

 

                                                                    ماااس قاااانون ضااار بة األماااالك املبنياااة تاااار   ماااس قاااانون ضااار بة األماااالك املبنياااة تاااار           2020                          تعاااديل  املاااادة تعاااديل  املاااادة                     والساااتون:والساااتون:                  السادساااةالسادساااة            املاااادة املاااادة 

                  وتعديالتهوتعديالته            2,,,2,,,  //  ,,  //    8,8,

 

         وتع يالتدددده       3142 / 1 /  32                 مددددالي امل ن ددددة تددددااق                    مددددا قددددانون  ددددرق ة ا      20            تعدددد    املدددداأل 

                    ح ذ تص ح  التال :
     

 لحراسددته أون قن يفقدد  
ا
                     يحددق للمالددك قو امل ددت مر قن ُي قدد  يدد  ال تدداء الشدداهر نددايواا
ا
                            ُ                          

                                                                اقدددده يدددد  االسدددددتفاأل مددددا وقدددد  ال دددددرق ة وذلددددك ملدددد ل  دددددالث سددددتوات  الن دددد ة لتجددددداا 

       قق   .                                                العقااات امل ن ة ومل ل سنت ن ي  الحاالت ا  ر ض  ح  
 

  .    2026 / 3 / 3ُ                     ا    ُيعما به ا الت  و ت اءا ما 

 

                                                                    مااااس قااااانون ضاااار بة األمااااالك املبنيااااة تااااار   مااااس قااااانون ضاااار بة األمااااالك املبنيااااة تااااار           ,0,0                        تعااااديل املااااادة تعااااديل املااااادة                     والسااااتون:والسااااتون:                  السااااابعةالسااااابعة            املااااادة املااااادة 

                  وتعديالتهوتعديالته            2,,,2,,,  //  ,,  //    8,8,

         وتع يالتدددده       3142 / 1 /  32                                  مددددا قددددانون  ددددرق ة ا مددددالي امل ن ددددة تددددااق      14           تعدددد   املدددداأل 

               لتص ح  ما يل :

                     صاف ة االصو  التال ة:                          ترا ى ي  تق ير االيراأات ال

                                                                   تعتمددد  اساسدددا للتقددد ير ق مدددة  ددد   االيجددداا املتفدددق  لدهدددا  ددد ن املددد جر وامل دددتأجر  - 3

 تقددددا  دددد ه الق مددددة  ددددا                                   اذا امالدددا معرفاهددددا والت بدددد  مددددا الددددحاهاض 
ي
                   دددرط اال
ي
     % مددددا   20      
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 تعت ددددددر الق مددددددة 
ي
              ق مددددددة التقدددددد ير امل ا ددددددر الدددددد   تتددددددواله أوا ددددددر التحقددددددق امل تصددددددةض ووال
ي
                                                       

 ل صددو  املت عدددة يددد                       الددوااأل يددد  العقدد  ه دددر 
ا
ا اايدددراأات الصدداف ة وفقدددا                  واقع ددة ض وتقددد ي
ا
             ي                       

                " ما   ه املاأل. 1       ال ت  "

               اال ن دددددة املشدددددابهة                                                     امدددددا اذا تعددددد ا ذلدددددك فتقددددد ا االيدددددراأات الصددددداف ة  املقااندددددة مدددددع - 2

                              امل جرل ي   رود وااوا  مما لة.

            الددددددى العتاصددددددر                                                       امددددددا اذا تعدددددد ات املقاانددددددة فتقدددددد ا االيددددددراأات الصدددددداف ة  االسددددددتتاأ - 1

                      املتسقددددةض نو  ددددة ال تدددداءض                                                    ساسدددد ة ال ددددن تدددد  ر يدددد  ق مددددة العقدددداا التاج ريددددة: امل ددددااةض   اال 

                                                                       متممددددددات ال تدددددداء )ت ف ددددددةض ت ريدددددد ض مصددددددا  ض انزرفددددددونض الدددددد ...( وه ر ددددددا مددددددا العتاصددددددر 

                امل دددة مدددا ق متددده              % )ا  دددن ونصددد     2.0                                      دددرط ان يددد ما ال تددداء ملالالددده مدددا ال يقدددا  دددا 

                  ايجاا(.

                               ل  قرااات تص ا  ا وزقر املال ة.                         تح أ أقا ق تس  ق   ه املاأ

 

                                                                    ماااااس قاااااانون ضااااار بة األماااااالك املبنياااااة تاااااار   ماااااس قاااااانون ضااااار بة األماااااالك املبنياااااة تاااااار           0808                        تعاااااديل املاااااادة تعاااااديل املاااااادة                     والساااااتون:والساااااتون:                  الثامناااااةالثامناااااة            املاااااادة املاااااادة 

                  وتعديالتهوتعديالته            2,,,2,,,  //  ,,  //    8,8,

 

         وتع يالتددددده     3142 / 1 /  32                                  مدددددا قدددددانون  دددددرق ة ا مدددددالي امل ن دددددة تدددددااق      62           تعددددد   املددددداأل 

                    ح ذ تص ح  ما يل :

                                    ق   شددوء الحددق بهدداض  لددى قسددا  اايددراأات                                     يددتم التملل دد   ال ددرق ةض  عدد  تح يدد  تدداا 

 م هدددا  تددد  ااقت ددداءض مقددد اا التنظيدددا العدددا   ددد عو أوا 
ا
                                                الصددداف ة ل  ن دددة مح دددوما
ا
                     

       ال الا.

 مددددا   ايددددة 
ا
          تجدددد ق  ددددرق ة ا مددددالي امل ن ددددة  لددددى قق ددددام العقدددداا  ددددا  لددددى ادددد ل ا ت ددددااا
ا
                                                           

 لددد   الددد وا ر العقااقدددةض يددد  ادددا  توج ددد
ا
                                  العدددام الددد   هدددجا ف ددده اافدددراز قصدددوال
ا
        تلدددك                               

                               ال رق ة  ا فزرل ما ق ا اافراز.

                                                                 تحدددد أ أقددددا ق تس  ددددق  دددد ه املدددداألض  تدددد  ااقت دددداءض  موجدددد  قددددراا يصدددد ا  ددددا وزقددددر 

        املال ة.
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                                                                    مااااس قااااانون ضاااار بة األمااااالك املبنيااااة تااااار   مااااس قااااانون ضاااار بة األمااااالك املبنيااااة تااااار           0202                        تعااااديل املااااادة تعااااديل املااااادة                     والسااااتون:والسااااتون:                  التاسااااعةالتاسااااعة            املااااادة املااااادة 

                  وتعديالتهوتعديالته            2,,,2,,,  //  ,,  //    8,8,
  

         وتع يالتدددده       3142 / 1 /  32          ن ددددة تددددااق                          مددددا قددددانون  ددددرق ة ا مددددالي امل     22           تعدددد   املدددداأل 

               لتص ح  ما يل :

                       مل دددددون ل دددددرل مدددددا االيددددددراأات         أربعاااااين            ض يندددددظ  م لدددددد      2022                        ا تددددد اء مدددددا ايدددددراأات العدددددام 

                                                             الصدددداف ة العا دددددعة لل ددددرق ة لملدددددا وادددد ل سدددددالت ة يشدددد ل ا ملدددددع  ي  عدددد   صدددددفة 

                                                     مالك او اا  الشر اء ي  امللال ة او ما  و ي  االم املالك.

                                               دهم يدد  الفقددرل االولددى  ددا  ن دد ة اصددته يدد  امللال ددة  ددا                       ي ددتف   االملددعا  املشدداا الدد

                                                                 وادددددد ت ن سددددددالتيت ن فقدددددد  م مددددددا  لدددددد   دددددد أ أوا ال ددددددالا ال ددددددن  دددددد لو ا او يشدددددد لو ا 

                                                 وذلك  ا الوا ت ن ذات الق مت ن التأج ريت ن اال لى.

                                                                 يحفددددو اددددق املالددددك  االسددددتفاأل مددددا تنظيددددا سددددالته  ددددا ال ددددتوات ال ددددا قة والالاقددددة 

                                                مدددا تدددااق  و ددد اله أون تس  دددق ااملدددام مدددروا الددد ماض  لدددى                         لتدددااق   ددد ا التعددد يا  ددد ءا 

                                   ما اقو  الع قتة وال يمالا اسزرأاأ ا.                            ان تعت ر ال را   امل  أل اقا

                                                                  تح أ  ت  االقت اء أقا ق تس  ق   ه املاأل  قراا يص ا  ا وزقر املال ة.

 

            2,,,2,,,  //  ,,  //    8,8,                                                                    مااس قااانون ضاار بة األمااالك املبنيااة تااار   مااس قااانون ضاار بة األمااالك املبنيااة تااار           0000                        تعااديل املااادة تعااديل املااادة       ::                الساابعون الساابعون             املااادة املااادة 

                  وتعديالتهوتعديالته

         وتع يالتدددده       3142 / 1 /  32                                  مددددا قددددانون  ددددرق ة ا مددددالي امل ن ددددة تددددااق      26           تعدددد   املدددداأل 

                    ح ذ تص ح  ما يل :

                            ال دددتوقة ال ددن تعدددوأ للممللددد  مدددا                                            ت  ددع ل دددرق ة االمدددالي امل ن ددة االيدددراأات الصددداي

                                         ا  قاا  لى ا لض وفقا للمع الت التال ة: دد

                            اوز ماية و شرقا مل ون ل رل.                              % للشسر ما االيراأات ال   ال يتج 6  -

                                                                   % للشدددسر مدددا االيدددراأات الددد   ي قددد   لدددى مايدددة و شدددرقا مل دددون ل دددرل وال يتجددداوز  4  -

                         م  ن وقاتع ن مل ون ل رل.

                                                             % للشدددددددددسر مدددددددددا االيدددددددددراأات الددددددددد   ي قددددددددد   لدددددددددى م  دددددددددن وااتعددددددددد ن مل دددددددددون ل دددددددددرل وال  5  -

                           ال ماية وست ن مل ون ل رل.        يتجاوز 
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                                           قدد   لددى  ال مايددة وسددت ن مل ددون مل ددون ل ددرل وال                           % للشددسر مددا االيددراأات الدد   ي  33  -

                          يتجاوز ستماية مل ون ل رل.

                                                     % للشسر ما االيراأات ال   ي ق   لى ستماية مل ون ل رل.  36  -

                                  وال ت اد اية  الول  لى   ه ال رق ة.

 

                                                                    مااااس قااااانون ضاااار بة األمااااالك املبنيااااة تااااار   مااااس قااااانون ضاااار بة األمااااالك املبنيااااة تااااار           ,0,0                        تعااااديل املااااادة تعااااديل املااااادة                                       ال اديااااة والساااابعون:ال اديااااة والساااابعون:            املااااادة املااااادة 

            ديالتهديالته      وتعوتع            2,,,2,,,  //  ,,  //    8,8,
 

         وتع يالتدددده       3142 / 1 /  32                                  مددددا قددددانون  ددددرق ة االمددددالي امل ن ددددة تددددااق      24           تعدددد   املدددداأل 

                    ح ذ تص ح  ما يل :
 

                            مدددا قدددانون  دددرق ة االمدددالي امل ن دددة     26                                     تس دددق املعددد الت والشدددسوا الدددوااأل يددد  املددداأل 

  .      2022                              املع لة ا ت ااا ما ايراأات ستة 

 

                                                              قااااانون ضاااار بة األمااااالك املبنيااااة تاااااار   قااااانون ضاااار بة األمااااالك املبنيااااة تاااااار           مااااسمااااس        0707                        تعااااديل املااااادة تعااااديل املااااادة                                       الثانيااااة والساااابعون:الثانيااااة والساااابعون:              املااااادةاملااااادة

                  وتعديالتهوتعديالته            2,,,2,,,  //  ,,  //    8,8,
  

         وتع يالتدددده       3142 / 1 /  32                                  مددددا قددددانون  ددددرق ة ا مددددالي امل ن ددددة تددددااق      25           تعدددد   املدددداأل 

               لتص ح  ما يل :

                                                                  لددددى  ددددا ممللدددد   ال ددددرق ة يملددددك قو ي ددددت مر  قددددااا م ن ددددا واادددد ا قو اصصددددا يدددد    -   3

                           ااه  لددى ويددراأات صدداف ة ت قدد                                               قدداا م  ددن واادد  وقحصددا مددا جددراء ملال تدده قو اسددت م

                                                       يدد  ال ددتة  ددا  ددا  قدداا ضقن يتقدد م مددا الدد ا رل املال ددة امل تصددة             مليااون لياارة  20    ددا 

                                            تصرقح ق ا قو  ني ان ما  ا ستة ي  ن ف ه : 

                  اقم العقاا وموقعه  -

                            مق اا اصته ي  العقاا  ا س م  -

                                  ويراأات العقاا الحق ق ة قو املق ال  -

     عقاا                      ال رق ة املتوج ة  لى ال  -

                                                                  لى اململل  قن ي  أ ال رق ة املتوج ة  لى العقاا  ت ما يق م التصرقح.  -   2

                                                                 تحدد أ أقدددا ق تس  دددق  دد ه املددداألض  تددد  ااقت دداءض  موجددد  قدددراا يصدد ا  دددا وزقدددر   - 1

        املال ة.
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                                                                                                                اشااتراإ إعطااء القيمااة الترجيرياة للعقااار أو القسا  مااس العقااار اشااتراإ إعطااء القيمااة الترجيرياة للعقااار أو القسا  مااس العقااار                                       الثالثااة والسابعون:الثالثااة والسابعون:            املاادة املاادة 

                                      جبة ع ى العقار فقطجبة ع ى العقار فقط                                        بتسديد اليرائب املتو بتسديد اليرائب املتو 

 

عسددؤ الق مددة التأج ريددة للعقدداا قو 
ُ
                               يدد  اددا   دد م وجددوأ و دداال  جدد  لصددالل الع قتددةض ت
ُ
                                          

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

 
ا
 الق ددم مددا العقدداا و لددى العقدداا ق ددا اافددراز واسددت فاء  ددرق ة الدد  ا املتوج ددة وفقددا
ا
                                                                        

 مددددا املدددداأل          املددددام ال
ا
           تدددد  ج مددددا  ال ددددا
ا
                                 مددددا قددددانون  ددددرق ة الدددد  اض أون ا ددددزراط     62              

                                                ت  ي  قية اسوم قو  را   ق ر  متوج ة  لى ال ا ع.
 

                                                                 تحدددد أ أقددددا ق تس  ددددق  دددد ه املدددداألض  تدددد  ااقت دددداءض  موجدددد  قددددراا يصدددد ا  ددددا وزقددددر 

        املال ة.

 

            تاااار   تاااار         00    ,8,8                              ماااس القاااانون رقااا  ماااس القاااانون رقااا          ,,,,                                              إضاااافة بناااد إلاااى ناااص املاااادة إضاااافة بناااد إلاااى ناااص املاااادة                                       الرابعاااة والسااابعون:الرابعاااة والسااابعون:            املاااادة املاااادة 

                                                                          وتعديالته )الير بة ع ى القيمة امليافة(وتعديالته )الير بة ع ى القيمة امليافة(            ,200,200  //    2,2,  //    0,0,

 

         وتع يالتدددده       2003 /  32 /  36      تددددااق       121               مددددا القددددانون اقددددم     31                  ي دددداد ولددددى ندددد  املدددداأل 

                                              )ال رق ة  لى الق مة امل افة( ال ت  التال  نصه:
 

      2020 / 4 /  34      تدددددااق       351                                              " مل دددددات و ددددد  ال ددددد اء املتصدددددو    هدددددا يددددد  القدددددانون اقدددددم 

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

                                                                 تحدددد أ أقددددا ق تس  ددددق  دددد ه املدددداألض  تدددد  ااقت دددداءض  موجدددد  قددددراا يصدددد ا  ددددا وزقددددر 

        املال ة.

 

            تااار   تااار             ,08,08                      مااس القااانون مااس القااانون         ,0,0                                                          إل اااء الفقاارة األخياارة مااس املااادة إل اااء الفقاارة األخياارة مااس املااادة                                       الخامسااة والساابعون:الخامسااة والساابعون:            املااادة املااادة 

              املياااااافة املياااااافة                                                                           وتعديالتاااااه )اليااااار بة ع اااااى القيماااااة املياااااافة( وتعديالتاااااه )اليااااار بة ع اااااى القيماااااة املياااااافة(             ,200,200  //    2,2,  //    0,0,

                                      )تحفيز وهب ال راء()تحفيز وهب ال راء(            20202020  //  ,,  //    ,,,,            تار   تار             70,70,                                    بموجب القانون رق  بموجب القانون رق  

 

      2003 /  32 /  36      تدددددددددددااق       121           مدددددددددددا القدددددددددددانون     61                            تلغدددددددددددى الفقدددددددددددرل ا   دددددددددددرل مدددددددددددا املددددددددددداأل 

     351                                                              وتع يالتددددده )ال دددددرق ة  لدددددى الق مدددددة امل دددددافة( امل دددددافة  موجددددد  القدددددانون اقدددددم 

                    )تحف ظ و   ال  اء(.      2020 / 4 /  34      تااق  
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                      ماس القاانون ماس القاانون         0000                                                                                  تعاديل الفقارتين الثانياة والثالثاة ماس املاادة تعاديل الفقارتين الثانياة والثالثاة ماس املاادة               بعون:بعون:                        السادسة والسالسادسة والس            املادة املادة 

                                            وتعديالتاه )اليار بة ع اى وتعديالتاه )اليار بة ع اى             ,200,200  //    2,2,  //    0,0,            تاار   تاار             ,08,08                القاانون القاانون               ,08,08        رق  رق  

                              القيمة امليافة(القيمة امليافة(

 

     121        القددانون        121               مددا القددانون اقددم     10                                        تعدد   الفقرتددان ال ان ددة وال ال ددة مددا املدداأل 

                           الق مدددددة امل دددددافة(ض  ح دددددذ تصددددد حا                       وتع يالتددددده )ال دددددرق ة  لدددددى       2003 /  32 /  36      تدددددااق  

          ما يل :

..........           

    20                                                               يحدددددق للعا دددددع لل دددددرق ة قن يقددددد م  عددددد  اناهددددداء قيدددددة سدددددتة م الأيدددددة و دددددما م لدددددة 

ض يلدد  اسددزرأاأ اصد   فددا و ال ددرق ة القا لددة للح دم بهدد ا التددااق ض  لددى قن ال 
ا
                                                                     يومدا
ا
    

              ل رل ل تان ة.              خمسين مليون                               يقا امل ل  املسال   اسزرأاأه  ا 
 

                                                             صددد اقا قن يقددد مواض  عدددد  نهايدددة قيدددة فزدددرل اات دددداب لل دددرق ة و دددما م لددددة        يحدددق للم

ض يلددددددد  اسدددددددزرأاأ فدددددددا و ال دددددددرق ة القا لدددددددة للح دددددددم املحت ددددددد ة  دددددددا تلدددددددك     20
ا
                                                        يومدددددددا
ا
    

              ل رل ل تان ة.              خمسين مليون                                                الفزرلض  لى قن ال يقا امل ل  املسال   اسزرأاأه  ا 

.........          

 

                              مس القانون رق  مس القانون رق          ,0,0                                                    ة ما قبل األخيرة مس  املادة ة ما قبل األخيرة مس  املادة                         تعديل الفقر تعديل الفقر                                       السابعة والسبعون:السابعة والسبعون:            املادة املادة 

                                            وتعديالتاااااااه )اليااااااار بة ع اااااااى وتعديالتاااااااه )اليااااااار بة ع اااااااى             ,200,200  //    2,2,  //    0,0,            تاااااااار   تاااااااار             ,08,08                القاااااااانون القاااااااانون               ,08,08

                              القيمة امليافة(القيمة امليافة(
 

      تدددااق       121        القدددانون        121               مدددا القدددانون اقدددم     21                                   تعددد   الفقدددرل مدددا ق دددا ا   دددرل مدددا املددداأل 

             ح  ما يل :                                             وتع يالته )ال رق ة  لى الق مة امل افة(ض  ح ذ تص      2003 /  32 /  36

..........           

          يومددداض يلددد      20                                                      يحدددق للممللددد  ان يقددد م  تددد  نهايدددة ايدددة سدددتة م الأيدددة و دددما م لدددة 

                                                                          اسددزرأاأ  الن دد ة للعمل ددات املعفددال وفقددا"  املددام  دد ه املدداألض  لددى قن ال يقددا امل لدد  

                                      ل دددرل ل تان دددةض وقددد وا امل لددد  الددد   يقدددا  دددا             خمساااين ملياااون                     املسالددد   اسدددزرأاأه  دددا 

   ل دد              خمسااين مليااون 
ا
 وفقددا

ا
 رل الددى ال ددتة الالاقددةض قمددا يدد  اددا  لددم يعدد  اململلدد  مصددتفا

ا
     

ا
                                                  

                                                                    املددددام  دددد ه املدددداأل ف حددددق لدددده ان يقدددد م يلدددد  ااسددددزرأاأ املدددد  وا م مددددا  ل دددد  ق مددددة 

       السل .

.........          
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            تااااااااااااااار   تااااااااااااااار             00,00,                              مااااااااااااااس القااااااااااااااانون رقاااااااااااااا  مااااااااااااااس القااااااااااااااانون رقاااااااااااااا          ,0,0                        تعااااااااااااااديل املااااااااااااااادة تعااااااااااااااديل املااااااااااااااادة                                       الثامنااااااااااااااة والساااااااااااااابعون:الثامنااااااااااااااة والساااااااااااااابعون:            املااااااااااااااادة املااااااااااااااادة 

    ((        ,,20,,20                                                        )قانون املوازنة العامة لعام)قانون املوازنة العامة لعام        ,,20,,20  //  88  //    ,0,0

 

عدددد ي  املدددداأل 
ُ
  ي        ت
ُ
                      )قددددانون املوازنددددة العامددددة     2031 / 2 /  13      تددددااق       366               مددددا القددددانون اقددددم     21 

                      (ض  ح ذ تص ح  ما يل :    2031     لعام 
 

دددددق ملددددد ل                               % ) ال دددددة  امل دددددة(  لدددددى امل دددددتواأات  1               اسدددددم مقسدددددوع قددددد اه        سااااانوات    0,ُ   ي      ُيس ي

                                                                 العا دددددددددعة لل دددددددددرق ة  لدددددددددى الق مدددددددددة امل دددددددددافةض  اسدددددددددتاتاء مددددددددداأل ال ندددددددددظيا واملعددددددددد ات 

                   بصااااارء النظااااار عماااااا إاا                                      واأ ا ول دددددة امل دددددتعملة للصددددتا ة وال اا دددددة             الصددددتا  ة واملددددد

                                                                      اان املساتورد يتمتات ب عفااء ماس الرساوم الجمركياة أو ماس اليار بة ع اى القيمااة 

  .      امليافة
 

أ املعددد ات واملدددواأ ا ول دددة املشددداا ولدهدددا ق دددالهض  مرسدددوم ُيتي ددد  يددد  مجلدددس الدددوزااء  حددد ي
ُ
ُ  ي                   ت   ي                                                
ُ
 

                ا ة وال اا ة. دد     ا                               تاءا  لى اقزرامل وزااء املال ة والصت

 

                                                                                                    إعفاااء األجهاازة واملعاادات التاا  تعماال ع ااى الطاقااة الشمسااية إعفاااء األجهاازة واملعاادات التاا  تعماال ع ااى الطاقااة الشمسااية                                       التاسااعة والساابعون:التاسااعة والساابعون:            املااادة املااادة 

                                                                                                                    لتوليااااد الطاقااااة ال هربائيااااة مااااس الياااار بة ع ااااى القيمااااة امليااااافة ومااااس لتوليااااد الطاقااااة ال هربائيااااة مااااس الياااار بة ع ااااى القيمااااة امليااااافة ومااااس 

                                الرسوم الجمركيةالرسوم الجمركية

 

    ندددددد  ر ددددددرض تعفددددددؤ مددددددا ال ددددددرق ة  لددددددى الق مددددددة امل ددددددافة ومددددددا الرسددددددوم 
ا
                                                          الفددددددا
ا
    

          %ض ا ج ددد ل  1                                        حددد  ا أ دددؤ للرسدددم الجمر ددد  والرسدددم املقسدددوع الدددد                     الجمر  دددةض  مدددا فدهدددا ال

                                                                        واملعدددد ات ال ددددن تعمددددا  لددددى الساقددددة الشم دددد ة لتول دددد  الساقددددة الال ر ا  ددددةض ال ددددن يددددتم 

 ما تااق   شر   ا القانون ول اية 
ا
                                 است راأ ا ا ت ااا
ا
                 13  / 32  / 2026    .  

 

    اءض                                                              تحدددددد أ أقدددددددا ق تس  ددددددق  ددددددد ه املددددددداأل  مددددددا فدهدددددددا ا ج ددددددد ل واملعدددددد اتض  تددددددد  ااقت ددددددد

                                 موج  قراا يص ا  ا وزقر املال ة.
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            70,,70,,  //  77  //    8,8,            تااار   تااار           0000                                                                                  تعااديل املااادة األولااى مااس املرسااوم االشااترا   رقاا  تعااديل املااادة األولااى مااس املرسااوم االشااترا   رقاا      : :                   الثمااانون الثمااانون             املااادة املااادة 

                                                                                  )تمديد توقيف العمل بقانون ضر بة األراي  ()تمديد توقيف العمل بقانون ضر بة األراي  (

 

       )تم يدددددد        3151 / 5 /  32      تددددددااق      22                                        تعدددددد   املدددددداأل ا ولددددددى مددددددا املرسددددددوم اال ددددددزرا   اقددددددم 

 ملا يل :                       توق   العما  قانون  رق 
ا
        ة ا ااي ن..(ض وفقا
ا
                   

 

          الصدددددددددداأا يدددددددددد      22                          مفعددددددددددو  املرسددددددددددوم اال ددددددددددزرا   اقددددددددددم       2026 /  32 /  13           يمدددددددددد أ ل ايددددددددددة 

                                                 والقاي ن  تم ي  توق   تس  ق قانون  رق ة ا ااي ن.      3151 / 5 /  32

 

                                                                                                        فاارض رساا  جمر ااي ع اى الساالت والبيااائت التاا  ياات  اسااتيرادها فاارض رساا  جمر ااي ع اى الساالت والبيااائت التاا  ياات  اسااتيرادها                                         ال اديااة والثمااانون:ال اديااة والثمااانون:            املاادة املاادة 

          بنانبنان ُ         ٌ               ُ         ٌ              وُ صنت مثيٌل لها منها    لوُ صنت مثيٌل لها منها    ل

 

                              %  لدددددى ال دددددلع وال  دددددا ع ال دددددن يدددددتم   30                     سدددددتوات اسدددددم جمر ددددد  قددددد اه    2ُ         ُيفدددددر  ملددددد ل 

صدددددتع يددددد  ل تدددددان م  دددددا لتلدددددك ال دددددلع وال  دددددا ع  الم دددددات تالفددددد                      ي                                                  اسدددددت راأ ا وذا  دددددان يي

                         ااساهالي املحل   شملا  اما.
 

أ ال  ددددا ع وال ددددلع العا ددددعة للرسددددم  قددددراا مشددددزري يصدددد ا  ددددا وزقددددر  املال ددددة  حدددد ي
ُ
  ي                                                                ت
ُ
 

          والصتا ة.

 

                                                                                                            إعفاء  املجموعات السياحية الوافدة إلى لبنان مس رس  سامة إعفاء  املجموعات السياحية الوافدة إلى لبنان مس رس  سامة                                         الثانية والثمانون:الثانية والثمانون:      دة دة       املااملا

                                              اإلقامة واملرور ضمس شروإاإلقامة واملرور ضمس شروإ

 

    نددددد  ر دددددرض 
ا
             الفدددددا
ا
                                                تعفدددددؤ املجمو دددددات ال ددددد اا ة الوافددددد ل ولدددددى ل تدددددان مدددددا اسدددددم     

   1                                                                 سددددددمة ااقامددددددة واملددددددرواض وذا  اندددددد  مدددددد ل وقاماهددددددا ال تتعدددددد    قسدددددد وعض وذلددددددك ملدددددد ل 

                                 شر القانون ي  الجرق ل الرسم ة.                ستوات ما تااق 
 

                                                              يف دددددم  ع ددددداال "مجمو دددددة سددددد اا ة"  دددددا مجمو دددددة م لفدددددة مدددددا سددددد عة قملدددددعا  ومدددددا 

     فو .
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            تاااااار   تاااااار           2020                                              ماااااس املرساااااوم االشاااااترا   رقااااا  ماااااس املرساااااوم االشاااااترا   رقااااا        00                              إل ااااااء ناااااص املاااااادة إل ااااااء ناااااص املاااااادة                                         الثالثاااااة والثماااااانون:الثالثاااااة والثماااااانون:            املاااااادة املاااااادة 

,7,7    //  ,2,2    //  ,,0,,,0,          

  

            لدددددة  املددددداأل    املع      3111 /  32 /  35      تدددددااق    LE /  20                   مدددددا املرسدددددوم اال دددددزرا      1           تلغدددددى املددددداأل 

                    وت ت     الت  اآلت :     321    اقم       2000                    ما قانون موازنة  ام     62
 

 ي دددددتويى اسدددددم الفدددددرا  واال شددددداءات واالفدددددراز  "
ا
                                      وذا  دددددان االنتقدددددا  يتتددددداو   قدددددااا م ن دددددا
ا
                                  

                                                                       واملقاسددمة وامل األددة  لددى قسددا  امل لدد  الحاصددا مددا  ددرب الق مددة التأج ريددة امل يتددة 

                                     ل املال ددددة ااقل م ددددة يدددد  املحاف ددددات وأا ددددرل                        )قاتعددددون( ا ددددذ تقددددوم املصددددال    60        ددددالرقم 

                                                                         دددرق ة ا مدددالي امل ن دددة يددد    دددروت  ت مددد ن الق مدددة التأج ريدددة  تدددااق  و سائهدددا وذلدددك 

                                                                  ل ايددة اات دداب الرسددوم العقااقددة  عدد  تح يددد  واةددل ومفصددا للحصددة امل متددة مدددا 

                                                                      اجمددددال  الت مدددد نض وون قمانددددات الاددددجا العقدددداا  مل مددددة  تس  ددددق  دددد ا الت مدددد ن أون 

                                                                  عدد يا يدد  ق مددة الحصددة امل متددة  الن دد ة لعقددوأ ال  ددع وذلددك  تدد ما يملددون  دد ا     ق  ت

 .                                                  امل ل  ي ق   لى ا سعاا امل  وال ي  الصملوي واملصرمل بها
 

                                                                    تح أ أقا ق تس  ق   ه املاأل  ت  االقت اء  قراا يص ا  ا وزقر املال ة".

 

                              وضاااايات السياسااااية وضاااايات السياسااااية                                                       اسااااتيفاء الرسااااوم  اااا  دوائاااار املفاسااااتيفاء الرسااااوم  اااا  دوائاااار املف                تحديااااد و تحديااااد و                                         الرابعااااة والثمااااانون:الرابعااااة والثمااااانون:            املااااادة املااااادة 

                                                                                                                    والقنصليات بالدوالر األمير ي أو بعملة البلد الري تتواجد فيهوالقنصليات بالدوالر األمير ي أو بعملة البلد الري تتواجد فيه

 

    ندددددد  ر دددددر  
ا
             الفدددددا
ا
                                   الرسدددددوم  يدددددد  أوا دددددر املفو دددددد ات ال  اسدددددد ة               تحدددددد أ وت ددددددتويى    

 ل ددعر الصددرد املعتمدد  مددا ق ددا مصددرد 
ا
 وفقددا

ا
                               والقتصددل ات  الدد والا ا م ر دد  اصددرا

ا
     

ا
                               

 .                        تتواج  ف ه ال ع ة                                        ل تان  ما وقمالا است فام ا  عملة ال ل  ال
 

                                                                        يدددتم تحوقدددا امل دددال  املحصدددلة  الددد والا ا م ر ددد  قو ال دددواو وتدددوأع يددد  ا ددداب الع قتدددة  -

 .                                          املفتومل  اا    ات ن العملت ن ل   مصرد ل تان
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                                                    تعديل رسوم املرا ئ واملنائرتعديل رسوم املرا ئ واملنائر                                        الخامسة والثمانون:الخامسة والثمانون:            املادة املادة 

       تددددددددااق     33 /  44     اقدددددددم     ون      القدددددددان    مدددددددا     دددددددا    يدددددددد         املحددددددد أل         واملدددددددوا          املرايددددددد       اسدددددددوم      تعددددددد  

       امللحددددق   1     اقددددم          والجدددد و        3152        موازنددددة        قددددانون     مددددا    12         املدددداأل       املعدددد      36 / 2 /    3144

    ض    3112 و      3111 و      3113 و      3110        لال وام         املوازنة          قوان ن
ا
 وفقا
ا
  :   يل     ملا      

 

        العامددددة       ل مددددالي         املتا مددددة        العاصددددة       ا مددددالي    مددددا         والح دددد          الرمددددا          اسددددت راج      اسددددوم

  :       ال حرقة

      ه       املر          الح       قو   ا    الرم    ما      مالع      مزر     ا     ا  -
ا
 وفقا
ا
    :        ل صو        

      ددددددما        وفلشدددددد ا         ال حرقددددددة        العامددددددة       ا مددددددالي    مددددددا         والح دددددد          الرمددددددا          اسددددددت راج      اسددددددوم

      50000  :      ال حر     ولى         و اأاها    قو         ال حرقة        العامة       ا مالي

      ه       املر          الح       قو       الرما    ما      مالع      مزر     ا     ا  -
ا
 وفقا
ا
  .   .          345000  :       ل صو        

 

   .( ل . ل )       املالحة     رس   - ,

  :   يل       ما      يح أ        وال فر         الوصو       اسم

    120  :      صاد    يا     ا     ا  -

        2000000  :     ق اه      قأ ؤ    ا     مع

          الل تان ة       لل فا  %   32     ا م
 

   .( ل . ل )        املنائر      رسوم  - 2

    620  :      صاد    يا     ا     ا  -

            1000000  :     ق اه      قأ ؤ    ا     مع

          الل تان ة       لل فا  %   32     ا م
 

   .( ل . ل    :  )     السفس     ع ى         املترتبة         السنو ة        الرسوم  - 0

      املالحة     سفس  - أ

         ال ول دددة    قو          ال ددداال ة        للمالادددة        واملعددد ل       ل تدددان    يددد         املادددجلة       ال دددفا      لدددى       سدددتو       اسدددم

       امل           ال ع  ل
ا
 وفقا
ا
  :   يل     ملا      

          30300  :     3000     ولى   3    ما     صاد    يا     ا     ا  -

    220  :     1000     ولى      3003    ما     صاد    يا     ا     ا  -
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    100  :     فو       فما      1003    ما     صاد    يا     ا     ا  -

 

         املرا ئ     سفس  - ب
 

      اآلل ة          ال واا  

  :         محر اته   ل   قو         تزراومل       زوا       ا     ا

         22   و   3       ن
ا
 اصانا
ا
        :  2400000        

     20 و    24       ن    
ا
 اصانا
ا
        :  6000000        

      300   و    23     ن
ا
 اصانا
ا
        :  2200000        

        2600000  :     فو       فما     303       ن

 

  :        مجاذي         املج  ل         والفاليك         القوااب

       200000  :      قمتاا   2     ا          يوله      ي ق    ال       فلو ة    قو      قااب     ا     ا  -

        3120000  :   اا   قمت   2     ا      يوله      ي ق        فلو ة    قو      قااب     ا     ا  -
 

  (        الونات  -      موا  ن )       املرفأ      جروم

  :      تزراومل         الصاف ة         الحمولة       ان      وذا

     20   و   2         ن    
ا
 يتا
ا
    :  200000       

     20   و    23         ن    
ا
 يتا
ا
    :  3000000        

      300   و    23         ن    
ا
 يتا
ا
    :  3120000        

        2000000  :     فو       فما     303         ن    
 

       النزهة     سفس    - ج

       محري        املج  ل

  :     ن         محر اته     قول        تزراومل       زوا       ا     ا

     22     ولى   3   ا م  -      
ا
 اصانا
ا
      :  2000000        

     20     ولى    24    ما  -
ا
 اصانا
ا
      :  1120000        

        6200000  :     اصان     300     ولى    23    ما  -

        4000000  :     اصان     100     ولى     303    ما  -
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          302000000  :     اصان     200     ولى     103    ما  -

          302120000  :     فو       فما      اصان     203    ما  -

 

       محري        املج  ل     ه ر

  :     ن      يوله        يزراومل       زوا       ا     ا

    000 0   200  :      قمتاا   2     ولى   3    ما  -

        1000000  :      قمتاا   2    ما      ق  ر  -
 

  :     بمحرك        املجهزة       الصيد     سفس    - د

       420000  :      قمتاا   5     ا      يوله      ي ق    ال     ص         زوا       ا     ا  -

        3000000  :    مزر    32   و     مزر     553       ن      يوله      ي ل      ص         زوا       ا     ا  -

        3200000  :    مزر    32   و     مزر      3253       ن      يوله      ي ل      ص         زوا       ا     ا  -

            1000000  :    مزر   2 3     ا      يوله      ي ق      ص         زوا       ا     ا  -
 

       100000  :       محري        املج  ل     ه ر       الص       سفا    
 

  :        الشراعية          الزوارق     -    ها

      املحري     قول        ا ت اا      أون         التال        الرسم        ي تويى

        3200000  :      قمتاا   2     ولى   ا    ما  -

            2200000  :      قمتاا    30 و     253       ن  -

        1200000  :    مزر    32   و      3053       ن  -

        6200000  :    مزر    32    ما      ق  ر  -
 

     وفدددق         واسددداء ا     يدددتم      ال دددن          الشدددرا  ة           والددد واا          النظ دددة   ا  سدددف     دددا       سدددتو       اسدددم        ي دددتويى

  :      التال      وفق           الل تان ة        لل ولة         التا عة         والنظ ة       الص         مراي     ي         ا صو  

  :      قمتدددداا   1        ر دددد ا         يتجدددداوز    ال      ال ددددن          الشددددرا  ة           والدددد واا         لل ددددفا      يددددول      مزددددر     ددددا     ددددا  -

2000000           .   .  

  :      قمتدددددداا   1   ا     ر دددددد          يتجدددددداوز       ال ددددددن          الشددددددرا  ة           والدددددد واا         لل ددددددفا      يددددددول      مزددددددر     ددددددا     ددددددا  -

1000000           .   .  
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     .(   ل . ل   : )       البيائت     ع ى         املترتبة        الرسوم    - 0

            الل تان دددة        املدددوا      يددد         املفرهدددة         ال  دددا ع    مدددا       مزدددر      يدددا     دددا     دددا  -
ا
 قيدددا
ا
     ا ددد        نو  دددا      دددان     

    220  :        ا نا ي          واسسة       قفره      ولو

          واملدددوا          املرايددد        دددااج        املفرهدددة         ال  دددا ع    مدددا       مزدددر      يدددا     دددا     دددا-
ا
 قيدددا
ا
     ا ددد        نو  دددا      دددان     

        360  :        ا نا ي          واسسة       قفره      ولو
 

  %  20      ق اه     ا م    ما           الل تان ة       ال فا        ت تف  

  .     الرسم       ا    ما           الل تان ة        ال ولة          ت تواأ ا      ال ن           واملحروقات        الح وب      تعفؤ
 

   .( ل . ل    :  )       واألفراد         املؤسسات     ع ى         املترتبة        الرسوم  - 0

  :         البحر ون         الوكالء    - أ

  :        التال  ن           للرسم ن          التجااقة       ال فا      لى             امل تمتون            ال حرقون         الو الء      ي  ع

          200000000  :        التاج ا      ت       ي  أ       مقسوع       تاج ا     اسم  -

          300000000  :      ال تة    ما       ا و         الش ر    ي       ي  أ       ستو       اسم  -

 

   (:            الستيفادور ة )        والش س         التفرعغ        متعهدو    - ب

              200000000  :      تأسيس     اسم  -

          300000000  :      ال تة    ما       ا و         الش ر    ي       ي  أ       ستو       اسم-
 

  :         واملحروقات         بالز وت       السفس       تمو س        متعهدو  - ج

          200000000  :      تأسيس     اسم  -

          200000000  :      ال تة    ما       ا و         الش ر      ال       ي  أ       ستو       اسم  -
 

  :         واملشروبات          باملركوالت       السفس       تمو س        متعهدو  - د

          200000000  :      تأسيس     اسم  -

          300000000  :      ال تة    ما       ا و         الش ر      ال       ي  أ       ستو       اسم  -
 

  :     السفس        نفايات     نقل        متعهدو    -  ها

          200000000  :     أسيس ت     اسم  -



 19/1/2022                                        20222022  للعامللعام  العامةالعامة  املوازنةاملوازنة  قانون قانون   مشروعمشروع  

  

70 

          300000000  :      ال تة    ما       ا و         الش ر      ال       ي  أ       ستو       اسم  -
 

  :     املرفر     ضمس     نقل        متعهدو    - و

          200000000  :      تأسيس     اسم  -

          300000000  :      ال تة    ما       ا و         الش ر      ال       ي  أ       ستو       اسم  -
 

  :   سفس       تصليح        متعهدو    - ز

          200000000  :      تأسيس     اسم  -

          300000000  :     ل تة ا    ما       ا و         الش ر      ال       ي  أ       ستو       اسم  -
 

  :     أخرى         نشاطات        متعهدو    - ح

          200000000  :      تأسيس     اسم  -

          300000000  :      ال تة    ما       ا و         الش ر      ال       ي  أ       ستو       اسم  -
 

  :       املصرفية         ال فاالت    - إ

        مصددددرف ة        فدددداالت   2       ال تدددد     يدددد          امل يتدددد ن          والشددددر ات          وامل س ددددات        ا فددددراأ      جم ددددع      يقدددد م

        والتقددددددا        العامددددددة        ا  دددددد ا       وزقددددددر    مددددددا        قددددددراا       وتعدددددد        م هددددددا     ددددددا       مقدددددد اا      تحدددددد أ       سددددددتوقة

         القانون        ا       ص وا      ق ا         املاجل ن        الء      جم ع      لى        وت ر  
 

   .( ل . ل    :  )       والعمال         البحارة     ع ى         املترتبة        الرسوم    - ,

       220000  :       حر         ا         تلم          حر ض       ا         ا انض  -

       100000  :         ا تصاص ن       حاا  -

       320000  :      سفر       حاا  -

       320000  :       او          حر        ص اأ  -

    000 ض 3  :       حر        ص اأ  -
 

   .( ل . ل )        اإلنشاء     رس     - 8

  :   ا       مقسوع     اسم        ي تويى

        1000000  :     ن  ة       سف تة  -
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        3000000  :    ص         سف تة  -

        3200000  :     مرفأ       سف تة  -

       220000  :     مرفأ      قااب  -

       100000  :        الصاف ة         امولاها    ما    يا     ا     ا  :       ما ونة  -
 

   .( ل . ل )         السفس      تملك      رسوم    - 7

      املالحة     سفس    عس    - أ

  :       لل ف تة         الصاف ة         الحمولة    ما    يا     ا     ا        ي تويى

      30400  :       3000  –   3    ما  -

    500  :       1000  –      3003    ما  -

    200  :     2000  –      1003    ما  -

    100  :       305000  –      2003    ما  -

    600  :     فو       فما        305003    ما  -
 

       النزهة     سفس    - ب

  :     مقسوع     اسم        ي تويى

  :      محري      مج         زوا       ا

        3000000  :      قمتاا   1     ا      يوله      ي ق    ال  -

     32   و       103       ن  -
ا
 مزرا
ا
     :  3200000        

     32    ما      ق  ر  -
ا
 مزرا
ا
     :  2200000        

 

       200000  :       محري      مج       ه ر       زوا       ا
 

      الصيد     سفس    - ج

       200000  :      قمتاا    30     ا      يوله      ي ق     وال        محري      مج         زوا       ا  -

            3000000  :    مزر    32   و     مزر      3003       ن      يوله      ي ل         محري      مج         زوا       ا  -

        2000000  :    مزر    32     ا      يوله      ي ق         محري      مج         زوا       ا  -

       200000   :      محري      مج       ه ر       زوا       ا
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      املرفر     سفس    - د

        2200000  :       محري      مج         زوا       ا  -

        3200000  :       محري      مج       ه ر       زوا       ا  -
 

      املالحة      كسفس       تعامل  :          الشالونات          املواعين،    -  ها
 

      قيماااة     ع اااى       بااااأللف      ونصاااف      واحاااد  :        التساااجيل      محيااار     ع اااى      ماااال       طاااابت     رسااا     - و  

            السفينة
 

        السفينة      قيمة     ى ع       باأللف     نصف  :      الشطب     سند     ع ى      مال       طابت     رس     - ز
 

   .( ل . ل )           الرسمية          املستندات      قيمة    - ,

       400000  :        ال حرقة         التجاال        قانون   -

       220000  :       حر         تمل ك     ست   -

       200000  :      املالاة     سفا      ار ة      أفزر  -

       200000  :      املالاة      ل فا         ال حاال       تتقالت      أفزر  -

        3000000  :       حر         مصوا     قو        حرقة        رقسة  -

  :       حدددددر        و  دددددا    قو      وملدددددحا       تفريددددد       تع ددددد  م    قو       تمدددددوقا       متع ددددد     مدددددع       امدددددا     لملدددددا        ساقدددددة  -

200000       

        حددر      قو        حددر         م تدد      قو        حددر         ددا         تلم دد     قو        حددر         ددا      قو       ا ددانض        ساقددة  -

           220000  :       او        ص اأ        حر      قو        حر      قو          ا تصاص ن

       220000  :       واملرفأ        النظ ة        زواا        ار ة      أفزر  -

       300000  :      الص          زواا        ار ة      أفزر  -

       200000  :    سفر        حر         ت  رل  -

       200000  :     او        حر        ص        ت  رل  -

          20000  :    ص          حر         ت  رل  -
 

        ا  ددددد ا       وزقدددددر    مدددددا        قدددددراا         م  الاهدددددا    مدددددا          وامل دددددتج ل          امل دددددتت ات      ددددد ه      ق مدددددة      تعددددد  

    .        والتقا        العامة
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          قدددرااات          واملددد ا  ن          للم اسددد ن         التددد ايس       و ددد الت         ال حرقدددة         الددد واات      اسدددوم      تحددد أ      مدددا

                     ا   ا  العامة والتقا      وزقر     ا      تص ا
 

             والااااااازوارق          البحاااااااارة      وع اااااااى         الباااااااواخر       اعماااااااال     ع اااااااى   ف    ال شااااااا      لجاااااااان       تعاااااااو    -  0,

   .( ل . ل )

   :        البواخر       اعمال     ع ى       ال شف      لجان  -   أ

        الددد وام       اوقدددات       دددااج         ملصدددلحاهم        امل متدددة        اال مدددا      دددا        العالقدددة       االدددحاب    مدددا        ي دددتويى

  :       التال ة        امل ال         الرس ن

       360000  :     مو        ولملا        ال ا ة       ر    قو        نهاا        ما      سا ة     ا     ا  -

       230000  :     مو        ولملا        ال ا ة       ر    قو       ل ل ة      ما      سا ة     ا     ا  -

 

          توزيع ددا      وقددتم         املرايدد ض       ا اسددة        صددتاأيق     لدد         قمانددة          امل ددتوفال        امل ددال       تدد فع
ا
  دد رقا
ا
      لددى       

        يصددد ق ا      ال حدددة        موجددد           وال حدددر          ال دددر         للتقدددا        العامدددة         امل يرقدددة    يددد           العدددامل ن      جم دددع

    ا     ا  مدددد         ا دددد ات       توزيددددع       تت ددد م      قددددراا      لددددى       تدددداء          وال حدددر          ال ددددر         للتقددددا       العددددام       املددد ير

  .      والتقا        العامة        ا   ا       وزقر     ا      صاأا         اا اف ة
 

  :        والبحارة        والسفس          الزوارق      فحص    - ب

  :      وال فا          ال واا    -

      الص          زواا          معايتة

      50000  :       اللجتة       لر يس  -

      40000  :       اللجتة       ق  اء    ما     لملا  -
 

        وال  وت        واملرفأ        النظ ة        زواا          معايتة

       360000  :       اللجتة       لر يس  -

    000 0  33  :       اللجتة       ق  اء    ما     لملا  -

 

        ال وا ر        معايتة

       120000  :       اللجتة       لر يس  -

       220000  :       اللجتة       ق  اء    ما     لملا  -
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         وال  ددددددوت        النظ ددددددة        زواا           وا ا تددددددة           وال واصدددددد ن       ال حددددددر    يدددددد           العددددددامل ن        املالادددددد ن     فحدددددد 

  :       ال حرقة        واملالاة       التقا      قساع    ي            والعامل ن        املا  ة          ال ااجات        وسا ق 
 

  :     وجازل    قو         األ     ا     ا

       260000  :       اللجتة       لر يس  -

       340000  :       اللجتة       ق  اء    ما     لملا  -
 

         الر ي  ة           االمتحانات      لجتة

  :    يال      ا     ا

       220200  :       اللجتة       لر يس  -

       200000  :       اللجتة       ق  اء    ما     لملا  -

       320200  :         والفت  ن            لال تصاص  ن  -
 

        النصاااااااوص    ماااااااس       وساااااااواه          القاااااااانون      هااااااارا       ألحكاااااااام          املخالفاااااااات    عاااااااس          العقوبااااااات  -  ,,

   .( ل . ل )           واملرعية         البحر ة

  :   ة    نق ي          رامة       يعاق 

  :         قدددددانو         تدددددر         أون       يشددددد ا         ال حرقدددددة        العامدددددة       ا مدددددالي    مدددددا      مرتدددددع     مزدددددر     دددددا     دددددا  -

      قمدددالي       ا ددد ا          ال دددتو         ال ددد          لتح يددد         املعتمددد        املرتدددع      املزدددر     سدددعر       ق دددعاد       م دددة

         حرقة       امة
ا
 وفقا
ا
        للمتايق      

  :       قدددانو         تدددر         أون          ال حرقدددة        العامدددة       ا مدددالي    مدددا        م دددت رج      مالعددد      مزدددر     دددا     دددا-

3200000        

       انتهدددد       ا صددددة      يحمددددا    قو      ا صددددة      أون       يعمددددا        حددددر         امددددا    قو           حددددر      مددددالمل     ددددا     ددددا  -

        3000000  :        مفعول ا

        3000000        القانون        ا        املام        ا  ر            امل الفات     ا  -    

     الدددى         3000000    مدددا  :        املرفدددأ    يددد        العمدددا      وسددد ر         ال حرقدددة       املالادددة       قن مدددة         م الفدددات     دددا  -  

32000000000            

    مدددددددا    قو   ا    ال دددددددف    مددددددا      سدددددددواء        وه ر دددددددا         ال ددددددا لة            املحروقدددددددات       يجدددددددر        تلددددددوث     دددددددا     ددددددا  -

          الشددددددددواي       لددددددددى         القا مددددددددة        املصددددددددا ع
ا
 ف ددددددددال
ا
        وقالددددددددحاب         ال ددددددددف تة      ا ددددددددان       تحم ددددددددا     ددددددددا     

    مدددا     دددا    مدددا          والت ددداما           التملافدددا        املصدددا ع        وقالدددحاب          ومج  يهدددا            وم دددتأجريها         ال دددف تة
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  :        و دددرا       سدددا     و دددا        التلدددوث     ق دددا         ال دددا قة        االاهدددا     ولدددى        ا و ددداع       و ددداأل       نفقدددات        يعت دددهض

              3020000000000     الى         2000000    ما

     مة     ال را       ه      تح أ
ا
 وفقا
ا
   36 / 2 /    3144       تااق     33 /  44          القانون     ما    11        للماأل      

 

       ال ددفا       وا دداأ       محستددا        تجتدهددا      ال ددن         الصدداف ة     ه ددر          اايددراأات    مددا         الع قتددة        ت ددتوي   - ب

      ددددد ه    مدددددا  (       امل دددددة       شدددددرل       م دددددة   % )  32       قددددد ا ا        ددددد ة         ويدددددرا لس         دددددروت       مرفدددددأ     يددددد 

  .        اايراأات

        ااا دددددددداأ       محسددددددددات       ل ددددددددا ر         الصدددددددداف ة     ه ددددددددر          اايددددددددراأات    مددددددددا         الع قتددددددددة        ت ددددددددتوي       مددددددددا

       شددددددرل   % )  30       قدددددد ا ا        دددددد ة         واملصدددددد ات        املرايدددددد       سددددددا ر    يدددددد      ل ددددددم       املددددددر            واملر ددددد يا

  .        اايراأات       ه    ما  (       امل ة
 

      سددددا ق     ا ددددم    قو       ت فدددد و     و ددددا         الرسددددومض      ل دددد ه         امل الفددددة         ال ددددا قة        الرسددددوم      تلغددددى  - ج

          الل تان ة       لل فا      معسؤ
 

       قنددواع       افدة      لددى         ال دتوقة        الرسددوم       ت د ي          متددأ رات      لدى         املتوج ددة          ال رامدات      ت فدو

      دددد ه      ق مددددة    مددددا  (       امل ددددة        ت ددددعون    % )  10        ن دددد ة        املا  ددددة           والدددد ااجات         واملرا دددد        ال ددددفا

  .    2023       ا و           انون        نهاية     ق ا          املتأ رات       ه       ت  ي      يتم    قن      رط           ال راماتض
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                          رسوم املطاراترسوم املطارات                        والثمانون:والثمانون:                  السادسةالسادسة            املادة املادة 

          وتعديالتاه    0, / , /    70,,      تاار       ,0                    املرسوم االشترا   رقا   )                   تعدل رسوم املطارات

      ,,,,-    0,,,-    ,,,,                             امل  اااااااق بكااااااال ماااااااس موازناااااااات السااااااانوات    ,               ااااااا  الجااااااادول رقااااااا  

  :        التال          ( لتصبح    ,,20                     واملعدل بقانون موازنة 

 ال  ان
قيمة الرس  أو 

 البدل املقترح $

:
ا
 قوال
ا
    

                                                    الت ال  وط وا نواا واايواء و  مات املالاة الجوقة 

                           وط السا رات دد -   ق

                                 قو جدددددد ء متدددددده  لددددددى قسددددددا  الددددددوزن ا ق دددددد              ددددددا  ددددددا يددددددا  -    

 Aircraft Flight                       املحددد أ يدد  أل دددا الس دددران )  MTOW      لألقددالع 

Manual  )    

 $                     0  

                            ا وناال امل ااج واملمرات:  -  

 ت ددداد  دددالول  دددا  دددا وقدددالع   -  
ا
                      و دددافة ولدددى  ددد   ال  دددوط نهدددااا
ا
                          

                                        قو   وط تفتح فدها قنواا امل ااج واملمرات د

 $               ,80  

                         الع مات املالا ة  -   ب

                                                  ي دددددددددتويى  دددددددددا السدددددددددا رات ال دددددددددن تع دددددددددر ا جدددددددددواء الل تان دددددددددة أون 

                                                        ال  وط ي  املسااات الل تان ة     الع مات املالا ة التال ة:

  

     22                 للسا رات ا   زنة   -  
ا
 يتا
ا
     $                  00  

     22                            للسا رات ال ن ي ق  وزنها  ا   -  
ا
 يتا
ا
     $               ,00  

                         ويواء السا رات -   ج

                          ا اايواء أا ا الح ا ر  - 3

                                               ددددا اايدددددواء أا دددددا الح دددددا ر العاصدددددة  ال ولدددددة لسدددددا رات   - 3- 3

                                  ر ات الس ران قو السا رات العاصة

  

 ملدددد ل     22                         دددا  ددددا يددددا قو جددد ء متدددده ا دددد    -  
ا
     يتدددا
ا
        سددددا ة قو     26   

      سا ات   5                          وا ا ال ن ت ق   ا قو  

 $                     8  

     22                               ا  ا يا قو ج ء مته و اي  ا     -  
ا
 يتا
ا
     $                     0  

                          ا اايواء  ااج الح ا ر  - 2
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                                                         ددا اايددواء  ددااج الح ددا ر لملافددة السددا رات  مددا فدهددا تلددك ال ددن 

                     ل يها  ت اا ا العا :

  

 ملددددد ل     22                             دددددا  دددددا يدددددا قو جددددد ء متددددده ا ددددد  زندددددة   - 2- 3
ا
     يتدددددا
ا
   26    

      سا ات   5                     ا ا ال ن ت ق   ا قو              سا ة قو   و 

 $                     0  

     22                               ا  ا يا قو ج ء مته و اي  ا     - 2- 2
ا
 يتا
ا
     $                     2  

                                               دددد   اسددددت  ام   مددددة سدددد اال ويفدددداء  ددددااج ويدددداا الحدددداالت   - 1

        الساا ة

 $                  80  

:
ا
  ان ا
ا
        

             يددددددد ن أا ددددددا ادددددددرم                                   دددددد الت و دددددد ا  م دددددددااات يدددددد  امل ددددددا   وا اا

      املساا

  

                                                   دد   اسددتعما  الملونتددوااات يددد  قا ددة امل ددافرقا لملددا االدددة   -   ق  

                                 اا    ح  قق    للملونتواا الواا (    20 )

  

                                                   ددا اسددتعما  الملونتددواا الواادد  ملدد ل ققصددا ا  ال ددة سددا ات   -  

                                                  مدددا ق دددا  دددر ات الس ددددران قو و الم دددا أا دددا قا دددة امل ددددافرقا 

                           ي  م    محسة الر اب الحال 

 $               300  

                                            ال دددد الت ال ددددتوقة ا دددد ا  امل ددددااات أا ددددا اددددرم املسدددداا   - ب

                              ران قو و الم دددددددا الرسدددددددم ون و دددددددر ات   ددددددد                مدددددددا ق دددددددا  دددددددر ات الس

                                             العددددددددددد مات ا ا ددددددددددد ة الويت دددددددددددة وندددددددددددواأ  الس دددددددددددران ومددددددددددد اا  

 والحدددددا  ل  لدددددى 
ا
              وم س دددددات تددددد اق  الس دددددران املجددددداز ل دددددا اسدددددم ا
ا
                                     

       و ددددددر ات                                         تددددددر    ممااسددددددة م تددددددة التدددددد اق  و ددددددر ات ال ريدددددد  

                                                  الوقدددددوأ وم ل ددددد ن ال  دددددا ع ووسدددددساء التقدددددا ال دددددر  وال حددددددر  

                                           والجددددددددددو  وو ددددددددددالء ال ددددددددددحا الجددددددددددو  وامل ددددددددددت مرقا ) موجدددددددددد  

               م اي ات  لت ة(

  

                                          ال دددددددد الت ال ددددددددتوقة ا دددددددد ا  امل ددددددددااات يدددددددد  م  دددددددد  محسددددددددة   - 3

                                                     الر دددددداب الحددددددال  ويدددددد  م  دددددد  الس ددددددران العددددددام  مددددددا فدهددددددا تملدددددددال   

                      الال ر اء وم اه الع مة

  

  000               $                       مزر مرتع ما الصالونات        ا  ا  - 3- 3    

                                             ددددددا  ددددددا مزددددددر مرتددددددع مددددددا الصددددددالونات يدددددد  م  دددددد  الس ددددددران   - 2- 3  

      العام

 $               000  

  000               $                                ا  ا مزر مرتع ما الملونتوااات  - 1- 3    

  000               $                            ا  ا مزر مرتع ما  اململات   - 6- 3    
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  000               $                                      مرتع ما اململات  ي  م    الس ران العام           ا  ا مزر   - 2- 3    

  70                  $                               ا  ا مزر مرتع ما  امل توأ ات  - 4- 3    

                                         ددددا  ددددا مزددددر مرتددددع مددددا امل ددددااات امل صصددددة  معدددداا  - 2- 3  

                                             أا مددددددددددة لعددددددددددر  متتوجددددددددددات الجمع ددددددددددات الصددددددددددتا  ة وامل ت ددددددددددة 

              املتفعددة العامددة                                         والتجااقددة والفت ددة والحرف ددة وامل س ددات ذات 

        وول ...

 $               200  

                                            ال دددد الت ال ددددتوقة ا دددد ا  امل ددددااات  ددددااج م  دددد  محسددددة   -   2

                                                       الر دددداب الحددددال  و ددددااج م  دددد  الس ددددران العددددام  مددددا فدهددددا تملددددال   

                      الال ر اء وم اه الع مة

  

  200               $                           ا  ا مزر مرتع ما اململات   - 3- 2

  70                  $                     توأ ات قو الح ا ر                     ا  ا مزر مرتع ما امل  - 2- 2

  00                  $                                    ا  ا مزر مرتع ما ا ااي ن املالشوفة  - 1- 2

                                              دددددا  دددددا مزدددددر مرتدددددع مدددددا ا اايددددد ن املالشدددددوفة املشددددد ولة مدددددا   - 1

                                             ق دددددددددددا  دددددددددددر ات الس دددددددددددران قو و الم مدددددددددددا الرسدددددددددددم ون و دددددددددددر ات 

                                             العددددددددددد مات ا ا ددددددددددد ة الويت دددددددددددة وندددددددددددواأ  الس دددددددددددران ومددددددددددد اا  

 والحدددددا  ل  لدددددى     وم س
ا
               دددددات تددددد اق  الس دددددران املجددددداز ل دددددا اسدددددم ا
ا
                                 

                                               تددددددر    ممااسددددددة م تددددددة التدددددد اق  و ددددددر ات ال ريدددددد  و ددددددر ات 

                                                  الوقدددددوأ وم ل ددددد ن ال  دددددا ع ووسدددددساء التقدددددا ال دددددر  وال حددددددر  

                                              والجدددددو  وو دددددالء ال دددددحا الجددددددو  وامل س دددددات ا  دددددر  وال ددددددن 

                                                 ققامددددددد  و شددددددداءات وم دددددددان  لدددددددى نفقاهدددددددا العاصدددددددة  لدهدددددددا وتعددددددد  

                                     عقددددد   لدددددى وقامدددددة تلدددددك املنشدددددآت وامل دددددا    عددددد               انق ددددداء مددددد ل ال

                                                       توصدد ف ا وتح يدد  وج ددة اسددتعمال ا  مددا فدهددا تملددال   الال ر دداء 

             وم اه الع مة

  

  00,               $                           ا  ا مزر مرتع ما اململات   - 3- 1

  70                  $                                         ا  ا مزر مرتع ما امل توأ ات قو الح ا ر  - 2- 1

 

                           اال مدددددددددا سددددددددد ااات تا ملددددددددد ن املسددددددددداا                  دددددددددا اايدددددددددواء لملدددددددددا سددددددددد   -   6

 
ا
  املر   ل ا ستوقا
ا
                

 

 

 

 $               300  
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:
ا
  ال ا
ا
        

                                          الت الع مات ا ا  ة والت   الت امل تلفة

    :Handling                       الع مات ا ا  ة     - 3

                                             ي دددددددتويى مدددددددا امل س دددددددات / الشدددددددر ات ال دددددددن تقدددددددوم  تقددددددد يم   -  

         ة ال ددد الت                                          العددد مات ا ا ددد ة للسدددا رات   ددد ة م وقدددة مدددا ق مددد

                                                ال ددددددن ت ددددددتوفدها تلددددددك امل س ددددددات / الشددددددر ات مددددددا  ددددددا يددددددا رل 

       ي او  

0% 

   Boarding Bridges                       استعما  الج وا املتحر ة      بدل  - 2

  00,               $                 سا ات قو   وا ا   1       ا  ا   -  

                                                 ددددد   اسدددددتعما  الشددددد الة ال اتف دددددة ال ا ل دددددة ملسددددداا   دددددروت   - 1

        ال ول  د

  

             (   دددددددددد ن املددددددددددوزع WIRES 2  )                       دددددددددد الت تأسدددددددددديس  دددددددددد  اتصددددددددددا   -  

                             الر يمل ن للمساا ومالت  املشزري

 $               ,00  

       (   ددددددد ن WIRES 2                               دددددد   صدددددد انة سددددددتو  لملددددددا  دددددد  اتصددددددا  )   -  

                                    املوزع الر يمل ن للمساا ومالت  املشزري دد

 $                  80  

                                             دد   ا ددزراي سددتو  لعدد   ددات  أا لدد  مددا مق ددم  ددات    -  

      املساا

 $                  80  

  80                  $                                          اسم ا زراي ستو  ل ري  صوت  ي  مق م املساا  -  

                                            دددددد   سددددددتو   ددددددا توصدددددد ا  لددددددى ن ددددددام معلومددددددات الس ددددددران   - 6

( AIS)  

 $               000  

                                             دددد   سددددتو  مقسددددوع لقدددداء تر  دددد   ددددوا    لددددى سددددسح قادددد    - 2

                                                م ا   املساا قو قنتان وسواه  ما ي  ذلك التم ي ات

 $               ,00  

                                             دددددد   سددددددتو   ددددددا  ددددددا مزددددددر مرتددددددع لزر  دددددد  تج  ددددددظات فت دددددددة   - 4

                                                  ل رفدددددددة االتصددددددداالت والال ر ددددددداء التا عدددددددة لدددددددألأاال  لدددددددى قال تقدددددددا 

                   امل ااة  ا مزر واا 

 $               280  

                                                  ددد   اسددداهالي الال لدددوواط / سدددا ة مدددا الساقدددة الال ر ا  دددة   - 2

       مل يرقدددة                          فدهدددا  دد اأ يت ددد   مدددا  ددد الة ا     م     ي دددت            ل مددا ا ال دددن 

                                                     العامددددة للس ددددران املدددد     مددددا فدهددددا  لفددددة املولدددد ات ي دددداد ول دددده 

                          ال رق ة  لى الق مة امل افة

 $                     ,  

  FIDS  $                  20                                             ستو   ا توص ا مملات  الشر ات  لى ن ام   - 5
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:
ا
 اا عا
ا
        

                                                  ددد الت تادددج ا وتدددأم ن السدددا رات ووصددد اا  ددد اأات الصدددالا ة 

                                         جددددددددددددددازات والالفدددددددددددددداءات و دددددددددددددد اأات م ددددددددددددددت مر والزددددددددددددددرا        واا 

                            والش اأات ال ح ة والفحوصات:

  

                          تاج ا السا رات:    - 3

                                                ددددددا السددددددا رات ال ددددددن ال ي قددددددد  وزنهددددددا ا ق دددددد    تدددددد  ااقدددددددالع   -  

MTOW  ( املحد أ يدد  أل ددا الس دران                       Aircraft Flight Manual)   

                ا  م ة قيتان:

 $               ,80  

                                     رات ال ن ي ق  وزنها  ا  م ة قيتان:         ا السا   -  

  700               $                        ا العم ة قيتان ا ولى  -  

  0,,               $                            ا  ا يا قو ج ء مته و اي   -  

                                                وص اا قو تج ي    األ الصالا ة للس ران:    - 2

                                                    دد   سددتو   لددى السددا رات ال ددن ال ي قدد  وزنهددا ا ق دد    تدد    -  

     (  ددددددا Flight Manual                     حدددددد أ يدددددد  أل ددددددا الس ددددددران )        ااقددددددالع امل

             م ة قيتان:

 $               700  

                                              دددددد   سددددددتو   ددددددا السددددددا رات ال ددددددن ي قدددددد  وزنهددددددا  ددددددا  م ددددددة   -  

       قيتان:

  

  700               $                        ا العم ة قيتان ا ولى  -  

  00                  $                            ا  ا يا قو ج ء مته و اي   -  

                          للتصدددددددد ير لف ددددددددة يددددددددا رات التقددددددددا                    وصدددددددد اا  دددددددد األ صددددددددالا ة  -  

                     العاأية قو العاموأية

 $               ,80  

ض   -  
ا
  وصدد اا  ددد األ صدددالا ة للتصددد ير للسدددا رات العف فدددة جددد ا
ا
                                              

                                                      السدددا رات ال وا  دددة والسدددا رات العاأيدددة والعاموأيدددة امل صصدددة 

              ل  ر التقا...

 $               280  

        لشدددددددددرا  ة                                     وصددددددددد اا  ددددددددد األ صدددددددددالا ة للتصددددددددد ير للسدددددددددا رات ا  -  

( Gliders وال الونات الحرل ال ن تحما قملعا )                                   

 

 $               200  

     (:LEASE                                   تاج ا  قوأ ويجاا السا رات )    - 1

        لدددى قن   Wet Lease                             ي دددتويى  دددا  قددد  ويجددداا السدددا رات   - 3- 1

  $   500          ال ت ق   ا 

 

 واحد بامل ة
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      املادددجا   Dry Lease                             ي دددتويى  دددا  قددد  ويجددداا السدددا رات   - 2- 1

                                 ل تان قو العااج اسم مقسوع ي او      ي 

 $               ,80  

                                                  وص اا ااجازات مع الالفاءات  تفس التااق :    - 6

  80,               $                          وص اا وجازل ي اا    جو    -  

  00,               $                                                    وص اا وجازل ي اا تجاا  قو م ملان مل  مالمل قو ي اا  ا   -  

                                    ن مل  لصدددد انة السددددا رات قو قجددددازل تلم دددد                  وصدددد اا وجددددازل م ملددددا  -  

     ي اا

 $                  80  

  80                  $                                         وص اا وجازل ما ق  نوع لم يرأ ذ ر ا ق اله  -  

  00                  $                                     وص اا وجازل للمرل ال ان ة ما ق  نوع  -  

             لدددى السدددا رل   Extra Crew                         وصددد اا وذن   دددو يددداقم و ددداي    -  

          تة ق  ر       مل ل س

 $               ,00  

             لدددى السدددا رل   Extra Crew                         وصددد اا وذن   دددو يددداقم و ددداي    -  

            ل فرل واا ل

 $                  20  

  80                  $   (VALIDATION-FLY                        وص اا   األ ا تماأ جو  )  -  

  00                  $                                                        مصاأقة  لى وجازل ي ران قو وجازل م ملان مل  ي ران  -  

                         الت و افة الالفاءات:    - 2

                                                 و ددددددافة  فدددددداءل الس ددددددران  واسددددددسة اآلالت قو  فدددددداءل يددددددراز قو   -  

                                                     فاءل معلم ي ران  ا  ل اجازل   و    ة ق األ السا رل

 $               ,00  

                                                 و ددددددافة  فدددددداءل يددددددراز يددددددا رل قو يددددددراز محددددددري قو قيددددددة  فدددددداءل   -  

           ة السا رات                               ق ر   ا  ل اجازل م ملان مل  لص ان

 $                  80  

                                              و دددددافة  فددددداءل يدددددراز  ا دددددد ل اجدددددازل م ددددد   قو م ددددد فة يدددددد    -

      الجو 

 $                  00  

                                               الت تج ي  ااجازات والالفاءات امل ونة  لدها:    - 4

  70                  $                                       تج ي  وجازات الس ااقا  م تل  قنوا  ا دد  -  

                            مل  مدددددددددددددالمل قو م ملدددددددددددددان مل  لصددددددددددددد انة                  تج يددددددددددددد  وجدددددددددددددازل م ملدددددددددددددان  -  

         السا رات

 $                  70  

  00                  $                                         تج ي  وجازل ما ق  نوع لم يرأ ذ ر ا ق اله  -  

                                                    ي ددتويى  دد   تج يدد  الالفدداءات  لددى ا ددتالد قنوا  ددا للفزددرات 

                                                    ال مت دددددة امللحو دددددة لصدددددالا اها يددددد  ا ن مدددددة التافددددد ل وال دددددن قددددد  

                         ستة قو سنت ن ا   ااجازات                 تملون ستة ق  ر قو 
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                                         ددددددددد   وصددددددددد اا هدددددددددجا اادددددددددالت الس دددددددددااقا وقفدددددددددراأ قيقدددددددددم     - 2

        السا رل

 $                  20  

                                     مات جوقة تجااقة و اصة:    - 5

  ( Air Operator  Certificate                        وصدد اا  ددد األ م ددت مر جدددو  )  -  

           العاصة  د:

  

  000               $   (Aerial Work          ما جو  )  -  

  2000,           $     (  Air Taxi                التا مل ن الجو  )  -  

    -  Commuter  $           02000  

         (  واسددسة Airline Operations                       مل ددات العسددوط الجوقددة )  -  

                                                 يدددا رات ذات محر دددات توا  ن دددة وتحتدددو   لدددى  م ددد ن مقعددد  

        قو ق  ر

 $           82000  

  02000           $                              مل ات العسوط الجوقة ا  ر    -  

                                            وصددددددددد اا  ددددددددد األ م دددددددددت مر جدددددددددو  ل تان دددددددددة لشدددددددددر ة قجتب دددددددددة   -  

( Foreign Air Operator Certificate)  

 $           ,2000  

                                        وص اا تع يا   األ م ت مر جو  تتعلق  د:  

 Aerial          مدددددددا جدددددددو  )  -                          تعددددددد يا  ددددددد األ امل دددددددت مر الجدددددددو    -  

Work)  

 $               000  

  00,               $   (Aerial  Work          ما جو  )  -    ج ي                  وأ ا  يراز يا رل   -  

 Air                التا ملدددد ن الجددددو  )  -                          تعدددد يا  دددد األ امل ددددت مر الجددددو    -  

Taxi)  

 $               000  

  00,               $   (Air  Taxi                التا مل ن الجو  )  -                     وأ ا  يراز يا رل ج ي   -  

 Commuter )      -                          تعدددددددددد يا  دددددددددد األ امل دددددددددددت مر الجددددددددددو    -  

Operations)  

 $               800  

  700               $   (Commuter  Operations )  -                     وأ ا  يراز يا رل ج ي   -  

  –                                              تعددددد يا  ددددد األ امل دددددت مر الجدددددو  قو تح يددددد ات االسدددددت ماا   -  

    (  Airline Operations                       مل ات العسوط الجوقة )

 $           ,2000  

  –       الجوقدددددة                مل دددددات العسدددددوط   -                     وأ دددددا  يدددددراز يدددددا رل ج يددددد   -  

                                                     يا رات توا  ن ة تحتو   لى  م  ن  ر  ن ا اب قو ق  ر  

 $           02000  

  –                      مل دددددات العسدددددوط الجوقدددددة   -                     وأ دددددا  يدددددراز يدددددا رل ج يددددد   -  

               اق  السا رات

 

 $           02000  
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                                                  وصدد اا تعدد يا  دد األ م ددت مر جددو  ل تان ددة لشددر ة قجتب ددة   -  

( Foreign Air Operator Certificate)  

 $               200  

  700               $                                              وص اا تر    لعمل ات ال الونات مع ا اب  ا جرل  -  

                      يددددا رات ذات وزن ال ي قدددد    -                       وصدددد اا  دددد األ م ددددت مر  ددددا    -  

     ل       2200    ا 

 $           ,2000  

                    يدددددددا رات ذات وزن ي قددددددد    -                       وصددددددد اا  ددددددد األ م دددددددت مر  دددددددا    -  

     ل       2200    ا 

 $           02000  

  000               $                               وص اا تع يا لش األ م ت مر  ا   -  

                                             و دددداأل وصدددد اا  دددد األ م ددددت مر  ددددا   عدددد  توق دددد  العمددددا   -  

                                  بها ما ق ا الس ران امل    الل تا  

 $               000  

                                                و دداأل وصدد اا  ددد األ م ددت مر  ددا   عددد  ت ددل م ا السدددو     -  

              ما ق ا صااوها

 $               ,00  

                                      وصددددددددد اا تدددددددددر    لعمدددددددددا جدددددددددو   دددددددددا  يددددددددد  متاسددددددددد ة مدددددددددع   -  

        متفرج ن

 $               200  

 Flight                                           وصد اا  د األ م دت مر م س دة تد اق  يد  الس دران )  -  

Training Organization Operator Certificate  )    

 $           22000  

                                                 و ددداأل العمدددا  شددد األ م دددت مر م س دددة تددد اق  يددد  الس دددران   -  

               قوق  العما بها

 $               200  

                                         وصدددددددددد اا تعدددددددددد يا لشدددددددددد األ م ددددددددددت مر م س ددددددددددة تدددددددددد اق  مددددددددددع   -  

 Operations                                 الس دددددددددددران املدددددددددددد    قو تح يددددددددددد  االسددددددددددددت ماا )

Specifications)  

 $               200  

                                        وصددددددددددد اا  ددددددددددد األ م دددددددددددت مر م س دددددددددددة تددددددددددد اق  يددددددددددد  صددددددددددد انة   -  

 Maintenance Training Organization         السددددددا رات)

Certificate)  

 $           22000  

  GHC-Ground                                وصددددددد اا  ددددددد األ م دددددددت مر  ددددددد مات قا ددددددد ة )  -  

Handing Certificate)  

 $           22000  

  22000           $                                               وص اا   األ م ت مر ي  الت اق  ي  مجا  الس ران  -  

  800               $                                  تج ي    األ م ت مر ما ق  نوع  ان  -  

:
ا
  ام ا
ا
        

                                     ا وجدددددازات الددددد  و  ولدددددى املتدددددايق املحرمدددددة يددددد            ددددد الت وصددددد ا  - 3

       املساا:
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                                                ي دددتويى  ددددا وصدددد اا وجددددازات الددد  و  ولددددى املتددددايق املحرمددددة   -  

                         ي  املساا ال  الت التال ة:

  

  8                     $                                    وجازل أ و  ولى ارم املساا ل وم واا   -  

  0,                  $                                             وجازل أ و  ولى ارم املساا ما يوم ن ولى قس وع  -  

  0,                  $                                           وجازل أ و  ولى ارم املساا ما قس وع ولى   ر  -  

  00,               $                                وجازل أ و  ستوقة ولى ارم املساا  -  

                                                وصدددد اا قو تج يدددد  ا صددددة تجددددو  سددددتوقة لل دددد ااات العاملددددة   -  

               أا ا ارم املساا

 $               ,00  

  200               $                                ا جرل العاملة ي  املساا مل ل ستة                    وجازات  ما ل  ااات  -  

  0,                  $                                           وص اا ا صة سا ق رل ات  ر ات  ما ارم املساا  -  

                                               تلغددددى جم دددددع اا فددددداءات  دددددا  ددددد الت وصددددد اا وجدددددازات الددددد  و  

                                                  ال دددددددتوقة ولدددددددى املتدددددددايق املحرمدددددددة يددددددد  املسددددددداا لشدددددددر ات الس دددددددران 

                          ن ال  دددددا ع الجمدددددر   ن الددددد يا                          الويت دددددة وامل دددددت مرقا وم ل ددددد 

                                                   تم و فام م ما ت  ي    ه ال  الت  موج  قوان ن سا قة د

  

                      الت وص اا وفاأات  - 2

  8                     $              وفاأل ااتفا   -  

  80                  $                                             وفاأل  ش  م  ا    لى اا ااات ال و  ة ل  ن ة  -  

                ة للس ددددددددددران املدددددددددد                                 وفدددددددددداأات صدددددددددداأال  ددددددددددا امل يرقددددددددددة العامدددددددددد  -  

                                         للحصو   لى معلومات قو واصاءات  ا الس ران

  

  0,                  $                                               ان وجمال    ر   ع أ وصو  وم اأال السا رات  -   3

                                          ددددددددددان سددددددددددتو  مفصددددددددددا  الشدددددددددد ر  عدددددددددد أ وصددددددددددو  وم دددددددددداأال   - 2

         السا رات

 $                  80  

  0,                  $       مع تة                                            ان   ر   ع أ وصو  وم اأال السا رات لج ة   - 1

                                          ددددددددددان سددددددددددتو  مفصددددددددددا  الشدددددددددد ر  عدددددددددد أ وصددددددددددو  وم دددددددددداأال   - 6

                    السا رات لج ة مع تة

 $                  80  

                                             ددددددددان وجمدددددددددال   دددددددد ر   عددددددددد أ الر دددددددداب والسددددددددداقم )و دددددددددو    -   2

         وم اأال(

 $                  ,0  

                                           ددددددددددان وجمددددددددددال  سددددددددددتو  مفصددددددددددا  الشدددددددددد ر  عدددددددددد أ الر دددددددددداب   -   4

            و  وم اأال(           والساقم )و 

 

 $                  80  
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                                                   دددددان  ددددد ر   عددددد أ الر ددددداب القددددداأم ن وامل ددددداأاقا مدددددا وولدددددى   - 2

          ج ة مع تة

 $                  ,0  

                                             دددددددددان سدددددددددتو  مفصدددددددددا  الشددددددددد ر  عددددددددد أ الر ددددددددداب القددددددددداأم ن   - 5

                             وامل اأاقا ما وولى لج ة مع تة

 $                  80  

                          عدددة الرا ددد  )أ لوما ددد نض                             دددان  ددد ر   عددد أ الر ددداب مدددع ي  - 1

                                                  أاجددددة قولددددىض أاجددددة اجددددا  ا  مددددا ض أاجددددة سدددد اا ة( والسدددداقم 

               )وصو  وم اأال(

 $                  00  

                                             دددددان سددددددتو  مفصددددددا  الشدددددد ر  عددددد أ الر دددددداب مددددددع ي  عددددددة   -  30

                                                     الرا ددد  )أ لوما ددد نض أاجدددة قولدددىض أاجدددة اجدددا  ا  مدددا ض أاجدددة 

                                 س اا ة( مع الساقم )وصو  وم اأال(

 $               ,00  

                                             دددددان  دددددد ر   أوقددددددات وصدددددو  وم دددددداأال الددددددراالت لشددددددر ة   -  33

      مع تة

 $                  00  

                                            دددددددان سدددددددتو  مفصدددددددا  الشددددددد ر  أوقدددددددات وصدددددددو  وم ددددددداأال   -  32

                   الراالت لشر ة مع تة

 $               ,00  

                                               ددددان  دددد ر   الم ددددة ال ددددحا امل ددددتواأ واملصدددد ا  مددددا ف دددده   -  31

                      ال ري  ولى وج ة مع تة

 $                  ,0  

                                            ددددددان سددددددتو  مفصددددددا  الشدددددد ر لالم ددددددة ال ددددددحا امل ددددددتواأ   -  36

                                     واملص ا  ما ف ه ال ري  ولى وج ة مع تة

 $                  80  

                                              ددددان وجمددددال   دددد ر   الم ددددة ال ددددحا امل ددددتواأ واملصدددد ا   -    32

                ما ف ه ال ري 

 $                  ,0  

                ر لالم دددددددة ال دددددددحا                             دددددددان وجمدددددددال  سدددددددتو  مفصدددددددا  الشددددددد  -    34

                              امل تواأ واملص ا  ما ف ه ال ري 

 $                  80  

  0,                  $               معلومات ق ر    -  32

                                             اا فاءات  لى معلومات قو واصاءات  ا الس ران

                                                   ي ددددتف   ال دددداا ون مددددا ا سددددات ل والسددددالب والدددد وا ر الرسددددم ة 

            ت فدد و يعدداأ                                            وال لد يات والجامعددات )العاملددة يدد  ل تدان( مددا 

                         % ما ق مة الرسوم املتوج ة  20

  

      )قباااااااول     27 / , /    ,0,,           ادر بتااااااار                       كمااااااا لعاااااادل القااااااانون الصاااااا

                                          سااااااااااوق وتسااااااااااعير البرقيااااااااااات مااااااااااس الف ااااااااااة )ب( ع ااااااااااى شاااااااااااب ة 

          التال :                                          املواصالت السل ية والالسل ية للطيران املدني(

 

عس  بدل املقطوع 

   ل عنوان
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:
ا
 ساأسا
ا
      

               تددددوان يدددد   دددد الة                                   قجددددوا ال رق ددددات مددددا الف ددددة )ب( وت صدددد   

AFTEN:  

                                              يحت دددددد  ال دددددد   لملددددددا  رق ددددددة يددددددتم ت األ ددددددا مددددددع  تددددددوان يدددددد    - 3

       العااج

 $                  20  

         وان أا ددددا  تدددد                                      يحت ددد  ال دددد   لملددددا  رق دددة يددددتم ت األ ددددا مدددع    - 2

      ل تان

 $                     8  

  AFTN  $           ,2000                              اسم ت ص   ستو  لعتوان ي    الة   - 1

:
ا
 سا عا
ا
        

                                             الت وص اا أل ا معلومات الس ران وتع يالته

  00,               $                                                  أل ا معلومات الس ران ولالزرو   مع تع يالته  -  

                     قاتددددده وتع يالتددددده  املجدددددان   لح                            يددددوزع أل دددددا معلومدددددات الس ددددران وم

                                               لددددددددى ااأااات وامل س ددددددددات الرسددددددددم ة ا جتب ددددددددة  لددددددددى قسددددددددا  

              املعاملة  امل ا

  

      )قباااااااول     27 / , /    ,0,,           ادر بتااااااار        ن الصاااااا                كمااااااا لعاااااادل القااااااانو 

                                          سااااااااااوق وتسااااااااااعير البرقيااااااااااات مااااااااااس الف ااااااااااة )ب( ع ااااااااااى شاااااااااااب ة 

          التال :                                          املواصالت السل ية والالسل ية للطيران املدني(

: دد
ا
   امتا
ا
        

            اا فاءات:  - 3

                                              تعفؤ ما ال  الت املح أل ي  اسوم املسااات ق اله:  -  

                          يا رات ال ولة الل تان ة  -  

                                   الددددددد و  وامسددددددداء الحملومدددددددات ق تددددددداء ق ام دددددددا               يدددددددا رات امسددددددداء  -  

                 قااات اسم ة دد

  

                                                      السدددا رات ال ي لوماسددد ة و افدددة ال ع دددات ال دددن تقدددوم   قدددااات   -  

      اسم ة

  

                                                 يا رات الصل   ا امر ال ول  وال ال  ا امر ال ول   -  

                                                 يا رات مت مة ا مم املتح ل واملت مات املتب قة   ها  -  

               أ ما  اانقاذ                    السا رات ال ن تقوم    -  

 امل ددا  ات اا  ددان ة وال  ددات   -  
ا
                           السددا رات ال ددن تتقددا اصددرا
ا
                       

                                                       لصددددالل ال ولددددة الل تان ددددة  قو لصددددالل الصددددل   ا امددددر الل تددددا   
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                             واملت مدددددددددددات ال ول دددددددددددة )مت مدددددددددددة ا مدددددددددددم   UN            ولصدددددددددددالل قدددددددددددوات 

                                           املتح ل والقوات املتب قة   ها( ويا رات ااجالء

                    السا رات الع الرقة  -  

                                           ما    الت ال  وط وا نواا واايواء والع وا:      تعفؤ  - 2

                                                  يددددددددا رات نددددددددواأ  الس ددددددددران الل تان ددددددددة واملعت ددددددددرل ذات متفعددددددددة   -

 
ا
  امددددة ومدددد اا  وم س ددددات تدددد اق  الس ددددران املجدددداز ل ددددا اسددددم ا
ا
                                                 

                                       والحا  ل  لى تر    ممااسة م تة الت اق 

  

:
ا
 تاسعا
ا
        

         قتة: م             ت تف    صوال 

                   ت الدددددددددددددراالت املت مددددددددددددددة قو                          دددددددددددددر ات الس دددددددددددددران الويت ددددددددددددددة ذا  -  

                                                  العاا دددة ا دددافة الدددى  دددر ات العددد مات ا ا ددد ة الويت دددة مدددا 

                                            ت فددددددد و يعدددددددداأ   ال ددددددد ن  املا ددددددددة مددددددددا جم دددددددع اسددددددددوم و دددددددد الت 

                                                      املسدددااات العاملدددة يددد  ل تدددان لع مدددة الس دددران املددد    يددد  ال دددتة 

                                                ا ولدددددى مدددددا تدددددااق  نفددددداذ  ددددد ا القدددددانون ومدددددا  دددددم ت فدددددو  ددددد ه 

 ا تددددددد اءا مددددددا ال ددددددتة
ا
       ا         الن دددددد ة تدددددد اقج ا
ا
                    ال ان دددددددة  مقدددددد اا  شدددددددرل                 

  املا ددددددة  تدددددد  
ا
 ل صدددددد ح ق مددددددة الت فدددددد و صددددددفرا

ا
             املا ددددددة سددددددتوقا

ا
                        

ا
            

                                                اناهاء ال تة ال ال ة ما تااق  نفاذ   ا القانون 

  

                                                   يس ددق اا فدداء الدددوااأ ق دداله  لددى الشدددر ات التا عددة لشدددر ات   -  

            % مدددا اقسدددما    22                                       الس دددران الويت دددة ياملدددا قنهدددا تمتلدددك ق  دددرما 

              ه الشر ات

  

                                             ت ندددددددواأ  الس ددددددددران الل تان دددددددة واملعت دددددددرل ذات متفعددددددددة      يدددددددا را  -  

 
ا
  امددددة ومدددد اا  وم س ددددات تدددد اق  الس ددددران املجدددداز ل ددددا اسددددم ا
ا
                                                 

                                                والحدددا  ل  لددددى تددددر    ممااسددددة م تددددة التدددد اق  مددددا ت فدددد و 

                % ما     ا نواا  20      يعاأ  

  

                                                     * ي ددتويى مددا ااأااات الرسددم ة العاملددة يدد  اددرم مسدداا اف ددق   

                    ددددد الت و ددددد ا  امل دددددااات               دددددروت  نصددددد   -               الحرقدددددر  الددددد ول  

                                                املحددددددددد أل ق دددددددددالهض وتعفدددددددددؤ ااأااات الرسدددددددددم ة املعت دددددددددة  دددددددددا ما 

 
ا
 والجمدددددااي مدددددا أفدددددع ال ددددد الت يددددد  ا مدددددا ا املحددددد أل ل دددددا وفقدددددا
ا
                                                

  –                                               للم سدددددد  التدددددددوج هن العدددددددام ملسدددددداا اف دددددددق الحرقدددددددر  الددددددد ول  

         روت د
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                                                                                              اساتيفاء رسا  السامات املتوجاب عناد تقادي  طلاب ال صاول اساتيفاء رسا  السامات املتوجاب عناد تقادي  طلاب ال صاول                                         الساابعة والثماانون:الساابعة والثماانون:            املادة املادة 

                                                                            عليها لصالح املدير ة العامة لألمس العامعليها لصالح املدير ة العامة لألمس العام

 

 
 
 أوال
 
    نددددد  ر دددددرض ت دددددتوي  امل يرقدددددة العامدددددة ل مدددددا العدددددام اسدددددم ال دددددمات    

ا
                                                        :  الفدددددا
ا
      

 ل صددددو                                 املتوجددد  ) ملافدددة قنوا  ددددا(  تددد  تقدددد ي
ا
       م يلددد  الحصددددو   لدهددداض وذلددددك وفقدددا
ا
                             

.
ا
 املح أل قانونا
ا
              

 

 
 
 ثانيا
 
                                                              : ال يعاأ   ا الرسم وذا تم افو يل  ال مة قو وذا لم ي تف  م ها.     

 

 
 
 ثالثااا
 
                                                                 : ال يتوجدد  ق  اسددم سددمة و دداي   تدد  قدد وم ال ا ددرض للم ددتف  يا الدد يا سدد ق      

 ملددا واأ                                                          قن تقد موا  سل ددات الحصددو   لدهدا وتددم اسددت فاء الرسددم املتوجد    
ا
        هدداض وفقددا
ا
        

 ق اله.
ا
      ي  ال ت  قوال
ا
             

 

                                                                تحددددد أ  تددددد  االقت ددددداء أقدددددا ق تس  دددددق  ددددد ه املددددداأل  موجددددد  قدددددراا  يصددددد ا  دددددا وزقدددددر 

                                      تاء  لى اقزرامل م ير  ام ا ما العام.                                املال ة ووزقر ال ا ل ة وال ل يات 

 

 

 

          التال :    ,2 / 8 /    2002      تار        007            القانون رق           كما لعدل 

:
ا
  ا را
ا
        

                                              املعلومددات املتا  ددة ال ددن ت ددوق ا مصددلحة ا اصدداأ        يدد  مددا  دد

                                                      الجوقددة يدد  امل يرقددة العامددة للس ددران املدد    فهددن ت قددؤ  ا ددعة 

     الدددددددد       21 / 2 /    2002    2002      تددددددددااق       615                   املددددددددام القددددددددانون اقددددددددم 

                                                  لحددددددو يدددددد  املدددددداأل ال ان ددددددة متدددددده ومملان ددددددة تعدددددد يا قدددددد م ال دددددد الت 

                                                   موجددد  مرسدددوم يت ددد  يدددد  مجلدددس الدددوزااء  عددد  موافقددددة وزاال 

                     ا  العامة والتقا   ا  
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          ار   ار     تااتاا          00,00,                                                                                      إل اااء نااص املااادة الثامنااة عشاارة مااس القااانون رقاا  إل اااء نااص املااادة الثامنااة عشاارة مااس القااانون رقاا                                          الثامنااة والثمااانون:الثامنااة والثمااانون:            املااادة املااادة 

    ( (         ,,20,,20                                                                                          )قااانون املوازنااة العامااة واملوازنااات امل  قااة للعااام )قااانون املوازنااة العامااة واملوازنااات امل  قااة للعااام             ,,20,,20  //  88  //    ,0,0

 
 
 املتعلاااق بفااارض دراماااة ع اااى الشااار ات الساااياحية التااا  تساااتقدم وفاااودا
 
 املتعلاااق بفااارض دراماااة ع اااى الشااار ات الساااياحية التااا  تساااتقدم وفاااودا
 
                                                         
 
                                                        

                                                                                                                  خارجيااة  اا  حااال تخلااف مااس  اا  عهاادتها عااس امل ااادرة واسااتبداله باانص خارجيااة  اا  حااال تخلااف مااس  اا  عهاادتها عااس امل ااادرة واسااتبداله باانص 

        آخرآخر

 

     انون   )قددد      2031 / 2 /  13      تدددااق       366                                          يلغدددى نددد  املددداأل ال امتدددة  شدددرل مدددا القدددانون اقدددم 

                        ( املتعلددددددددق  فددددددددر  هرامددددددددة  لددددددددى     2031                                      املوازنددددددددة العامددددددددة واملوازنددددددددات امللحقددددددددة للعددددددددام 

  ااج دة يد  ادا  ت لد  مدا يد    د اها  دا 
ا
                                    الشر ات ال د اا ة ال دن ت دتق م وفدوأا
ا
                                  

                                    امل اأالض وي تعا    ها  الت  التال :
 

  ااج دددة  دددا  دددا ملدددع  يددد  
ا
فدددر   لدددى الشدددر ات ال ددد اا ة ال دددن ت دددتق م وفدددوأا

ُ
                     ت

ا
                                          

ُ
 

                . . )فقددددد   ال دددددة            100000000                                   يت لددددد   دددددا امل ددددداأال هرامدددددة مال دددددة  ق مدددددة           ددددد اها

                                                 ُ                       ماليدددد ن ل ددددرل ل تان ددددة(ض ت ددددتويى م ا ددددرل  تدددد  امل دددداأالض وُي ددددمح ل دددداق  ق  دددداء الوفدددد  

                  ال  ا    امل اأال.
 

                                                                       تح أ  تد  االقت داء أقدا ق تس  دق  د ه املداأل  قدراا مشدزري يصد ا  دا وزقدر املال دة 

                                       ت  تاء  لى اقزرامل م ير  ام ا ما العام.                        ووزقر  ال ا ل ة وال ل يا

 

            ,2,,,2,,  //  00  //    0,0,            تاااااار   تاااااار             ,7,,7,                            ماااااس القااااارار رقااااا  ماااااس القااااارار رقااااا          0,0,                        تعاااااديل املاااااادة تعاااااديل املاااااادة                                         التاساااااعة والثماااااانون:التاساااااعة والثماااااانون:            املاااااادة املاااااادة 

                    وتعديالتهاوتعديالتها

 

                وتعددددددددد يالاها السددددددددد ما       3124 / 1 /  32      تدددددددددااق       351              مدددددددددا القدددددددددراا اقدددددددددم     41           تعددددددددد   املددددددددداأل 

      تددددددددددااق      50 / 6             والقددددددددددانون اقددددددددددم       3121 / 4 /  32      تددددددددددااق       365                    املرسددددددددددوم اال ددددددددددزرا   اقددددددددددم 

  (     3110              )قددددددددددددانون موازنددددددددددددة       3110 / 5 /  20      تددددددددددددااق      10 /  36             والقددددددددددددانون اقددددددددددددم       3150 / 6 / 2

     423             (.  والقددددددانون     3111              )قددددددانون موازنددددددة       3111 /  32 /  32      تددددددااق       250             والقددددددانون اقددددددم 

           (  التال :    3115              )قانون موازنة       3115 / 2 / 2      تااق  

 

                                                                        لدى يددالين اجددراء ا د ا  يو وهراف ددة ان يوأ ددوا صددت و  الع قتدة ق ددا تتف دد   دد ه 

                                           ال  ا  سلفة مال ة يح أ مق اا ا  ما يل : ا
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                    _ العقارات املبنية : ,

           قيمة الرس 

     ل رل           302000000             ا  ا  قاا د

 

                       _ العقارات دير املبنية: 2

           قيمة الرس  

     ل رل           302000000            .           2 م      300000        ققا  ما 

     ل رل           200000000        . 2 م       20000 و       30000      ن 

     ل رل     000 0     10200        . 2 م        300000  و        23000      ن 

     ل رل           600000000    .   2 م        300000                       ا  قاا تتجاوز م ااته 

 

                                                                  اندد  امل ددال  املوأ ددة صددت و  الع قتددة  صددفة سددلفة تتجدداوز مقدد اا اال ددالد او       واذا

  مقدددد اا الرسددددوم السو وهراف ددددة 
ا
                            تقددددا   هددددا فدددد ن امدددد ن الاددددجا العقدددداا  ي ددددع  شددددفا
ا
                                        

                        ه الدهم او تحص له م هم.                                                  الحق ق ة املتوج ة للع قتة ومق اا امل ل  الواج  ا اأت
 

                                                                     وقتوجدد  أفددع الرسددوم السو وهراف ددة ولددو  دد   االددحاب العالقددة  ددا اتمددام املعاملددة 

                                         ال ن يل وا ما اجل ا اال ما  السو وهراف ة.
 

                                                                     و ددددا يالدددد  اجددددراء ا دددد ا  يو وهراف ددددة يدددد  ر او يمتددددع تتف دددد  ا لدددد اع مددددا الدددد وا   

 لتعرفدة الرسدوم                                                يتوجد   ل ده يد  االدة انتقدا  امل تد  ض ان ي د أ الدى ا
ا
               لع قتدة وفقدا
ا
           

  ددددددا الوقدددددد  الدددددد   يملددددددون امل تدددددد   قدددددد  صددددددرفه  لددددددى 
ا
                                       اأندددددداه امل لدددددد  املعدددددد ن تعوق ددددددا
ا
                        

 ال دددده نفقدددات التقددددا واالنتقدددا . واذا ا لددددم يالدددد  
ا
                                           السرققدددة ويدددد  موقدددع العقدددداا م دددافا
ا
                             

                                                                  اال دددد ا  االأاال  ددددا  دددد م ااجتدددده الددددى اال دددد ا  ق ددددا الددددو  املو دددد  املعدددد ن للق ددددام 

                                                  ال يتوجددددد  اذ ذاي التعدددددوقوض امدددددا اذا لدددددم يعلدددددم االأاال  دددددا                   العمدددددا   ددددد  ايدددددام فددددد

                                                                   اه تددده  ددد ه  دددال  امل لدددة املددد  وال ف لددد م  ت  ددد   ددد فع تعدددوقو مقسدددوع قددد اه مايدددة 

                                                          ال  ل رل ل تان ة ا   وان لم ينتقا امل ت   الى موقع العقاا.

.
ا
 تعفؤ ما الرسوم السو وهراف ة اق ام العقااات امل تملالة مجانا
ا
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 لنوع االعما

                           اش ال جار ة    موقت العقار  _  ,

 وايا دددا قدددد اه   -  ق 
ا
             يددد فع اسدددم  دددا  دددا سدددا ة تققددد ن يدددد  موقدددع العقددداا و التتقدددا ذ ا دددا
ا
                                                       

              ل رل ل تان ة.         3400000

                                وتعت ر اج اء ال ا ة سا ة  املة.

                                                                      ويشددما  دد ا الرسددم جم ددع نفقددات املددو ف نض  مددا فدددهم املعدداونون والعمددا ض ومقدد اا 

                                   و ما املس و ات الالزمة النجاز اال  ا .                        التعوقو  ا اآلالت الفت ةض 

                                                    ي تويى اجرل نقا  ح   التعرفة املعمو  بها ل   االأاال.  - ب

 

                  للم دددافات ال دددن تقدددا                ل دددرل  ل تان دددة         3200000                                 وي دددتويى اجدددرل نقدددا مقسو دددة قددد ا ا

      لم     32    ا 

         لم    32                                     ل رل ل تان ة   للم افات ال ن ت ق   ا          1000000
 

                                              يتدددةض و تددد ما يتصدددرد امل تددد   الدددى انجددداز  ددد ل  مل دددات                       اذا جدددر  التقدددا أا دددا امل 

 
ا
 ا تدداء سددفرل واادد ل مل ددت   ن م تلفدد نض تددوزع سددا ات ال ددفر واجددوا التقددا   دددب ا
ا
                                                                    

                   لى   أ العمل ات.

                 ل رل ل تان ة         1000000                                               ما ت وم التح ي  :  ا  ا  تم او  المة م تومة:  - 2

 

                  صدددددرود تر  وهدددددا. ويددددد                                                 وقددددد  ا  دددددما  ددددد ه الرسدددددوم نفقدددددة نقدددددا الت دددددوم ملرا   دددددا وم

                                                                      االددة ا سددا  ادد وأض ال ي ددتويى اسددم ال تددة  ددا الت ددوم ال ددن تنددظع وت ددتعما ملصددلحة 

            املالك نف ه.

 

                                                         ا مدددددددا  مالتب دددددددة :  دددددددا  ددددددددا سدددددددا ة  ددددددد ا لو ددددددددع مشددددددداايع االفدددددددرازات وا دددددددداب   - 1

                                                             الق اسدددددددات وت دددددددح ح  رقسدددددددة اماندددددددة امل دددددددااة وتت ددددددد م  دددددددرا   اساسددددددد ة وق دددددددا  

                    ل رل ل تان ة.         3200000                             امل ااات وت ح ح هجا امل ااات 

                                وتعت ر اج اء ال ا ة سا ة  املة.

 

                                   هح   ا   ا  رقسة امانة امل ااة  . .  - 6

                                                                 اددددد  معدددددد ل لت ددددددم الددددددى ملدددددد  العقدددددااض ولتعسدددددد  للم ددددددت   ن  عدددددد  ق دددددد  العمل ددددددات 

                               السو وهراف ة ي  الاجا العقاا .
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 )ل.ل.( 

   22  ×     12  و     22  ×     12        ما ق ا  

            ا  ا هح  د

200000 

   20  ×     12   او     12  ×    2 6        ما ق ا  

            ا  ا هح  د

220000 

 

  (  22  ×     20                      ما ق ا  نص    ر    ر )

            ا  ا هح  د

220000 

 

  (  22  ×      300                  ما ق ا    ر    ر )

            ا  ا هح  د

3000000 

 

 

                         اسوم الصوا الفوتوهراف ة:  - 4

 )ل.ل.( 

 3000000                                                                  ا  ا لواة سل  ة                          

     ( او   26 ×  35             هراف ددددددددددددددة ق ددددددددددددددا  )                 ددددددددددددددا  ددددددددددددددا صددددددددددددددوال فوتو 

( 31  × 31  )  

200000 

 

 2000000       40  ×     20                              ا  ا صوال فوتوهراف ة ق ا  : 

 300000000                302  ×     22                              ا  ا صوال فوتوهراف ة ق ا  : 

 302000000              300 ×   300                              ا  ا صوال فوتوهراف ة ق ا  : 

 302000000              300 ×   322                              ا  ا صوال فوتوهراف ة ق ا  : 

 

                         امل ة  ا النا  اال اف ة.    60               ه الرسوم  ن  ة         وت فو   

 

                                                                      واذا اسددتوج  السلدد  اجددراء ا مددا  مالتب ددة ي ددتويى اسددم ا دداي  قدد اه  مان ددة  شددر 

                                                  ال  ل رل ل تان ة  ا  ا سا ة  ما او ج ء ما ال ا ة.

 

 

 

 

 



 19/1/2022                                        20222022  للعامللعام  العامةالعامة  املوازنةاملوازنة  قانون قانون   مشروعمشروع  

  

93 

                    وتعديالتهاوتعديالتها            ,2,,,2,,  //  00  //    0,0,            تار   تار             ,7,,7,                            مس القرار رق  مس القرار رق          0,0,                        تعديل املادة تعديل املادة     : :                 التسعون التسعون             املادة املادة 

 

                وتعددددددددد يالاها السددددددددد ما       3124 / 1 /  32      تدددددددددااق       351              مدددددددددا القدددددددددراا اقدددددددددم     46    األ        تعددددددددد   املددددددددد

      تددددددددددااق      50 / 6             والقددددددددددانون اقددددددددددم       3121 / 4 /  32      تددددددددددااق       365                    املرسددددددددددوم اال ددددددددددزرا   اقددددددددددم 

         والقددددانون       3110 / 5 /  20      تددددااق      36               ( والقددددانون اقددددم     3150              )قددددانون موازنددددة       3150 / 6 / 2

       موازنددددددة        )قددددددانون       3115 / 2 / 2      تددددددااق       423           ( والقددددددانون     3111 /  32 /  32      تددددددااق       250    اقددددددم 

           (  التال :    3115

 

  أاملددددددام 
ا
         تدددددد ما يدددددد  ى امسدددددداء اململاتدددددد  املعاونددددددة لالنتقددددددا  الددددددى  ددددددااج الدددددد ا رل  مددددددال
ا
                                                            

         وتع يالتددددده       3124         رذاا سدددددتة     32         املددددد اخ يددددد       351              مدددددا القدددددراا اقدددددم     66  و     61        املددددداأت ن 

 
ا
 ا ددداف ا

ا
 اسدددما

ا
 يتوجددد   لدددى االدددحاب العالقدددة ان يددد فعوا لصدددت و  الع قتدددة م ددد قا

ا
       

ا
     

ا
                                                     

  ما
ا
 مح أا

ا
    مقسو ا

ا
      

ا
     يل :        

 

 )ل.ل.( 

                                           اذا  دددان انتقددددا  ا دددديس املالتدددد  املعدددداون يجددددر  أا ددددا   -

                                         امل يتة الملا ا فدها املالت  العقاا  املعاون 

300000000 

                                           اذا  ددددان انتقددددا  ا دددديس املالتدددد  املعدددداون يجددددر   ددددااج   -

                                         امل يتة الملا ا فدها املالت  العقاا  املعاون 

200000000 

 

            70,,70,,                                            مااااااس قااااااانون موازنااااااة العااااااام مااااااس قااااااانون موازنااااااة العااااااام       ,,        رقاااااا  رقاااااا                                تعااااااديل الجاااااادول تعااااااديل الجاااااادول       ::                                  ال اديااااااة والتسااااااعون ال اديااااااة والتسااااااعون             املااااااادة املااااااادة 

                  وتعديالتهوتعديالته

 

      3150                      مدددا قدددانون موازندددة العدددام     32                     وتع يالتددده السددد ما املددداأل    3                يعددد   الجددد و  اقدددم 

                      مدددا قدددانون موازندددة العدددام     62       واملددداأل       3111 /   250               مدددا القدددانون اقدددم    1            والجددد و  اقدددم 

          التال :      3115 /   423               ما القانون اقم    1            والج و  اقم       3112
 

        املدفوعة              رسوم التسجيل      

                                                                     الرسددوم املتوج ددة  ددا تت دد م املحا ددر املعدد ل للق دد  يدد  الاددجا العقدداا   مددا فدهددا   - 3

                                                                   ق دددددد  العقددددددوأ يدددددد  الاددددددجا ال ددددددوم  و مددددددا املس و ددددددات الالزمددددددة ملحا ددددددر يلدددددد  الق دددددد 

200000        . .          
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                                                       الرسدددددددددوم املتوج دددددددددة  دددددددددا تت ددددددددد م صدددددددددوا ال دددددددددحا   الع ن دددددددددة  دددددددددا ال دددددددددحا     - 2

                       ملتايق ه ر املم واة  ع :                               التالم ل ة و ا ست ات السا و ي  ا

          . .         2000000              ا  ا ست 

 في دددتويى مدددا  دددا  دددرقك  دددا سدددت ه نصددد  الرسدددم املدددد  وا 
ا
                                             واذا  دددان امللدددك  دددا عا
ا
                   

                                                                    ا دددالهض ت دددتويى الرسدددوم نف ددد ا  دددا تت ددد م ال دددت ات الج يددد ل  دددا ا دددر افدددراز و دددم 

                                        ال  او  ت  تت  م  ا   ا ال ت ات االصل ة.

                                          اأات ق دد  الحقددو  الع ن ددة  دد لك ق دد  الر ددون                          الرسددوم املتوج ددة  ددا تت دد م  دد  - 1

                      العقااقة  لى انوا  ا:

      . .         2000000                ا  ا   األ  -

                                                                  تت دددددد م  دددددد اأات ق دددددد  الحقددددددو  الع ن ددددددة والر ددددددون العقااقددددددة  ددددددا جم ددددددع العقددددددااات 

                                                                    الواقعددددة يدددد  متسقددددة امانددددة هددددجا  قدددداا واادددد  والعا ددددعة للحددددق او املر ونددددة مقا ددددا 

          نفس ال يا

                                                   ا تت دددددد م لددددددوا ح اجمال ددددددة او افراأيددددددة  ددددددالق وأ امل ونددددددة يدددددد                  الرسددددددوم املتوج ددددددة  دددددد  - 6

       . .         200000    .                           الاجا العقاا   ا  ا  قاا

                                                                الرسدددوم املتوج دددة  دددا تت ددد م  اددد  او  الصدددات  دددا الو دددا ق التالم ل دددة  دددا  دددا   - 2

       . . د        200000                                     اعة او  الصة ي تويى  ا  ا صفحة      

                    معامالت ت ل   وا الن:                                         الرسوم املتوج ة  ا معامالت      تا  ة و ا  - 4

                                                                      ددددا  ددددا ق دددد  او  ددددرمل او ق دددد  اات دددداي  او تددددرق ن ق ددددوأ يدددد  الاددددجا العقدددداا  او يدددد    -

    .      .         200000                            أفزر التاج ا او هجالت السا و 

          . .        200000                           ا  ا  قاا او اق م تل   -

                                                                     ددددا الشدددد اأات ال ددددن ت دددد ن  دددد م وجددددوأ ق دددد  و ددددا اللددددوا ح ال ددددل  ة  ددددا  ددددا  قدددداا     -

200000        . .          

                                                                   ددا الشدد اأات  تا يددد  مسا قددة صددوا ال دددحا   العقااقددة وال ددحا   التالم ل دددة   -

          . .        200000                                       لالصو   ا  ا  قاا                       

                                                               دددددددا  دددددددا ت ل ددددددد  او ا دددددددالن يجرقددددددده امددددددد ن الادددددددجا العقددددددداا   دددددددالول  لدددددددى التفقدددددددات   -

            . .        200000         امل فو ة  
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                           اقدددة والعدددرا   او اسدددوم الالشددد                                       الرسدددوم املتوج دددة  دددا مراجعدددة الادددجالت العقا  - 2

        200000                                                                دا  ددا  قدداا وذلددك  اال ددافة الدى السددا ع القددانو   املفددرو   لددى العددرا و 

. .          

                       اسوم افاأات نف  امللال ة  -

                                      ا  ش   العقااات ال ن يملال ا قا  م :  -

      ل رل                 200000                        ا  ا متسقة  قااقة   

                 ل رل                   2200000                                               ا  ا ق اء

      ل رل            2000000                                         ا  ا محاف ة

           ل رل               200000000                                            ا  ا ل تان

                                                                  ت فددددو الددددى التصدددد  اسددددوم وفدددداأات التفدددد  ال ددددن يقدددد م ا يددددالب الجامعددددات ال راز ددددا 

                              ا        للجامعة ال ن ينت ن الدها  تاءا لسلوها.

       ل ا ددددددددداله                                                       ت  دددددددددع لرسدددددددددم السدددددددددا ع املدددددددددال  الشددددددددد اأات وامل دددددددددتت ات  افدددددددددة املددددددددد  وا   - 5

                                                                                           3124 / 1 /  32           امل ا  ن ي       351  و      355                              واملتصو   لدها ي  القرااقا اقم 

                                                                  ت دددددتويى الرسدددددوم املقسو دددددة امل ن دددددة يددددد   ددددد ا الجددددد و    لصدددددا  يدددددا ع مدددددال   ق مدددددة   -

                                                              الرسددددم  لددددى االسددددت  اء الدددد   يسلدددد   موج دددده االستحصددددا   لددددى  ادددد  امل ددددتت ات 

                                                                 لدهدددا وااليددالع  لدددى الادددجالت العقااقددة والعدددرا   وذلدددك  اال ددافة الدددى السدددا ع        املشدداا ا

                              القانو   املتوج   لى االست  اء.

 ي  صت و  الع قتة.       املاية                               اما اذا تجاوزت ق مة   ه الرسوم 
ا
                  ال  ل رل ت فع نق ا
ا
                   

                                                                   اذا  انددد  املعاملدددة  ا دددعة لرسدددم   دددين واسدددم مقسدددوع يددد  رن وااددد  فتددد فع  ت  ددد  

 لصت و  الع قتة.           الرسوم الن 
ا
 نق ا

ا
                ب ة واملقسو ة معا

ا
     

ا
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                                                                                                    أحكام خاصة بالرسوم املتوجبة ع ى إش ال األمالك العامةأحكام خاصة بالرسوم املتوجبة ع ى إش ال األمالك العامة      ::                  والتسعون والتسعون                   الثانيةالثانية            املادة املادة 

    ن  ر رض و صوال استاتا  ة وملرل واا ل فق :
ا
                                             الفا
ا
     

أ م ددددددا تقدددددد يم يل ددددددات التق دددددد   واالسددددددتفاأل مددددددا الح ددددددم الاللدددددد  ل دددددد الت  -    ي                                                         تمدددددد ي

 مدددا               و ددد ا  ا مدددالي ال
ا
     حرقدددة وال رامددداتض املحددد أل يددد  الفقدددرل االولدددى مدددا ال تددد   امتدددا
ا
                                                      

                                                          : معالجدددددددة اا ددددددد ا  ه دددددددر القدددددددانو   ل مدددددددالي ال حرقدددددددة مدددددددا القدددددددانون اقدددددددم   33      املددددددداأل 

                                    ل تة ق  ر ما تااق   شر   ا القانون.       2032 /  46

                                                    % مددا هرامددات التددأ ر يدد  ت دد ي  اسددوم و دد ا  ا مددالي العامددة   10           تعفددؤ  ن دد ة  -

                                                 ومددددا ق دددداض  ددددرط ت دددد ي   دددد ه الرسددددوم يدددد  م لددددة ققصددددا ا سددددتة       2031          ددددا سددددتوات 

                               ق  ر ما تااق   شر   ا القانون.

        ملدددد ل  ددددالث       2023 و      2020                                         يمالددددا تق دددد   اسددددوم و دددد ا  ا مددددالي العامددددة لعددددام   -

                                ستوات أون قية هرامات قو فوا  . د

                                                                 يتوجد   لددى ا ملدعا  الددراه  ن  االسددتفاأل مدا  دد ا التق دد   تقد يم يلدد   سدد  

                                        صا ا ستة ق  ر ما تااق   شر   ا القانون.            ال  م لة قق

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

 ولدهددا ال رامددات ال ددن  اندد  معفددال م هددا وتتوجدد   لدهددا فا دد ل و دداف ة  معدد   
ا
                                                                     م ددافا
ا
     

1 .
ا
 % ستوقا
ا
        

   لددم       ال ددن      2020                                                       تحت دد  اسددوم و دد ا  ا مددالي العامددة  لددى قسددا  الفزددرل مددا العددام 

                                                                   يحصدددددددا فدهدددددددا وقفدددددددا    دددددددب  و ددددددداء  واوندددددددا اسدددددددتتاأا للقدددددددرااات الصددددددداأال  دددددددا وزاال 

                    ال ا ل ة وال ل يات.

                                                                يمالددا للم س ددات الشدداهلة ل مددالي العامددة ال حرقددة العا ددعة ل ددرق ة الدد  ا  -

                                                                      لدددى قسدددا  الدددر ح الحق قددد  تنظيدددا  ددد الت و ددد ا  ا مدددالي العامدددة ال حرقدددة العا دددد ل 

                                            ا   اء القا لة للتنظيا ما وااأااها ال توقة.             وما  ع   ما      2020            ما  ستة 

 

 

 



 19/1/2022                                        20222022  للعامللعام  العامةالعامة  املوازنةاملوازنة  قانون قانون   مشروعمشروع  

  

97 

                                                                                                  تحميل أص اب العالقة مصار ف أعمال التحديد والتحر رتحميل أص اب العالقة مصار ف أعمال التحديد والتحر ر      ::                                  الثالثة والتسعون الثالثة والتسعون             املادة املادة 

                                                                  يتحمددا قالددحاب العالقددة مصددااق  ق مددا  تح يدد  وتحرقددر العقددااات العا دد ل ل ددم   - 3

 ملا يل :
ا
        وذلك  فر  اسم مقسوع    ة مل ااة  ا  قاا وفقا
ا
                                            

 

 .(ل.لااااااااا  )الرساا

          302000000  2 م      1000             ققا ما م ااة   -

 

                   مل دددددون و م دددددماية قلددددد  

             ل رل ل تان ة
 

            2 م      1000    ما    -

  2 م            300000    الى   

                         ال ة مالي ن ل رل ل تان ة          100000000

           300000   ما   -

  2 م         3000000    الى   

                       ستة مالي ن ل رل ل تان ة          400000000

      2 م           3000000  ما  -

         وما فو  

                 شددددددددددددددددددرل ماليدددددددددددددددددد ن ل ددددددددددددددددددرل     000 0      300000

        ل تان ة

 

                                                                ون املال دددددد ن الدددددد يا لددددددم يح ددددددروا ق مددددددا  التح يدددددد  والتحرقددددددر   ددددددب  ه ددددددابهم قو     - 2

                                                                الدددددد يا تمتعددددددوا  ددددددا أفددددددع الرسددددددوم املسلو ددددددة تو ددددددع و دددددداال  لددددددى محا ددددددر التح يدددددد  

                                                                         العا  ل ل م  ق مة الرسوم املتوج ة  لدهم وال ي ر  مروا ال ما  لى   ا الرسم.

 

                                                                                                    ماانح  املؤسسااات التاا  توقفاام عااس العماال بشااكل نهااائي نتيجااة ماانح  املؤسسااات التاا  توقفاام عااس العماال بشااكل نهااائي نتيجااة       ::                  والتسااعون والتسااعون                   الرابعااةالرابعااة            املااادة املااادة 

                                                                                                                            إنفجار مرفر بيروت إاا عادت إلى مزاولة أعمالها مس جديد، حس  مس إنفجار مرفر بيروت إاا عادت إلى مزاولة أعمالها مس جديد، حس  مس 

                                                     امل الير بة ع ى أرباحها: امل الير بة ع ى أرباحها:

 

    نددددد  ر ددددرض ت دددددتف   امل س ددددات ال دددددن توقفدددد   دددددا العمددددا  شدددددملا نهدددددا   
ا
                                                           الفددددا
ا
    

                               اولدددة ق مال دددا مدددا ج يددد  مدددا ا دددم مدددا                                         نت جدددة انفجددداا مرفدددأ   دددروت وذا  ددداأت ولدددى م  

  .    2021 و      2022  ض     2023                                    اما ال رق ة  لى قا اا ا  ا ا  وام 

 

                                                                تحددددد أ  تددددد  االقت ددددداءض أقدددددا ق تس  دددددق  ددددد ه املددددداأل  موجددددد  قدددددراا يصددددد ا  دددددا وزقدددددر 

        املال ة.
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                                                                                                إعفااااء الشااار ات الدامجاااة ماااس ضااار بة الااادخل ع اااى األربااااح إعفااااء الشااار ات الدامجاااة ماااس ضااار بة الااادخل ع اااى األربااااح       ::                                  الخامساااة والتساااعون الخامساااة والتساااعون             املاااادة املاااادة 

                                        ملدة محددة وضمس شروإملدة محددة وضمس شروإ

     

    ندددددد  ر ددددددرض ت ددددددتف    الشددددددر ات ال امجددددددةض ملدددددد ل 
ا
                                          الفددددددا
ا
               سددددددتوات مددددددا تددددددااق     1    

                                                                الددددد مجض مدددددا ا دددددم  لدددددى  امدددددا  دددددرق ة الددددد  ا  لدددددى ا ا دددددامل  لدددددى قن ال ي قددددد  ذلدددددك 

                                                                 الح ددددم مددددا ال ددددرق ة  لددددى مجمددددوع ق مددددة اقسددددما  الشددددر ت ن ال امجددددة واملت مجدددددة 

            املت مجددة ولددى                                                        و ددرط قن ت ددتمر الشددر ة ال امجددة يدد  اسددت  ام م ددت  م  الشددر ة 

                                                          جاندددددددد  م ددددددددت  مدهاض ملدددددددد ل ال تقددددددددا  ددددددددا  ددددددددالث سددددددددتواتض و ددددددددرط قن ال يقددددددددا  دددددددد أ 

                                                                امل ددددت  م ن يدددد   ددددا  ددددر ة  تددددااق  الدددد مج  ددددا  م ددددةض وقن ال تقددددا ق مددددة ا صددددو  

            . . ) م دددددة                 32000000000000                                           ال ا تدددددة املاأيدددددة يددددد   دددددا م همدددددا  تدددددااق  الددددد مج  دددددا 

                           شر مل اا  ل رل ل تان ة(.

                                                   املت مجدة مددا ا ددم  لدى  امددا ال ددرق ة  لدى قا اا ددا املحققددة                    مدا ت ددتف   الشددر ة 

                                   ال  ال تة ال ن اصا فدها اان ماج .

                                                            ت قؤ ا ا امل التاتجة  ا اان ماج  ا عة لل رق ة  لى التوزيعات.

                                               ي ت    ما ن    ه املاأل املصااد وامل س ات املال ة.

            صددددد ا  دددددا وزقدددددر                                                     تحددددد أ  تددددد  ااقت ددددداءض أقدددددا ق تس  دددددق  ددددد ه املددددداأل  موجددددد  قدددددراا ي

        املال ة.

 

                                                                                                إعفاااااء فوائااااد الودائاااات الجدياااادة بااااالعمالت االجن يااااة لاااادى إعفاااااء فوائااااد الودائاااات الجدياااادة بااااالعمالت االجن يااااة لاااادى       ::                                  السادسااااة والتسااااعون السادسااااة والتسااااعون             املااااادة املااااادة 

                                                                املصارء مس الير بة ملدة خمس سنواتاملصارء مس الير بة ملدة خمس سنوات

 

    نددددد  ر ددددرض تعفدددددؤ مدددددا  ددددرق ة املددددداأل 
ا
                                 الفددددا
ا
      2001 /   612               مددددا القدددددانون اقدددددم     23    

              لعمالت ا جتب ددددة                                                        وتعددد يالاهاض ملدددد ل  مددددس سددددتواتض الفوا دددد  التاتجدددة  ددددا الوأا ددددع  ددددا

                                                                 ال دددددن يدددددتم ويددددد ا  ا  دددددال  فزدددددرل  مدددددس سدددددتوات مدددددا تدددددااق   شدددددر  ددددد ا القدددددانون لددددد   

 قو مددددا  ددددال  تحوقددددا مصددددري  مددددا قادددد  املصددددااد 
ا
                                     املصددددااد العاملددددة يدددد  ل تددددان نقدددد ا
ا
                            

                    العاملة  ااج ل تان.
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        7777  //    0,0,                              مااااااس القاااااانون رقاااااا  مااااااس القاااااانون رقاااااا          0,0,                  ماااااس املاااااادة ماااااس املاااااادة       00                        تعاااااديل البنااااااد تعاااااديل البنااااااد       ::                                  الساااااابعة والتسااااااعون الساااااابعة والتسااااااعون             املاااااادة املاااااادة 

                                                                                  وتعديالته )قانون الرسوم والعالوات البلدية(وتعديالته )قانون الرسوم والعالوات البلدية(            77,,77,,  //  77  //    2,2,          تار  تار  

 

      77,, / 7 /  2,     تاااااااااار      77 /  0,               مااااااااس القااااااااانون رقاااااااا      0,         مااااااااس املااااااااادة    0           لعاااااااادل البنااااااااد 

 ملا ي  :
 
        وتعديالته )قانون الرسوم والعالوات البلدية( وفقا
 
                                              

 

                                            ا  ن ة املش ولة ما ال ولة مت  تااق  و  ال ا.  - 2
 

                             امددددددددددددة متدددددددددددد  تددددددددددددااق  و دددددددددددد ال ا ول ايددددددددددددة                              ا  ن ددددددددددددة املشدددددددددددد ولة مددددددددددددا امل س ددددددددددددات الع  - 4

                                وال ت زرأ الرسوم ال ن س ق أفع ا.      2023 /  32 /  13
 

                                                              ال تساااااتفيد ماااااس هااااارا اإلعفااااااء الجهاااااات التااااا  تساااااتفيد ماااااس اإلعفااااااءات املمنوحاااااة 

                 للمؤسسات العامة.

 

            77,,77,,  //  77  //    2,2,            تااار   تااار           7777  //    0,0,                              مااس القااانون رقاا  مااس القااانون رقاا          7070                        تعااديل املااادة تعااديل املااادة       ::                                  الثامنااة والتسااعون الثامنااة والتسااعون             املااادة املااادة 

                                            سوم والعالوات البلدية(سوم والعالوات البلدية(                                        وتعديالته )قانون الر وتعديالته )قانون الر 

 

عااااااادل املاااااااادة ثماااااااانون ماااااااس القاااااااانون رقااااااا  
ُ
                                ت
ُ
                       )قاااااااانون الرساااااااوم والعاااااااالوات     77 /  0, 

 ملا ي  :      77,, / 7 /  2,      تار             البلدية(
 
        وفقا
 
     

 

                                                                    تعفدددؤ مدددا اسددد ن و شددداء وصددد انة املجدددااقر وا اصدددفة مت مدددة ا مدددم املتحددد ل وفرو  دددا 

                       والو االت املتب قة   ها.
 

           ما تعفؤ:
 

                                لة ما ال ولة مت  تااق  و  ال ا.             ا  ن ة املش و   - 3
 

                                                          ا  ن ددددددددددددة املشدددددددددددد ولة مددددددددددددا امل س ددددددددددددات العامددددددددددددة متدددددددددددد  تددددددددددددااق  و دددددددددددد ال ا ول ايددددددددددددة   - 2

                                  ض وال ت زرأ الرسوم ال ن س ق أفع ا.    2023 /  32 /  13
 

                                                              ال تساااااتفيد ماااااس هااااارا اإلعفااااااء الجهاااااات التااااا  تساااااتفيد ماااااس اإلعفااااااءات املمنوحاااااة 

                 للمؤسسات العامة.
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                                                                                          اء مؤقم لتساديد الرسا  عاس  ال تارخيص لسايارة معادة اء مؤقم لتساديد الرسا  عاس  ال تارخيص لسايارة معادة       إعفإعف    : :                   والتسعون والتسعون                             املادة التاسعة املادة التاسعة 

          20222022  وو            ,202,202                                                لليجار مس ال ير عس سنت  لليجار مس ال ير عس سنت  

 

 مددددا الرسدددم الدددوااأ يدددد  ال تددد  
ا
عفدددؤ م قتدددا

ُ
                          ت

ا
         

ُ
 املتعلدددق  رسدددوم الزددددرا       4 

ا
                       مدددا ساأسددددا
ا
        

                                                            العاصدددددددددة يددددددددد  جددددددددد و  الرسدددددددددوم املفرو دددددددددة  لدددددددددى م تلددددددددد  قندددددددددواع املر  دددددددددات اآلل دددددددددة 

      تددددااق       261                       دددد ر الج يدددد  )قددددانون اقددددم            مددددا قددددانون ال     632                     املتصددددو   ل دددده يدددد  املدددداأل 

                                                            (ض ال ددددد ااات ال دددددن تملال دددددا و ددددداالت تدددددأج ر ال ددددد ااات ملمااسدددددة ق مال دددددا     2032 /  30 /  22

    .      2022 و      2023         ا ست ن 

 

                                                                        رفت نسب االستثمار    املناطق الصناعيةرفت نسب االستثمار    املناطق الصناعية    : :           املائةاملائة            املادة املادة 

 

    ندد  ر ددرض وملدد ل  ددالث سددتوات مددا تددااق   شددر  دد ا القددانونض ترفددع  ن دد ة 
ا
                                                                 الفددا
ا
    

                                الصتا  ة  لى ا ااي ن الل تان ة.                              ض  افة     االست ماا ي  املتايق  ٪  20
 

                                                                    تحدد أ أقدددا ق تس  دددق  ددد ه املددداأل  موجددد  قدددراا يصددد ا  دددا وزااء الصدددتا ة وا  ددد ا  

                       العامة والتقا واملال ة.

 

 رقاا          0000                        إل اااء املااادة إل اااء املااادة       ::                      املائااة وواحااداملائااة وواحااد            املااادة املااادة 
 
 رقاا  مااس القااانون النافاار ح مااا
 
     مااس القااانون النافاار ح مااا
 
                           
 
            20202020  //  00  //  00            تااار   تااار         ,,                      

      ( (         20202020                                                  مة واملوازنات امل  قة لعام مة واملوازنات امل  قة لعام                           )املوازنة العا)املوازنة العا

  

         التافددد           القدددانون     مددا    12       املددداأل      تلغددى
ا
 االمددا
ا
        العامدددة          )املوازندددة      2020 / 1 / 2       تددااق    4     اقدددم      

        التال :        الت         ها         وي تعا    (    2020      لعام        امللحقة           واملوازنات
  

           الل تان ة:          الل رل        ت تويى

               الل تان ة.        لل ولة      تعوأ      ال ن       الحص  -

         والرسوم.         ال را   -

       م تلددددد         دددددر            الل تان دددددة        ال ولدددددة        تقددددد م ا      ال دددددن         العددددد مات       قندددددواع     دددددا     دددددا        ال ددددد الت -

          املددددددد االض     قو         املمولدددددددة     قو          اململو دددددددة         امل س دددددددات       قندددددددواع
ا
  ل دددددددا
ا
      قو       

ا
 ج   دددددددا
ا
      ووذا        ق ل ددددددداض    مدددددددا       

      عددو       ل دد الت          الن دد ة        قجتب ددة       ملددة      ددأ            الل تان ددة        الل ددرل        معاألددة         ال ددروال       اقت دد 

      ذلك        ف ملون           الع ماتض
ا
 ول ام ا
ا
          

ا
 وفقا
ا
       ل تان.      مصرد        يح أ ا   ن   ال           للت ع رل      
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     يل :    ما        الفقرل       ه       قاملام    ما  ُ      ُي ت   
 

 
 
 أوال
 
          ا جتب دددددةض          دددددالعمالت        املحددددد أل           الل تان دددددة        لل ولدددددة      تعدددددوأ      ال دددددن         وا ا دددددامل       الحصددددد    :   

        و  ع ا.            ومشتقااهما         وال از        التف          است راج      قساع    ما        ال ولة       حصة
 

 
 
 ثانيااااا
 
          والفوا ددددد        دددد ات     والعا           واايددددراأات         الرواتدددد       لددددى         املتوج ددددة         والرسددددوم         ال ددددرا     :     

      ا   :      و لى          ا جتب ةض          العمالت          م تحقدها     ولى         العا  ل

         ا جتب ة.          العمالت         امل فو ة           وملحقااها         وا جوا         الروات       لى         املتوج ة         ال رق ة -

      2001 /   612     اقدددددددم          القدددددددانون     مدددددددا    23       املددددددداأل       قاملدددددددام        موجددددددد          املتوج دددددددة         ال دددددددرق ة -

           االسدددتمراا       لج دددة   (    2001      لعدددام        امللحقدددة           واملوازندددات        العامدددة         املوازندددة         )قدددانون            وتعددد يالاها

          ال رق ة        اقتساع    ي 
ا
 وفقا
ا
        الح اب.      لتوع      

        املددددام      وفقددددا         ا جتب ددددة         املتقولددددة        ا مددددوا       امو          ويددددراأات      لددددى         املتوج ددددة         ال ددددرق ة -

           ال  ا.        رق ة        قانون     ما        ال الذ       ال اب

           ال زرول ددددددددددة         الحقددددددددددو         صدددددددددداا ة         الشددددددددددر ات      لددددددددددى         املتوج ددددددددددة         والرسددددددددددوم         ال ددددددددددرا   -

        املش لة.          زرول ة  ال         الحقو         صاا ة          والشر ات

           امل افرقا     ا         امل اأال      اسوم -
ا
  حرا
ا
       

ا
 وجوا
ا
         ا م ر  .           ال والا       

            والقتصددددددل ات          ال  اسدددددد ة          املفو دددددد ات        أوا ددددددر           ت ددددددتوفدها      ال ددددددن          القتصددددددل ة        الرسددددددوم -

      ال ددن        املحل ددة          العملددة     قو          ا جتب ددة          ددالعمالت           وسددت فام ا     يددتم     ا ددذ        العددااج    يدد            الل تان ددة

        م ام ا.       تصل ة   الق     قو           ال  اس ة         املفو  ة      فدها       تماا 

  .       املسااات      اسوم -

         الوزااء.      مجلس     ا       يص ا          قراا          تح ي  ا     يتم       واسوم        را       قية -

 

 
 
 ثالثاااااااااا
 
        وسددددددددددا ر         العامدددددددددة          وامل س ددددددددددات        العامدددددددددة         ااأااات       لصددددددددددالل         املتوج دددددددددة        ال دددددددددد الت   :     

                 الل تان ة.         ا ااي ن       ااج        املق مة         الع مات     ا       العام          القانون        قملعا 
 

                                 املاأل  موج  قراا ما وزقر املال ة.                                   تح أ  ت  ااقت اءض أقا ق تس  ق   ه
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            ,200,200  //  ,,  //  00            تاااار   تاااار               ,200,200  //      280280                                    ماااس القاااانون رقااا    ماااس القاااانون رقااا    00                          تعاااديل املاااادة  تعاااديل املاااادة        ::                        املائاااة واثنااااناملائاااة واثناااان            املاااادة املاااادة 

          20,020,0  //  00  //    0,0,            تار   تار               20,020,0  //      280280    ّ                   ّ               املعّدل بالقانون رق  املعّدل بالقانون رق      ( (                         )طابت املختار)طابت املختار

 

                              )قددددانون يددددا ع امل تدددداا( وتصدددد ح  مددددا       2003 /     221               مددددا القددددانون اقددددم    1   ي        تعدددد ي  املدددداأل 

 :    يأت 

 

  :                         تترلف موارد الصندوق مس

ُ                       يدددا ع ُيددد  ى يدددا ع امل تددداا  ق مدددة  - ,                                      . . )  م دددة رالد ل دددرل ل تان دددة(ض و لدددى      25000     

                                                                     ددا م تدداا قن يلصددق السددا ع  لددى جم ددع املعددامالت واافدداأات واملصدداأقات الصدداأال 

                                                                     تددددددهض  مدددددددا  لدددددددى ااأااات العامدددددددة  وامل س ددددددات العامدددددددة وال لددددددد يات و افدددددددة املراجدددددددع 

                                                      اسددددددتالم املعددددددامالت الصدددددداأال  ددددددا ق  م تدددددداا وذا لددددددم تت ددددددما السددددددا ع             املعت ددددددة  دددددد م

 .      امل تاا

                                                                    تدددددتم ي ا دددددة السدددددا ع    دددددراد وزاال املال دددددة وفدددددق ا صدددددو  املت عدددددة اصددددد اا السوا دددددع 

  .                            املال ة ولصالل وأاال الصت و  

ا مجلدددددددس وأاال الصدددددددت و  ق ول دددددددا  عددددددد   - 2                                ي                                امل دددددددا  ات وال  دددددددات واملدددددددتح ال دددددددن يقدددددددري

 .         وال ل يات                      موافقة وزقر ال ا ل ة

دددددلة مدددددا امل تدددددااقا وال دددددن يقري دددددا مجلدددددس وأاال الصدددددت و   عددددد   - 0               ي                        ي                          اال دددددزرا ات املحصي

 .                               موافقة وزقر ال ا ل ة و ال ل يات

 .                                 م ا مات وزاال ال ا ل ة وال ل يات" - 0

 

            ,200,200  //  ,,  //  00            تااااار   تااااار               ,200,200  //      280280                                    مااااس القااااانون رقاااا    مااااس القااااانون رقاااا    00                          تعااااديل املااااادة  تعااااديل املااااادة        ::                      املائااااة وثالثااااةاملائااااة وثالثااااة            املااااادة املااااادة 

          20,020,0  //  00  //    0,0,            تار   تار               20,020,0  //      280280                نون رق  نون رق      ّ           ّ       املعّدل بالقااملعّدل بالقا                              )طابت املختار()طابت املختار(
  

عددددددد ي  املددددددداأل "
ُ
  ي         ت
ُ
                        ي  )قدددددددانون يدددددددا ع امل تددددددداا( املعدددددددد ي        2003 /   221                 " مدددددددا القدددددددانون اقدددددددم  6 

 :              وتص ح  ما يأت       2036 /   220          القانون 

   تم امل تاا  
ا
 مم واا

ا
            يملون ولصا  يا ع امل تاا ول ام ا

ا
       

ا
                              . 
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      فددددددددداأات                                                       وذا امتتدددددددددع امل تددددددددداا  دددددددددا ولصدددددددددا  يدددددددددا ع امل تددددددددداا  لدددددددددى املعدددددددددامالت واا   - 2

ا                                                                    ي  واملصددددددداأقات الصددددددداأال   تدددددددهض  لدددددددى وأاال الصدددددددت و  توج ددددددده ونددددددد اا لدددددددهض ووذا تالدددددددري

                                                                   االمتتدداع يحددرم مددا  عددو قو  ددا تقدد يمات الصددت و   قددراا يصدد ا  ددا مجلددس وأاال 

 .        الصت و  

  املدددددام املدددددداأل  - 1
ا
             ق( ي ددددداع يددددددا ع امل تددددداا ولددددددى ال ا ددددددة املدددددر   ل ددددددم وفقددددددا
ا
   مددددددا     22                                             

     3142 / 5 / 2       تااق     42                    املرسوم اال زرا   اقم 

                                                                        يجدوز قن ي دداع يددا ع امل تداا م ا ددرل ولددى امل تددااقا قو اوا د  امل تددااقا يدد  ل تددان   (   ب

 .                                                               واسسة قم ن الصت و  التا ع للصت و  التعاو   للم تااقا ي  ل تان

                                                               ي ددددتف    ا ددددة السوا دددددع املر صدددد ن وامل تددددااقا واوا ددددد  امل تددددااقا مددددا جعالدددددة   (   ت

 مددددا قصددددا السوا ددددع امل ددددلمة ل ددددم                             % مددددا ق مددددة السوا ددددع تح ددددم ل ددددم 2      قدددد ا ا 
ا
                           سددددلفا
ا
    

  املام املاأل 
ا
             وفقا
ا
 . "    3142 / 5 / 2      تااق      42                   ما املرسوم اال زرا       26    

 

                                                                                                        تعديل مدة صالحية جواز السفر اللبناني والرسوم املتوجبةتعديل مدة صالحية جواز السفر اللبناني والرسوم املتوجبة      ::                        املائة وأربعةاملائة وأربعة            املادة املادة 

          ) املوازنددددددددة       2031 /  02 /  13      تددددددددااق       366                                   تعدددددددد    املدددددددداأل العشددددددددرون مددددددددا القددددددددانون اقددددددددم 

                                (ض مددددددد ل صدددددددالا ة جدددددددواز ال دددددددفر والرسدددددددوم       2031                 زندددددددات امللحقدددددددة لعدددددددام             العامدددددددة واملوا

                        املتوج ة  ل ه  ح ذ تص ح:

                )تت ددددد م الجددددددوازات       3145 /  03 /  05      تددددددااق      45 /  33               مددددددا القدددددانون اقدددددم    2           تعددددد   املددددداأل 

      3155 /  02 /  03      تددددددددددددااق      55 /  64               مددددددددددددا القددددددددددددانون اقددددددددددددم    6                        ال ددددددددددددفر الل تان ددددددددددددة( واملدددددددددددداأل 

           وتع يالاها:

                )تت ددد م الجدددوازات       3145 /  03 /  05      تدددااق      45 /  33   قدددم              مدددا القدددانون ا    2           تعددد   املددداأل   -  ق 

                                    ال فر الل تان ة(  ح ذ تص ح  التال :

 لسلدددد  امل ددددت    ض 
ا
                يعسددددؤ جددددواز ال ددددفر ملدددد ل  مددددس سددددتوات قو  شددددر سددددتوات وفقددددا
ا
                                               

                     وق    لقاء اسم ج ي .

          وتعدددددددد يالاها       3155 /  02 /  03      تددددددددااق      55 /  64               مددددددددا القددددددددانون اقددددددددم    6           تعدددددددد   املدددددددداأل   –  ب 

                    ح ذ تص ح  التال :
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                               اسوم وص اا جواز ال فر  ما يل :      تح أ
 

 نوع الرس  الرس  املقترح

 جواز سفر :

              ملدة خمس سنوات

              ملدة عشر سنوات

 

 

    ل.ل             00.000,

    ل.ل           0002000.,

 

                                            تعديل وإضافة رس  جديدتعديل وإضافة رس  جديد      ::                      املائة وخمسةاملائة وخمسة            املادة املادة 

      ُ                                                             يعددد   وُق ددداد الدددى الجددد و  املتعلدددق  تح يددد  ق مدددة الرسدددوم امل دددتوفال  دددا جدددوازات 

 مم دددددظل ض املتصدددددو      هدددددا يددددد  الجددددد و  اقدددددم /            ال دددددفر ال دددددن ت
ا
                                      حمدددددا قاقامدددددا
ا
        / امللحدددددق  1          

          ات امللحقدددة                              )قدددانون املوازندددة العامدددة واملوازنددد      2001 /  30 /  10      تدددااق       612              القدددانون اقدددم 

           (ض ما يل :    2001     لعام 
 

 )بالليرة اللبنانية( 

 الرس  املقترح الف ة النص القانوني موضوع التعديل نوع الرس   

         جاااااااااااااااااااااااااااواز سااااااااااااااااااااااااااافر   ,

      ي ملااااااااااااااااااااااااادة      لبنااااااااااااااااااااااااان

          خمااااااااااس ساااااااااانوات 

 
 
 يحمااااااااااااااااااااااال رقماااااااااااااااااااااااا
 
         

 
 
 مميزا
 
      

    ,0 /  77               مااااااااااس القااااااااااانون رقاااااااااا     0           تعاااااااااادل املااااااااااادة 

        / امل  اااااق  ,                           وتعديالتااااه ال ساااايما الجااااادول رقاااا /

     0,2 /    2002    رقااا        2002                    بقاااانون موازناااة العاااام 

                      / امل  ااااااااق بقااااااااانون موازنااااااااة  ,             والجاااااااادول رقاااااااا  /

    0,8 /    2000    رق        2000      العام 

 000.000., مس الف ة األولى

 200.000., مس الف ة الثانية

2  

  

         جاااااااااااااااااااااااااااواز سااااااااااااااااااااااااااافر 

               لبناااني ملاادة عشاار 

           سااااااااااانوات يحمااااااااااال 

 
 
 مميزا

 
  رقما

 
      

 
     

    ,0 /  77               مااااااااااس القااااااااااانون رقاااااااااا     0           تعاااااااااادل املااااااااااادة 

        / امل  اااااق  ,                           وتعديالتااااه ال ساااايما الجااااادول رقاااا /

     0,2 /    2002    رقااا        2002                    بقاااانون موازناااة العاااام 

                      / امل  ااااااااق بقااااااااانون موازنااااااااة  ,             والجاااااااادول رقاااااااا  /

    0,8 /    2000    رق        2000      العام 

 2.000.000 مس الف ة األولى

 000.000., مس الف ة الثانية

 تحدد األرقام املميزة وف اتها بقرار مس مدير عام األمس العام .
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                                                  (، )رساوم الفاراو واالنتقاال (، )رساوم الفاراو واالنتقاال   22                                  ( مس الجدول رق  )( مس الجدول رق  )  ,,                                  تعديل البند رق  )تعديل البند رق  )      ::                    املائة وستةاملائة وستة            املادة املادة 

    ، ،         ,0,,,0,,  //    2,2,  //    7,7,            تااااار   تااااار           2020                                                                          النساااا ية( امل  ااااق، باملرسااااوم اإلشااااترا   رقاااا  النساااا ية( امل  ااااق، باملرسااااوم اإلشااااترا   رقاااا  

                            ، وتعديالتهما.، وتعديالتهما.        ,0,,,0,,              حز ران حز ران         2,2,            تار   تار             07,07,                        إلشترا   رق  إلشترا   رق                    واملرسوم اواملرسوم ا

 

                                  (ض )اسدددددوم الفددددددرا  واالنتقدددددا  الن ددددددب ة(  2                 ( مدددددا الجدددددد و  اقدددددم ) 3                يعددددد   ال تددددد  اقددددددم )

                       ض واملرسددوم اا ددزرا   اقددم     3111 /  32 /  35      تددااق      20                            امللحددقض  املرسددوم اا ددزرا   اقددم 

                                 ض وتع يالاهماض  ح ذ يص ح  ما يل :    3121       ا قران     32      تااق       365

 

 معدل الرس  بامل ة الرس  أسا  نوع املعاملة

                              فدددرا  ادددق    دددن  قددداا   دددال  ع )مدددا  - 3

                          ا ا وقاد و  ع الوفاء(

 1                    ق مة العقاا قو الحق

 

                                              تلغى جم ع التصو  ال ن تتعاا  مع ن    ه املاأل.

 

 أو اإلنشاااءات، العقااارات       ::                      املائااة وساابعةاملائااة وساابعة            املااادة املااادة 
 
 أو اإلنشاااءات، العقااارات إعفاااء مااس رسااوم قيااد اإلنشاااءات أقساااما
 
                       إعفاااء مااس رسااوم قيااد اإلنشاااءات أقساااما
 
                                                        
 
                                 

                                                                                                             اناااام  اااا  طااااور اإلنشاااااء أو اإلنجاااااز وتيااااررت نتيجااااة إنفجااااار مرفاااار  اناااام  اااا  طااااور اإلنشاااااء أو اإلنجاااااز وتيااااررت نتيجااااة إنفجااااار مرفاااار           التاااا  التاااا  

                                                                    واإلعفاء مس ال صول ع ى رخصة ترمي .واإلعفاء مس ال صول ع ى رخصة ترمي .            20202020      آب آب       00                  بيروت    بيروت    

 

 قو اا شدددداءاتض العقددددااات ال ددددن  اندددد  يدددد  
ا
                                    تعفددددؤ مددددا اسددددوم ق دددد  اا شدددداءات قق دددداما
ا
                                

      ض  لدددى     2020   رب    6                                                       يدددوا اا شددداء قو اانجددداز وت دددرات نت جدددة ونفجددداا مرفدددأ   دددروت يددد  

                                                                   ت ددم وفدداأل مددا الجددي  الل تددا   الدد   قجددر  واصدداء ل  ن ددة املت ددرال ت بدد  قن     قن

                                                                   العقدددداا امل ددددتف    ددددو مددددا  ددددما العقددددااات املت ددددرال مددددا اانفجدددداا  شددددملا ال يمال هددددا 

.
ا
 ما انجاز  مل ة ق   اال شاءات قق اما
ا
                                   

 

                                                               مددددا تعفددددؤ  دددد ه العقددددااات مددددا الحصددددو   لددددى ا صددددة تددددرم م وي ددددتعا   ددددا  دددد ه 

      سدددددتوات     30                                          مدددددا م تددددد   مددددد    قو معمددددداا  ل يددددده   دددددرل ت قددددد   دددددا               الر صدددددة   فددددداأل 

 فدهددددددا قن ال تدددددداء متدددددد ن وصددددددالل 
ا
                           مصدددددد قة مددددددا نقا ددددددة امل ت سدددددد ن يدددددد    ددددددروت متع دددددد ا
ا
                                       

         للزرم م.
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            ,,20,,20  //      0,80,8            تاااااار   تاااااار             00,00,                              ماااااس القاااااانون رقااااا  ماااااس القاااااانون رقااااا          0,0,                              إل ااااااء ناااااص املاااااادة إل ااااااء ناااااص املاااااادة       ::                          املائاااااة وثمانياااااةاملائاااااة وثمانياااااة            املاااااادة املاااااادة 

                        ر ماااس الجااادول ر ماااس الجااادول         م ااار م ااار         2020                                (، وتعاااديل البناااد (، وتعاااديل البناااد         ,,20,,20                                            )املوازناااة العاماااة للعاااام )املوازناااة العاماااة للعاااام 

              )قااااانون )قااااانون             8,,,8,,,  //  77  //  00            تااااار   تااااار           8,8,                                                      امل  ااااق باملرسااااوم اإلشااااترا   رقاااا  امل  ااااق باملرسااااوم اإلشااااترا   رقاااا        ,,        رقاااا  رقاااا  

                                    رس  الطابت املال (رس  الطابت املال (

  

                )املوازنددددددة العامددددددة       2031 /   132      تددددددااق       366               مددددددا القددددددانون اقددددددم     40              يلغددددددى ندددددد  املدددددداأل 

              امللحددددددددق  املرسددددددددوم    3                   مالددددددددرا مددددددددا الجدددددددد و  اقددددددددم     26               (ض ويعدددددددد   ال تدددددددد      2031      للعددددددددام 

                                        )قانون اسم السا ع املال ( ل ص ح  ما يل :    42  31 / 5 / 2      تااق      42             اا زرا   اقم 

 

26    

      مالرا 

                                                 ق: املعددامالت ال ددن تقدد م يدد  وزاال العااج ددة وامل زددر  ن 

                                  واافاأات واملصاأقات ال ن تص ا   ها
 

                                      ب: صددددددوال و ددددددراج الق دددددد  مددددددا هددددددجالت الق دددددد  و ددددددا 

                                  و  قة زواج قو والأل قو يال  قو وفال

220000        . .      

 

 

300000        . .      

 

                                                                                                        مااااانح وز ااااار املالياااااة والاااااوزراء املختصاااااين صاااااالحية مؤقتاااااة لتعاااااديل مااااانح وز ااااار املالياااااة والاااااوزراء املختصاااااين صاااااالحية مؤقتاااااة لتعاااااديل       ::                    ملائاااااة وتساااااعةملائاااااة وتساااااعة  اا            املاااااادة املاااااادة 

                                                                                                    التنزيالت والشطور والنسب املتعلقة باليرائب والرسوم:التنزيالت والشطور والنسب املتعلقة باليرائب والرسوم:
  

    نددددد  ر دددددرض و صدددددوال وسدددددتاتا  ةض يمدددددتح وزقدددددر املال دددددة  الن ددددد ة لل دددددرا   
ا
                                                                الفدددددا
ا
    

      امل ددددددددت                                                                   والرسددددددددوم ال ددددددددن تحقق ددددددددا وتحصددددددددل ا وزاال املال ددددددددةض ووزقددددددددر املال ددددددددة والددددددددوزقر 

                                                                    الن ددددد ة ل دددددا ر الرسدددددوم ا  دددددر ض ملددددد ل سدددددنت ن مدددددا تدددددااق  نفددددداذ  ددددد ا القدددددانون ادددددق 

                                                                 تعددددد يا التندددددظيالت والشدددددسوا والن ددددد  املتعلقدددددة  تلدددددك ال دددددرا   والرسدددددوم  موجددددد  

 ولى مقت  ات الو ع ااقتصاأ  و   ة التجعم.
ا
                                         قرااات تص ا   هم وستتاأا
ا
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            تار   تار           7070                                                                          ادة الثامنة والعشرون مس القانون رق ادة الثامنة والعشرون مس القانون رق                                   إضافة بند  إلى املإضافة بند  إلى امل      ::                      املائة وعشرةاملائة وعشرة            املادة املادة 

                                                              دارة املتكاملة للنفايات الصلبة(دارة املتكاملة للنفايات الصلبة(        )اإل )اإل           20,720,7  //    0,0,  //    0,0,

  

         20,7 /  0, /  0,      تار       70                                                يياء إلى املادة الثامنة والعشرون مس القانون رق 

                                                 )اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة(، البند التال :
 

                الرسوم التال ة: - 3

  ة لت س ة  لفة جمع التفايات ونقل ا  سر  فعالة.                        اسوم م ا رل لألأاال املحل                                              

  اسدددددوم ه دددددر م ا دددددرل للع قتدددددة لت س دددددة  لفدددددة مرالدددددة معالجدددددة التفايدددددات الصدددددل ة                                                                 

                                                                         والددددت ل  ال هددددا   م هدددداض  لددددى قن يصددددااض  الن دددد ة لددددألأااات املحل ددددة ال ددددن تتددددولى  دددد ه 

 للمدددددداأل التاسددددددعة مددددددا  دددددد ا القددددددانونض و ددددددافة  دددددد
ا
 تس  قددددددا

ا
 قو ج   ددددددا

ا
                                       املرالددددددة  ل ددددددا

ا
       

ا
         

ا
    ه            

                                           الرسوم  لى اصاها ما الصت و  ال ل   امل تقا.
 

 لالم ددة قو نو  ددة التفايدات املتتجددة  ددال  تصددن ع ا 
ا
                                            اسدوم  لددى  عددو املتتجدات   دد ة
ا
                         

 مل  ق م  ول ة املتتج.
ا
                    قو ما جراء است  ام ا وذلك تس  قا
ا
                                 

 

              تاااار  تاااار          8787                              ماااس القاااانون رقااا  ماااس القاااانون رقااا          ,2,2                  ماااس املاااادة ماااس املاااادة       ,,                        تعاااديل البناااد تعاااديل البناااد       ::                                    املائاااة وال ادياااة عشاااراملائاااة وال ادياااة عشااار            املاااادة املاااادة 

                                                      )قانون حماية نوعية الهواء()قانون حماية نوعية الهواء(            20,720,7  //  00  //    0,0,

  

       )قااااانون       20,7 / 0 /  0,      تااااار       87               مااااس القااااانون رقاااا      ,2         مااااس املااااادة    ,ُ   ّ        ُلعااااّدل البنااااد 

ُ              حماية نوعية الهواء(، بحيث ُيصبح كما ي   :                            
 

ث  - 3   م دددد ق )امللددددوي
ا
            ي   مددددال
ا
   ض    2002 /   666                                يدددد فع( املتصددددو   تدددده يدددد  القددددانون اقددددم   –   

        املحددد  ض        لل دددواء         تلوقثهدددا      أاجدددة     ددد  ا        املصددداأا          ان عا دددات      لدددى        تصدددا        اسدددم  ُ    ُيفدددر 

         واملال دددددددة        ال ي دددددددة       وزااء        اقزدددددددرامل      لدددددددى      ا  تددددددداءا          الدددددددوزااء      مجلدددددددس    يددددددد   ُ    ُيت ددددددد          مرسدددددددوم      وذلدددددددك

           وال ل يات.           وال ا ل ة
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                                                        لسااايارات واملركباااات ديااار امللوثاااة لسااايارات واملركباااات ديااار امللوثاااة                                             إعفااااء جزئاااي ماااس الرساااوم لإعفااااء جزئاااي ماااس الرساااوم ل      ::                                    املائاااة والثانياااة عشاااراملائاااة والثانياااة عشااار            املاااادة املاااادة 

                            التاا  تعماال ع ااى التاا  تعماال ع ااى           أو أو     iinn  HHyybbrriidd))--((HHyybbrriidd;;  pplluugg                                          للبي ااة، اليجينااة منهااا للبي ااة، اليجينااة منهااا 

    ((((ffuullll  eelleeccttrriicc                  ال هرباء ال هرباء 

  

 Hybrid; plug-in)                                                       تعفدددؤ ال دددد ااات واملر  ددددات ه دددر امللو ددددة لل ي ددددةض ال ج تدددة م هددددا 

Hybrid)   قو ال ددن تعمددا  لددى الال ر دداء                          full electric   سددواء  اندد  ج يدد ل قو م ددتعملة                           

                                                                ال يتجددداوز تدددااق  صدددتع ا ال دددنت ن وال دددن يدددتم وسدددت راأ ا  دددال   دددالث سدددتوات 
ا
 و ت دددااا
ا
       

                                      % مدددددا الرسدددددوم التال دددددة: الرسدددددوم الجمر  دددددةض   50                             مدددددا تدددددااق  نفددددداذ  ددددد ا القدددددانون مدددددا 

                                                                    اسددم ااسدداهالي الدد ا ل ض اسددم التاددج ا واسددوم ال دد ر )امل ملان ددك( لدد   التاددج ا 

                 للمرل ا ولى فق .

 

                                      ماااس املرساااوم اإلشاااترا   ماااس املرساااوم اإلشاااترا           ,0,0                                                        تعاااديل الفقااارة األولاااى ماااس املاااادة تعاااديل الفقااارة األولاااى ماااس املاااادة       ::                                    املائاااة والثالثاااة عشاااراملائاااة والثالثاااة عشااار            املاااادة املاااادة 

                                                                                        وتعديالتااه )فاارض رساا  انتقااال ع ااى األمااوال املنقولااة وتعديالتااه )فاارض رساا  انتقااال ع ااى األمااوال املنقولااة             ,0,,,0,,  //    0,0,  ,,        رقاا  رقاا  

                            ودير املنقولة(ودير املنقولة(

 

      ,0,, /   ,0,                       مااااااس املرسااااااوم اإلشااااااترا   رقاااااا      ,0                           تعاااااادل الفقاااااارة األولااااااى مااااااس املااااااادة 

                                                                    وتعديالته )فرض رسا  انتقاال ع اى األماوال املنقولاة وديار املنقولاة(، تصابح كماا 

     ي  :

 

 للتملل دددد  قدددد م ا مددددوا  والحقددددو  امل
ا
                              تت دددد  قساسددددا
ا
 ل سددددعاا ال ددددا  ل           

ا
                تتقلددددة اسددددتتاأا
ا
             

         تااق :

                                                                نفاذ   ه املاأل  الن  ة للواقعات الحاصلة ال ن اصل  ل اية نفاذ ا. -

                                                                  اصو  الواقعة  الن  ة للواقعات ال ن تحصا  ع  تااق  نفاذ   ه املاأل. -
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  الفصل الرابتالفصل الرابت

  مواد متفرقةمواد متفرقة

 

 

                            شؤون الير  يةشؤون الير  ية                                                    إجراءات تنظيمية فيما خص الإجراءات تنظيمية فيما خص ال      ::                                    املائة والرابعة عشراملائة والرابعة عشر            املادة املادة 

 

                                                                 تددددد مج م يرقدددددة ال دددددرق ة  لدددددى الق مدددددة امل دددددافة  م يرقدددددة الدددددوااأات يددددد  م يرقدددددة 

                                                                    املال ددة العامددة وقددتم تعدد يا   ملل ددة م يرقددة الددوااأات  موجدد  مرسددوم يت دد  يدد  

                 ا                                                   مجلددس الددوزااء  تدداءا  لددى اقزددرامل وزقددر املال ددة  ددما م لددة سددتة ق دد ر مددا تددااق  

                  نفاذ   ا القانون.

 

                                          وزقدددر املال دددة أوا دددر م يرقدددة الدددوااأات واملصدددالل       يعسددد           ملل دددة                 ولدددى اددد ن ونجددداز  ال

                                                           املال ددددددة  ااقل م ددددددة يدددددد  املحاف دددددداتض امل تصدددددددة   ددددددرق ة الدددددد  ا يدددددد  مددددددا  ددددددد  

                                                                   اململلفددد ن التددددا ع ن لتلددددك الددد وا رض اددددق اال ددددسالع  ملافدددة امل ددددام املتويددددة  دددد وا ر 

                                                                م يرقدددة ال دددرق ة  لدددى الق مدددة امل دددافة  موجددد  قدددرااات تت  م دددة تصددد ا  تدددهض 

                                              لى قن تحصر ت ع ة   الء اململلف ن  تلك ال وا ر.

 

 

                                                                                              اعتماااد التااوطين لاادى املصااارء بصااورة إلزاميااة مااس أجاال اعتماااد التااوطين لاادى املصااارء بصااورة إلزاميااة مااس أجاال       ::                                    املائااة والخامسااة عشااراملائااة والخامسااة عشاار            املااادة املااادة 

                                                                                                            دفاااااات رواتااااااب املسااااااتخدمين  اااااا  املؤسسااااااات والشاااااار ات  افااااااة، واملاااااادراء دفاااااات رواتااااااب املسااااااتخدمين  اااااا  املؤسسااااااات والشاااااار ات  افااااااة، واملاااااادراء 

                                        وأعياء مجالس اإلدارةوأعياء مجالس اإلدارة

  

                اواتددد  امل دددت  م ن ُ                                                  ُيعتمددد  التدددوي ن لددد   املصدددااد  صدددوال ول ام دددة مدددا قجدددا أفدددع 

                                                                    وسددددا ر التعوق ددددات وال دددد الت م مددددا  اندددد  ت ددددم اها يدددد  امل س ددددات والشددددر ات  افددددةض 

                                                                     و ددد لك تلدددك ال دددن تددد فع للمددد ااء وق  ددداء مجدددالس ااأاالض مدددا لدددم يتعددداا  ذلدددك مدددع 

                        ا  نصو  قانون ة أول ة. د
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عفددددددؤ معددددددامالت التددددددوي ن مددددددا اسددددددم السددددددا ع املددددددال  وُقحدددددد أ ال دددددد   ا ق دددددد   الدددددد   
ُ
                                        ُ                       ت
ُ
 

                            ااد   م ة رالد ل رل ل تان ة.   املص         ت توف ه

                                                  ا                  تحدددد أ  تدددد  ااقت دددداء أقددددا ق تس  ددددق  دددد ه املدددداأل  مرسددددوم  تدددداءا  لددددى اقزددددرامل وزقددددر  

               املال ة والعما.

 

 

            20,020,0  //    ,,,,  //    2020                تاار   : تاار   :         0202                              مس القانون رق  مس القانون رق        00                        تعديل املادة تعديل املادة       ::                                    املائة والسادسة عشراملائة والسادسة عشر            املادة املادة 

                                                                      )التصر ح عس نقل االموال عبر ال دود()التصر ح عس نقل االموال عبر ال دود(

 

                )التصددددددرقح  ددددددا نقددددددا       2032 /  33 /  26        تددددددااق  :     62            القددددددانون اقددددددم     مددددددا   6           تعدددددد   املدددددداأل 

                                      االموا    ر الح وأ(  ح ذ تص ح  ما يل :
 

                                                                   لددددددى ال ددددددلسات الجمر  ددددددة ا شدددددداء قا دددددد ل معلومددددددات الالزرون ددددددة تتمتددددددع  مواصددددددفات 

                                                                      االمدددان وال ددددرقة ال ددددرواقة. تحفددددو يدددد   ددد ه القا دددد ل التصددددااقح واملحا ددددر والو ددددا ق 

                                                 و دددومل  ددد ن التصدددااقح املشددداا الدهدددا يددد  املددداأل ال ان دددة                           وامل دددتت ات  افدددة وتشدددملا يم دددظ 

                                                      ما   ا القانون و  ن تلك امل  وال ي  املاأل ال ال ة مته.
 

                        صدددددددددالا ة الولدددددددددوج امل ا دددددددددر الدددددددددى                   ولااااااااالدارة اليااااااااار  ية  «                     ل   دددددددددة التحق دددددددددق العاصدددددددددة »

                                                                        التصااقح واملحا ر والو ا ق وامل تت ات مو وع املاأل ال ال ة ما   ا القانون.

 

            ,2,,,2,,  //    2020                    الصاادر  ا  الصاادر  ا            280280                            ماس القارار رقا  ماس القارار رقا          0,0,                        تعاديل املاادة تعاديل املاادة       ::                                    املائة والسابعة عشراملائة والسابعة عشر              املادةاملادة

                                                                    )إدارة وبيت أمالك الدولة الخصوصية()إدارة وبيت أمالك الدولة الخصوصية(

  

                 )وأاال و  ددددددع قمدددددددالي       3124 /  22          الصدددددداأا يدددددد       222              مددددددا القددددددراا اقددددددم     40           تعدددددد   املدددددداأل 

                                ال ولة العصوص ة( لتص ح  ما يل :

            مدددا  دددال  م ايددد                                يمالدددا تدددأج ر قمدددالي ال ولدددة العصوصددد ة
ا
  ل يدددتم تت  م دددا اسدددتتاأا
ا
                      

 ولددى أفزددر  دروط ي ددعه وزقددر املال ددة  تدداءا  لددى وقزددرامل 
ا
                                    ا            لقدانون الشددراء العددامض  وسددتتاأا
ا
                             

                               مل يرقة العامة للش ون العقااقة. ا

                                 يتم التأج ر ولفزرات ا  ا ا ق   :
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                                                                     قاتددددع سددددتوات قا لددددة للتج يدددد  ملددددرل واادددد ل  الن دددد ة للعقددددااات امل ن ددددة والعقددددااات  -

                                          ن ال يت ما  ق  اايجاا وقامة و شاءات  لدها.              ه ر امل ن ة ال 

                                                                   ت دددددع سدددددتوات قا لدددددة للتج يددددد  ملدددددرل وااددددد ل  الن ددددد ة للعقدددددااات ه دددددر امل ن دددددة ال دددددن  -

                                      يت ما  ق  اايجاا وقامة و شاءات  لدها.

                                                                         ا تددددتم وقامددددة اا شدددداءات ل ايددددة اسددددت ماا العقدددداا املدددد جر  عدددد  موافقددددة وزقددددر املال ددددة  تدددداءا 

                                        عقااقةض  رط   م م الفة القوان ن املر  ة.                         القزرامل م ير  ام الش ون ال

                                                                        تنتقدددا ملال ددددة  ددد ه اا شدددداءات لل ولدددة الل تان ددددة  تددد  اناهدددداء مددد ل اايجدددداا قو سددددقوط 

                                                                     ادددق امل دددتأجر مل الفتددده  دددروط التدددأج رض أون قن يتوجددد   لدددى  ال ولدددة ق  م لددد  قو 

                                      تعوقو لقاء تملال ا   ه اا شاءات. دد     

                                      العقددددااات  ادددد  قملددددعا  القددددانون العددددام يجددددر                                  ف مددددا  دددد ا ا اددددوا  ال ددددن تدددد جر فدهددددا

  لدددددى قن ال تقدددددا ق مدددددة اايجددددداا  دددددا ا تددددد ن  املايدددددة مدددددا 
ا
                                             التدددددأج ر  دددددامل اأ العل دددددن اصدددددرا
ا
                          

                         الق مة الت م ن ة للعقاا.

                                                                        وذا لدددم تددد فع  ددد الت التدددأج ر يددد  قوقدددات اسدددتحقاق اض قو تمددد  م الفدددة قاملدددام العقددد ض 

                         وال وذا ات دددددد  قددددددرااا  مالاقددددددة                                            يمالددددددا لددددددوزقر املال ددددددة الحالددددددم   ددددددقوط اددددددق امل ددددددتأجر 

                                                                     تتف دددد  العقدددد   جم ددددع السددددر  القانون ددددةض وال يق ددددا  دددد ا القددددراا ق  يرقددددق مددددا يدددددر  

         املراجعة.

 

 رقااا                            ماااس القاااانون ماااس القاااانون         0707                        تعاااديل املاااادة تعاااديل املاااادة       ::                                    املائاااة والثامناااة عشاااراملائاااة والثامناااة عشااار            املاااادة املاااادة 
 
 رقااا  النافااار ح ماااا
 
     النافااار ح ماااا
 
                
 
            تااااار   تااااار         ,,           

    ( (         20202020                                                                                        )قاااااانون املوازناااااة العاماااااة واملوازناااااات امل  قاااااة لعاااااام )قاااااانون املوازناااااة العاماااااة واملوازناااااات امل  قاااااة لعاااااام             20202020  //  00  //  00

                                                                                                  ل قيماااة ضااامان الودائااات املصااارفية املشااامولة بيااامانة مؤسساااة ل قيماااة ضااامان الودائااات املصااارفية املشااامولة بيااامانة مؤسساااة           )تعااادي)تعااادي

                      مااس القااانون مااس القااانون         0,0,                                                                                        ضاامان الودائاات املصاارفية واملنصااوص عليهااا  اا  املااادة ضاامان الودائاات املصاارفية واملنصااوص عليهااا  اا  املااادة 

          0,,0,,                              ماااااس القاااااانون رقااااا  ماااااس القاااااانون رقااااا          0,0,                    و ااااا  املاااااادة و ااااا  املاااااادة             8,,,8,,,  //  00  //  ,,            تاااااار   تاااااار           8,8,  //    2727        رقااااا  رقااااا  

    ((        ,,,,,,,,  //    ,,,,  //  88            تار   تار   
 

 
 
 أوال
 
            ح ذ تص ح:      3142 / 2 / 1      تااق      42 /  25               ما القانون اقم     36             : تع   املاأل    

                                                                هايددددددددة امل س ددددددددة قن ت ددددددددما لدددددددد   املصددددددددااد العاملددددددددة يدددددددد  ل تددددددددان الوأا ددددددددع  العملددددددددة 

                                                              الل تان ة و العمالت ا جتب ة م ما  ان نوع   ه الوأا ع قو قجل ا.
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                                 /  . . سددددتماية مل ددددون ل ددددرل ل تان ددددة            40000000000                           تشددددما ال ددددمانةض ل ايددددة م لدددد   /

 وفا دد لض مجمددوع 
ا
               قو مددا يعاألدده  ددالعمالت ا جتب ددة اقسددماال
ا
                       ا ددا ات الوأا ددع العا دد ل                                    

                                                            ملوأع واا  ل   ق  مصرد ويعت ر مر   املصرد وفرو ه م س ة واا ل.

 ما تااق  توق  املصرد  ا ال فع.
ا
                              ون   ه الح ا ات ال تنتج فوا   ا ت ااا
ا
                                     

                                                                تدددد ما يملددددون  ادددد  املددددوأ  ن لدددد   مصددددرد متوقدددد   ددددا الدددد فع ا ددددا ات م يتددددة قو 

                                  اض سدددددددواء  انددددددد   العملدددددددة الل تان دددددددة قو                                   ه ر دددددددا مدددددددا املوج دددددددات تجددددددداه املصدددددددرد املددددددد  و 

                                                                      ددالعمالت ا جتب ددةض تجددر  مقاصددة  دد ن مجمددوع ا ددا اته ال ا تددة ومجمددوع ا ددا اته 

                                                                  امل يتدددة وموج اتددده ا  دددر . وال تشدددما ال دددمانة سدددو  اصددد  ه الددد ا ا لددد   املصدددرد 

                    مل ون ل رل ل تان ة.        ستماية           ل اية م ل  

               ا ة ا اب واا .                                           ويعت ر  ا ا اب مشزريض م ما تع أ قالحا هض  م 

  م ا ة ا اب واا   ا ا اب تر ة.
ا
                               ويعت ر قي ا
ا
            

                                                                    ت دددت    مدددا ال دددمانة الح دددا ات العا ددد ل لرمسددداء وق  ددداء مجدددالس وأاال املصدددااد 

                                                                واملددددد ااء ومراقيددددددن الح دددددا ات وزوجددددددات ا ملددددددعا  املددددد  واقا وقصددددددول م وفددددددرو  م 

                            ل   املصرد ال   ينتمون ول ه.

 
 
 ثانيااا
 
             املتعلددق   صددالمل       3113 /  33 / 2      تددااق       330        نون اقددم        مددا القددا   3                : يلغددى ندد  املدداأل      

              الو ع املصري .

 
 
 ثالثاااا
 
      تدددااق       330               مدددا القدددانون اقدددم     36           ( مدددا املددداأل  1    ( و) 2    ( و) 3                  : يعددد   نددد  ال تدددوأ )     

            ح ذ تص ح:      3113 /  33 / 2

                        /  .  سددتماية مل ددون ل ددرل            40000000000                                    الوأا ددع  العملددة الل تان ددة ا دد  م لدد  /  -   3

                                            الت ا جتب دددددة ملدددددا يعددددداأ  م لددددد   ال مايدددددة مل دددددون ل دددددرل                            ل تان دددددة و ددددد لك الوأا دددددع  دددددالعم

                                                              ل تان دددددة  ح ددددد  سدددددعر صدددددرد العملدددددة ا جتب دددددة  تدددددااق  و دددددالن توقددددد  املصدددددرد  دددددا 

                                                                    الدددددد فع قو قددددددراا و ددددددع ال دددددد  وم مددددددا  ل دددددد  الق مددددددة ااجمال ددددددة ملجمددددددوع الوأا ددددددع لدددددد   

              املصرد الواا .

              ملر ددددد  الر يملددددد ن                                                         ال تشدددددما ال دددددمانة الوأا دددددع يددددد  فدددددروع املصدددددرد يددددد  العدددددااج. ويعت دددددر ا

                                                                    للمصدرد وجم ددع فرو ده يدد  ل تدان م س ددة وااد ل ف مددا يتعلدق  تس  ددق قاملدام  دد ه 

       املاأل.

      % فدددوا     10                                                       يددد فع مدددا قصدددا ال دددمانة املددد  وال يددد  الفقدددرل ال دددا قة ا ددد    ددد ة   -   2

                                                                        صدد وا قددراا و ددالن التوقدد   ددا الدد فع قو قددراا و ددع ال دد  وقدد فع الرصدد   ال دداق  ومددا 

 وومدددا  دددا يرقدددق سدددت 
ا
                 تق ددد سا
ا
                                          ات   قتدددة  دددال  م لدددة سدددتة وفقدددا ملدددا يقدددراه املجلدددس       
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                   املر    ملصرد ل تان.

                                                                ف مددا يتعلددق  ال ددمانة فقدد ض و تدد ما يملددون  ادد  املددوأ  ن لدد   مصددرد متوقدد    -   1

                                                                    دددددا الددددد فع قو مو دددددو ة ال ددددد   ل ددددده ا دددددا ات م يتدددددة قو ه ر دددددا مدددددا املوج دددددات تجدددددداه 

                  مالت ا جتب ددددددددةض تجددددددددر                                                    املصددددددددرد املدددددددد  واض سددددددددواء ق اندددددددد   العملددددددددة الل تان ددددددددة قو  ددددددددالع

                                                                    املقاصددددددة  تدددددااق  و دددددالن توقدددددد  املصدددددرد  دددددا الددددد فع قو قددددددراا و دددددع ال ددددد   ل ددددددهض  دددددد ن 

                                                                   مجمددددددوع ا ددددددا اته ال ا تددددددة ومجمددددددوع ا ددددددا اته امل يتددددددة وموج اتدددددده ا  ددددددر  وال تشددددددما 

                                                                         ال مانة سو  اص  ه ال ا ا ل   املصرد ل اية م ل  ستماية مل ون ل رل ل تان ة.

 

                                                                                          إلاااااازام البلااااااديات  اااااال  اااااا  نطاقهااااااا إجااااااراء مسااااااح ميااااااداني إلاااااازام البلااااااديات  اااااال  اااااا  نطاقهااااااا إجااااااراء مسااااااح ميااااااداني       ::            عة عشاااااارعة عشاااااار                        املائااااااة والتاساااااااملائااااااة والتاساااااا            املااااااادة املااااااادة 

                                                                                                                للمؤسساااااات التجار اااااة والصااااااناعية واملهنياااااة القائمااااااة ضااااامس نطاقهااااااا، للمؤسساااااات التجار اااااة والصااااااناعية واملهنياااااة القائمااااااة ضااااامس نطاقهااااااا، 

                                                                وتزو د وزارة املالية بنتيجة املسحوتزو د وزارة املالية بنتيجة املسح

 

 للم س دددات التجااقدددة والصدددتا  ة 
ا
 م ددد ان ا

ا
                             يتوجددد   لدددى  دددا  ل يدددة قن تجدددر  مادددحا

ا
        

ا
                               

                             ا سددددتة ق دددد ر مددددا تددددااق  نفدددداذ  دددد ا                                         وامل ت ددددة القا مددددة  ددددما نساق ددددا يدددد  م لددددة ققصددددا 

                                                                          القدددانونض  مدددا يتوجددد   لدهدددا ت وقددد  وزاال املال دددة  دددال   ددد ر مدددا وناهددداء امل لدددة املشددداا 

  تت جددة ذلددك املاددل ي دد ن اسددم صدداا  امل س ددة ال ال دد  
ا
 مفصددال

ا
                                             ولدهددا ق ددالهض تقرقددرا

ا
     

ا
                  

                                                          واقدددددددددم ومملدددددددددان هدددددددددجله واقمددددددددده ال دددددددددرقين يددددددددد  ادددددددددا  وجدددددددددوأه  الن ددددددددد ة ل ملدددددددددعا  

                                               الشدددددددددر ة واقم دددددددددا ال دددددددددرقين  الن ددددددددد ة ل ملدددددددددعا  املعتدددددددددوق نض                  الس  ع ددددددددد نض واسدددددددددم

                                                            وي  عة النشاط و توان ممااسته واقم ال ات  لجم ع   الء ا ملعا .
 

                                                                         وتتم مالاقة  ا مجلس  ل   لم يقم به ا املال ووي اع نتا جه ولى وزاال املال ة.

 

                        قلاااة ل  اااد ماااس قلاااة ل  اااد ماااس                                                                                   إلااازام اتحاااادات البلاااديات بتاااوفير آالت طحاااس متنإلااازام اتحاااادات البلاااديات بتاااوفير آالت طحاااس متن      ::                            املائاااة والعشاااروناملائاااة والعشااارون            املاااادة املاااادة 

                                          الرمي العشوائي للردمالرمي العشوائي للردم

                                                                 يح دددددر  لدددددى قالدددددحاب ا اايددددد ن و لدددددى قالدددددحاب واش ال تددددداء نقدددددا الدددددرأم التددددداتج  دددددا 

                                                              استصالمل ا ااي ن وواش ال تاء ولى قما ا ق ر  وام ه  شملا   شوا  .

ُ                                                                     مددا ُيلدد م  ددا اتحدداأ  لدد يات  تددوف ر قآلت يحددا متتقلددة مددا قموالدده العاصددةض ومددا مددا      

                                                     اسدددت جاا اض يدددتم اسدددت  ام ا يددد  مواقدددع واش ال تددداء ويددد                      دددال  تملال دددا قو مدددا  دددال

                                                          واش استصالمل ا ااي ن الواقعة  ما نسا  ال ل يات التا عة له. 
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                                                                  يتم تش  ا رالت السحا  لى نفقة قالحاب ا ااي ن وواش ال تاء مقا ا اسم.

                                                              ا     تحددد أ  تددد  ااقت ددداء أقدددا ق تس  دددق  ددد ه املددداأل و ددد لك الرسدددم  مرسدددوم  تددداءا  لدددى 

                                                 ااء املال ة وال ا ل ة وال ل يات وال ي ة وال اا ة.          اقزرامل وز 

  

                                                                                    فرض تدابير ودرامات ل  د مس اشتعال األراي  فرض تدابير ودرامات ل  د مس اشتعال األراي        ::                                              املائة وال ادية والعشروناملائة وال ادية والعشرون            املادة املادة 

 

ُ                                                                   ُيلددددد م قالدددددحاب ا اايددددد ن  ات ددددداذ  افدددددة التددددد ا  ر الالزمدددددة لتشددددد ي  قهصدددددان ا ملدددددجاا 

               عا ض ال سددد ما يددد                                                          وو قددداء قاا ددددهم  ال دددة مدددا ا  شددداب ومدددا  دددا املدددواأ القا لدددة لأل دددت

                                                                    الفزرات املمت ل ما قو  قياا ول اية نهاية   ر تشرقا ال ا   ما  ا ستة.

                                                                     يتوجددد   لدددى اتحددداأات ال لددد يات وال لددد يات تدددأم ن املعددد ات العاصدددة  فدددرم ا هصدددان 

                                                                      وا  شدددداب بهدددد د تحوقل ددددا ولددددى قسددددم ل قو مددددواأ يمالددددا اسددددتعمال ا ل ايددددات الت ف ددددةض 

           مقا ا اسم.

                                               ل  قاملام   ه املاأل هرامة   ب ة  ا  ا مزر مرتع.                  تفر   لى  ا ما ي ا

                                                                 تملل  وزاال ال اا ة  التن  ق مع ال ل يات متا عة تتف     ه املاأل. دد

                                                                    ا تحدد أ  تددد  ااقت ددداء أقدددا ق تس  ددق  ددد ه املددداأل  مدددا تحدد أ ال رامدددات  مرسدددوم  تددداءا 

                                                               لى اقزرامل وزااء املال ة وال ا ل ة وال ل يات وال اا ة وال ي ة.

 

                                                                                            إعطاء وزارة السياحة ال ق    بيت منتجات سياحيةإعطاء وزارة السياحة ال ق    بيت منتجات سياحية      ::                                              املائة والثانية والعشروناملائة والثانية والعشرون              املادةاملادة

  

                                                                 تعسددددددؤ وزاال ال دددددد ااة الحددددددق يدددددد    دددددددع متتجددددددات سدددددد اا ة م دددددد قة الدددددد فع  العملدددددددة 

                              ا جتب ة   ر موقع ا االالزرو  .

 

                                                                 تحددد أ أقدددا ق تس  دددق  ددد ه املددداألض  تددد  ااقت ددداء  موجددد  قدددراا مشدددزري يصددد ا  دددا 

         ااة.                وزقر  املال ة وال
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                                                                                              تعااديل الفقاارة د مااس املااادة السادسااة وتعااديل البنااديس تعااديل الفقاارة د مااس املااادة السادسااة وتعااديل البنااديس       ::                                              املائااة والثالثااة والعشااروناملائااة والثالثااة والعشاارون            املااادة املااادة 

                            الصاااااااااادر بتاااااااااار   الصاااااااااادر بتاااااااااار             80,80,                              ماااااااااس القاااااااااانون رقااااااااا  ماااااااااس القاااااااااانون رقااااااااا          0,0,                                         أ   و  ب  ماااااااااس املاااااااااادة  أ   و  ب  ماااااااااس املاااااااااادة 

                                                                                                          )مكافحة الفساد    القطاع العاام وإنشااء الهي اة الوطنياة )مكافحة الفساد    القطاع العاام وإنشااء الهي اة الوطنياة             20202020  //  00  //  77

                              ملكافحة الفساد(ملكافحة الفساد(

      2020 / 2 / 5      تددددددااق       322                   أسدددددة مدددددا القدددددانون اقدددددم                              تعددددد   الفقدددددرل "أ" مدددددا املددددداأل ال ا

                                                                    )مملافحدددددددة الف ددددددداأ يددددددد  القسددددددداع العدددددددام وو شددددددداء ال   دددددددة الويت دددددددة ململافحدددددددة الف ددددددداأ( 

 :             لتص ح  ما يل 

                                                            يشدددددددزرط يددددددد  ا   ددددددداء الع دددددددراء املتصدددددددو   لددددددددهم ق ددددددداله ا دددددددازل  ددددددد اأات  ل دددددددا   - أ"

   تض                                                                  )ماجي ددت ر ومددا فددو ( يدد  ا تصاصدد م  اا ددافة ولددى   ددرل ال تقددا  ددا  شددر سددتوا

 ".                                                              قو ا ازل وجازل ي  و تصاص م  اا افة ولى   رل ال تقا  ا  شرقا ستة

              الصدددددداأا  تددددددااق       322               مددددددا القددددددانون اقددددددم     32                                 يعدددددد   ال تدددددد ان " ق" و" ب" مددددددا املدددددداأل 

                                                            )مملافحدددددة الف ددددداأ يدددددد  القسددددداع العددددددام وو شددددداء ال   ددددددة الويت دددددة ململافحددددددة     2020 / 2 / 5

 :                           الف اأ(  ح ذ يص حان  ما يل 

   يددددد                    م دددددا مة ال ولدددددة ل دددددا      تددددد اج         لدددددى قن                  ازندددددة سدددددتوقة  اصدددددة               يملدددددون لل   دددددة مو  -   ق

                                                                 فصددددا  ددددا   ددددما  دددداب ا اسددددة مجلددددس الددددوزااء يدددد  قددددانون املوازنددددة العامددددة وتملددددون 

 .                                     اف ة لت س ة مصااق  ال   ة و شايااها

 ل صددددو  الددددى وزقددددر املال ددددة  ددددما 
ا
عدددد  ال   ددددة مشددددروع املوازنددددة وقرسددددله ا ي دددد ا وفقددددا

ُ
                           ت

ا
                                          

ُ
 

 .                  ن املحاس ة العموم ة                           امل لة املتصو   لدها ي  قانو 

                ا دددديس ال   ددددة  قدددد          وقتددددولى                                     يفددددتح لل   ددددة ا دددداب  ددددا  لدددد   مصددددرد ل تددددانض  -   ب

 ل صدددددو  املتصدددددو   لدهدددددا يددددد  قدددددانون املحاسددددد ة العموم دددددة والقدددددوان ن 
ا
                                                        نفقااهدددددا وفقدددددا
ا
            

 .             املر  ة ااجراء
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            تااااااااار   تااااااااار             00,00,                              ماااااااس القااااااااانون رقااااااا  ماااااااس القااااااااانون رقااااااا          ,8,8                        تعاااااااديل املااااااااادة تعاااااااديل املااااااااادة       ::                                              املائااااااااة والرابعاااااااة والعشااااااااروناملائااااااااة والرابعاااااااة والعشاااااااارون            املاااااااادة املاااااااادة 

    ((        ,,20,,20                                                                              )املوازنة العامة واملوازنات امل  قة للعام )املوازنة العامة واملوازنات امل  قة للعام             ,,20,,20  //  88  //    ,0,0

 

                )املوازندددددددددة العامدددددددددة       2031 / 2 /  13      تدددددددددااق       366               مدددددددددا القدددددددددانون اقدددددددددم     23   ي        تعددددددددد ي  املددددددددداأل   

                (لتص ح  التال :    2031                       واملوازنات امللحقة للعام 

                                                                 تق ددد  الدددد يون والفوا ددد   افددددة املتوج دددة للصددددت و  الدددوي ن لل ددددمان االجتمددددا     - 3

          سدددتوات  لدددى     30                        لدددى قق دددام مت ددداوقة وملددد ل       2023            نهايدددة العدددام                   لدددى ال ولدددة ل ايدددة 

               وذلدددك  عددد  تددد ق ق       2022                                                قن ي دد أ الق ددد  ا و  ق دددا نهايدددة  ددد ر قيلدددو  مدددا العدددام 

                                     ق مة   ه ال يون ما ق ا وزاال املال ة.

                                                       تح أ أقا ق تس  ق   ه الفقرل  قراا يص ا  ا وزقر املال ة.

                           تددددواز  نصدددد  معدددد   الفا دددد ل  لددددى                                      تزرتدددد   لددددى الدددد يون املق ددددسة فا دددد ل سددددتوقة  - 2

   %.   602                                                      ست ات الع قتة مل ل ستة  لى قن ال ت ق  ي  مسلق ا اوا   ا 

                                   يدددددددددد  موا  دددددددددد  ا القانون ددددددددددة مددددددددددا اال تمدددددددددداأات       2022                   ت دددددددددد أ م ددددددددددتحقات العددددددددددام   - 1

                              امل صصة ل  ه ال اية ي  املوازنة

                                                           يمالددددددددا ت دددددددد ي  أيددددددددون ال ددددددددمان االجتمددددددددا    واسددددددددسة سددددددددت ات   قتددددددددة  ددددددددالل رل   - 6

                               ة تص ا ا الحملومة ل  ه ال اية       الل تان

                                                                 تحدددد أ أقددددا ق تس  ددددق  دددد ه املدددداأل  تدددد  االقت دددداء  قددددراا مشددددزري يصدددد ا  ددددا وزقددددر  

               املال ة والعما.

 

            تاااار   تاااار             00,00,                                                                  تعاااديل املاااادة تساااعون ماااس القاااانون رقااا  تعاااديل املاااادة تساااعون ماااس القاااانون رقااا        ::                                              املائاااة والخامساااة والعشاااروناملائاااة والخامساااة والعشااارون            املاااادة املاااادة 

      ( (         ,,20,,20                                                                                        )قانون املوازنة العامة واملوازنات امل  قة لعام )قانون املوازنة العامة واملوازنات امل  قة لعام             ,,20,,20  //  88  //    ,0,0
 

 
 
 أوال
 
)قانون  13/2/2031تااق   366     ي                             : تع    املاأل ت عون ما القانون اقم    

 (  ح ذ تص ح  ما يل : 2031املوازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام 

ح أ   أ ستوات الع مة الفعل ة ال ن تت ح الحق  التقا    لى الشملا التال :   ُ                                                                        ي 

  الن  ة لل لك الع الر :  -

 ما لل يا  ا روا  مل م و ت ا
 
    اا
ا
  3/5/2031: 
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 21 ل فراأ والرت اء 
 
                 اما
ا
     

 22 لل  اط 
 
  اما

 
        اما

ا
     

ا
     

 35  ل  اط اال تصا 
 
               اما
ا
     

 وما ق ا:  13/2/2031لل يا أ لوا الع مة   تااق  

 35 ل فراأ والرت اء 
 
                 اما
ا
     

 20 لل  اط 
 
  اما

 
        اما

ا
     

ا
     

 32  ل  اط اال تصا 
 
               اما
ا
     

قا  املعاش التقا    ل لو  ي  اا    م ومملان ة استالما  امل ل القانون ة الستح

 ل ت ن   ماهم.
 
              الع الرق ن ال ا القانون ة ي تحق ل م معاش تقا    وفقا
ا
                                                    

واملع لة  62/51ما املرسوم اال زرا   اقم   22ي تف   الع الرقون ما املاأل 

 .64/2032ما القانون اقم  24 موج  املاأل 

  الن  ة لل لك االأاا   -

 22  لل يا  ا روا  مل م ا 
 
                       اما
ا
 ما     

 
    ت ااا
ا
     3/5/2031 

 20   لل يا أ لوا الع مة  تااق 
 
                            اما
ا
وما ق ا  لى قن ترا ى  13/2/2031    

 االاملام العاصة  املرقل.

ي  اا    م ومملان ة استالما  امل ل القانون ة الستحقا  املعاش التقا    ل لو  

 املعلم ن واالسات ل ال ا القانون ة ما جراء أ ول م الى مالي التعل م الرس نض

 ل ت ن 
 
        قوان ن  اصة تجاوزت  رط ال اض ي تحق ل م معاش تقا    وفقا
ا
                                                        

   ماهم.

  الن  ة  سات ل الجامعة الل تان ة: -

 32 .
 
  اما
ا
     

 
 
 ثانيا
 
عما به ا القانون فوا  شره ي  الجرق ل الرسم ة.      ُ                                              :  ي      
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    ت ت                                                                                 الطلااب مااس االدارات واملؤسسااات العامااة واملشااارعالطلااب مااس االدارات واملؤسسااات العامااة واملشااارع      ::                                              املائااة والسادسااة والعشااروناملائااة والسادسااة والعشاارون            املااادة املااادة 

                                                                                                                              املشاااتركة والشااار ات املختلطاااة الااا  .... تزو اااد وزارة املالياااة باملعلوماااات املشاااتركة والشااار ات املختلطاااة الااا  .... تزو اااد وزارة املالياااة باملعلوماااات 

                                                                                                          الت  تمل ها عس موجودات الدولة العقار ة ودير العقار ةالت  تمل ها عس موجودات الدولة العقار ة ودير العقار ة
 

 

                                                                   لدددددددى جم دددددددع االأااات العامدددددددة وامل س دددددددات العامدددددددة واملشددددددداايع املشدددددددزر ة والشدددددددر ات 

                مددات ال ددن تملال ددا                                                             امل تلسددة وسددا ر قملددعا  القددانون العددام ت وقدد  وزاال املال ددة  املعلو 

                                                                     دددددددا موجدددددددوأات ال ولدددددددة العقااقدددددددةض وه دددددددر العقااقدددددددة   سدددددددتاتاء التج  دددددددظات العاصدددددددة 

                                                                     ددددالقو  الع ددددالرقة وا مت ددددة  ددددما م لددددة سددددتة ق دددد ر مددددا تددددااق  نفدددداذ  دددد ا القددددانون 

                                                                      اال دددافة الدددى وج دددة اسدددتعما   ددد ه املمتلملدددات و ددداهلدها يددد  ادددا  وجددد وا وه دددر ذلدددك 

                                   رسددددوم يصدددد ا  ددددا مجلددددس الددددوزااء  تدددداء  لددددى                                مددددا املعلومددددات ال ددددن يجدددد  ان تحدددد أ  م

                    اقزرامل وزقر املال ة.
 

                                                     ي ت    ما قاملام   ا الت  ال ل يات ووتحاأات ال ل يات.

 

                                                                                      عاادم توجااب التعااو   العااائ   عنااد اسااتفادة أفااراد عاادم توجااب التعااو   العااائ   عنااد اسااتفادة أفااراد       ::                                              املائااة والسااابعة والعشااروناملائااة والسااابعة والعشاارون            املااادة املااادة 

                                                                                                            عائلااااة املوظااااف أو املتقاعاااااد املتااااو   مااااس حصاااااته  مااااس معااااا  ماااااور ه  عائلااااة املوظااااف أو املتقاعاااااد املتااااو   مااااس حصاااااته  مااااس معااااا  ماااااور ه  

                  التقاعديالتقاعدي
 

                                                                      يتوجدد  التعددوقو العددا ل   تدد  اسددتفاأل قفددراأ  ا لددة املو دد  قو املتقا دد  املتددوي      ال 

                                  ما اصاهم ما معاش مواثهم التقا   .

 

                                                                                            اسااتفادة املااوظفين الااريس يباشاارون عملهاا  بعااد تااار   اسااتفادة املااوظفين الااريس يباشاارون عملهاا  بعااد تااار         ::                                              املائااة والثامنااة والعشااروناملائااة والثامنااة والعشاارون            املااادة املااادة 

                                                                                                                  نفااااا هااارا القاااانون، عناااد انتهااااء خااادماته  ماااس تعو ياااات الصااارء ماااس نفااااا هااارا القاااانون، عناااد انتهااااء خااادماته  ماااس تعو ياااات الصااارء ماااس 

              الخدمةالخدمة
  

                                                                 ى الحملومدددة و دددال  م لدددة  دددالث سدددتوات مدددا تدددااق  صددد وا  ددد ا القدددانون قن تتقددد م    لددد

                                            ما مجلس التواب  مشروع قانون ل مان الش  و ة.
 

    نددددد  ر دددددر  دددددام قو  ددددد
ا
                    الفدددددا
ا
          مدددددوا الددددد يا                              ا ض ي دددددتف   املو فدددددون    سدددددلك انت    

 مددددا تقدددد يمات قددددانون  ددددمان 
ا
                       ي ا ددددرون  مل ددددم  عدددد  تددددااق  وقددددراا  دددد ه املدددداأل اصددددرا
ا
                                            

             ت  وقرااه.          الش  و ة
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                                                                    ي دددددت    مدددددا قاملدددددام الفقددددددرل ق ددددداله قسدددددات ل الجامعددددددة املتفدددددره ن مددددد هم واملتعاقدددددد يا 

                                                                           و ددد لك جم دددع املتعاقددد يا مدددع ااأااات العامدددة قو يددد  التعلددد م ا سا ددد ن قو ال دددانو  قو 

                                                التعل م املنهن قو التق ن  تااق  ص وا   ا القانون.

 

        0808                                                          م رر الى املرسوم اإلشترا   رق  م رر الى املرسوم اإلشترا   رق          ,2,2    ة ة                     اضافة املاداضافة املاد      ::                                              املائة والتاسعة والعشروناملائة والتاسعة والعشرون            املادة املادة 

                                                                )نظام التقاعد والصرء مس الخدمة()نظام التقاعد والصرء مس الخدمة(            70,,70,,  //  ,,  //    ,2,2            تار   تار   

  

              )ن ددددددددددام التقا دددددددددد        3151 / 4 /  21      تددددددددددااق      62                              ي دددددددددداد الددددددددددى  املرسددددددددددوم اا ددددددددددزرا   اقددددددددددم 

  :            مالرا التال ة    24                         والصرد ما الع مة(ض املاأل 
 

    نددددد  ر دددددر  دددددام قو  دددددا ض وتعددددد  مرا دددددال قاملدددددام املددددداأل 
ا
                                                الفدددددا
ا
          مدددددا املرسدددددوم     22    

                                 )ن دددددددام التقا دددددد  والصدددددددرد مدددددددا الع مدددددددة(ض       3151 / 4 /  21      تدددددددااق      62             اا ددددددزرا   اقدددددددم 

 لالنتقدددددا  املعددددداش التقا ددددد   قو تعدددددوقو الصدددددرد قو امل صصدددددات 
ا
 قدددددا ال

ا
                                                  يعت دددددر اقدددددا

ا
     

ا
         

                 وتع يالتدددددددددهض ويشدددددددددزرط     26 /  22                                       والتعوق دددددددددات املتصدددددددددو   لدهدددددددددا يددددددددد  القدددددددددانون اقدددددددددم 

                        قو القدددددددددا م)ل(    مدددددددددة  امدددددددددة                                             السدددددددددتفاأل قفدددددددددراأ  ا لدددددددددة املو ددددددددد )ل( قو املتقا ددددددددد )ل(

                                                                   املحددددد أيا يددددد  القدددددوان ن املر  دددددة ااجدددددراء قن ال يحققدددددوا ق  أ دددددا لح دددددابهم العدددددا  

 
ا
  دددان نو ددده قو مصددد اه  اسدددتاتاء ا والأ )ذ دددواا

ا
 م دددق  للحدددق لددده يدددا ع االسدددتمراا قيدددا

ا
                                        

ا
                              

( الددددد يا لدددددم يتجددددداوزوا سدددددا ال امتدددددة  شدددددرض وقوقددددد  صدددددرد  افدددددة الحقدددددو  
ا
                                                          قم ونا دددددا
ا
        

                                                        امل الفددددة ل ددد ه الشددددروط  تدددااق  نفدددداذ  ددد ا القددددانون  لدددى قن تحدددد أ                 القا لدددة لالنتقدددا  

 .                                    اآلل ة  موج  قراا يص ا  ا وزقر املال ة
 

  عدد  
ا
     ي ددق  الحددق القا ددا لالنتقددا  املدد  وا ق دداله  ددا الدد وج يدد  اددا  زواجدده مجدد أا
ا
                                                                

                                                                    وفدددال موا تدددهض  مدددا ي دددق   ددد ا الحدددق  دددا ال وجدددة ال دددن ت وجددد   عددد  وفدددال مواثهدددا 

                                                       عددد  يالق ددددا قو ترمل ددداض ويددد  مددددا يتعلدددق  أول ددددك امل دددتف  يا مددددا                  وق  ددد ت ولدددى  انتدددده 

                                                                     الحدددق القا دددا لالنتقدددا  املددد  وا ق ددداله  تدددااق  نفددداذ  ددد ا القدددانون ف قددد  صدددرد  ددد ا 

 .                                       الحق  ع  مروا ستة  لى نفاذ   ا القانون 
 

                                                                 يدددددددد  اددددددددا  انفددددددددراأ ال تددددددددات العاز ددددددددات الرا دددددددد ات اللددددددددوات  تجدددددددداوزن سددددددددا العام ددددددددة 

                                                    و ا اامددا  االسددتفاأل مددا الحددق القا ددا لالنتقددا  املدد  وا يدد                       والعشددرقا قو املسلقددات ق

                                                                       الفقدددرل ا ولدددى مدددا  ددد ا القدددانونض واللدددوات  تتدددوفر فددددها  دددروط االسدددتحقا  املددد  وال 

   مدددددا     24                                                            يددددد   ددددد ا القدددددانون وتلدددددك املتصدددددو   لدهدددددا يددددد  الفقدددددرل العام دددددة مدددددا املددددداأل 
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  %   20     واز                    ض ف صدددددرد ل دددددا م لددددد  يددددد    3151 / 4 /  21      تدددددااق      62                    املرسدددددوم اال دددددزرا   اقدددددم 

                                                                      مددا وجمددال  ق مددة  دد ا الحددق يدد  اددا   اندد  صدداا ة الحددق ا تددة وا دد لض قمددا يدد  اددا  

                   %ض ويدد  اددا   ددا  ال ددة   12                                                ددان  دد أ ال تددات امل ددتحقات ا نتدد ن في ددتحق لملددا مدد ها 

ُ                                        %  لدددى قن ُيددد فع  امدددا املعددداش يددد  ادددا  تجددداوز  ددد أ ال تدددات   22                في دددتحق لملدددا مددد ها           

 ملدددا واأ ق ددداله                                    امل ددتحقات ال ال دددةض  لددى ان ال يقدددا املعدددا
ا
              ش لجم ددع امل دددتحقات وفقددا
ا
                     

 .                                               ا الح  ا أ ؤ الرس ن ل جوا املعمو   ه ي   ا ا ن
 

                                                                       تحدد أ  آل ددة تصدد ا  ددا وزقددر املال ددة قصددو  ووجددراءات تدد ق ق  افددة الحدداالت امل الفددة 

                                                                  املدددددددام  ددددددد ا القدددددددانونض  لدددددددى قن يعفدددددددؤ مدددددددا موجددددددد  أفدددددددع الفوا ددددددد  القانون دددددددة  لدددددددى 

                                              دددال  سدددتة ق دد ر تلددد  تدددااق  نفددداذ  ددد ا القدددانون  سلددد                          الحقددو  امل دددزرأل مدددا يتقددد م 

 .           لت وقة و عه

 

            تااااااار   تااااااار           7070  //    0808                                              مااااااس املرسااااااوم االشااااااترا   رقاااااا  مااااااس املرسااااااوم االشااااااترا   رقاااااا          ,0,0                        تعااااااديل املااااااادة تعااااااديل املااااااادة       ::                              املائااااااة والثالثااااااون املائااااااة والثالثااااااون             املااااااادة املااااااادة 

2,2,    //  ,,  //  ,,70,,70          
 

      ح ددددددذ       3151 / 4 /  21      تددددددااق      51 /  62                       مددددددا املرسددددددوم اال ددددددزرا   اقددددددم     64           تعدددددد   املدددددداأل 

              تص ح  ما يل :
 

    ند  ر ددر  دام قو 
ا
                   الفدا
ا
                                             ددا ض يمتدع الجمددع  دأ   ددملا مدا ا  ددملا   د ن املعدداش     

                                                                  التقا ددد   قو امل صصدددات والتعوق ددددات ال سددد ما تلدددك املتصددددو   لدهدددا يددد  القددددانون 

      و  ن:    26 /  22    اقم 

             معاش تقا   . -

            معاش ا تال . -

  ان نو  ا. -
ا
           م صصات وتعوق ات قيا
ا
                    

                                                                ااتددددد  قو تعدددددوقو قو قجدددددر مصدددددرود مدددددا   قتدددددة ال ولدددددة قو امل س دددددات العامدددددة قو  -

         ل يات.  ال
 

                                                                 ويدددددد  اددددددا  اسددددددتحقا  ق   تدددددد  مددددددا ال تددددددوأ ق دددددداله  اا ددددددافة الددددددى املعدددددداش التقا دددددد   

                  يصرد ال  ا ا  لى.

                                                                 ي ددت    مددا تس  ددق  دد ا الددت  االددة الجمددع يدد  مددا  دد  االددة الشدد األ املتصددو  

                ض  مدددددا ي دددددت    مددددددا     3151 / 1 /  34      تددددددااق       302               مددددددا القدددددانون اقدددددم     14                لدهدددددا يددددد  املددددداأل 
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                                                 اأ ال   ددددددددة التعل م ددددددددة يدددددددد  الجامعددددددددة الل تان ددددددددة املتاه ددددددددة                         ا املددددددددام الددددددددوااأل ق دددددددداله قفددددددددر 

                                                                        ددد مااهم  ددددال  العدددام الجددددامع  وذلدددك  ددددا الفزدددرل الواقعددددة مدددا  دددد ن وناهددداء  دددد مااهم 

  املدددام املددداأل 
ا
             وتدددااق  وجدددراء اامتحاندددات ووصددد اا التتدددا ج وفقدددا
ا
               مدددا القدددانون اقدددم     66                                          

112   / 2002    .  

 

                                      ماااس املرساااوم االشاااترا   ماااس املرساااوم االشاااترا           0000                  ماااس املاااادة ماااس املاااادة       22                        تعاااديل البناااد تعاااديل البناااد       ::                                    وال ادياااة والثالثاااون وال ادياااة والثالثاااون             املائاااة املائاااة             املاااادة املاااادة 

              70,,70,,  //      02,02,        رق  رق  
 

           ح ددذ يصدد ح       3151 /   302                       مددا املرسددوم اال ددزرا   اقددم     66         مددا املدداأل    2           يعدد   ال تدد  

          ما يل :
 

                                                                         تجددر  الزرق ددة الددى ات ددة اا دد  قو مقدد م قو  م دد   اال ت دداا  عدد  قن يملددون املرملددل قدد    - 2

           ا م ا رلض دد                                               قمق    مس ستوات  لى االقا ي  الرت ة ال ن ه  أونه
 

                                    م ددد ض وقدددتم الت فددد و التددد اق   للوصدددو       320                              وقحددد أ العددد أ ا ق ددد   للعمددد اء  دددد 

                                سددددتوات مددددا  ددددال  اااالددددة ولددددى التقا دددد       ثااااالث                             ولددددى  دددد ا الددددرقم  ددددال  مدددد ل ققصددددا ا 

                                                     وقمتع الزرق ة ل  ه الرت ة وذا لم تتوافر مرا    اهرل.

 

                                                                  ائت الجديدة بالعملة األجن ياة التا  ائت الجديدة بالعملة األجن ياة التا                                    تسديد املصارء للودتسديد املصارء للود      ::                                                املائة والثانية والثالثون املائة والثانية والثالثون             املادة املادة 

 مااس تااار   نشاار هاارا القااانون بالطر قااة عينهااا ورفاات 
 
 مااس تااار   نشاار هاارا القااانون بالطر قااة عينهااا ورفاات تااودع لااداها اعتبااارا
 
                                              تااودع لااداها اعتبااارا
 
                                                                
 
                  

                                      قيمة اليمانة عليهاقيمة اليمانة عليها
 

لدددد م املصددددااد  ت دددد ي  الوأا ددددع الج يدددد ل  العملددددة ا جتب ددددة 
ُ
    ندددد  ر ددددرض ت

ا
                                                   الفددددا

ُ
             

ا
    

 لددد يها قو مدددا  دددال  تحدددوقالت مصدددرف ة  ااج دددة ا 
ا
                                        ال دددن يدددتم ويددد ا  ا نقددد ا
ا
 مدددا                      

ا
    ت دددااا
ا
     

                                                           ا              تددااق   شددر  دد ا القددانون  السرققددة    هددا ال ددن قوأ دد  لدد يهاض  تدداءا  لددى يلدد  صدداا  

        العالقة.

                      قلدد  أوالا قم ر دد  قو مددا     20                                                    وترفددع ق مددة ال ددمانة  لددى الوأا ددع املشدداا ولدهددا ق دداله ولددى 

                         يعاأل ا  العمالت ا جتب ة.

                                                     تح أ أقا ق تس  ق   ه املاأل  قراا ما اا م مصرد ل تان.
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                                                                                            اإلجاازة ل   وماة تحدياد ساعر تحو ال للعماالت األجن ياة اإلجاازة ل   وماة تحدياد ساعر تحو ال للعماالت األجن ياة       ::                                                املائة والثالثاة والثالثاون املائة والثالثاة والثالثاون           ملادة ملادة   اا

                                                                                                        إلى الليرة اللبنانية مس أجل استيفاء اليرائب والرسومإلى الليرة اللبنانية مس أجل استيفاء اليرائب والرسوم
 

    ندددددددد  ر ددددددددر ض ول ايددددددددات فدددددددددر  واسددددددددت فاء ال ددددددددرا   والرسددددددددومض يمالدددددددددا 
ا
                                                         الفددددددددا
ا
    

               عمالت ا جتب ة. دد                                                         للحملومة قو لوزقر املال ة  تفوقو م هاض قن تح أ سعر تحوقا لل
 

                                                                 تحدددد أ أقددددا ق تس  ددددق  دددد ه املدددداألض  تدددد  ااقت دددداءض  موجدددد  قددددراا يصدددد ا  ددددا وزقددددر 

        املال ة.

 

                            الصااادر بتااار   الصااادر بتااار             00,00,                              مااس القااانون رقاا  مااس القااانون رقاا          2020                        تعااديل املااادة تعااديل املااادة       ::                                                املائااة والرابعااة والثالثااون املائااة والرابعااة والثالثااون             املااادة املااادة 

0000    //  ,,,,    //  20,720,7            )
 
()قانون املفقوديس واملخفيين قسرا
 
 )قانون املفقوديس واملخفيين قسرا
 
                              
 
                               

 

       )قاااااااانون       2035 /  33 /  10              الصددددددداأا  تدددددددااق     2  30               مدددددددا القدددددددانون اقدددددددم     21           تعددددددد   املددددددداأل 

 )
 
  املفقوديس واملخفيين قسرا
 
                    ح ذ تص ح  ما يل :                      

                                                               تتمتددددددددع ال   دددددددددة  االسدددددددددتقال  ااأاا  واملدددددددددال  وت  ددددددددع لرقا دددددددددة أيدددددددددوان املحاسددددددددد ة   -  ق 

 .      الالاقة

                                                            يملدددون لل   دددة م دددا مة مال دددة سدددتوقة  اصدددة تددد اج يددد  فصدددا  دددا   دددما  ددداب   -  ب 

 .                                اف ة لت س ة مصااقف ا و شايااها                                  موازنة ا اسة مجلس الوزااء وتملون 

 ل صددددو  ولددددى وزقددددر املال ددددة  ددددما 
ا
عدددد ي ال   ددددة مشددددروع املوازنددددة وقرسددددله ا ي دددد ا وفقددددا

ُ
                           ت

ا
  ي                                        

ُ
 

 .                                            امل لة املتصو   لدها ي  قانون املحاس ة العموم ة

                                                             يلحدددو مدددا  دددما موازندددة ال   دددة  تددد   دددا   اللجتدددة ي سددد   شدددملا  ددداد جم دددع   -  ج 

 .       ة                               ق شساها وال يقا  ا اتع موازنة ال

                                                            يفدددددتح لل   دددددة ا ددددداب  دددددا  لددددد   مصدددددرد ل تدددددانض وقتدددددولى ا ددددديس ال   دددددة  قددددد    -  أ 

 ل صدددددو  املتصدددددو   لدهدددددا يددددد  قدددددانون املحاسددددد ة العموم دددددة والقدددددوان ن 
ا
                                                        نفقااهدددددا وفقدددددا
ا
            

               املر  ة ااجراء.

                                                                ت  دددع ا دددا ات ال   دددة لت دددام التددد ق ق الددد ا ل  وللتددد ق ق امل دددتقا مدددا ق دددا   -  ه 

      تدددددااق       124               مدددددا القدددددانون اقدددددم     21             املدددددام املددددداأل                              مملاتددددد  التددددد ق ق واملحاسددددد ة وفقدددددا

  .)    2003                    )قانون موازنة العام       2003 / 4 /  25
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                                                                                        إعطاء مساعدة اجتماعية ملوظفي اإلدارات العامة:إعطاء مساعدة اجتماعية ملوظفي اإلدارات العامة:      ::                                                املائة والخامسة والثالثون املائة والخامسة والثالثون             املادة املادة 

 مدددددددددا   -
ا
    ُيعسدددددددددؤ   م دددددددددا  ل اجتما  دددددددددة ملددددددددد ل سدددددددددتة  ا ت دددددددددااا
ا
       ول ايدددددددددة       2022 /  03 /  03ُ                                       

                                      ات العامدددددددة م مددددددا  انددددددد  م ددددددم ااهم الو  ف دددددددة                  جم ددددددع مددددددو ف  ااأاا       2022 /  32 /  13

      ال دددددددددلك   -     ق دددددددددال   -                    قج ددددددددد ل   دددددددددالرقة وقمت دددددددددة   -      قجدددددددددراء   -         متعاقددددددددد يا   –        )مدددددددددو ف ن 

                                                                        التعل  دددددن  م تلددددد  ف اتددددده: اال تددددد ا   واملتوسددددد  وال دددددانو  والتعلددددد م املنهدددددن والتق دددددن( 

                                                              اا دددددددافة ولدددددددى املتقا ددددددد يا الددددددد يا ي دددددددتف  ون مدددددددا معددددددداش تقا ددددددد  ض  عددددددد  لحدددددددو 

            ي  املوازنة.               اال تماأ الالزم

           يددد  ال ع دددات ُ                                                            ُي دددت    مدددا قاملدددام الفقدددرل ق ددداله مو فدددو ال دددلك ال  لوما ددد ن املع تددد ن 

                     الل تان ة ي  العااجض

ُ                         تحدد أ ق مددة امل ددا  ل  مددا ُي دداو  قسددا  الراتدد  الشدد ر    -                      ملددو ف  ااأااات العامددة                         

                                 أون قيددددة زقددددداأات م مدددددا  دددددان نو  دددددا قو              للمتقا ددددد يا                 املعددددداش التقا ددددد      مددددا     %  20 و

     اها.    ت م 

                                                                   تح أ أقا ق تس  ق   ه املاألض  ت  االقت اء  قراا يص ا  ا وزقر املال ة.  -

 

            تااااار   تااااار             00,00,                              مااااس القااااانون رقاااا  مااااس القااااانون رقاااا          8787                              إل اااااء نااااص املااااادة إل اااااء نااااص املااااادة       ::                                                املائااااة والسادسااااة والثالثااااون املائااااة والسادسااااة والثالثااااون             املااااادة املااااادة 

0,0,    //  88  //  20,,20,,          

 

     ,,20 / 8 /  ,0      تار        00,               مس القانون رق      87              يلغى نص املادة 

 

                                    لشاارعة التقاعااد   اا  لشاارعة التقاعااد   اا                                                        مكانيااة إعطاااء املوظااف الخاضااتمكانيااة إعطاااء املوظااف الخاضاات  إإ      ::                                                املائااة والسااابعة والثالثااون املائااة والسااابعة والثالثااون             املااادة املااادة 

                                                                                                                  السلك اإلداري طلب إنهاء خدماته واالستفادة ماس تعاو   صارء ااا السلك اإلداري طلب إنهاء خدماته واالستفادة ماس تعاو   صارء ااا 

  ..      سنةسنة        0,0,                                                           انم خدماته الفعلية ال تقل عس  انم خدماته الفعلية ال تقل عس 

    ندد  ر ددر و صددوال اسددتاتا  ة و ددال  فزددرل ققصددا ا سددتة ا دد ر مددا تدددااق  
ا
                                                                الفددا
ا
    

 .                 ص وا   ا القانون 

                                          التقا ددد   يددد  ال دددلك ااأاا  يددد  ادددا  يلددد  ونهددداء                            يمالدددا  للمو ددد  العا دددع لشدددر ة

                                                               ماتددددددهض االسددددددتفاأل مددددددا تعددددددوقو صددددددرد  ددددددا  دددددد ه ال ددددددتوات اذا  اندددددد    ماتدددددده 

 .   ستة    32                 الفعل ة ال تقا  ا 

                                                             تح أ أقا ق تس  ق   ه املاأل  ت  االقت اء  قراا ما وزقر املال ة.



 19/1/2022                                        20222022  للعامللعام  العامةالعامة  املوازنةاملوازنة  قانون قانون   مشروعمشروع  

  

124 

 بعد دراسة                                                     حظر تمو ل أي مشروع    القطحظر تمو ل أي مشروع    القط      ::                                                املائة والثامنة والثالثون املائة والثامنة والثالثون             املادة املادة 
ّ

 بعد دراسة اع العام إال
ّ

           اع العام إال
ّ

                      
ّ

           

                                        جدوى اقتصادية مفصلةجدوى اقتصادية مفصلة

                                                                       يح دددر تموقدددا ق  مشدددروع يددد  القسددداع العدددام  دددا يرقدددق املوازندددة العامدددة   دددر   دددات قو 

ددلة  مددا فدهددا                                                            ي            ق  مصد ا ر ددر ق ددا و دد اأ الج ددة املعت ددة أااسددة جدد و  اقتصدداأية مفصي

   عددد                                                                     تحل دددا التمللفدددة والفا ددد ل مدددا  ددد ا املشدددروع.  لدددى قن يدددتم اسدددتالما  مراادددا مدددا  

                                                                    التتف دددددد   صددددددوال ول ام ددددددة لج ددددددة وجددددددراء التق  مددددددات واملسا قددددددات الالزمددددددة للمشددددددروع 

         وأااسته.

 

                          نشر القانون نشر القانون       ::                                                املائة والتاسعة والثالثون املائة والتاسعة والثالثون             املادة املادة 

                                                يعما به ا القانون فوا  شره ي  الجرق ل الرسم ة.



2022 1جدول رقم 

بآالف الليرات

 موزعة على االبواب 2022اعتمادات قانون موازنة عام 

بيان االبوابالباب
اعتمادات قانون الجزء 

االول

اعتمادات قانون الجزء 

الثاني
مجموع النفقات المقدرة

16,497,7442,202,00018,699,744رئاسة الجمهورية1

142,105,0003,465,000145,570,000مجلس النواب2

1,728,564,173454,806,1522,183,370,325رئاسة مجلس الوزراء3

1,993,14518,0002,011,145المجلس الدستوري4

225,090,799501,000225,591,799وزارة العدل5

1,674,370,7355,541,4901,679,912,225وزارة الخارجية و المغتربين6

3,425,400,872113,088,2373,538,489,109وزارة الداخلية و البلديات7

3,154,457,061557,115,2883,711,572,349وزارة المالية8

112,919,280363,362,900476,282,180وزارة األشغال العامة والنقل9

6,344,587,72870,496,3666,415,084,094وزارة الدفاع الوطني10

3,371,149,23617,066,6053,388,215,841وزارة التربية و التعليم العالي11

2,544,597,1191,528,2102,546,125,329وزارة الصحة العامة12

151,231,775904,403152,136,178وزارة االقتصاد و التجارة13

119,045,8483,097,500122,143,348وزارة الزراعة14

290,688,228599,255,000889,943,228وزارة االتصاالت15

1,012,883,404582,0001,013,465,404وزارة العمل16

66,021,8612,231,38268,253,243وزارة االعالم17

40,864,3909,280,42650,144,816وزارة الطاقة والمياه18

23,356,860113,00023,469,860وزارة السياحة19

59,647,0266,896,50066,543,526وزارة الثقافة20

13,963,500765,00014,728,500وزارة البيئة21

10,397,15097,00010,494,150وزارة المهجرين22

14,967,82559,00015,026,825وزارة الشباب و الرياضة23

438,515,626125,000438,640,626وزارة الشؤون االجتماعية24

13,522,660116,50013,639,160وزارة الصناعة25

12,797,000,00012,797,000,000النفقات المشتركة26

9,410,141,9099,410,141,909احتياطي الموازنة27

47,203,980,9542,212,713,95949,416,694,913المجموع العام 

5,250,000,000سلفة خزينة طويلة األجل لمؤسسة كهرباء لبنان



رقم

الفصل
املجاميعالجزء الثاني الجزء األولتعيين الفصول

39,154,042,00039,154,042,000

33,598,528,00033,598,528,000اإليرادات الضريبية1

5,555,514,0005,555,514,000اإليرادات غير الضريبية2

حاصالت بيع األصول الثابتة3

الهبات4

10,262,652,91310,262,652,913

القروض املعقودة من الدولة لصالح الخزينة1

39,154,042,00010,262,652,91349,416,694,913

(واردات عادية)الجزء األول 

( 2 )جدول رقم 

جدول إجمالي بالواردات املقدرة للموازنة العامة 

2022مشروع موازنة العام 

(بآالف الليرات)

30,639,130,756الزيادة أو النقصان
%20.77النسبة املئوية للعجز

(واردات استثنائية)الجزء الثاني 

املجاميع

202249,416,694,913أرقام مشروع موازنة العام 

202118,777,564,157أرقام قانون موازنة العام 



2022  مشروع موازنة 2021 محصل لغاية حزيران 2021  مشروع موازنة بيان اإليراداتالفصلالباب

10,472,5816,938,01033,598,528 االيرادات الضريبية 1

                               5,901,808                     3,092,518                     4,898,569 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال11

922,554778,2322,928,564 ضريبة على االمالك12

3,766,7492,604,98619,737,572 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات13

470,963228,2653,382,389 الرسوم على التجارة واملبادالت الدولية14

413,746234,0091,648,195 االيرادات الضريبية االخرى15

2,953,2811,468,7725,555,514 االيرادات غير الضريبية 2

2,021,679970,6442,350,129امالك الدولة/ حاصالت ادارات ومؤسسات عامة 26

589,216304,6632,857,883 الرسوم والعائدات االدارية واملبيعات27

17,72812,09416,630 الغرامات واملصادرات28

324,658181,371330,872 االيرادات غير الضريبية املختلفة29

13,425,862  8,406,782     39,154,042         

10,262,652

0010,262,652

000

-                        -                       10,262,652             

13,425,8628,406,78249,416,694

49,416,694,913,000         

39,154,042,000,000         

10,262,652,913,000         

 القروض الداخلية56

مجموع القروض الداخلية

(بماليين الليرات)

مجموع الجزء األول

مقارنة إجمالي اإليرادات
قانون موازنة

املجموع العام

57 القروض الخارجية

مجموع القروض الخارجية

مجموع الجزء الثاني

محّصل لغاية شهر آب

 

2021

2021

مشروع موازنة 2022

 



2021 مشروع موازنة بيان اإليراداتالفقرةالبندالفصلالباب
 محصل لغاية حزيران 

2021
2022 مشروع موازنة 

      33,598,528        6,938,010      10,472,581 االيرادات الضريبية  1

           5,901,808           3,092,518           4,898,569 ضريبة على الدخل واالرباح ورؤوس االموال 11 

             5,734,242             3,092,072             4,637,864 ضريبة على الدخل 111  

                   1,703,051                   1,236,190                       858,781 ضريبة الدخل على األرباح11101   

                   1,711,427                       444,792                       596,107 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور11103   

                       194,553                       126,168                   1,159,347 ضرائب دخل على رؤوس األموال املنقولة11104   

                   2,090,631                   1,268,697                   2,002,741 ضريبة الدخل على الفوائد لدى املصارف11105

                          34,580                          16,225                          20,887(ضريبة على الدخل) غرامات 11108

                 167,567                          446                 260,705 ضرائب أخرى على الدخل119  

                       167,567                                 446                       260,705 ضرائب أخرى على الدخل11901   

           2,928,564               778,232               922,554 ضريبة على االمالك 12 

                 248,616                 152,496                 116,812 ضريبة على األمالك املبنية 121  

                       226,604                       141,309                          97,838 ضريبة على األمالك املبنية12101   

                          22,012                          11,187                          18,974(ضريبة على االمالك املبنية) غرامات 12108

                                  -                                  -                                  - ضرائب اخرى على االمالك املبنية12109

                 184,398                 123,787                 123,000 رسم االنتقال 122  

                       178,157                       118,632                       118,345 رسم االنتقال12201

                             6,241                             5,155                             4,655(رسم االنتقال) غرامات 12208   

             2,495,550                 501,949                 682,742 ضرائب غير متكررة على األمالك 123  

                   2,495,270                       501,949                       682,664 الرسوم العقارية12301   

                                 250                                    50 ضريبة التحسين12302   

                                    30                                    28(ضرائب غير متكررة على االمالك) غرامات 12308

                           -                           -                           - ضرائب على األمالك البحرية 124

                                  -                                  - ضرائب على األمالك البحرية12401 

                           -                           -                           - ضرائب أخرى على االمالك 129  

                                  -                                  - ضرائب أخرى على االمالك12901   

        19,737,572           2,604,986           3,766,749 الرسوم الداخلية على السلع والخدمات 13 

             1,310,832                 522,489                 833,773 الرسوم الداخلية على السلع 131  

                       501,312                       302,555                       624,337 الرسوم على املواد امللتهبة13101

                          70,271                             7,346                          11,462 رسوم املسكرات واملشروبات الروحية13102   

                                  -                                  - رسوم على املشروبات غير الروحية13103   

                       573,226                          34,165                          70,362 رسم التبغ و التنباك13104

                                  -                                  - رسم الترابة13105   

                                  -                                  - رسم السبيرتو13107

                                    59                                    36                                    63(رسوم داخلية اخرى على السلع) غرامات 13108

                       156,240                       172,721                       109,843 رسم االستهالك الداخلي للسيارات13109

                             9,501                             5,523                          17,265 رسم إنتاج االسمنت13110

                                 222                                 143                                 441(منه رسم على املازوت ورسم على الكسارات) رسوم داخلية اخرى على السلع 13111   

مشروع موازنة2021

محّصل لغاية شهر  حزيران2021

مشروع موازنة2022

مقارنة اإليرادات والحاصالت األخرى



      33,598,528        6,938,010      10,472,581 االيرادات الضريبية  1

                 221,787                 105,352                 270,226 أرباح ادارات الحصر 132  

                       221,314                       105,000                       269,963 ارباح من ادارة حصر التبغ والتنباك13201   

                                 472                                 352                                 263(ارباح ادارات الحصر) غرامات 13208

                      8,869                      3,616                   12,631 الرسوم على الخدمات 133  

                                    74                                    48                                 126 ضريبة املالهي13301   

                                 703                                 200                             2,127 رسوم  املراهنات13302   

                                  -                                  -                                  - رسوم داخلية على ورق اللعب13303

                             7,961                             3,364                          10,275 رسوم على الجوائز13304

                                 131                                      4                                 103(رسوم على بعض الخدمات) غرامات 13308

                      9,722                      7,090                             81 ضريبة على املبيعات 134  

                             9,708                             7,081                                    66 ضريبة املبيعات على املؤسسات السياحية13401   

                                    14                                      9                                    15(ضريبة على املبيعات) غرامات 13408

          12,605,984             1,862,487             2,432,880 الضريبة على القيمة املضافة135

                 12,574,319                   1,853,880                   2,404,443 الضريبة على القيمة املضافة13501

                          31,665                             8,607                          28,437(الضريبة على القيمة املضافة) غرامات 13508

             5,580,378                 103,952                 217,158 رسوم اخرى على السلع والخدمات 139  

                   1,289,594                          69,079                          97,871 رسوم على السيارات13901   

                                 289                                    28                             1,090 مدفوعات الشركات ذات االمتياز13902   

                   4,290,190                          34,737                       117,464 رسوم مغادرة االراض ي اللبنانية13903

                                  -                                  - رسم دخول بطريق البر13904

                                 305                                 108                                 733(رسوم اخرى على السلع و الخدمات) غرامات 13908   

           3,382,389               228,265               470,963 الرسوم على التجارة واملبادالت الدولية 14 

             3,382,389                 228,265                 470,963 رسوم على االستيراد 141  

                   3,382,389                       228,265                       470,963 رسوم الجمارك على االستيراد14101   

                                  -                                  - ضريبة املبيعات على السلع والبضائع14102   

                                  -                                  -(رسوم على االستيراد) غرامات 14108

                           -                           -                           - رسوم الجمارك على التصدير 142  

                                  -                                  - رسوم الجمارك على التصدير14201   

                           -                           -                           - رسوم اخرى على التجارة واملبادالت الدولية 149  

                                  -                                  - رسوم اخرى على التجارة واملبادالت الدولية14901  

           1,648,195               234,009               413,746 االيرادات الضريبية االخرى 15 

             1,648,195                 234,009                 413,746 رسوم الطابع املالي 151  

                   1,540,798                       197,032                       321,524 رسم طابع نقدي15101   

                       103,558                          34,996                          82,592 رسم طابع اميري15102

                             3,838                             1,981                             9,630(رسوم الطابع املالي) غرامات 15108   

                           -                           - الرسم املقطوع152

                                  -                                  - الرسم ااملنهي املقطوع15201

                           -                           - ضرائب غير مصنفة في حساب آخر 159  

                                  -                                  - واردات التعمير15901 

    5,555,514    1,468,772    2,953,281 االيرادات غير الضريبية  2

2,350,129            970,644                2,021,679            امالك الدولة/ حاصالت ادارات ومؤسسات عامة  26 

                 341,862                 944,457                 273,202 حاصالت من ادارات ومؤسسات عامة غير مالية 261  

                       128,531                          72,808                       110,775 ايرادات كازينو لبنان26101   

                                 778                                 160                             1,231 ايرادات املغارات واآلثارات واملتاحف26102   

                       212,506                          29,607                       160,856 ايرادات مرفأ بيروت26103   



      33,598,528        6,938,010      10,472,581 االيرادات الضريبية  1

                                  -                                  - ايرادات من وفر موازنة املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري26104   

                                  -                          20,451                                  - ايرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني26105   

                                  -                       821,431                                  - ايرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية26106   

                                    47                                 190 ايرادات استراحات26107

                                  -                                 150 ايرادات قطاع البترول26108

                           -                           -                   61,571 حاصالت من مؤسسات عامة مالية 262  

                                  -                                  -                          61,571(أرباح وفروقات قطع) ايرادات مصرف لبنان 26201   

                   99,953                   21,321                 104,063 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة 263  

                          98,340                          20,514                       102,000 ايرادات مطار بيروت الدولي26301   

                                  -                                  - حاصالت من بيع أصول ثابتة26306

                             1,613                                 807                             2,063 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة االخرى26309   

                                  -                                  - حاصالت من مؤسسات عامة استثمارية 264  

                                  -                                  - حاصالت من مؤسسات عامة استثمارية26401   

                 100,600                           -                   30,600 إيرادات املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 265  

                       100,600                          30,600(..مبيع محلي، قمح، شعير،) مبيعات املديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 26501   

26502
 رسوم القمح الدقيق والسكر واملصنوعات السكرية ورسوم بعض الحبوب 

(مستورد)والثمار الزيتية 
-                                  -                                  

                   92,000                           -                   92,000 إيرادات مديرية اليانصيب الوطني 266  

                          30,000                          30,000 حاصالت بيع األوراق26601   

                          60,000                          60,000 إيرادات اللوتو اللبناني26602

                             1,000                             1,000 إيرادات اليانصيب الفوري26603

                             1,000                             1,000مديرية اليانصيب الوطني-  إيرادات مختلفة26604

             1,706,058                           -             1,455,088 إيرادات االتصاالت السلكية والالسلكية 267  

                                  -                                  - إيرادات مساهمات الغير في نفقات اإلنشاء26701   

                       531,565                       592,655 ايرادات املخابرات26702

                          95,289                          35,095 ايرادات الحسابات الدولية26703   

                       119,203                          57,335 ايرادات متنوعة لالتصاالت السلكية والالسلكية26704

                       960,000                       770,003 واردات شركات الخليوي26705

                      9,657                      4,866                      5,155 حاصالت أخرى من ادارات ومؤسسات عامة 269  

                             9,559                             4,723                             4,991 فوائد26901   

                                    98                                 143                                 164 حاصالت االسهم الحكومية26902

           2,857,883               304,663               589,216 الرسوم والعائدات االدارية واملبيعات 27 

                 541,139                 250,757                 366,568 رسوم ادارية 271  

                          51,130                          23,614                          50,600 رسوم كتاب العدل27101   

                          16,742                                 976                             6,858 الرسوم القنصلية27102   

                       207,314                       104,578                       161,368 رسوم االمن العام27103   

                       211,049                          93,458                          71,972 رسوم السير27104   

                          22,750                          11,373                          31,258 الرسوم القضائية27105   

                          17,882                          10,345                          16,905 رسوم السوق27106   

                          14,273                             6,413                          27,607(رسوم ادارية) غرامات 27108   

             2,247,260                   18,426                   57,362 عائدات ادارية 272  

                                  -                                  - واردات دوائر الحجر الصحي27201   

                          15,000                                 587                                 816 رسوم املنائر27202   

                             2,675                                      5                             2,185 رسوم التسجيل في املدارس الرسمية27203   

                          18,888                          11,527                          12,174 رسوم الجامعة اللبنانية27204   

                             3,333                             2,501                             3,268 رسوم االمتحانات الرسمية27205   



      33,598,528        6,938,010      10,472,581 االيرادات الضريبية  1

                   2,200,000                                  -                          22,514 رسوم املطارات27206   

                             6,162                             3,427                          13,367 ايرادات رئاسة املوانئ27207   

                                 670                             2,478(عائدات ادارية) غرامات 27208

                                 275                                 204                                 280 رسوم التسجيل في املعهد الوطني العالي للموسيقى27210

                                 257                                 175                                 280 رسوم امتحانات الكولوكيوم27211   

                      1,477                          752                   71,987 مبيعات 273  

                             1,477                                 752                             1,987 حاصالت مبيعات الجريدة الرسمية27301   

                                  -                                  - حاصالت مبيعات املجلة القضائية27302

                                  -                                  - ثمن لوحة عمومية27303   

                                  -                          70,000 مبيعات اخرى27309   

                   44,010                   24,763                   62,908 رسوم اجازات 274  

                          36,200                          19,142                          54,661 رسوم اجازات عمل27401   

                             1,678                             1,251                             1,370 رسوم رخص بيع تبغ و تنباك بالجملة27402

                                    34                                    25                                    32 رسوم رخص واشتراكات للوسائل االعالمية27403   

                                 929                                 542                             1,224(رسوم اجازات) غرامات 27408

                             5,168                             3,803                             5,621 رسوم اخرى على االجازات27409   

                   23,997                      9,965                    30,391 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات أخرى 279  

                                    11                                      2                                    20 حاصالت مصلحة البارود واملتفجرات27901

                                    24                                    13                                    25 رسوم االحراج27902 

                                 899                                    79                             4,271(رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى) غرامات 27908

                          23,063                             9,871                          26,075 رسوم وعائدات ادارية ومبيعات اخرى27909   

                  16,630                  12,094                  17,728 الغرامات واملصادرات 28 

                   16,419                   12,012                   17,475 غرامات واحكام نقدية 281  

                          16,419                          12,012                          17,475 غرامات سير28101   

                                  -                                  - غرامات واحكام نقدية اخرى28109   

                                9                                3                             13 مصادرات 282  

                                      9                                      3                                    13 مصادرات28201 

                          202                             79                          240 عقوبات 283  

                                 202                                    79                                 240 عقوبات28301   

               330,872               181,371               324,658 االيرادات غير الضريبية املختلفة 29 

  291 
 حسومات تقاعدية واقتطاع من رواتب ومعاشات تقاعد 

العسكريين
266,960                 129,092                 271,182                 

                       215,866                       103,101                       214,539 حسومات تقاعدية29101   

                          55,315                          25,991                          52,421 اقتطاع من رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين29102

                           -                           -                           - حاصالت البريد 292  

                                  -                                  - حاصالت البريد29201   

                           -                      1,206                           - الهبات الجارية الداخلية 294  

                                  -                             1,206                                  - هبات جارية من مؤسسات في الداخل29401   

                                  -                                  - هبات جارية من افراد في الداخل29402

                                  -                                  - تبرعات وهبات لصالح الخزينة29409   

                           -                   14,538                           - الهبات الجارية الخارجية 295  

                                  -                                  - هبات جارية من حكومات اجنبية29501   

                                  -                          14,387                                  - هبات جارية من منظمات دولية29502   

                                  -                                 151                                  - هبات جارية خارجية من منظمات غير حكومية29503   

                                  -                                  - هبات جارية من افراد في الخارج29504   

                   59,690                    36,535                   57,698 االيرادات غير الضريبية االستثنائية 299  



      33,598,528        6,938,010      10,472,581 االيرادات الضريبية  1

                          16,619                          23,678                             1,007 ايرادات ناتجة عن تسوية مخالفات البناء29901   

                             1,646                                 626                             1,389 استردادات29902   

                          41,425                          12,231                          55,302 ايرادات ناتجة عن تسوية االمالك البحرية29903

                                  -                                  - زيادة عامل االستثمار من الفنادق29904   

13,425,862  8,406,782    39,154,042  

    1,502,198         604,004         568,449 ايرادات خزينة مختلفة   3

                   1,502,198                 604,004                       568,449 ايرادات الخزينة

 الذمم

 البلديات

 الودائع

 حسابات الغير االخرى

13,994,311      9,010,786        40,656,240      

مجموع ايرادات املوازنة

املجموع العام



مشروع موازنة 2022

(بماليين الليرات)

قيمةشرحالرمز

                       33,598,528اإليرادات الضريبية1

                         5,555,514اإليرادات غير الضريبية2

مقارنة اإليرادات والحاصالت األخرى



مشروع موازنة 2022

2022مشروع موازنة 2021مشروع موازنة بيان اإليراداتالرمز

              10,262,652                      -القروض املعقودة من الدولة لصالح الخزينة5

                      10,262,652                                        -القروض الداخلية56

                          10,262,652                                            -سندات خزينة داخلية561

                               10,262,652                                                -القروض الداخلية56101

-                               -القروض الخارجية57
-                                                -ديون خارجية

مقارنة اإليرادات والحاصالت األخرى

(بماليين الليرات)
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 
  

  

  الفصل األول الفصل األول 

  العامةالعامة  مواد املوازنةمواد املوازنة
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح الحالي النص

                                                      تحديد أرقام املوازنة العامةتحديد أرقام املوازنة العامة    : :                       املادة األولىاملادة األولى 

                                                                 تحدد أرقامددملورزنةزالدددةرزن مللددةراددديرزنلدد ةرزنملنيدددةرزنندد رت ددد قر دد رق  ر دددمللة ر

ر  اددددملورزنددددملأت  ر ر    2222            ددددمللة رز   ر ر  13           تنتهدددد ر دددد ر ر    2222       زنثددددمل  ر
ك

                فقددددمل
ك

    

                                 زنثملليةر زنثملنثةرليرهذزرزنقمللة .
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                            االعتماداتاالعتمادات                                املادة الثانية:املادة الثانية: 

                                                    تفتحر  رزنةزالةرزن مللةرزالاتمملأزترزن ي ةر  رلملريأت :

 )ليرة( 2022العام 

 املوازنة العامة

 46,059,980,954.000        ء األول     الجز

 2.212.713.959.000             الجزء الثاني

      مجمووووووووووع  

        املوازنوووووووووووة 

        العامة

48.272.694.913.000 

  ر

رنلج   راممر)
ك
              ذنكر فقمل
ك
                      (رزنلحقربهذزرزنقمللة . 3         
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح اليالنص الح

                      وارداتواردات    الال      ::      لثةلثة                    املادة الثااملادة الثا 

                                             تق ار زاأزترزنةزالةرزن مللةرالىرزنةجهرزنتملل :

 )ليرة( 2022العام 

 املوازنة العامة
                  الواردات العادية  –           الجزء األول 
                     الواردات االستثنائية  –             الجزء الثاني 

      مجموووووووووووووووووووووووووووووووووووع  

        املوازنوووووووووووووووووووووووووووووووووووة 

        العامة

60.212.426.272.00                 0  

  ر

رنلج   راممر)
ك

              ذنكر فقمل
ك

                      (رزنلحقربهذزرزنقمللة . 2         
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                            إجازة الجبايةإجازة الجباية    : :                           املادة الرابعةاملادة الرابعة 

ر  ادددددددملورهدددددددذزرزنقدددددددمللة ر   
ك

                      يجددددددملار فقدددددددمل
ك

                              ادددددددملورزنقدددددددةزل  رزن ملفدددددددذ  رج مليدددددددةر         

                                                          لختلددارزنادد زالر زن وددةور ز حمللددئتر زن ملادد زترزن ي ددةر دد رز جدد   ر

                      (رزنلحقربهذزرزنقمللة . 2     اممر)
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 ةاألسباب املوجب النص املقترح النص الحالي

                                اإلجازة باالقتراضاإلجازة باالقتراض    : :                   ة الخامسةة الخامسة        املاداملاد 

                                                 يجدددددملارنلحاةلدددددةر ددددد رقادددددملارتمةيددددد رزودددددتحقملمملترزلددددد رزنددددد ية  ر - 3

ار دددددد رت فيددددددذرزنةزالددددددةرر  دددددد رقلفددددددمل ر                                                     ضددددددمير دددددد  أرزنيجددددددارزنقدددددد  

ا رقلددددىرزن دددددملور                     زالاتمددددملأزترزيضدددددملفيةر ر    2222                            زالاتمددددملأزترزنددددد   

                                                      نتغطيةرولارز خاي ةرزن طمل رنؤولةركه بملءرن  مل ر فقرلملر

                                  لددددديرهدددددذزرزنقدددددمللة  رقلددددد زاروددددد  زتر اي دددددةر ر  31         رزندددددملأ ر      اأر ددددد

                                                  بملن ملددددددةرزنل  ملليددددددةرمجددددددمل رمةدددددد   ر لتةوددددددطةر اةيلددددددة ر ذنددددددكر

        زنملنية. ر      اي                  بق زازترتة اراير

 

طلعرز حاةلةرلجلس - 2 رالى: ر ُ                تُ
ك

     زن ةزبرفةليمل
ك

             

                                       زنيجارزنحققر  رت فيذرزنةزالةر ز خاي ة  -

                                 قلفمل رزالاتمملأزترزن  ا ر زيضملفية  -

                                    زن ز ليةر ز خملاجيةرزنن رتمرتل ي همل              قململطرزن ية ر -

                                                  لتيجدددددةرقلددددد زاروددددد  زترز خاي دددددةربملن ملدددددةرزنل  ملليدددددةرزنجدددددملار -

                                           قلدددددددددد زاهملربمةجددددددددددلرزن  دددددددددد رز   رلدددددددددديرهددددددددددذ رزنددددددددددملأ  ركمددددددددددملر

                                     بملن مئترز ج بيةرزنجملا ربقةزل  ر مللة.

               ولفملترز خاي ة. -
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 األسباب املوجبة

 20222022  ع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشرو 

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                    حسابات القروضحسابات القروض    : :                           املادة السادسةاملادة السادسة 

                                           تفددددتحرنلقدددد   ر لددددملبملتر اي ددددةر مللددددةربمةجددددلرل زودددديمر - 3

                                                         تتخدددذر ددد رلجلدددسرزندددةاازءرب دددملءرالدددىرقماددد ز ر ايددد رزنملنيدددةر زندددةاي ر

                                               زنخددددتيرتقيدددد رنهددددملرزنقدددديمرزنق ةضددددةرلدددديرقلدددد رهددددذ رزنقدددد   ر

رن ملددددملطر زنلدددد  زتر        تقيدددد را
ك

                 ليهددددملرزنقدددديمرزنندددد رتدددد فعرتلدددد ي ز
ك

                           

         زنلتحقة.

 

                                                     تفدددتحر ددد رزنةزالدددةرزن مللدددةرنلقددد   رزننددد رت قددد هملرزن  ندددة رق ر - 2

                                 ت ق ر حلملبهمل رزاتمملأزتراق ر أفع.
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة ملقترحالنص ا النص الحالي

                                                                                        تحديد أصول إنفاق الهبات والقروض الخارجيةتحديد أصول إنفاق الهبات والقروض الخارجية    : :                           املادة السابعةاملادة السابعة 

 ر           ت دد يئاهمل  ر        زن مةليددة ر       زنحملودد ة ر      مددمللة   ر  لددي ر  22 ر     زنددملأ  ر     ق اددملو ر    فددق ر    تق دد  - 3

 ر  لدي ر   د  ر   قلدى ر      زنق لدة ر        ز خملاجيدة ر        زنقد    ر      زنه دملت ر        زن ودتةا  ر  لدي ر  22 ر     زندملأ  ر  ق 

 ر     قلدددى ر        قلةزاهدددمل  ر   الدددى ر       زنلدددتقلة ر        زنةدددمل   ر      زن مللدددة ر         زنؤولدددملت ر      زن مللدددة ر       زيأزازت

 ر        زن لدددددددد يملت ر     قلدددددددى ر         تلددددددددميملاهمل  ر     ز دددددددتئ  ر   الددددددددى ر          زنةددددددد ملأيق ر         زنهيئددددددددملت ر      زنجدددددددملنس

 ر     ل زفدددددق ر     قأزا  ر     تتدددددةلى ر    زننددددد  ر         زنهيئدددددملت ر       زنؤولدددددملت ر      ودددددملا  ر        زن لددددد يملت ر         زتحدددددملأزت

 ر   ذندك ر    دمل  ر    ودةزء ر       زنقد     ر    لدي ر       زن ق يدة ر      زنه دملت ر  لدي ر      زيلفدمل  ر      يخادع ر     امللدة 

 ر    لددددل ر       زنحملودددد ة ر     أيددددةز  ر    مملبددددة   ن   ر       ز ج بدددد   ر     ز جدددداء ر  لددددي ر  ق  ر     زنحلدددد  ر     ز جدددداء ر  لددددي

        ز لة .

                 لدددددديرللدددددد   رزنقددددددمللة ر ر  22                                     الرتط ددددددقرق اددددددملورزنفقدددددد  رزنثملليددددددةرلدددددديرزنددددددملأ ر - 2

              زنةدددددددملأاربتدددددددملاي ر ر     36141                                     زنةضددددددة رلةضدددددددعرزنت فيدددددددذربمةجدددددددلرزن ودددددددةورامدددددددمر

                                                  الدددىرزالاتمددددملأزترزيضددددملفيةرزنت لقدددةربملنه ددددملترزن ق يددددةر يدددد ر ر    3141 /  32 /  12

                           زارلديرزندةاي رزنخدتير  ايد ر                                        يمكيرلق رهذ رزالاتمملأزترليرب د رقلدىرر د ربقد

                                                                 زنملنيددددةرت دددد رتأقدددد  رزن زمددددلرزن كددددا رن قدددد رزن فقددددملت ر   دددد رق رتثبدددد رزيأزا ر

                                            زن  يةراغ ةرز جهةرزنةزه ةربإج زءرهذزرزن ق .

                                     لددددديرللددددد   رزنقدددددمللة رزنةضدددددة رلةضدددددعرزنت فيدددددذر ر   326                 تط دددددقرق ادددددملورزندددددملأ ر - 1

           ة رزنحملودد ةر              ت  يئتددهر)مددملل ر    3141 /  32 /  12      تددملاي ر ر     36141                 بمةجددلرزن وددةورامددمر

                                                                   زن مةليدددددة(رالدددددىرزنلدددددلفملترزنملنيدددددةرزنطملاادددددةرزن طدددددمل رنددددد فعرزن فقدددددملترزنمةندددددةرلدددددير

                                                                    زنه ددددملترزن ق يددددةر يمكدددديرتدددد  ي رزالاتمددددملأزترزن جددددةا رنللددددلفملترزنملنيددددةرزنطملااددددةر

                                                                 زنت لقدددددةربملنه دددددملترزن طدددددمل ر دددددئ روددددد ةرلملنيدددددةرل ي دددددةرنتأأيدددددةرلةج دددددملتريت ددددد  ر

                               يرهددددددذ رزنه ددددددملتر حددددد  رزل هددددددملءرت فيددددددذر                                   ت فيدددددذهملرزنلدددددد ةرنددددد فعرزن فقددددددملترزنمةنددددددةرلددددد

                                                          ز اممل رزنت لقةربملنه ة رقلىرلةزالملترزنل ةزترزنملنيةرزنئ قة.

                                                            يدددددتمرتددددد  ي رقالددددد  رزالاتمدددددملأزتر ملفدددددةرغ ددددد رزن قدددددةأ رزنمةندددددةرلددددديرزنه دددددملتر  .ر 6

                                           زن ق يةر زنق   رقلىرلةزالملترزنل   رزنئ قة.
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 األسباب املوجبة

 20222022  ونية في مشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القان

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                        فتح االعتمادات االستثنائيةفتح االعتمادات االستثنائية    : :               الثامنةالثامنة            املادة املادة  

          

ر  ادددددددددددملورزندددددددددددملأ ر
ك
             ت فيدددددددددددذز
ك
                       لددددددددددديرزن ودددددددددددتةا ريمكددددددددددديرنددددددددددد ايسر ر  52      

                                                 ز جمهةايددددة رقذزرأاددددد رةددددد   راملااددددةرن فقدددددملترللدددددتيجلة رق ر

رالددىرمدد زارلددملأارادديرل رب ددملءك
ك
     ك                   يتخددذرل وددةلمل
ك
                  جلددسرزنددةاازء ربفددتحر           

                                                      زاتمددددملأزترزوددددتو ملايةرق رقضددددملفيةر ب قدددد رزاتمددددملأزتر دددد رلةزالددددةر

                                         رالدددددددىرق رالرتتجدددددددمل ارهدددددددذ رزالاتمدددددددملأزتر ئ ممليدددددددةر    2222      زن دددددددملور

                                                         لليددملارن دد  رن  ملليددة ر يجددلرق رت دد  رهددذ رزنتدد زب  رالددىرلةزفقددةر

                                            زنجلسرزن يمل  ر  رق  راق ريلتئمرفيهرت  رذنك.
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 األسباب املوجبة

 20222022  تعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العاملل

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

        القوووووووانو                                                                      تعوووووووديل البنووووووود ا مووووووو  املوووووووادة التاسوووووووعة مووووووو تعوووووووديل البنووووووود ا مووووووو  املوووووووادة التاسوووووووعة مووووووو     : :                           املوووووووادة التاسوووووووعةاملوووووووادة التاسوووووووعة 

 رقووووووو  
 
     النافووووووو  حمموووووووا
 
               )قوووووووانو  املوازنووووووووة       2020 / 2 / 5              الصوووووووادر بتوووووووار        4           

     (                   إجووووووازة نقوووووول االعتمووووووادات   ( )    2020                              العامووووووة واملوازنووووووات امل حقووووووة لعووووووام

                        واالستعاضة عنها بنص جديد

 

رامدددددمر رُ               ُي ددددد  رزن  ددددد رزرلدددددي
ك
     زندددددملأ رزنتملوددددد ةرلددددديرزنقدددددمللة رزن ملفدددددذر كمدددددمل
ك
  رر 4                                    

                                       )مددددمللة رزنةزالددددةرزن مللددددةر زنةزالددددملترزنلحقددددةر ر    2222 / 1 / 2              زنةددددملأاربتددددملاي ر

                       يلت مل را هرب يرج ي :  رر (                   قجملا رلق رزالاتمملأزت   (ر)    2222     ن ملور

  

     لددددير        قلدددىرر دددد ر ر   فةدددد  ر  لدددي                       ز تيددددملا رزنةزالدددةرزن مللددددةر ر             يجدددملارزن قدددد ر ددد  - 3

رالددىر             ب دد رقلددىرر دد رر                                            ك     ضددميرهددذزرزال تيددملا ربقدد زارلدديرلجلددسرزنددةاازءرب ددملءك

                    زما ز ر اي رزنملنية.

 

                   زن ملق رأ  رت  ي 

 

 

 

 

 

 

 



  18/1/2022نهائي    

11 

 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة ملقترحالنص ا النص الحالي

                                                                                    لحظ اعتمادات لدع  فوائد القروض االستثمار ةلحظ اعتمادات لدع  فوائد القروض االستثمار ة    : :                           املادة العاشرةاملادة العاشرة 

                      ل ي يددددددددةرزنملنيددددددددةرزن مللددددددددة(ر ر–                                     تلحددددددددار دددددددد رزنةزالددددددددةرزن مللددددددددةر) ازا رزنملنيددددددددةر

                                                        زالاتمدددددددملأزترزنطلةبدددددددةرنددددددد امرفةزاددددددد رزنقددددددد   رزالودددددددتثمملايةر)اازايدددددددة ر

           زلشرز ابدددمل ر                                                  لددد ملاية روددديمل ية ر تك ةنةجيدددةر ل لةلملتيدددةر بي يدددة(ر هدددة 

                                           الىرهذ رزنق   رفيمملريت لقربملنةملا رزيوئلية.

 

                                                    تحدددددد أرقلددددددة ر قدددددد  طرزالوددددددتفملأ رلدددددديرزنفةزادددددد رزن اةلددددددة ر هددددددةزلشر

                                                       ز ابددددمل رالددددىرهددددذ رزنقدددد   رفيمددددملريت لددددقربملنةددددملا رزيوددددئليةربمةجددددلر

رالدددىرزماددد ز ر                                               ك            لظددملور دددملرريةدد اربم ودددةوريتخدددذر دد رلجلدددسرزندددةاازءرب ددملءك

                                  اق ر ددملكمرلةدد  رن  ددمل  ر يخاددعرزيلفددمل ر ر                        ايدد رزنملنيددةر   دد رزوددتطئ 

                                              ن لة رزن ةةرراليهملر  رممللة رزنحملو ةرزن مةلية.

 

                                                          قلددملرفيمددملريت لددقربددملنق   رزن اةلددةرلدديرقلددةز رلةدد  رن  ددمل رز خمللددةر

ر
ك

 ق رقلدددددددددةز رزال تيدددددددددملطرن يدددددددددهرفي دددددددددةأرنجلدددددددددسرزندددددددددةاازءرق ريةددددددددد ارمدددددددددد زاز
ك

                                                      

      ما ز ر                                                   بمل  نةيددددملترزنقطملايدددددةرنئودددددتفملأ رلددددديرزندددد امر قددددد  اهر ذندددددكربدددددمل

                                                      لددددددددير ايدددددددد  رزنملنيدددددددددةر زالمتةددددددددملأر زنتجددددددددملا رت ددددددددد رزوددددددددتطئ راق ر دددددددددملكمر

            لة  رن  مل .
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

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

رالدددددددىرزماددددددد ز رزندددددددةاي ر   تددددددة                                       ك                   ا ربم ودددددددةوريتخدددددددذر دددددد رلجلدددددددسرزندددددددةاازء ررب ددددددملءك

 رزالاتمددددملأزترزن لدددد  ربةددددةا رقجمملنيددددةر دددد ر
ك

                                    زنخددددتير  ايدددد رزنملنيددددةرل ددددمل
ك

                      

                                                      لختلددددددارقبددددددةزبرزنةزالددددددةرزن مللددددددةرزنخةةددددددةرنلم مل جددددددةر دددددد رزنؤولددددددملتر

                                                         زنلتلددددددفيملترز خمللددددددةر ز حاةليددددددةر زن قددددددةأرلددددددعرز ا ددددددملءر دددددد رزنقطددددددمل ر

       ز خملر.
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                                        اقتطووواع حصوووة مووو  اإليووورادات املحصووولة لصوووال  اقتطووواع حصوووة مووو  اإليووورادات املحصووولة لصوووال      : :                                     املوووادة الثانيوووة عشووورةاملوووادة الثانيوووة عشووورة 

                                                                        البلديات للقرى التي ليس فيها بلدياتالبلديات للقرى التي ليس فيها بلديات

 

                           زنحةدددددلةرنةدددددمل  رزن لددددد يملت رم ددددد ر                               تقتطدددددعر ازا رزنملنيدددددةرلددددديرزييددددد زأزتر

                                                    تةاي هدددددددددددمل رل لدددددددددددصرودددددددددددتةرلليدددددددددددملازترن ددددددددددد   رتخةددددددددددديرن لدددددددددددملا ر ز قدددددددددددغمل ر

                                                            زنت ظيفددددملتر دددد رزنقدددد  رزنندددد رندددديسرفيهددددملربلدددد يملتر)بدددد التراملمددددةر لدددديمللةر

                                                          تجه ددددددددددازتر ت ظيفددددددددددملت(ربةزوددددددددددطةر ازا رزن ز ليددددددددددةر زن لدددددددددد يملت.رتددددددددددةا ر

رالددددددددددددىرزمادددددددددددد ز ر ايدددددددددددد  رزنملنيددددددددددددةر زن ز ليددددددددددددة  ر                    ك                                  زييدددددددددددد زأزتربم وددددددددددددةورب ددددددددددددملءك

                                                        زن لددددددد يملت رالددددددددىرق ريلدددددددم رزن وددددددددةورجميدددددددعرزنقدددددددد  رزننددددددد رندددددددديسرفيهددددددددملر

        بل يملت.
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

        نة:                                 إعطاء مؤسسة كهرباء لبنا  سلفة خز     : :         عشرةعشرة                  الثالثةالثالثة            املادة املادة  

 

                                                        ت طدددؤرلؤولدددةركه بدددملءرن  دددمل رودددلفةر اي دددةراةيلدددةرز جددد ربحددد رقم ددد  ر

                                           ن ددددددد  رنتلددددددد ي رقجددددددددارقددددددد زءرزنح  مدددددددملتر تلددددددد ي رفةزادددددددد ر ر     مليوووووووار      5250

                                                     قملدددددددملطرزنقددددددد   رنةدددددددمل  رلؤولدددددددةركه بدددددددملءرن  دددددددمل  رالدددددددىرق رتدددددددؤأ ر

                                                          زنلدددددلفةربدددددأل رلددددديرلحتلدددددلرزنملنيدددددةرزن كدددددا رت ددددد رلةزفقدددددةر ايددددد رزنملنيدددددةر

ر الدددددىرق ري ت ددددد  
ك
                تلددددد أرلقددددد ز
ك
                                لجددددد أرزودددددت ممل رز جهدددددةرزنلدددددتلفةرنهدددددذ ر ر          

رلنهدملربملنقد ا رالدىرزنتلد ي ر فدقرز ودسرزن ةدةرراليهدملر
ك
                                                زنللفةرقم زاز
ك
             

                رهذ رزنملأ .

                                                             الريجةارنؤولةركه بدملءرن  دمل ر الدىرللدؤ ني هملرق رتلدت م رزنلدلفةرق ر

                                               ق رجاءرلنهملر  رغ  رزنغمليةرزنن رقاطي رليرقجلهمل.

 ر  31                         ادددملورزندددةزاأ ر ددد رزندددملأ ر                                 تحددد أركيفيدددةرتلددد ي رهدددذ رزنلدددلفةر فدددقرز

                      )مدددددددددمللة رزنةزالدددددددددةرزن مللدددددددددةر ر    2235 / 6 /  35      تدددددددددملاي ر ر  21               لددددددددديرزنقدددددددددمللة رامدددددددددمر

   (.    2235                       زنةزالملترزنلحقةرن ملور
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                إمكانيوووووووة توووووووممي  املحروقوووووووات مووووووو  الجوووووووي        ::        عشووووووورةعشووووووورة                  الرابعوووووووةالرابعوووووووة              املوووووووادةاملوووووووادة 

      املدني   ع                          لصال  املدير ة العامة للدفا

 

                                    تقدددددد ورميددددددملأ رز جدددددديشرقلددددددىرزن ي يددددددةرزن مللددددددةر                 ئفددددددملر  رلدددددديرر دددددد  ر

رالدددددددىرالدددددددلرهدددددددذ رز   ددددددد   ر       زالمتادددددددملء                 نلددددددد فمل رزنددددددد   را ددددددد ر        ك                      ر ب دددددددملءك

                                                     زنح  مدددملترزنئالدددةرزننددد رتحتملجهدددملر ذندددكرضدددمير ددد  أرزالاتمدددملأزتر

                                                          حةةددةرنهددذ رزنغمليددةر دد رزنةزالددةرز خمللددةربملن ي يددةرزن مللددةرنلدد فمل ر   زنل

   :                       زن   ررالىرزنلا رزنتملل 
 

 
 

 أوال
 

                                                     :ر ددددد ر ددددددمل رتددددددةف رللددددددملهمةرنلم ي يددددددةرزن مللددددددةرنلدددددد فمل رزندددددد   ر دددددد ر   

   :                                               زنةزالةرزن مللةرضميربملبر ازا رزن ز ليةر زن ل يملت

                                                  يددتمرلقدد رزالاتمددملأزترلدديرب دد رزنلددملهمملترزنخةةددةرنلم ي يددةر - 3

      (رقلددددددددددددددددىر 2- 3-  36-   123- 4- 2- 3                            مللدددددددددددددددةرنلددددددددددددددد فمل رزنددددددددددددددد   رزنتنلددددددددددددددديلر)  زن

                                                      زنت ملودددديلرزن ملادددد  رن  دددد رزنح  مددددملتر)لح  مددددملتروددددملالة/لح  مملتر

                                                       ايددددددددةترنلمةندددددددد زت/لح  مملتر ايددددددددةترنلت فئددددددددة(ر دددددددد رلةزالددددددددةر ازا ر

                                                      زنددددد فمل رزندددددةاق  ر ذندددددكربقددددد زارللدددددا  ريةددددد ارادددددير ايددددد رزن ز ليدددددةر

                  زمدددلرزن كدددا رن قددد ر                                           زن لددد يملتر  ايددد رزنددد فمل رزندددةاق رت ددد رتأقددد  رزن

 .       زن فقملت

                                                       يددتمرتخفدديدرب دد رزنح  مددملتر دد رلةزالددةرزن ي يددةرزن مللددةرنلدد فمل ر ر- 2

                                                        زن   ربد فسرميمدةرزالاتمدملأزترزن قةندةرقادئ ربقد زارللدا  ريةد ار

                                                           اددير ايدد رزن ز ليددةر زن لدد يملتر  ايدد رزنملنيددة ر ددئ رلهلددةريددةل  رلددير

 .  3                                         تملاي رل  ارزنق زارزنلا  رزنذ ةار  رزن   ر
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 
 
 ثانيووا
 
                                                      :ر دد ر ددمل رادد ورتددةف رللددملهمةرنلم ي يددةرزن مللددةرنلدد فمل رزندد   ر     

  :                                                    رزنةزالةرزن مللةرضميربملبر ازا رزن ز ليةر زن ل يملت

                                                   يددددتمرتددددأل  رزالاتمددددملأرنلمح  مددددملترزنطلددددةبرتقدددد يمهملرادددديرا يددددقر ر- 3

                                                           زن قدددد رلدددديربددددملبرز تيددددملا رزنةزالددددةرزن مللددددةرقلددددىربددددملبر ازا رزن ز ليددددةر

                             ملادددد رنلملدددددملهمةرزنخةةددددةرنلم ي يدددددةر                          زن لدددد يملترالددددىرزنتنلددددديلرزن 

                   ( ر ذندددددكربقددددد زاريةددددد ار 2- 3-  36-   123- 4- 2- 3                     زن مللددددةرنلددددد فمل رزنددددد   ر)

 .                                                   اير اي رزنملنيةرت  رتأق  رزن زملرزن كا رن ق رزن فقملت

                                                      يددددددتمرفددددددتحرزاتمددددددملأر دددددد رلةزالددددددةرزن ي يددددددةرزن مللددددددةرنلدددددد فمل رزندددددد    ر ر- 2 

    ايددد ر                                                    بددد فسرميمدددةرزالاتمدددملأزترزن قةندددة ربقددد زاررللدددا  ريةددد ارادددير  

                                                         زن ز ليةر زن ل يملتر  اي رزنملنيةرلخةيركململهمةررليرزن ي يدةر

دددددملر                                                     ك  نةدددددمل  رزنةزالدددددةرزن مللدددددة ر يدددددتمرهجدددددارهدددددذزرزالاتمدددددملأر لددددد فهر فقك

 .                                    ن لة رر أف هرقلىر لملبرز خاي ةرزن مللة

                                                ت ددددددددد رقتمدددددددددملورامليدددددددددةرزنددددددددد فع ريدددددددددتمرلقددددددددد رزالاتمدددددددددملأرزندددددددددؤليرلدددددددددير ر- 1

                ليدددةر زن لددد يملتر                                          زال تيدددملا رلددديرب ددد رزنلدددملهمملتر ددد ربدددملبر ازا رزن ز

                                                            قلىرب  رزنح  مملتر  ربملبر ازا رزن فمل رزنةاق  ر قج زءرزنتخفيدر

دملرندملر                                                           ك     زنقملب ر  رزنةزالةرز خمللةربملن ي يةرزن مللدةرنلد فمل رزند   رر فقك

  ر 2- 3  رر     زن           اأر  ر
ك
 ليرزنفق  رق ال
ك
             . 
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 األسباب املوجبة

 20222022  زنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موا

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                              اجوووازة نقووول اعتموووادات ملسووواعدة األسووور اجوووازة نقووول اعتموووادات ملسووواعدة األسووور     : :         عشووورةعشووورة                  الخامسوووةالخامسوووة            املوووادة املوووادة  

                      االكثر حاجةاالكثر حاجة

 

ر  رلددددديرر ددددد  ريمكددددديرلقددددد رزالاتمدددددملأزترزنلحةةدددددةر ددددد ر
ك
                                           ئفددددمل
ك
    

                                           بدددددددددددملبرز تيدددددددددددملا رزنةزالدددددددددددةر زنخةةدددددددددددةرنتةايدددددددددددعرللدددددددددددملا زتر

           لليددملارن دد  ر ر   322      بقيمددةر ر                                زجتمملايددةرن ودد رز كادد ر ملجددةر زنقدد ا 

رالددددىرزمادددد ز ر       ايددددد ر                                      ك            ن  ملليددددةربقدددد زاريةدددد اراددددير ايدددد رزنملنيددددةرب ددددملءك

                                 دددددددد رتأقدددددددد  رزن زمددددددددلرزن كددددددددا رن قدددددددد ر ر                زنلددددددددؤ  رزالجتمملايددددددددة

         زن فقملت.
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة رحالنص املقت النص الحالي

                                                    إجوووووووووووازة نقووووووووووول اعتموووووووووووادات ملعالجوووووووووووة إجوووووووووووازة نقووووووووووول اعتموووووووووووادات ملعالجوووووووووووة     : :         عشووووووووووورةعشووووووووووورة                  السادسوووووووووووةالسادسوووووووووووة            املوووووووووووادة املوووووووووووادة  

                                                                  األوضاع املستجدة بفعل فيروس كورونااألوضاع املستجدة بفعل فيروس كورونا

  

  

ر  رلدددديرر ددددد  ريمكدددديرلقدددد رزالاتمدددددملأزترزنلحةةددددةر ددددد ر
ك
                                           ئفددددمل
ك
    

                                          بددددددددددددملبرز تيدددددددددددددملا رزنةزالدددددددددددددةر زنخةةدددددددددددددةرن مل جدددددددددددددةرز  ضدددددددددددددمل ر

      لليددددملار ر   222                                         زنلدددتج  ربف ددد رف دددد  ار ةا لدددملر زنقدددد ا ربقيمدددةرر

رالدىرزماد ز ر       ايد ر                                           ك            ن   رن  ملليدةربقد زاريةد ارادير ايد رزنملنيدةرب دملءك

                                           رتأق  رزن زملرزن كا رن ق رزن فقملت. ر            زنصحةرزن مللة
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                    إجوووووووووووووازة نقووووووووووووول اعتموووووووووووووادات لتوز ووووووووووووو  إجوووووووووووووازة نقووووووووووووول اعتموووووووووووووادات لتوز ووووووووووووو      : :         عشووووووووووووورةعشووووووووووووورة                  السوووووووووووووابعةالسوووووووووووووابعة        ادة ادة     املووووووووووووواملووووووووووووو 

                                                                            توووووورمي  األبسيووووووة السوووووومنية جووووووراء انفجووووووار مرفووووووم توووووورمي  األبسيووووووة السوووووومنية جووووووراء انفجووووووار مرفووووووم         اتات          مسوووووواعدمسوووووواعد

            بيروتبيروت

  

ر  رلدددديرر دددد  ريمكدددديرلقدددد رزالاتمددددملأزترزنلحةةددددةر دددد ر
ك
                                           ئفددددمل
ك
    

      تدد ليمر ر       للددملا زت                                   بددملبرز تيددملا رزنةزالددةر زنخةةددةرنتةايددعر

                                     جدددد زءرزلفجددددملارل فددددأرب دددد  تر زنقدددد ا ربقيمددددةر ر              ز بنيددددةرزنلددددك ية

رالددىر ر  22 3                                                  ك     لليدملارن د  رن  ملليددةربقد زاريةدد ارادير ايد رزنملنيددةرب دملءك

              ددددددد رتأقددددددد  ر ر                               زنهيئدددددددةرزن ليدددددددملرن غمل دددددددةر فدددددددقرز لدددددددة         زماددددددد ز ر

                            زن زملرزن كا رن ق رزن فقملت.
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة رحالنص املقت النص الحالي

   

  الفصل الثانيالفصل الثاني

    قواني  البرامجقواني  البرامج  تعديالتتعديالت

  

          

      عشرةعشرة  الثامنةالثامنة  املادةاملادة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20272027  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام
  

 األسباب املوجبة النص الحالي

                                                                                                                                                                                                                                                          البرامجالبرامج                          تعديل قواني  تعديل قواني                عشرة:عشرة:                  الثامنةالثامنة            املادة املادة 

رنملريل :
ك
        ي   رب لمللجرزاتمملأزترزن فعر  ر  رليرمةزل  رزن  زلجرزن ي ةرقألمل ر فقمل
ك
                                                                     

                                 قانو  برنامج لرئاسة مجلس الوزراء - 7

      أعبوواء                                                                                      قوانو  برنوامج لتشوييد أبسيوة لوتدارات العاموة فوي سونيل اسوتلناء الدولوة وإداراةهوا الرسومية عو   -

                                                             وأكالف استئجار املباني واإلنشاءات التي تشللها كمراكز ومكاتب لها

                        (ر ت دد يئاهملرالودديمملرزنددملأ ر    2235        )لةزالددةر ر    2235 / 6 /  35      تددملاي ر ر  21                                  زنددملأ رزنلملأوددةرالدد  رلدديرزنقددمللة رامددمر

رامددمر
ك
     زن زت ددةرالدد  رلدديرزنقددمللة رزن ملفددذر كمددمل
ك
               (رمددمللة رب لددمللجر    2222        )لةزالددةر ر    2222 / 1 / 2              زنةددملأاربتددملاي ر ر 4                                   

                                                                                            نتلددديي رقبنيدددةرنددد أزازترزن مللدددةر ددد رودددبي رزودددتغ ملءرزن  ندددةر قأزازاهدددملرزن ودددميةراددديرقا دددملءر قكدددئ رزودددتئجملار

                                                                                        زن دددمل  ر زي لدددملءزترزننددد رتلدددغلهملركم زكددددار لاملتدددلرنهدددمل.ربحيددد ريدددةا رالددددي رزاتمدددملأزترزنددد فعرالدددىرزنلددددا ر

        زنتملل :

       ليصبح:

2027 2022 2022 2026 2025 2024 

 ليرةمليار  215 745 200 700 - -

 م :
 
    بدال
 
    

2027 2022 2022 2026 

 مليار ليرة 200 700 215 745

 

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (. ر

 

                                                                                               دددة رمدددمللة رب لدددمللجرتلددديي رقبنيدددةرنددد أزازترزن مللدددةر ددد رودددبي رزودددتغ ملءرزن  ندددةر قأزازاهدددملرزن ودددميةراددديرقا دددملءر

                   يدددد ز رز حاةلددددةرللدددد   ر                                                                      قكددددئ رزوددددتئجملارزن ددددمل  ر زي لددددملءزترزنندددد رتلددددغلهملركم زكددددار لاملتددددلرنهددددملرلدددد ت  ربإ

                                                       ممللة رنلمجلسرزن يمل  ر ة ر يملازاهملر زنتفمللي رذزترزنةلة 

                                                                        لظ زر  رز حاةلةرنمرتةأ رت  رلل   رزنقمللة رزنذ ةارقائ رنلمجلسرزن يمل   

 

 ل لك،

   

  .    2224          قلىرزن ملور ر    2222                                              تمرت  ي رممللة رزن  لمللجربتأجي رزاتمملأزترزن ملور
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  األسباب املوجبةاألسباب املوجبة

  20272027  قترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العامللتعديالت املللتعديالت امل
  

 األسباب املوجبة النص الحالي

                                                                         قانو  برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية اللربية ملدينة بيروت )اليسار( وو -

                   (ر ت ددد يئاهملر)ت تيدددلر    2223        )لةزالدددةر ر    2223 / 4 /  25      تدددملاي ر ر   124                                      زندددملأ رزنتملوددد ةر زن لددد   رلددديرزنقدددمللة رامدددمر

                                                                               مل يةرز ج ةبيددددةرزنغ بيددددةرن ي ددددةرب دددد  ت( رالودددديمملرزنددددملأ رزن زت ددددةرالدددد  رلدددديرزنقددددمللة رزن ملفددددذر         ل طقددددةرزنادددد

رامددددددمر
ك
      كمدددددمل
ك
                                    (ربحيدددددد ريدددددةا رالددددددي رزاتمدددددملأزترزندددددد فعرالددددددىر    2222        )لةزالدددددةر ر    2222 / 1 / 2              زنةدددددملأاربتددددددملاي ر ر 4    

              زنلا رزنتملل :

       ليصبح:

2027 2022 2022 2026 

 لليملارن    50.5 65 - -

 

 

رلي:
ك
    ب ال
ك
    

2027 2022 

 لليملارن    50.5 65

 

 

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (.

 

 

 

 
 

                                                         رضةءرزنلع رقلىرتخفيدرزنيجاربملننل ةرقلىرزن ملتجرزنحل  

                     لترتيوووب منطقوووة الضوووواحية                      زن ملاددد رنقدددمللة رب لدددمللجر ر    2222                                          جدددملءرهدددذزرزالماددد ز ربت ددد ي رزاتمدددملأرزنددد فعرنل دددملور

  .    2226          قلىرزن ملور  هر           (را  رت  يل                                    الجنوبية اللربية ملدينة بيروت )أليسار

 

 ل لك،

           لدددديرضددددمنهملر ر    2222                                                                          ممللدددد ر ازا رزنملنيددددةربإاددددملأ رزن ظدددد ر دددد رزالاتمددددملأزترزنلحةةددددةر دددد رللدددد   رزنةزالددددةرن ددددملور

                                                                                        زاتمددددملأزترزندددد فعرنقددددةزل  رزن دددد زلج ر يدددد رتددددمرز  ددددذربملالات ددددملارزالاتمددددملأزترزندددد  ا رغ دددد رزن قددددةأ رلددددير دددد ر

              ممللة رب لمللج.
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 األسباب املوجبة النص الحالي

                في وزارة املالية             قانو  برنامج   - 2

                                                                                    أعمال التحديد والتحر ر والميل واملس  ووض  الخرائط النهائية في جمي  األراض ي اللبنانية -

                          (ر ت دد يئاهمل رمددمللة رب لددمللجر    2002        )لةزالددةر ر    2002 / 2 / 0      تددملاي ر ر   222                                      زنددملأ رزنثملليددةر زن لدد   رلدديرزنقددمللة رامددمر

رامدمر ر                                                    اممل رزنتح ي ر زنتح ي ر)لةلحةرزنلمل ة( رالرويمملرزنملأ 
ك
     زن زت ةرالد  رلديرزنقدمللة رزن ملفدذر كمدمل
ك
 ر 4                                   

                                                  (ربحي ريةا رالي رزاتمملأزترزن فعرالىرزنلا رزنتملل :    2222        )لةزالةر ر    2222 / 1 / 2              زنةملأاربتملاي ر

 

       نية ح:

 

2027 2022 2022 

 مليار ليرة 5 - -

رلي:
ك
    ب ال
ك
    

2027 

 مليار ليرة 5

 

 

 

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (.  رر

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                   لديرقجد رتخفديدرللدتة رزنيجدار د رلةزالدةر ر    2221          قلدىرزن دملور ر    2222                فعرزنق ارن ملور         زاتمملأرزن ر     ت  ي    تمر

  .    2222      زن ملور
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 األسباب املوجبة النص الحالي

                                                                                       قوووانو  برنوووامج إلنشوووواء أبسيوووة وزارة املاليوووة ولتنفيوووو  مشوووروع إنشووواء املب وووو  املوحووود إلدارة الجموووار  فووووي  -

                   حرم مرفم بيروت

                        (ر ت دد يئاهملرالودديمملرزندددملأ ر    2232        )لةزالددةر ر    2232 /  33 / 1      تددملاي ر ر  44   مددمر                                زنددملأ رزنلملأوددةرالدد  رلدديرزنقددمللة را 

رامددمر
ك
     زن زت ددةرالدد  رلدديرزنقددمللة رزن ملفددذر كمددمل
ك
            (ربحيدد ريددةا ر    2222        )لةزالددةر ر    2222 / 1 / 2              زنةددملأاربتددملاي ر ر 4                                   

                                      الي رزاتمملأزترزن فعرالىرزنلا رزنتملل :

                                                      مساهمة ملجلس اإلنماء واالعمار إلنشاء أبسية لوزارة املالية: ر-

       ليصبح:

2027 2022 2022 2026 2025  

 مليار ليرة 2.5 7.5 72 - -

 م :
 
    بدال
 
    

2027 2022 2022  

 مليار ليرة 72 2.5 7.5

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (.

 

  :                                                                            مساهمة ملجلس اإلنماء واالعمار إلنشاء املب   املوحد إلدارة الجمار  في حرم مرفم بيروت  -

 ليصبح:

2027 2022 2022 2026 2025  

 مليار ليرة 1.760 2 4 - -

 م :
 
    بدال
 
    

2027 2022 2022  

 مليار ليرة 4 1.760 2

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (.

 

                                                                                           زنهددد  رلددديرهدددذزرزنت ددد ي رفيمدددملر ددديرقبنيدددةر ازا رزنملنيدددة رتدددأل  رزاتمدددملأزترزن قددد رزيجمدددملل رنتملت دددةرق لدددملءر

                                                       رلختلارزنحملفظملترزنالاربت فيذ رلجلسرزيلمملءر زيامملا.                          إدار ة لزوم وزارة املالية      قبنيةر

 

          قلدددىرزن دددملور ر    2222                  زاتمدددملأرزنددد فعرن دددملور ر      با  يددد                                         رممللددد ر ازا رزنملنيدددةرربم زج دددةرزالاتمدددملأزتر             قضدددملفةرقلدددىرذندددك

  .    2222                                         ليرزج رتخفيدرللتة رزنيجار  رلةزالةرزن ملور ر    2222
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 األسباب املوجبة النص الحالي

 

                                          قانو  برنامج لتسديد ديو  وتعو ضات االستمال   - -

                      (رمدددمللة رب لدددمللجرنتلددد ي ر    2232        )لةزالدددةر ر    2232 /  33 / 1      تدددملاي ر ر  44                                  زندددملأ رزنلدددملت ةرالددد  رلددديرزنقدددمللة رامدددمر

رامددمر ر                              أيددة ر ت ةياددملترزالوددتمئ ر ت  يئتدده
ك
     الودديمملرزنددملأ رزن زت ددةرالدد  ررلدديرزنقددمللة رزن ملفددذر كمددمل
ك
 ر 4                                                

                                                  (ربحي ريةا رالي رزاتمملأزترزن فعرالىرزنلا رزنتملل :    2222        )لةزالةر ر    2222 / 1 / 2              زنةملأاربتملاي ر

      نية ح

 (بمليارات الليراتاعتمادات الدف  )

 2027 2022 2022 2026 2025 2024 

 12 34 322 2 - -                    لجلسرزيلمملءر زيامملا

 4 12 62 2 - -                     ازا رزنطملمةر زنيمل 

 6 5 32 222 - -             وملا رزيأزازت

 60 47 200 200 - - املجموع العام

 

رلي:
ك
    ب ال
ك
    

 (بمليارات الليراتاعتمادات الدف  )

 2027 2022 2022 2026 

 322 2 12 34                    لجلسرزيلمملءر زيامملا

 62 2 4 12                     ازا رزنطملمةر زنيمل 

 32 222 6 5             وملا رزيأزازت

 200 200 60 47 املجموع العام

 

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (.

 

 
 

                                                         رضةءرزنلع رقلىرتخفيدرزنيجاربملننل ةرقلىرزن ملتجرزنحل  

            لتسووووووووديد ديووووووووو                       زن ملادددددددد رنقددددددددمللة رب لددددددددمللجر ر    2222                                          جددددددددملءرهددددددددذزرزالمادددددددد ز ربا  يدددددددد رزاتمددددددددملأرزندددددددد فعرنل ددددددددملور

  .    2224                            ا  رت  ي رزالاتمملأرقلىرزن ملور                  وتعو ضات االستمال 

 

 ل لك،

 

     لدددددير ر    2222                                                                          ممللددددد ر ازا رزنملنيدددددةربإادددددملأ رزن ظددددد ر ددددد رزالاتمدددددملأزترزنلحةةدددددةر ددددد رللددددد   رلةزالدددددةرزن دددددملور

                   ا رغ د رزن قدةأ ر                                                                       ضمنهملرزاتمملأزترزن فعرنقدةزل  رزن د زلج ر يد رتدمرز  دذربملالات دملارزالاتمدملأزترزند

                    لير  رممللة رب لمللج.
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 األسباب املوجبة النص الحالي

                                            قانو  برنامج في وزارة األشلال العامة والنقل:  - 2

                      اإلسكا  والتنظي  املدني  –                               قانو  برنامج ألعمال الض  والفرز 

                نددددددملأ رز خملللددددددةرلددددددير           (رزن  نددددددةربمل    3112        )لةزالددددددةر ر    3112 / 1 / 2      تددددددملاي ر ر   422                             زنددددددملأ رزن لدددددد   رلدددددديرزنقددددددمللة رامددددددمر

       زيوددددددامل ر ر–                                  (ر)مددددددمللة رب لددددددمللجر امددددددمل رزناددددددمر زنفدددددد ار    2222        )لةزالددددددةر ر    2222 / 2 /  36      تددددددملاي ر ر   321            زنقدددددمللة رامددددددمر

رامدددمر
ك
      زنت ظدديمرزنددد   (ر ت  يئتددده رالودديمملرزندددملأ رزن زت دددةرالددد  ررلدديرزنقدددمللة رزن ملفدددذر كمددمل
ك
              زنةدددملأاربتدددملاي ر ر 4                                                                          

                     فعرالىرزنلا رزنتملل :                             (ربحي ريةا رالي رزاتمملأزترزن     2222        )لةزالةر ر    2222 / 1 / 2

 

       نية ح:

2027 2022 2022 2026 2025 2024 

 ن   رمليار 70 1 75 5 - -

 

رلي:
ك
    ب ال
ك
    

2027 2022 2022 2026 

 ن   رمليار 75 5 70 1

 

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (.

 

 

 

 

 

 
 

 

             لدددديرزجددددد رتخفددددديدر ر    2224                         بحيددددد رتددددمرت  يلدددددهرقلددددىرزن دددددملور ر    2222                                  تددددمرت ددددد ي رزاتمددددملأرزنددددد فعرزنقدددد ارنل دددددملور

  .    2222                   ة رزنيجار  رلةزالةر   للت
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 األسباب املوجبة النص الحالي

                 فووووووي البتوووووورو  ومب وووووو    (MARSATI)                                                          قووووووانو  برنووووووامج ملشووووووروع إنشوووووواء معهوووووود العلوووووووم البحر ووووووة والتمنولوجيووووووا   -

                                     للمدير ة العامة للنقل البري والبحري 
 

                 لة رب لدددمللجرنلدددد   ر     ( رمددددمل    2232        )لةزالدددةر ر    2232 /  33 / 1      تدددملاي ر ر  44                                      زندددملأ رزنثملليدددةر زن لدددد   رلددديرزنقدددمللة رامددددمر

                                                                                             ق لدددددملءرل هددددد رزن لدددددةورزن ح يدددددةر زنتك ةنةجيدددددملر ل قددددد رنلم ي يدددددةرزن مللدددددةرنل قددددد رزن ددددد  ر زن حددددد  رالوددددديمملرزندددددملأ ر

رامددددمر
ك
     زن زت ددددةرالدددد  رلدددديرزنقددددمللة رزن ملفددددذر كمددددمل
ك
            (ربحيدددد ريددددةا ر    2222        )لةزالددددةر ر    2222 / 1 / 2              زنةددددملأاربتددددملاي ر ر 4                                   

                                      الي رزاتمملأزترزن فعرالىرزنلا رزنتملل :

       نية ح:

 لليرات()بآالف ا

 2026 2022 2022 2027        التسسيب

2 / 2 / 722   / 605   / 221   / 2 / 2  

                   إنشاء أبسية متخصصة

- - 6.205.112          2.000.000          

2 / 2 / 722   / 605   / 222   / 7 / 2  

                     نفقووووووووووووووووووووووووات دروس واستشووووووووووووووووووووووووارات 

                 ومراقبة لتنشاءات

- - 0 500.000 

          2.500.000          6.205.112 - - املجموع

 م :
 
    بدال
 
    

 )بآالف الليرات(

 2022 2027        التسسيب 

2 / 2 / 722   / 605   / 221   / 2 / 2  

                   إنشاء أبسية متخصصة

6.205.112          2.000.000          

2 / 2 / 722   / 605   / 222   / 7 / 2  

                     نفقوووووووووووووووووووووووات دروس واستشوووووووووووووووووووووووارات 

                 ومراقبة لتنشاءات

0 500.000 

          2.500.000          6.205.112 املجموع

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (.

 

      تخفددددديدر ر      لددددديرقجددددد  ر    2226          قلدددددىرزن دددددملور ر ه             بحيددددد رتدددددمرت  يلددددد ر    2222                                 تدددددمرت ددددد ي رزاتمدددددملأرزنددددد فعرزنقددددد ارن دددددملور

  .    2222                            للتة رزنيجار  رلةزالةرزن ملور
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 األسباب املوجبة النص الحالي

                                            قانو  برنامج إلنشاء مرفم سياحي في خليج جونية -

                      ( رمدددمللة رب لدددمللجري لدددملءر    2232        )لةزالدددةر ر    2232 /  33 / 1      تدددملاي ر ر  44                                      زندددملأ رز حملأيدددةر زن لددد   رلددديرزنقدددمللة رامدددمر

                                               ت  يئتددده رالوددديمملرزندددملأ رزن زت دددةرالددد  رلددديرزنقدددمللة ر ر          لليدددملار . . ر  42                                ل فدددأروددديملخ ر ددد ر لددديجرجةليدددهرزن دددملنصر

رامددمر
ك
     زن ملفددذر كمددمل
ك
                                    (ربحيدد ريددةا رالددي رزاتمددملأزترزندد فعرالددىر    2222        )لةزالددةر ر    2222 / 1 / 2              زنةددملأاربتددملاي ر ر 4           

              زنلا رزنتملل :

               )بآال رزنل  زت(                                                               ليصبح:                                                         

 2026 2022 2022 2027 التسسيب

              إنشاءات أخرى 

2 / 2 / 720   / 6522    / 221   / 2 / 7  

- - 2.261.202 72,250,040 

                     نفقوووووووووووووووات دروس واستشوووووووووووووووارات 

                 ومراقبة لتنشاءات

2 / 2 / 720   / 6522    / 222   / 7 / 2  

- - 0 0 

   

  م :
 
     بدال
 
               )بآال رزنل  زت(                                                رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   

 2022 2027 التسسيب

              إنشاءات أخرى 

2 / 2 / 720   / 6522    / 221   / 2 / 7  

2.261.202 72,250,040 

                     نفقوووووووووووووووووات دروس واستشوووووووووووووووووارات 

                 ومراقبة لتنشاءات

2 / 2 / 720   / 6522    / 222   / 7 / 2  

0 0 

 

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (.

 

 

 

                                                         رضةءرزنلع رقلىرتخفيدرزنيجاربملننل ةرقلىرزن ملتجرزنحل  

           م سوووياحي فوووي          إلنشووواء مرفووو                     زن ملاددد رنقدددمللة رب لدددمللجر ر    2222                                          جدددملءرهدددذزرزالماددد ز ربا  يددد رزاتمدددملأرزنددد فعرنل دددملور

  .    2226          قلىرزن ملور ر       زالاتمملأ          ا  رت  ي ر ر          خليج جونية

 

 

 

 ل لك،

 

           لدديرضددمنهملر ر    2222 ر            لةزالددةرزن ددملو                                                             ممللدد ر ازا رزنملنيددةربإاددملأ رزن ظدد ر دد رزالاتمددملأزترزنلحةةددةر دد رللدد   ر

                                                                                        زاتمددملأزترزنددد فعرنقدددةزل  رزن دد زلج ر يددد رتدددمرز  دددذربملالات ددملارزالاتمدددملأزترزنددد  ا رغ دد رزن قدددةأ رلدددير ددد ر

           رب لمللج.     ممللة 
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 األسباب املوجبة النص الحالي

      القاع  -          رأس بعلبك   –                                           قانو  برنامج الستممال وتمهيل طر ق التوفيقية  -

                        ( رمددمللة رب لددمللجرالوددتكممل ر    2232        )لةزالددةر ر    2232 /  33 / 1      تددملاي ر ر  44                                      زنددملأ رزنثملنثددةر زن لدد   رلدديرزنقددمللة رامددمر

                                         يمملرزندملأ رزن زت دةرالد  رلديرزنقدمللة رزن ملفدذر                  زنقدمل ر ت  يئتده رالود ر-          اقارت ل دكر ر–                       تأهي را يدقرزنتةفيقيدةر

رامددمر
ك
      كمددمل
ك
                                           (رربحيدد ريددةا رالددي رزاتمددملأزترزندد فعرالددىرزنلددا ر    2222        )لةزالددةر ر    2222 / 1 / 2              زنةددملأاربتددملاي ر ر 4    

        زنتملل :

       ليصبح:

               )بآال رزنل  زت(

2027 2022 2022 2026 2025 2024 

- - 7.427.056 70,000,000 70,000,000 5.000.000 

 

 م : 
 
    بدال
 
    

            ال رزنل  زت(   )بآ

2027 2022 2022 2026 

70.000.000 5.000.000 7,427,056 70.000.000 

 

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         رضةءرزنلع رقلىرتخفيدرزنيجاربملننل ةرقلىرزن ملتجرزنحل  

                    السووتممال وتمهيوول طر ووق                      زن ملادد رنقددمللة رب لددمللجر ر    2222                                          جددملءرهددذزرزالمادد ز ربا  يدد رزاتمددملأرزندد فعرنل ددملور

  .    2224          قلىرزن ملور ر     القاع  –          رأس بعلبك   –       وفيقية    الت

 

 ل لك،

 

           لدديرضددمنهملر ر    2222             لةزالددةرزن ددملور                                                             ممللدد ر ازا رزنملنيددةربإاددملأ رزن ظدد ر دد رزالاتمددملأزترزنلحةةددةر دد رللدد   ر

                                                                                        زاتمدددملأزترزنددد فعرنقدددةزل  رزن ددد زلج ر يددد رتدددمرز  دددذربملالات دددملارزالاتمدددملأزترزنددد  ا رغ ددد رزن قدددةأ رلدددير ددد ر

              ممللة رب لمللج.
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 األسباب املوجبة الحالي النص

  -                             الحودود الشوومالية، قسوو  البووداوي   -                                                    قوانو  برنووامج السووتممال جووزء مو  أوتوسووتراد الشوومال طوورابلس   - -

                الحدود الشمالية

 

                ( رمددددددمللة رب لددددددمللجر    2232        )لةزالددددددةر ر    2232 /  33 / 1      تددددددملاي ر ر  44                                      زنددددددملأ رزن زت ددددددةر زن لدددددد   رلدددددديرزنقددددددمللة رامددددددمر

       ز حدددددد  أر ر–                             ز حدددددد  أرزنلددددددمملنية رملددددددمرزن دددددد ز  ر ر–                                         الوددددددتكممل رجدددددداءرلدددددديررق تةوددددددا زأرزنلددددددممل رادددددد زبلس

  ر      زن ملفددددذ ر        زنقددددمللة   ر  لدددددي     الدددد  ر ر       زن زت ددددة      زندددددملأ ر      الودددديمملر ر                  زنلددددمملنيةر ت  يئتدددده 
ك
  كمدددددمل
ك
 ر      بتدددددملاي  ر      زنةددددملأا ر 4 ر   امددددم ر    

                                                بحي ريةا رالي رزاتمملأزترزن فعرالىرزنلا رزنتملل :  (ر    2222 ر      لةزالة ) ر    2222 / 1 / 2

       نية ح:

2027 2022 2022 2026 2025  

 يرةمليار ل 5 70 70 - -

 

رلي:
ك
    ب ال
ك
    

2027 2022 2022  

 مليار ليرة 70 5 70

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                            لدددديرقجدددد رتخفدددديدرللددددتة رزنيجددددار دددد ر ر    2222          قلددددىرزن ددددملور ر    2222                                 تددددمرت  يدددد رزاتمددددملأرزندددد فعرزنقدددد ارن ددددملور

  .    2222             لةزالةرزن ملور
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 األسباب املوجبة النص الحالي

  :    وط ي                               قانو  برنامج في وزارة الدفاع ال  .  6

                                                              قانو  برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وب   تحتية م حة لصال  الجي  -

                                                          )زيجددملا رنلحاةلددةراقدد رلفقددملترلدديرقجدد رتحقيددقراتددملأر تجه ددازتر بقدد ر ر    2232 /  33 /  26      تددملاي ر ر  12            زنقددمللة رامددمر

  ر      زن ملفددددذ ر        زنقددددمللة   ر  لددددي                                                           تحتيددددةرللحددددةرنةددددمل  رز جدددديش(ر ت  يئتدددده رالودددديمملرزنددددملأ رزن زت ددددةرالدددد  ر
ك
  كمددددمل
ك
 ر 4 ر   امددددم ر    

                                                بحي ريةا رالي رزاتمملأزترزن فعرالىرزنلا رزنتملل :  (ر    2222 ر      لةزالة ) ر    2222 / 1 / 2 ر      بتملاي  ر ا     زنةملأ

       ليصبح:

 (بآالف الليرات)

 2026 2022 2022 2027 التسسيب

 تجهيزات فنية متخصصة

2/70/777/270/224/2/7 
- - 700.415.000 0.122.500 

 تجهيزات فنية مختلفة

2/70/777/270/224/2/2 
- - 72.275.001 2.500.000 

 تجهيزات للمعلوماتية

2/70/777/270/224/2/7 
- - 222.000 250.000 

 تجهيزات للنقل

2/70/777/270/224/6/7 
- - 757.620.000 0 

 إنشاء أبسية متخصصة

2/70/777/270/221/2/2 
- - 12.070.000 72.510.000 

 صيانة أبسية متخصصة

2/70/777/270/220/2/2 
- - 5.116.000 2.075.000 

 صيانة التجهيزات الفنية

2/70/777/270/220/4/7 
- - 4.240.000 540.000 

 صيانة وسائل النقل

2/70/777/270/220/0/7 
- - 12.526.000 0.200.000 

نفقات دروس واستشارات 

 ومراقبة مختلفة

2/70/777/270/222/7/2 

- - 4.240.000 0 

 24.271.500 622.560.001 - - املجموع

                                                         رضةءرزنلع رقلىرتخفيدرزنيجاربملننل ةرقلىرزن ملتجرزنحل  

                        لجرنتحقيددقراتددملأر تجه ددازتر                  زن ملادد رنقددمللة رب لددمل ر    2222                                          جددملءرهددذزرزالمادد ز ربت دد ي رزاتمددملأرزندد فعرنل ددملور

  . ر    2226          قلىرزن ملور  هر                                      بق رتحتيةرللحةرنةمل  رز جيشرا  رت  يل

 

 ل لك،

 

           لدديرضددمنهملر ر    2222     ن ددملور ز                                                                    ممللدد ر ازا رزنملنيددةربإاددملأ رزن ظدد ر دد رزالاتمددملأزترزنلحةةددةر دد رللدد   رلةزالددةر

                 رزن قدددةأ رلدددير ددد ر                                                                        زاتمددملأزترزنددد فعرنقدددةزل  رزن ددد زلج ر يددد رتدددمرز  دددذربملالات ددملارزالاتمدددملأزترزنددد  ا رغ ددد

              ممللة رب لمللج.

 

    .    2226                              نقمللة رزن  لمللجرهذزرقلىرزن ملور ر    2222           زن فعرن ملور ر  زت                          بملنتملل  رتمرت  ي رزاتمملأ
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 األسباب املوجبة النص الحالي

 

 م :
 
    بدال
 
    

 )بآالف الليرات(

 2022 2027        التسسيب

                    تجهيزات فنية متخصصة

2 / 70  / 777   / 270   / 224   / 2 / 7  
700.415.000 0.122.500 

                    تجهيزات فنية مختلفة

2 / 70  / 777   / 270   / 224   / 2 / 2  
72.275.001 2.500.000 

                    تجهيزات للمعلوماتية

2 / 70  / 777   / 270   / 224   / 2 / 7  
222.000 250.000 

              تجهيزات للنقل

2 / 70  / 777   / 270   / 224   / 6 / 7  
757.620.000 0 

                   إنشاء أبسية متخصصة

2 / 70  / 777   / 270   / 221   / 2 / 2  
12.070.000 72.510.000 

                   صيانة أبسية متخصصة

2 / 70  / 777   / 270   / 220   / 2 / 2  
5.116.000 2.075.000 

                       صيانة التجهيزات الفنية

2 / 70  / 777   / 270   / 220   / 4 / 7  
4.240.000 540.000 

                  صيانة وسائل النقل

2 / 70  / 777   / 270   / 220   / 0 / 7  
12.526.000 0.200.000 

                     نفقوووووووووووات دروس واستشوووووووووووارات 

               ومراقبة مختلفة

2 / 70  / 777   / 270   / 222   / 7 / 2  

4.240.000 0 

 24.271.500 622.560.001 املجموع

 

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (. ر
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 األسباب املوجبة النص الحالي

                                     قانو  برنامج إلزالة القنابل العنقودية -

                     (رمددددددمللة رب لددددددمللجريازنددددددةر    2232     زالددددددةر    )لة  ر    2232 /  33 / 1      تددددددملاي ر ر  44                                      زنددددددملأ رز خملللددددددةر زن لدددددد   رلدددددديرزنقددددددمللة رامددددددمر

        )لةزالددةر ر    2231 / 2 /  13      تدملاي ر ر   366                                                                    زنق ملبد رزن  قةأيدةر ت  يئتده رالودديمملرزندملأ رزن زت دةرالد  رلدديرزنقدمللة رامدمر

                                                  (ربحي ريةا رالي رزاتمملأزترزن فعرالىرزنلا رزنتملل :    2231

 

       ليصبح:

2027 2022 2022 2026  

 مليار ليرة 1.5 20 - -
  

 م :
 
    بدال
 
    

2027 2022 2022  

 مليار ليرة 20 1.5 -
 

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                         رضةءرزنلع رقلىرتخفيدرزنيجاربملننل ةرقلىرزن ملتجرزنحل  

              إلزالوووة القنابووول                      زن ملاددد رنقدددمللة رب لدددمللجر ر    2222                                          جدددملءرهدددذزرزالماددد ز ربت ددد ي رزاتمدددملأرزنددد فعرنل دددملور

  .    2226                            ا  رت  ي رزالاتمملأرقلىرزن ملور ر         العنقودية

 

 ل لك،

 

                                                                                 ممللددد ر ازا رزنملنيدددةربإادددملأ رزن ظددد ر ددد رزالاتمدددملأزترزنلحةةدددةر ددد رللددد   رزنةزالدددةرزن مللدددةرن دددملور

                                                                          لددديرضدددمنهملرزاتمدددملأزترزنددد فعرنقدددةزل  رزن ددد زلج ر يددد رتدددمرز  دددذربملالات دددملارزالاتمدددملأزتر ر    2222

                                       زن  ا رغ  رزن قةأ رلير  رممللة رب لمللج.
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                                ي وزارة التربية والتعلي  العالي              قانو  برنامج ف    - 5

                                     قانو  برنامج ألبسية الجامعة اللبنانية   -

            (ر ت دددددد يئاهملر    3116        )لةزالددددددةر ر    3116 / 2 /  32      تددددددملاي ر ر   254                                      زنددددددملأ رزنثملليددددددةر زن لدددددد   رلدددددديرزنقددددددمللة رامددددددمر -

ر
ك
 )مدددمللة رب لدددمللجر بنيدددةرز جملل دددةرزنل  ملليدددة( رالوددديمملرزندددملأ رزن زت دددةرالددد  رلددديرزنقدددمللة رزن ملفدددذر كمدددمل
ك
                                                                                       

                                          (ربحيدد ريدةا رالددي رزاتمدملأزترزندد فعرالدىرزنلددا ر    2222        )لةزالدةر ر    2222 / 1 / 2           ملأاربتددملاي ر   زنةد ر 4    امدمر

        زنتملل :

       نية ح:

2027 2022 2022 

 ن   رمليار 22 - -

 

رلي:
ك
    ب ال
ك
    

2027 

 مليار ليرة 22

 

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            زا رزنختةة.                ن  ورال هرليرزيأ ر    2221      نل ملور ر    2222                                 تمرتأجي رزالاتمملأرزنلحةظر  رزن ملور
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                                                                                           قوووانو  برنوووامج إلنشووواء نظوووام اتصووواالت معلوماتيوووة بوووي  املووودارس الرسووومية واإلدارة املركز وووة لووووزارة التربيوووة  -

                والتعلي  العالي

                     (رمدددددمللة رب لدددددمللجري لدددددملءر    2232        )لةزالددددةر ر    2232 /  33 / 1      تدددددملاي ر ر  44                                      زنددددملأ رزنلملأودددددةر زن لددددد   رلدددديرزنقدددددمللة رامدددددمر

                                                                                          ملالترل لةلملتيدددةربددد  رزنددد زاارزن ودددميةر زيأزا رزن كايدددةرندددةازا رزنا بيدددةر زنت لددديمرزن دددملل ر ت  يئتددده ر        لظدددملورزتةددد

رامددددمر
ك
     الودددديمملرزنددددملأ رزن زت ددددةرالددددد  رلدددديرزنقددددمللة رزن ملفددددذر كمدددددمل
ك
  (ر    2222        )لةزالدددددةر ر    2222 / 1 / 2              زنةددددملأاربتددددملاي ر ر 4                                               

                                                بحي ريةا رالي رزاتمملأزترزن فعرالىرزنلا رزنتملل :

       ليصبح:

 2025 2026 2022 2022 2027 التسسيب

                    تجهيزات للمعلوماتية

2 / 77  / 770   / 207   / 224   / 2 / 7      

- - 2.5 2.5 2.5 

              صووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويانة تجهيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووزات  مليار ليرة

            للمعلوماتية

2 / 77  / 770   / 207   / 220   / 1 / 7  

- - 0.5 0.5 0.5 

 

 م :
 
    بدال
 
    

 2022 2022 2027 التسسيب

                    تجهيزات للمعلوماتية

2 / 77  / 770   / 207   / 224   / 2 / 7      

2.5 2.5 2.5 

              صوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويانة تجهيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووزات  مليار ليرة

            للمعلوماتية

2 / 77  / 770   / 207   / 220   / 1 / 7  

0.5 0.5 0.5 

 

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (.

 

                                                         رضةءرزنلع رقلىرتخفيدرزنيجاربملننل ةرقلىرزن ملتجرزنحل  

           إلنشوووواء نظوووووام                      زن ملاددددد رنقددددمللة رب لدددددمللجر ر    2222                                          جددددملءرهددددذزرزالماددددد ز ربت دددد ي رزاتمدددددملأرزندددد فعرنل ددددملور

    ا ددد ر ر                                                   سووومية واإلدارة املركز وووة لووووزارة التربيوووة والتعلوووي  العوووالي                                اتصووواالت معلوماتيوووة بوووي  املووودارس الر 

  .    2222                 ت  يلهرقلىرزن ملور

 

 ل لك،

 

 ر    2222                                                                           ممللدددد ر ازا رزنملنيددددةربإاددددملأ رزن ظدددد ر دددد رزالاتمددددملأزترزنلحةةددددةر دددد رللدددد   رزنةزالددددةرن ددددملورر

 ر                                                                                لدديرضدددمنهملرزاتمددملأزترزنددد فعرنقددةزل  رزن ددد زلج ر يدد رتدددمرز  ددذربملالات دددملارزالاتمددملأزترزنددد  ا 

                                غ  رزن قةأ رلير  رممللة رب لمللج.
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                                                                      قانو  برنامج إلنشاء وتجهيز أبسية مدرسية لوزارة التربية والتعلي  العالي -

                     ( مددددمللة رب لددددمللجري لدددددملءر    2232        )لةزالدددددةر ر    2232 /  33 / 1      تددددملاي ر ر  44                                      زنددددملأ رزنلددددملت ةر زن لدددد   رلددددديرزنقددددمللة رامددددمر

            زن ملفددذر كمددملر ر                الدد  رلدديرزنقددمللة   ر       زن زت ددة                                   ا بيددةر زنت لدديمرزن ددملل  رالودديمملرزنددملأ ر                              تجه ددارقبنيددةرل اودديةرنددةازا رزن

                                                بحي ريةا رالي رزاتمملأزترزن فعرالىرزنلا رزنتملل :  (ر    2222        )لةزالةر ر    2222 / 1 / 2              زنةملأاربتملاي ر ر 4    اممر

       ليصبح:

               )بآالف الليرات(                                                                                                                                                                                        

 2022 2022 2027 التبو ب

1 / 33  / 331   / 132   / 224   / 3 / 3  
                       ق ددددددددددددملتر لف  قددددددددددددملتر تجه ددددددددددددازتر

       لكتبية
0 0 610.520 

 2.250.000 0 0                   ق لملءرقبنيةرلتخةةة  2 / 2 /   222 /   132 /   331 /  33 / 1

 260.000 0 0                   ليمللةرقبنيةرلتخةةة  2 / 2 /   225 /   132 /   331 /  33 / 1

1 / 33  / 331   / 132   / 221   / 3 / 2  
 ر                    لفقددددددددددددددددددددملترأا ار زوتلددددددددددددددددددددملازت

                  ل زم ةرن  لملءزت
0 0 252.500 

 6.772.020 0  272مجموع الوظيفة 

1 / 33  / 331   / 122   / 224   / 3 / 3  
                       ق ددددددددددددملتر لف  قددددددددددددملتر تجه ددددددددددددازتر

       لكتبية
0 0 0  

 7.627.250 0 0                   ق لملءرقبنيةرلتخةةة  2 / 2 /   222 /   122 /   331 /  33 / 1

 450.000 0 0                   ليمللةرقبنيةرلتخةةة  2 / 2 /   225 /   122 /   331 /  33 / 1

1 / 33  / 331   / 122   / 221   / 3 / 2  
               أا ار زوتلددددددددددددددددددددملازتر ر     لفقددددددددددددددددددددملت

                  ل زم ةرن  لملءزت
0 0 720.200 

 2.200.750 0 0 222مجموع الوظيفة 

 4.222.700 0 0 772الفصل 

 4.222.700 772لفصل ل املجموع العام

 

                                                         رضةءرزنلع رقلىرتخفيدرزنيجاربملننل ةرقلىرزن ملتجرزنحل  

             إلنشوووواء وتجهيووووز                      زن ملاددد رنقددددمللة رب لدددمللجر ر    2222                                          جدددملءرهددددذزرزالماددد ز ربت دددد ي رزاتمدددملأرزندددد فعرنل ددددملور

  .    2221         لىرزن ملور            ا  رت  يلهرق ر                                           أبسية مدرسية لوزارة التربية والتعلي  العالي

 

 ل لك،

 

     لدير ر    2222                                                                          مملل ر ازا رزنملنيةربإاملأ رزن ظ ر  رزالاتمملأزترزنلحةةةر د رللد   رزنةزالدةرن دملور

                                                                                ضدددمنهملرزاتمدددملأزترزنددد فعرنقدددةزل  رزن ددد زلج ر يددد رتدددمرز  دددذربملالات دددملارزالاتمدددملأزترزنددد  ا رغ ددد ر

                            زن قةأ رلير  رممللة رب لمللج.

 

  . ر    2221                              نقمللة رزن  لمللجرهذزرقلىرزن ملور ر   222 2                                ي رتمرت  ي رزاتمملأرزن فعرن ملور
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 م : 
 
    بدال
 
               )بآالف الليرات(                                                                                                                                                                     

 2027 التبو ب

1 / 33  / 331   / 132   / 224   / 3 / 3  
                       ق ددددددددددددددددددملتر لف  قددددددددددددددددددملتر تجه ددددددددددددددددددازتر

       لكتبية
610.520 

 2.250.000                   ق لملءرقبنيةرلتخةةة  2 / 2 /   222 /   132 /   331 /  33 / 1

 260.000                   ليمللةرقبنيةرلتخةةة  2 / 2 /   225 /   132 /   331 /  33 / 1

1 / 33  / 331   / 132   / 221   / 3 / 2  
                     لفقدددددددددددددددددددددددددددددملترأا ار زوتلدددددددددددددددددددددددددددددملازتر

                  ل زم ةرن  لملءزت
252.500 

 6.772.020 272مجموع الوظيفة 

1 / 33  / 331   / 122   / 224   / 3 / 3  
                       ق ددددددددددددددددددملتر لف  قددددددددددددددددددملتر تجه ددددددددددددددددددازتر

       لكتبية
0 

 7.627.250                   ق لملءرقبنيةرلتخةةة  2 / 2 /   222 /   122 /   331 /  33 / 1

 450.000                   ليمللةرقبنيةرلتخةةة  2 / 2 /   225 /   122 /   331 /  33 / 1

1 / 33  / 331   / 122   / 221   / 3 / 2  
                     لفقدددددددددددددددددددددددددددددملترأا ار زوتلدددددددددددددددددددددددددددددملازتر

                  ل زم ةرن  لملءزت
720.200 

 2.200.750 222مجموع الوظيفة 

 4.222.700 772مجموع الفصل 

  ر

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (.
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    :                                     قانو  برنامج في وزارة الطاقة واملياه  - 4

                                                       قانو  برنامج لألشلال املائية والمهربائية في مختلف املناطق -

               مل رالودديمملرزنددملأ ر          (ر ت دد يئاه    2223        )لةزالددةر ر    2223 / 4 /  25      تددملاي ر ر   124                                      زنددملأ رزنثملليددةر زن لدد   رلدديرزنقددمللة رامددمر

رامدددمر
ك
     زن زت دددةرالددد  رلددديرزنقدددمللة رزن ملفدددذر كمدددمل
ك
                (رتدددةا رزاتمدددملأزتر    2222        )لةزالدددةر ر    2222 / 1 / 2              زنةدددملأاربتدددملاي ر ر 4                                   

                                                                                            الي رب لمللجرزن فعرنقمللة رب لمللجرن قغمل رزنملايةر زنكه بملايةر  رلختلارزن ملاقرالىرزنلا رزنتملل :

 

       ليصبح:

 )بآالف الليرات(

 2026 2022 2022 2027 تعر ف األشلال الوظيفة

427 

اإلدارة، البناء، االستثمار 

 والتخطيط

2/70/705/427/221/6/7 

 إنشاءات مياه الشفة

تممي  موارد مائية 

 إضافية
- - 26.270.005 21.222.525 

427 

اإلدارة، البناء، االستثمار 

 والتخطيط

2/70/705/427/221/6/7 

 إنشاءات مياه الشفة

مشار   مياه 

 الشرب
- - 0 77.000.000 

427 

اإلدارة، البناء، االستثمار 

 والتخطيط

2/70/702/427/221/6/2 

 إنشاءات مياه الري 

مشار   مياه الري 

 والصرف الصحي
- - 0 0 

427 

اإلدارة، البناء، االستثمار 

 والتخطيط

2/70/702/427/221/6/2 

 إنشاءات مياه الري 

مشار   تقو   

وصيانة مجاري 

 األنهر

- - 216.621 526.177 

 

                                                         رضةءرزنلع رقلىرتخفيدرزنيجاربملننل ةرقلىرزن ملتجرزنحل  

                  امج لألشوووووولال املائيووووووة           لقووووووانو  برنوووووو       زن ملادددددد ر ر    2222                                          جددددددملءرهددددددذزرزالمادددددد ز ربت دددددد ي رزاتمددددددملأرزندددددد فعرنل ددددددملور

  .    2226          قلىرزن ملور ر       زالاتمملأ          ا  رت  ي ر ر                           والمهربائية في مختلف املناطق

 

 ل لك،

 

           لديرضدمنهملر ر    2222                                                                          مملل ر ازا رزنملنيةربإاملأ رزن ظد ر د رزالاتمدملأزترزنلحةةدةر د رللد   رزنةزالدةرن دملور

                     ا رغ دد رزن قددةأ رلددير دد ر                                                                    زاتمددملأزترزندد فعرنقددةزل  رزن دد زلج ر يدد رتددمرز  ددذربملالات ددملارزالاتمددملأزترزندد   

              ممللة رب لمللج.
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6257 

 املصادر التقليدية للمهرباء

2/70/700/6257/224/2/7 

 تجهيزات أخرى 

 

 تجهيز كهربائي
- - 7.162.474 274.220 

 22.012.616 21.062.220 - - املجموع

 م :
 
    بدال
 
    

 )بآالف الليرات(

 2022 2027             تعر ف األشلال        الوظيفة

427 

اإلدارة، البناء، االستثمار 

 والتخطيط

2/70/705/427/221/6/7 

 إنشاءات مياه الشفة

                  تممي  مووارد مائيوة 

       إضافية
26.270.005 21.222.525 

427 

اإلدارة، البناء، االستثمار 

 والتخطيط

2/70/705/427/221/6/7 

 إنشاءات مياه الشفة

            مشووووووووووووووووووووووووار   ميوووووووووووووووووووووووواه 

      الشرب
0 77.000.000 

427 

اإلدارة، البناء، االستثمار 

 والتخطيط

2/70/702/427/221/6/2 

 ءات مياه الري إنشا

                 مشوار   ميواه الووري 

             والصرف الصحي
0 0 

427 

اإلدارة، البناء، االستثمار 

 والتخطيط

2/70/702/427/221/6/2 

 إنشاءات مياه الري 

             مشوووووووووووووووووار   تقوووووووووووووووووو   

             وصوووووووووووويانة مجووووووووووووواري 

      األنهر

216.621 526.177 

6257     

                          املصادر التقليدية للمهرباء

2 / 70  / 700   / 6257    / 224   / 2 / 7  

              تجهيزات أخرى 

 

    ائي          تجهيز كهرب
7.162.474 274.220 

 22.012.616 21.062.220 املجموع

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (.
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                20742074  //    7070  //    2121            تار   تار           4242                                                                                                          توز   اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانو  رق  توز   اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانو  رق      --

                          (رمدددددمللة رب لدددددمللجرنت فيدددددذرت ددددددر    2235        )لةزالدددددةر ر    2235 / 6 /  35      تدددددملاي ر ر  21                                  زندددددملأ رز خملللدددددةرالددددد  رلددددديرزنقدددددمللة رامدددددمر

 ر  41                                                                             زالودددتمئ رزن ملاددد  رنهدددملر ددد رل طقدددةر دددة رنهددد رزنليطدددمل  رلددديرزن  دددعرقلدددىرزنةدددلر)زنقدددمللة رامدددمر ر  مل      قامددد        زنلدددملايعر

  ر      زن ملفددددذ ر        زنقددددمللة   ر  لددددي                                   ت  يئتددددهرالودددديمملرزنددددملأ رزن زت ددددةرالدددد  ر ر (    2234 /  32 /  22      تددددملاي ر
ك
  كمددددمل
ك
 ر      بتددددملاي  ر      زنةددددملأا ر 4 ر   امددددم ر    

  ر (    2222 ر      لةزالة ) ر    2222 / 1 / 2
ك
 بحي ريةا رالي رزاتمملأزترزن فعرالىرزنةازازتر فقمل
ك
        نملريل : ر                                               

 ليصبح:

  في باب وزارة الطاقة واملياه:في باب وزارة الطاقة واملياه:  ..77

 )بمليارات الليرات(

وزارة الطاقة واملياه املدير ة العامة 

 للموارد املائية والمهربائية
 برنامج اعتمادات الدف 

 2024 2025 2026 2022 2022 2027 التسسيب

  ر 3- 6-   226-   413-   331-  35- 1

                               زوتمئ ملتري لملءزترزنيمل رزن تذنة ر
- - 0 75 75 0 

   رر 6- 6-   222-   413-   331-  35- 1

                      ق لملءزترزنيمل رزن تذنة ر
- - 755 722 722 706 

 رر1-35-331-413-221-3-1

 لفقملترأا ار زوتلملازتر ل زم ةرلختلفةرر
- - 72 72 72 74 

 200 750 750 740 - - زنجمة رزن ملو
 

 )بمليارات الليرات(

 وزارة الطاقة واملياه

 ماراملدير ة العامة لالستث
 برنامج اعتمادات الدف 

 2024 2025 2026 2022 2022 2027 التسسيب

 ر1-35-336-413-222-1-3

                للددددددددددددملهمةررنلمةددددددددددددلحةر ر–             ق لددددددددددددملءزترق دددددددددددد  ر

                      زنةا يةرننه رزنليطمل  

- - 0,4 0.6 0,6 0,6 

  

 

 

 

                   لدديرزجدد رتخفدديدرللددتة ر ر    2224                     ا دد رت  يلددهرقلددىرزن ددملور ر    2222                                  تددمرت دد ي رزاتمددملأرزندد فعرزنقدد ارنل ددملور

  .    2222                      زنيجار  رلةزالةرزن ملور
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  في باب وزارة البيئة:في باب وزارة البيئة:  ..22

 )بمليارات الليرات(

 برنامج اعتمادات الدف  وزارة البيئة

 2024 2025 2026 2022 2022 2027 التسسيب

   رر 3- 1-   222-   242-   321-  23- 1

              ق لملءزترق    
- - 2 7.5 7,5 2 

   رر 1- 3-   221-   242-   321-  23- 1

                             لفقدددددددددددددملترأا ار زوتلددددددددددددددملازتر ل زم ددددددددددددددةر

       لختلفة

- - 2 7.5 7,5 2 

 5 2 2 5 - - املجموع العام
  

لمرزنتح  رزيلمملي ربحي رالىرق رتتةلىر ازا رزن يئةرتط يقرز اممل رزنذ ةا رقائ ربملنت مل  رلعرب لمللجرز  

 ت فعرزنلملهمةرزنخةةةرنهذزرزن  لمللجربمملري ملأ رزالاتمملأزترزنذ ةا رقائ .
  
  

  في باب وزارة الصناعة:في باب وزارة الصناعة:  ..22

 )بمليارات الليرات(

 برنامج اعتمادات الدف  وزارة الصناعة

 2024 2025 2026 2022 2022 2027 التسسيب

 رر1-22-322-656-221-3-1

               تلدددددددددددملازتر ل زم دددددددددددةر              لفقدددددددددددملترأا ار زو

       لختلفة

- - 0,2 0,2 0,2 0,2 

  

  في باب وزارة الزراعة:في باب وزارة الزراعة:  ..66

 )بمليارات الليرات(

 برنامج اعتمادات الدف  وزارة الزراعة

 2024 2025 2026 2022 2022 2027 زنتنليل

 ر1-36-322-623-221-3-1

                             لفقددددددددملترأا ار زوتلددددددددملازتر ل زم ددددددددةر ر

       لختلفة

- - 0,2 0,2 0,2 0,2 
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 م :
 
    بدال
 
     

  باب وزارة الطاقة واملياه:باب وزارة الطاقة واملياه:  فيفي  ..77

 )بمليارات الليرات(

 ازا رزنطملمةر زنيمل رزن ي يةرزن مللةر

 نلمةزاأرزنملايةر زنكه بملاية
 برنامج اعتمادات الدف 

 2026 2022 2022 2027 التسسيب

   رر 3- 6-   226-   413-   331-  35- 1

                               زوتمئ ملتري لملءزترزنيمل رزن تذنة
75 0 0 75 

   رر 6- 6-   222-   413-   331-  35- 1

                      ق لملءزترزنيمل رزن تذنة ر
722 706 755 722 

   رر 1- 3-   221-   413-   331-  35- 1

                                      لفقملترأا ار زوتلملازتر ل زم ةرلختلفةرر
72 74 72 72 

 750 740 200 750 زنجمة رزن ملو
 

 

 )بمليارات الليرات(

 وزارة الطاقة واملياه

 املدير ة العامة لالستثمار
 برنامج اعتمادات الدف 

 2026 2022 2022 2027 التسسيب

 ر1-35-336-413-222-1-3

                للدددددددددددددددملهمةررنلمةددددددددددددددددلحةر ر–             ق لدددددددددددددددملءزترق دددددددددددددددد  ر

                      زنةا يةرننه رزنليطمل  

0,6 0,6 0,4 0.6 
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  في باب وزارة البيئة:في باب وزارة البيئة:  ..22

 )بمليارات الليرات(

 برنامج اعتمادات الدف  وزارة البيئة

 2026 2022 2022 2027 زنتنليل

 7,5 2 2 7,5              ق لملءزترق      رر 3- 1-   222-   242-   321-  23- 1

 رر1-23-321-242-221-3-1

                                    لفقملترأا ار زوتلملازتر ل زم ةرلختلفة
7,5 2 2 7,5 

 2 5 5 2 املجموع العام

الىرق رتتةلىر ازا رزن يئةرتط يقرز اممل رزنذ ةا رقائ ربملنت مل  رلعرب لمللجرز لمرزنتح  رزيلمملي ربحي ر

 أزترزنذ ةا رقائ .ت فعرزنلملهمةرزنخةةةرنهذزرزن  لمللجربمملري ملأ رزالاتممل
 

  في باب وزارة الصناعة:في باب وزارة الصناعة:  ..22

 )بمليارات الليرات(

 برنامج اعتمادات الدف  وزارة الصناعة

 2026 2022 2022 2027 زنتنليل

 رر1-22-322-656-221-3-1

                                    لفقملترأا ار زوتلملازتر ل زم ةرلختلفة
0,2 0,2 0,2 0,2 

  

  في باب وزارة الزراعة:في باب وزارة الزراعة:  ..66

 )بمليارات الليرات(

 برنامج اعتمادات الدف  زراعةوزارة ال

 2026 2022 2022 2027 زنتنليل

 ر1-36-322-623-221-3-1

 لفقملترأا ار زوتلملازتر ل زم ةرلختلفةر
0,2 0,2 0,2 0,2 
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  :                             قانو  برنامج في وزارة االتصاالت - 2

                                                                     قانو  برنامج لتطو ر وتوسعة الشبمة الثابتة ومتمماةها والخدمات املرافقة -
 

         مملرزنددددددملأ ر   الوددددددي          ت  يئتددددددهر  (ر    2232        )لةزالددددددةر ر    2232 /  33 / 1      تددددددملاي ر ر  44                                      زنددددددملأ رزنتملودددددد ةر زن لدددددد   رلدددددديرزنقددددددمللة رامددددددمر

  ر                        زن زت دةرالد  رلدديرزنقدمللة  
ك
 زن ملفدذر كمددمل
ك
                           ربحيد ريددةا رالدي رزاتمددملأزتر (    2222        )لةزالدةر ر    2222 / 1 / 2      تددملاي ر ر 4    امدمر ر           

رنملريل :
ك
        ب لمللجرزن فعرنقمللة رب لمللجرنتطةي ر تةو ةرزنل كةرزنثملبتةر لتممملاهملر ز خ لملترزن زفقة ر فقمل
ك
                                                                                         

       نية ح:

2027 2022 2022 2026  

 ةمليار لير  25 725 - -

رلي:
ك
    ب ال
ك
    

2027 2022  

 مليار ليرة 25 725

                     ) زن ملق رأ  رت  ي (.
 

                  كمملري   رزنتنليل:

  :         بحيث يصبح  ر 

 ر                                                 "ق لددددددددددملءزترق دددددددددد  "ر)للددددددددددملهمةرنهيئددددددددددةرق ج دددددددددد  رنتطددددددددددةي ر تةودددددددددد ة ر 3 / 1 /   222 /   643 /   322 /  32 / 1

                                           زن زفقددددددددةرلدددددددديرزتةددددددددملالتر قلا لدددددددد ر بدددددددد زلجرل لةلملتيددددددددةر ر         ز خدددددددد لملت ر          لتممملاهددددددددمل ر       زنثملبتددددددددة ر      زنلدددددددد كة

          وةزهمل( 

 م : ب
 
    دال
 
   

 ر                                                 "ق لددددددددملءزترق دددددددد  "ر)للددددددددملهمةرنهيئددددددددةرق ج دددددددد  رنتطددددددددةي ر تةودددددددد ة ر 3 / 1 /   222 /   643 /   322 /   332 / 1

                                           زن زفقددددددددةرلدددددددديرزتةددددددددملالتر قلا لدددددددد ر بدددددددد زلجرل لةلملتيددددددددةر ر         ز خدددددددد لملت ر          لتممملاهددددددددمل ر       زنثملبتددددددددة ر      زنلدددددددد كة

          وةزهمل( 

                    زن ملق رأ  رت  ي .

                                                         رضةءرزنلع رقلىرتخفيدرزنيجاربملننل ةرقلىرزن ملتجرزنحل  

              لتطوووو ر وتوسوووعة                      زن ملاددد رنقدددمللة رب لدددمللجر ر    2222                               اددد ز ربت ددد ي رزاتمدددملأرزنددد فعرنل دددملور           جدددملءرهدددذزرزالم

  .    2226                            ا  رت  ي رزالاتمملأرقلىرزن ملور ر                                         الشبمة الثابتة ومتمماةها والخدمات املرافقة

                                                                               كمملرتمرت  ي رزنتنليلرت  رألجرزنةزالملترزنلحقةر  رهذزرزنل   رضميرزنةزالةرزن مللة.

 ل لك،

 

 ر    2222                                                                 ةربإاملأ رزن ظ ر  رزالاتمملأزترزنلحةةةر  رلل   رزنةزالةرزن مللةرن دملور                مملل ر ازا رزنملني

                                                                                     ليرضمنهملرزاتمملأزترزند فعرنقدةزل  رزن د زلج ر يد رتدمرز  دذربملالات دملارزالاتمدملأزترزند  ا رغ د ر

                            زن قةأ رلير  رممللة رب لمللج.
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 20222022  نونية في مشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القا

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

  

 

 

  الفصل الثالثالفصل الثالث

  التعديالت الضر نيةالتعديالت الضر نية

 

 

 للاية التاسعة عشرةاملادة  م 

 املائة والثالثة عشراملادة 
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 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                                    تقسيط الضرائب والرسوم املتوجبة على تقسيط الضرائب والرسوم املتوجبة على     : :         عشرةعشرة                  التاسعةالتاسعة            املادة املادة  

      هاها                                                                                                            املكلفي  التي تتولى مدير ة املالية العامة تحقيقها وجبايتاملكلفي  التي تتولى مدير ة املالية العامة تحقيقها وجبايت

ر  رليرق   ر بةةا رزوتو ملايةر ن  ر ز   رفقد  ريمكدير
ك
                                                   ئفمل
ك
    

                       رتتدددددددةلىرل ي يدددددددةرزنملنيددددددددةر                                  نلمالفددددددد  رباملفدددددددةرزناددددددد زالر زن ودددددددةورزننددددددد

                                                            زن مللددةرتحقيقهددملر ج ملي هددمل ربمددملرفيهددملرزنادد زالرزنقتط ددةرا دد رزن  ددعر

                                                        زنادددد ي ةرالددددىرزنقيمددددةرزناددددملفةر زنادددد زالرزن ملتجددددةرادددديرزنتاليددددار

          قامددددددمل رودددددد ةر                                         زنددددددذزت  رتقلددددددي رزنادددددد زالر زن وددددددةورزنتةج ددددددةراددددددير

رنملريل : ر    2222
ك
         لملرم  رر فقمل
ك
              

               ملادد  رالددىرودد  زتر                  لددعرفملادد  رت ددملأ رزنف              ندد  ر ددئترودد ةزتر -

  %ر  22                                             ز خاي دددةرنفاددد  رزنتقلدددي ر قذزربلغددد رزن ف دددةرز  لدددىر

                             ليرميمةرتلكرزنا زالر زن وةو.

                                 لدعرفملاد  رت دملأ رزنفملاد  رالدىرود  زتر ر        ود ةر لةدا    ند  ر ر -

                                                 ز خاي ددةرندد  ر ددئترودد ةزترلاددملفملرقنيهددملرلقطددة رقذزربلغدد ر

                               %رليرميمةرتلكرزنا زالر زن وةو.  22             زن ف ةرز  لىر

                                   رت ددملأ رزنفملادد  رالددىرودد  زترز خاي ددةر           ودد ةرلددعرفملادد     ندد  ر -

                                                  ن  ر ئترو ةزترلاملفملرقنيهملرلقطتمل  رقذزربلغ رزن ف ةر

                               %رليرميمةرتلكرزنا زالر زن وةو.  32      ز  لىر

                                                          يتةجددلرالددىرزنددد زغ   ربمليوددتفملأ رلددديرق اددملورهددذ رزندددملأ رتقدد يمرالدددلر

                                                        طدددد ر ددددئ رلهلددددةرقمةددددملهملر ئ ددددةرققدددده رلدددديرتددددملاي ر لدددد رهددددذزرزنقددددمللة ر

    ق ددددددددد ر                          ددددددددد ر دددددددددمل رزنتخلددددددددداراددددددددديرتلددددددددد ي ر        ز  لدددددددددىر ر              تلددددددددد ي رزن ف دددددددددة

                                                     ز ملددملطرزنت قيددةر دد رلةزايدد همل رتلددتحقر ملفددةرز ملددملطر تتةجددلر

رنلظ   رزنملنيةر زيمتةملأيةرزنة  ةرزنن رتم ربهملرزن ئأ 
ك
                                                    لظ ز
ك
     

                                                           ليرقج رللملا  رزنالف  ربملناد زالر زن ودةورزنند رتتدةلىرل ي يدةر

                                               مللدددددددةرتحقيقهدددددددملر ج ملي هدددددددمل رالدددددددىرزيودددددددتم زار ددددددد رةددددددد رتلدددددددكر         زنملنيدددددددةرزن

               زنظ   رزنة  ة 

                                                      لدددديرقجدددد رتخفيددددارز ا ددددملءرزنادددد يبيةرالددددىرهددددؤالءرزنالفدددد  ر  دددد همر

                                           الىررتل ي رزنا زالر زن وةورزنتةج ةراليهم ر

                                                    لددددديرقجددددد ر ددددد رزنالفددددد  رالدددددىرزنتلددددد ي رزنفدددددةا ر ك ددددد رميمدددددةرلدددددير

                      زن ملنصرزنتةج ةراليهم 

 

  .               جملءرهذزرزيما ز 
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                                  زنفملاددددددد  رالددددددددىروددددددد  زترز خاي دددددددةرنددددددد  ر ددددددددئتر                  اليهدددددددملرفملاددددددد  ربم ددددددد  ر

  .                          و ةزترلاملفملرقنيهملر ئترلقملط

                                                          يلتثق رليرق املورهذ رزنملأ رزنا ي ةرالىرزنفةزا رزن ةةررانهملر

  .          ت  يئاهمل ر    2221 /   612        لة راممر       ليرزنقمل ر  23           رزنملأ ر

                                                    تحددددد أرأمدددددملاقرتط يدددددقرهدددددذ رزندددددملأ  را ددددد رزيمتادددددملء ربمةجدددددلرمددددد زار

                     ية اراير اي رزنملنية.
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                                    تقسوووووويط الضوووووورائب والرسوووووووم املتوجبووووووة علووووووى تقسوووووويط الضوووووورائب والرسوووووووم املتوجبووووووة علووووووى                     العشوووووورو :العشوووووورو :            املووووووادة املووووووادة  

                                        أشخاص القانو  العامأشخاص القانو  العام

ر  رليرق   ر بةةا رزوتو ملايةر ن  ر ز   رفقد  
ك
                                             ئفمل
ك
  ير   يمكد ر    

                                                       نل لدد يملتر زتحددملأزترزن لدد يملتر زنؤولددملترزن مللددةر وددملا رق ددخملرر

                                                            زنقدمللة رزن ددملورزنتةج ددةرالدديهمرقناازلدملترنةددمل  رز خاي ددةرلملتجددةراددير

                                  باملفدددددددددددةرزناددددددددددد زالر زن ودددددددددددةورزننددددددددددد رتحققهدددددددددددملر                 زنخملنفدددددددددددملترزنت لقدددددددددددةر

                              زنغ زلددددملترزن ملتجددددةرادددديرققددددغملنهملر                              تحةددددلهملرل ي يددددةرزنملنيددددةرزن مللددددةر

    ندددد  ر ر                   زيناازلددددملتر زنغ زلددددملت       ي رهددددذ ر                        لددددئ رزن  نددددةرزن مللددددة رتقلدددد

                           ئترو ةزترأ  رقيةرفةزا .ر

                                                يتةجددددددددلرالددددددددىرهددددددددؤالءرز  ددددددددخملررزندددددددد زغ   ربمليوددددددددتفملأ رلدددددددديرهددددددددذزر

          دددئ رلهلدددةر                   تلددد ي رزنقلددد رز   ر                      زنتقلدددي رتقددد يمرالدددلر طددد ر

  .    2222 /  32 /  13       قمةملهملر

                    ز ملددددددملطر ددددددد رلةزايددددددد همل ر    ق ددددددد ر                          دددددد ر دددددددمل رزنتخلدددددداراددددددديرتلدددددد ي ر ر

 
ك
 تلددددتحقر ملفددددةرز ملددددملطرلاددددملفمل
ك
                         زنغ زلددددملترزنندددد ر مللدددد رل فددددمل ر ر     قنيهددددمل ر                       

                          زنفملادددد  رالددددىرودددد  زترز خاي ددددةر                              لنهددددملر تتةجددددلراليهددددملرفملادددد  ربم دددد  ر

               نفا  رزنتقلي .

                                                            دددددد ر ددددددمل رادددددد ورميددددددملورزن لدددددد يملتر زتحددددددملأزترزن لدددددد يملتربمةج ملاهددددددملريتةمددددددار

رلدددددددددددددير                                                 ك    قفملأاهددددددددددددملرلدددددددددددديراملادددددددددددد زترزنةددددددددددددد    رزنلددددددددددددتق رنل لدددددددددددد يملترقبتدددددددددددد زءك

                    ليهددددددملرلدددددديرميمددددددةراملاددددددد زتر                               ر يددددددتمرزمتطددددددمل رزن ددددددملنصرزنتةج ددددددةرا    2221 / 3 / 3

          لملرم  . ر    2222                                              زنة    رزنلتق رنل ل يملترزنلتحقةرنهملرايرز اةزور

                                                  تحددددد أرا دددددد رزالمتاددددددملءرأمدددددملاقرتط يددددددقرهددددددذ رزندددددملأ ربمةجددددددلرمدددددد زار  رر

                                          ية اراير اي  رزنملنيةر زن ز ليةر زن ل يملت.
 

                                                   يدددددددددد رق رزن  يدددددددددد رلدددددددددديرررق ددددددددددخملررزنقددددددددددمللة رزن ددددددددددملورنددددددددددمريلاالددددددددددةزر

                               روددديمملرتلدددكرزنت لقدددةربتلددد ي رضدددد ي ةر                          بمةج دددملاهمرتجدددمل رز خاي دددة رال 

 ر  61   ر ر  62   ر ر  63                                          زن  زتدددلر ز جدددةاراددديرللدددتخ ليهم ر ضددد ي ةرزندددةزأر

                                                         لددديرمدددمللة رضددد ي ةرزنددد   ر اودددمرزنطدددملتعرزندددملل ر زنغ زلدددملترزن ملتجدددةر

                         ايرققغملنهمر لئ رزن  نة ر

رن دد ورمدد ا ررهددؤالءرز  ددخملررالددىرزنتلدد ي رزنفددةا رنامللدد ر
ك
                                                  لظدد ز
ك
     

                 مرنةمل  رز خاي ة                       زالناازلملترزنا ت ةراليه

                                                        لددديرقجددد رللدددملا اهمرالدددىرتلددد ي رزناددد زالر زن ودددةورزنلدددملارقنيهدددملر

      قائ  

  ر

                 جملءرهذزرزيما ز .
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        غيووووور غيووووور                                             ء تسوووووو ة علوووووى التكووووواليفء تسوووووو ة علوووووى التكووووواليف        إجوووووراإجووووورا      ::                                الحاديوووووة والعشووووورو الحاديوووووة والعشووووورو             املوووووادة املوووووادة  

                                                                                    املتعلقووووووووة بضووووووور بة الوووووووودخل وبالضووووووور بة علووووووووى القيمووووووووة املتعلقووووووووة بضووووووور بة الوووووووودخل وبالضووووووور بة علووووووووى القيمووووووووة                 املسوووووووددةاملسوووووووددة

                                                                    املضافة املقدمة أمام لجا  االعتراضاتاملضافة املقدمة أمام لجا  االعتراضات

  

ر  رلددددددددددي ر بةددددددددددةا رزوددددددددددتو ملاية رتلددددددددددة رزنتاددددددددددملنيار
ك
                                         ئفددددددددددمل
ك
    غ دددددددددد ر ر    

                                                زنت لقدددددةربملناددددد ي ةرالدددددىرزندددد   ر بملناددددد ي ةرالدددددىرزنقيمدددددةر       زنلدددد أ ر

                      ادددد  راليهددددملرقلددددملور جددددمل ر  زن         لددددملرم دددد ر ر    2222         ادددديرقامددددمل ر        زناددددملفة ر

  .    2223 /  32 /  13                                       زالاا زضملتر نمريتمرزن  ربهملرنغمليةرتملاي ر
 

                                                      تحدد أرميمددةرزنتلددةيةربخملدد  ربملنئددةرلدديرميمددةرزنادد زالرزن ادد  ر

                                                       اليهملرفق رأ  رغ زلملترزنتحققر زنتحةي رزنن ر ملل رلتةج ة.
 

                                                     نئودددتفملأ رلددديرهدددذ رزنتلدددةية ريتةجدددلرالدددىرزنالدددارق ريتقددد ورلدددير

                                       يةرزنختةددددةربطلددددلر طددد ر ق ريلدددد أرزنالددددارزنددددذ ر             زيأزا رزناددد يب

ر دددددئ رلهلدددددةرقمةدددددملهملر ر     زن لدددددص ر                         يتةجدددددلراليدددددهرب تيجدددددةرزنتلدددددةية
ك
                  دددددمللئ
ك
    

                                     ئ ةرققه رليرتملاي ر ل رهذزرزنقمللة .

 

                                                     الريمكددديرنلمالدددارق ريختدددملارزالودددتفملأ رلددديرزنتلدددةيةراددديرجددداءرلدددير

                                                   زنتاليددددددددارزنةز دددددددد رزنةددددددددملأارادددددددديرزيأزا رزنادددددددد يبيةربحيدددددددد رتلددددددددم ر

                                         زن قدددددملطر زنفادددددد زترزن اددددد  راليهددددددملرضدددددميرزنتاليددددددار             زنتلدددددةيةر ملفددددددةر

        زنةز  .
 

                                                     تتةمدددددددار جدددددددمل رزالاا زضددددددددملترزننددددددد رت لغهددددددددملرزيأزا رزناددددددد يبيةرالددددددددلر

                                       زنالارقج زءرزنتلةية رايرزن  ربملالاا ز .

                                                         لدديرقجدد رقتمل ددةرزنف لددةرقلددملورزنالفدد  رزنددذييرزاا ضددةزرقلددملور جددمل ر

                                                         زالاا زضددملتر نددمريددتمرزن دد ربهددمل ريجدد زءرتلددةيةرالددىرزنتاددملنياربدد  ر

                     لتملت ةررنيةرزياا ز  

رنلتدددأ  ر ددد رتلدددكي ر جدددمل رقاا زضدددملت ر بملنتدددملل رزنتدددأ  ر ددد ربددد ر
ك
                                                       لظددد ز
ك
     

                       زنلفملترزنةجةأ رقلمللهمل 

 

رالىر قة رزنالف  ر زيأزا  
ك
                             لمل
ك
      

 

                 جملءرهذزرزيما ز .
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                                                       يمكدددديرنلمالفدددد  رزنددددذييرمددددمللةزربتقلددددي رزنادددد ي ةرزنتةج ددددةرالدددديهمر

 ر                                                    م ددددد رتدددددملاي ر لددددد رهدددددذزرزنقددددددمللة ر ندددددمريدددددتمرتلددددد ي ر ملفدددددةرز ملددددددملط 

               لدديرزنقددمللة رامددمر ر  62                                         نلمالفدد  رزنددذييرزوددتفملأ زرلدديرق اددملورزنددملأ ر

                              ةزالددددةرزن مللددددةر زنةزالددددملترزنلحقددددةر  زن       )مددددمللة ر ر    2232 /  33 / 1      تددددملاي ر ر  44

      تدددددددددملاي ر ر  21               لددددددددديرزنقددددددددمللة رامددددددددمر ر  21                  ( رق رق اددددددددملورزنددددددددملأ ر    2232     ن ددددددددملور

                                   ةزالددددددددددةرزن مللدددددددددةر زنةزالددددددددددملترزنلحقدددددددددةرن ددددددددددملور  زن       )مدددددددددمللة ر ر    2235 / 6 /  35

      تدددددددددددددددملاي ر ر   366               لددددددددددددددديرزنقدددددددددددددددمللة رامدددددددددددددددمر ر  63                  ( رق رق ادددددددددددددددملورزندددددددددددددددملأ ر    2235

                                   ةزالددددددددددةرزن مللدددددددددةر زنةزالددددددددددملترزنلحقدددددددددةرن ددددددددددملور  زن       )مدددددددددمللة ر ر    2231 / 2 /  13

رامددددددددمر ر  25                  ( رق رق ادددددددملورزندددددددملأ ر    2231
ك
     لددددددديرزنقددددددددمللة رزن ملفدددددددذر كمدددددددمل
ك
  رر 4                      

                                   ةزالدددةرزن مللددددةر زنةزالدددملترزنلحقدددةرن ددددملور  زن       )مدددمللة ر ر    2222 / 1 / 2      تدددملاي ر

رنملريل :    2222
ك
        ( رزالوتفملأ رليرق املورهذ رزنملأ ر فقمل
ك
                                    

 

                                                        "رتح أرميمةرزنتلةيةربخمل  ربملنئةرليرميمةرزنا زالرزن ا  ر

                                           اليهملرت  ر لمرز جاءرزنل أرليرزنا ي ةرفق ".
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                 )تح يدددددددددددد رقوددددددددددددسرتلددددددددددددةيةر ر    2222 / 2 / 6      تددددددددددددملاي ر ر   442            زنقددددددددددددمللة رامددددددددددددمر

                                       زنغ زلملترزنف  ضةربمةجلرمةزل  رزنا زال(

 
  :           زنملأ رز  لى

 

       ل ي يدة      تتدةلى              زنغ زلدملترزنند     الدى            قجد زءرتلدةية       زنملنيدة      ندةاي      يمكدي

           ج ملي هددمل             زنملنيددةرف ضددهمل          دد ر ازا        زن مللددة       زنملنيددة
ك
 امددئ
ك
        بقددةزل      

      تحدد أ    ق              زن ملقدد   رقدد ط      غ دد            ةورزن ملقدد        زن ودد        زنادد زال

      ق اددملو        زنغمليددة      نهددذ        زنددةاي    اددي     يةدد ا       ت ظيمدد            بمةجددلرمدد زا

    د     ضمي         زنغ زلملت   لي    لة             نتخفيد       زنق ا                 زنتلةيةر زننل ة

 :       زنتملنية             يتجمل ارزننلل  ال        نلتخفيد      قم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            تووووووووار   تووووووووار             442442                                    تعوووووووديل القووووووووانو  رقووووووو  تعوووووووديل القووووووووانو  رقووووووو        ::                                  الثانيوووووووة والعشوووووووورو .الثانيوووووووة والعشوووووووورو .            املوووووووادة املوووووووادة 

                                                                                )تحديوود أسووس تسووو ة اللرامووات املفروضووة بموجووب )تحديوود أسووس تسووو ة اللرامووات املفروضووة بموجووب             20052005  //  22  //  66

                                قواني  الضرائب(قواني  الضرائب(

                 )تح يددد رقودددسرتلدددةيةر ر    2222 / 2 / 6      تدددملاي ر ر   442                 ي ددد  رزنقدددمللة رامدددمر

                                                     زنغ زلددملترزنف  ضددةربمةجددلرمددةزل  رزنادد زال(ربحيدد ريةدد حركمددملر

     يل :

 

   :ر           زنملأ رز  لى

رل ي يةر -1 رتتةلى رزنن  ر زن وةو ربملنا زال رزنالفة  م ح ُ                                                ي 

ر
 
رامئ ر تحةيلهمل  رف ضهمل رزنملنية ر ازا  ر   رزن مللة  زنملنية
ك
                                                 

لةروتةربقةزل  رزنا زالر زن وةورزن ملق  ر غ  رزن ملق   رله

رزنا زالر ر ملل  رنتل ي  رزنقمللة  ر ل رهذز رتملاي  ققه رلي

رزنا ت ةربمةجلرزنتاليارزنذزت رق ربمةجلر  زن وةو روةزء

رلعر رننل   روملبق ربتملاي  رزنا يبية  رزيأزا  رتة اهمل تاملنيا

ر رم ا  ر زنتحةي ر52تخفيد رزنتحقق رغ زلملت رلي %

 .زنتةج ةرالىرتلكرزنا زالر زن وةو
رت -2 رتل ي  را و ر مل  ر زنغ زلملتر   ر زن وةو رزنا زال لك

زنخفاةرزنتةج ةراليهملرضميرزنهلةرزنح أ رقائ  ريتةجلر

رقج زءر ر الريمكي رزنغ زلملت ر ملل  رلع رتل ي همل رزنالف   الى

 تلةيةراليهمل.ر

رتتةلىر -1 رزنن  رزنغ زلملت رالى رتلةية رقج زء رنةاي رزنملنية يمكي

رل ي يةرزنملنيةرزن مللةر  ر ازا رزنملنيةرف ضهملر تحةي
 
 لهمل رامئ
ك
        

رنلت   رزنك   ر  رميمةرزنل   رزنل  مللية 
ك
                                        لظ ز
ك
     

 

                                                      لدديرقجددد ر ددد رزنالفدد  رالدددىرتلددد ي رزنادد زالر زن ودددةورزنتةج دددةر

                                                            اليهمرنغمليةر ل رهذزرزنقمللة رتح راملالةر  لملنهمرليرق رقلاملليةر

                                                   لددددديطهملرق رن ودددددتفملأ رلددددديرق رتخفددددديدرالدددددىرزنغ زلدددددملترزنا ت دددددةر   نتق

       اليهمل 

 

                                                             ي رقلهرليرغ  رز جملاارزيودتم زار د رلد حرزنالفد  رزنتخلفد  رادير

                                                        تلدد ي رتلددكرزنادد زالر زن وددةو رف لددةرنتلددةيةرزنغ زلددملترزنا ت ددةر

                                                        اليهم رالويمملر  رة ررتم  همرايرتل ي رتلكرزناد زالر زن ودةور

                                    زترزنت  أ رزنت لقةربتلةيةرزنغ زلملت                     الىرزن غمرليرزنق زا 

 

                                                    يدددد رق رزيوددددتفملأ رلدددديرتخفدددديدرزنغ زلددددملترالريلددددتةجلرتقدددد يمر

              اللرليرزنالا 

 

ر حملجددددةرز خاي ددددةرزنل  ملليددددةرقلددددىر زاأزترنةزجهددددةرزنيجددددارزنددددذ ر
ك
                                                       لظدددد ز
ك
     

           ت مل  رل ه 

                                                      لددددديرقجددددد راددددد ورزنددددد ب ربددددد  رزنتلدددددةيةرالدددددىرزنغ زلدددددملتر ميمدددددةرتلدددددكر

          زنغ زلملت 

       نذنك ر

         زيما ز . ر       جملءرهذز
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              غ زلملترزنتحقق   لي  %  52

        زنتحةي        غ زلملت   لي  %  22

       لقطةاة       بم ملنص       زنح أ          زنغ زلملت   لي  %  42

   رر

       ملد     ادي       زنخفادة        زنغ زلدة    تقد    ق       يجدةا   ال       ز  دةز      لطلدق      د 

 .       ن  مللية     ن       قنا

 

                     :رتلتثق رليرزنتلةية:             زنملأ رزنثمللية
 

                      زنح أ ربم لصرلقطة .                                 زنغ زلةرزن ملتجةرايرتك زارزنخملنفةر - ق  

                                               زنغ زلةرزنن رتخاعرتلةي هملرن ةةررممللةليةر مللة.ر ر

                                         لةرزنن رنمرتجارزن ةةررزنقمللةليةرتلةي همل.     زنغ ز - ب  

                                                   زنغ زلةرزنن رتق رميم هملراير مل  رقنارن   رن  مللية. - ج  

رنطلددلرزنالدداربهددملرلددعر - أ                                       ك                   زنغ زلددةرزنندد رنددمرتددؤأرت دد رتخفياددهملرب ددملءك

                                                زنادددددددد ي ةرق رزن وددددددددمر ددددددددئ رزنهلدددددددددةرزنحدددددددد أ رنلدددددددد فعرق رنطلدددددددددلر

         زنتقلي .

 

 

 

رزنا ت ةر ر غ  رزن ملق    رزن ملق   ر زن وةو رزنا زال بقةزل  

رتة اربتملاي رال قرننل رهذزر رزنن  ر رزنا زالر زن وةو الى

رية ارا هرر رم زارت ظيم  ربمةجل رتح أ رق  رق ط زنقمللة  

ق املورزنتلةيةر زننل ةرزنق ا رنتخفيدر  رلة رليرقلةز ر

ريت رال رنلتخفيد رقم    ر   رضمي رزننللرزنغ زلملت جمل ا

 زنتملنية:

 %رليرغ زلملترزنتحقق.52 -

 .%رليرغ زلملترزنتحةي 22 -
 .%رليرزنغ زلملترزنح أ ربم ملنصرلقطةاة42 -

مايتي    رلطلقرز  ةز رالريجةارق رتق رزنغ زلةرزنخفاةراير

 .ن   رن  ملليةرألف
 

ليرزنملأ رر1:رتلتثق رليرزنتلةيةرزنلملارقنيهملر  رزن   رزنملأ رزنثمللية

 يرهذزرزنقمللة :ز  لىرل

 . زنغ زلةرزن ملتجةرايرتك زارزنخملنفة -أ
 

 زنغ زلةرزنن رتخاعرتلةي هملرن ةةررممللةليةر مللة.ر -ب 

 زنغ زلةرزنن رنمرتجارزن ةةررزنقمللةليةرتلةي همل.ر -ج 

 .زنغ زلةرزنن رتق رميم هملرايرلملين رقنارن   رن  مللية -د 
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                 ملأ رز  لدددىرلدديرهدددذزر                            :رلدددعرزي تفددملظربمدددملرلةدد راليدددهرزندد             زنددملأ رزنثملنثددة

                                                       زنقددددمللة  رت لددددقرقجددددملا رتلددددةيةرق رغ زلددددةريتجددددمل ارل هددددملرزنتخفدددديدر

                                                    ل لصرزنليملارن   رن  مللية رالىرلةزفقةرلجلسرزنةاازء.ر

 

      تددددددددددملاي ر ر   612               لدددددددددديرزنقددددددددددمللة رامددددددددددمر ر  11             :رتلغددددددددددىرزنددددددددددملأ ر             زنددددددددددملأ رزن زت ددددددددددة

             زن  نددةربمةجددلر ر    3114                           )مددمللة رزنةزالددةرزن مللددةرن ددملور ر    3114 / 2 /  32

  .    3112 / 1 / 2      تملاي ر ر   422         مللة راممر      ليرزنق ر  11      زنملأ ر

 

ُ                                      :رُي مدددددددد ربهدددددددددذزرزنقددددددددمللة رفدددددددددةار لدددددددد  ر ددددددددد رز ج يددددددددد  ر             زنددددددددملأ رز خملللدددددددددة   

         زن ومية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       لدديرهدددذزر                                      :رلدددعرزي تفددملظربمدددملرلةدد راليدددهرزنددملأ رز  لدددىر             زنددملأ رزنثملنثددة

                                                       زنقددددمللة  رت لددددقرقجددددملا رتلددددةيةرق رغ زلددددةريتجددددمل ارل هددددملرزنتخفدددديدر

                                                           ل لصرز خمسرلليملازترن   رن  مللية رالىرلةزفقةرلجلسرزنةاازء.ر

 

رزن زت ة رزنملأ  رزنملأ  رتلغى رر11: رامم رزنقمللة  تملاي رر612لي

زن  نةربمةجلرر3114)ممللة رزنةزالةرزن مللةرن ملورر32/2/3114

 .2/1/3112تملاي رر422اممرليرزنقمللة رر11زنملأ ر


ُ                                           :ري  م ربهذزرزن يرفةار ل  ر  رز ج ي  رزن ومية.زنملأ رز خملللة    
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      ممرر    5      املادة 

 

 
 
 ثالثا
 
     :  

 

                                                      تعفووون مووو  ضووور بة الووودخل أربووواح الصوووادرات الصوووناعية اللبنانيوووة 

         ة عليها.                   % م  الضر بة املتوجب  50            املسشم بسسبة 

 

 موو        77                          تعووديل الفقوورة تعووديل الفقوورة       ::                                  الثالثووة  والعشوورو الثالثووة  والعشوورو             املووادة املووادة 
 
 موو  موو  البنوود ثالثووا
 
    موو  البنوود ثالثووا
 
                  
 
              

            تووووووووووووار   تووووووووووووار             766766                                                        مموووووووووووورر موووووووووووو  املرسوووووووووووووم اإلشووووووووووووترا ي رقوووووووووووو  مموووووووووووورر موووووووووووو  املرسوووووووووووووم اإلشووووووووووووترا ي رقوووووووووووو        55            املووووووووووووادة املووووووووووووادة 

                                                                                  وتعديالتو  )قووانو  ضور بة الوودخل( املعودل بموجووب وتعديالتو  )قووانو  ضور بة الوودخل( املعودل بموجووب             72527252  //  44  //    7272

                20762076  //      260260                القانو  القانو  

  

رلددددديرزندددددملأ ر ر 3            ت ددددد  رزنفقددددد  ر
ك
          لددددديرزن  ددددد ر ملنثدددددمل
ك
               لكددددد ارلددددديرزن ودددددةور ر 2              

                       ت  يئتدددهر)مدددمللة رضددد ي ةر ر    3121 / 4 /  32      تدددملاي ر ر   366       ع رامدددمر      زيقدددا ز

              بحيدددد رتةدددد حركمدددددملر ر    2236 /   265                           زندددد   (رزن دددد  ربمةجددددلرزنقدددددمللة ر

     يل :

  %ر  22                                          لتفي رزنؤولملترزنة ملايةرلير لمرضد يب ري دملأ ر ت - 3

                   زنةددددد ملايةرزنل  ملليددددددةر ر                                     لددددديرزناددددد ي ةرزنتةج ددددددةرالدددددىرقابدددددمل رلددددددملأازاهمل

                ي رقلددىرزنةددملا ر                                    دد ر ددمل رتحةيدد رز لددةز رزن ملتجدةرادديرزنتةدد   ر     زننلدأ

                                                     زن ملللدددددددددددةر ددددددددددد رن  دددددددددددمل رالودددددددددددتثمملاهملر ددددددددددد رن  دددددددددددمل  رق ر ددددددددددد ر دددددددددددمل رق  دددددددددددملتر

                                            بملنامللددددد رنغمليدددددملترزننلدددددملطرزنةددددد ملع رزندددددذ ريمدددددملاار ددددد ر          زودددددتخ زلهملر

       ن  مل .

 

 فدددددعر لددددد ةر
ُ
         ت
ُ
   %(ر  22                       قلدددددىر ملدددددةر وددددد    ربملنئدددددةر) ر             ز حلدددددمرزناددددد يب  

رليرزنل ةرزنن رينل رفيهملرهذزرزنقمللة .ر
ك
                                       خمسرو ةزترزات ملاز
ك
                   

                                        ط يدددددقرهدددددذ رزندددددملأ  را ددددد رزيمتادددددملء ربمةجدددددلرمددددد زار            تحددددد أرأمدددددملاقرت

                     ية اراير اي رزنملنية.

 

                                                   ليرقج رتشجيعرزيوتثمملازترز ج ي  ر  رزنقطمل رزنة ملع  

      قاددملأ ر     ر                                                لدديرقجدد رللددملا  رزنقطددمل رزنةدد   رالددىرزوددت ملأ راملفيتدده

    ر  يه        زنثقةرقن

              تحةيدد رقلددةزنهمر                               ز لدد رريقتيدد  رتحف ددارزنالفدد  رالددىر               يدد رق ررهددذزر

    الدددددددىر ر               لدددددددمرضددددددد يب رجايددددددد              لدددددددير دددددددئ رلددددددد حهمر    طدددددددمل ر           قلدددددددىرذندددددددكرزنق

          قابمل هم ر

 

   .ر       زيما ز  ر    هذزر ر   جملء   ر    نذنك
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 -  74      املادة 

 

                 ارلدددديرزا ددددملءرزنلدددد ةر                                       قذزر مددددعرقجددددار دددد رودددد ةرل ي ددددةرزات دددد رهددددذزرزنيجدددد

                                                   زنتملنيدددددةر لدددددا رلددددديرزنددددد بحرز حقيقددددد رزندددددذ ريادددددة رمددددد ر ةددددد ر ددددددئ ر

                                                         زنلددد ةرزندددذ ةا  ر زذزرنددددمريكدددارهدددذزرزندددد بحرنتغطيدددةرزنيجدددارباملللددددهر

                                                             لا رالي رزنيجارليرزابمل رزنلد ةرزنثملليدة ر زذزربقد رل دهر د  ءرلدا ر

                                                              ليرزابمل رزنل ةرزنثملنثة.ر الريمكيرلق رهذزرزنيجارز رالي  رزلىرلملر

                                ل ةرزنثملنثةرزنن رتل رو ةر مةاه.      ت  رزن

                                                    يجددددلرزنتةدددد يحرادددديرلقدددد زارزنيجددددارضددددميرزنهلددددةرزنحدددد أ رنلتةدددد يحر

                                             ايرزن بحرز حقيق  ر الىرزنلا رذزته.ر.........

.....      

.....      

.....      

 

          م  املرسووم     74                   إضافة نص إلى املادة                                                   املادة الرابعة والعشرو :املادة الرابعة والعشرو :

      ضووووووور بة                 وتعديالتوووووو  )قوووووووانو        7252 / 4 /  72      توووووووار        766         اإلشووووووترا ي 

       الدخل(

 

 

      تدددددددددددددددملاي ر ر   366                   لددددددددددددددديرزن ودددددددددددددددةورزيقدددددددددددددددا زع ر ر  34               يادددددددددددددددمل رقلدددددددددددددددىرزندددددددددددددددملأ ر

                                           ت  يئتهر)ممللة رض ي ةرزن   (رزن يرزنتملل : ر    3121 / 4 /  32

 

              نل ةرقضملفية.ر ر    2222                                يمكيرت  ي رزنيجارز حملل ر ئ رو ةر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

رنلظددد   رزيمتةدددملأيةرزنةددد  ةرزننددد ربددد قري دددمل  رلنهدددملرزنالفدددة ر
ك
                                                     لظددد ز
ك
    

رلير ر           تلا رلاازي 
ك
    زات ملاز
ك
    ر    2231 /  32 / 3       

                                                         لظددددد زرن  ددددد رزنلدددددلب رزننددددد رتلددددد ب ربدددددهرجملاحدددددةر ةا لدددددملرالدددددىرغملن يدددددةر

         زنالف   

رنلخلملا رزنك    رزنن رت   رنهملررزنالفة ربا ي ةرزند   رالر
ك
                                                        لظ ز
ك
     

                                                        ويمملرلنهمرزنالفة ربتلكرزنا ي ةرالىرقوملارزن بحرز حقيق  ر

 

 ل لك،

            لكرز خلملا .                                     تمرزما ز رقاطملئهمرو ةرقضملفيةرنت  ي رت
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                                            الناشووووووووووووووووئة               الناشووووووووووووووووئة                             شووووووووووووووور اتشووووووووووووووور ات            مووووووووووووووونح المووووووووووووووونح ال      ::                                الخامسوووووووووووووووة والعشووووووووووووووورو الخامسوووووووووووووووة والعشووووووووووووووورو               املوووووووووووووووادةاملوووووووووووووووادة 

SSttaarrtt  uupp  ccoommppaannyy)) ) )     ضوور بة الووودخل ضوور بة الووودخل           علووىعلووى                    حسوو  ضوور  ي حسوو  ضوور  ي         موو موو                        

            سنواتسنوات          خمسخمس              اح ملدة اح ملدة         األرباألرب        على على 

  

  

ر  رلددددددديرر ددددددد  ر
ك
             ئفدددددددمل
ك
 Start up        زن ملقدددددددئةر ر     لددددددد  ملت  زن ر      تلدددددددتفي     

company)) تددددددملاي ر لدددددد رهددددددذزر                  ددددددئ ر مددددددسرودددددد ةزترلددددددير          زنندددددد رتنلددددددأر ر              

                       ضددد ي ةرزنددد   رالدددىرز ابددددمل ر                      لدددمرضددد يب ري دددملأ ر مللددد ر            زنقدددمللة  رلدددير

 ر                         زات دددملازرلددديرتدددملاي رق لددددملئهمل       وددد ةزتر ر    مدددس                       )ضددد ي ةرزن دددملبرز   (رنددد  ر

                                          الىرز م رليرزن مللل  رن يهملرليرزنل  مللي  . ر %  52            ق طرق رياة ر

 

 

                                                       تحدد أرأمددملاقرتط يددقرهددذ رزنددملأ  را دد رزيمتاددملء ربقدد زاريةدد اراددير

              اي رزنملنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  الددددددىرق لددددددملءرقدددددد  ملترج يدددددد  رت دددددد رق رقمفدددددد ر ر      تشددددددجيعر  زن       لدددددديرقجدددددد ر

                                       زن  ي رليرزنل  ملتر  مللةرز ج بيةرلنهمل ر

         دددددد رلددددددير                                          لدددددديرقجدددددد رتشددددددجيعرتلددددددكرزنلدددددد  ملترالددددددىرتةةيددددددارادددددد أرك

             زنل  مللي   ر ر        لتخ ل   زن

                                         ليرقج رتنلي رزنقطمل رزيمتةملأ ر  رن  مل  

                 جملءرهذزرزيما ز .     نذنكر ر
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                                      ز للشووور ات واملؤسسوووات ز للشووور ات واملؤسسوووات                 مووونح حووووافمووونح حوووواف      ::                والعشووورو والعشووورو                   السادسوووةالسادسوووة              املوووادةاملوووادة 

      فووي فووي                                                                                                                 الصووناعية والتجار ووة التووي تسشووم بعوود تووار   نشوور هوو ا القووانو  الصووناعية والتجار ووة التووي تسشووم بعوود تووار   نشوور هوو ا القووانو  

                                                        مناطق ترغب الحمومة بتنميتهامناطق ترغب الحمومة بتنميتها

  

                                                  زنلد  ملتر زنؤولدملترزنةد ملايةر زنتجملايدةرزنند رتنلدأرت د ر ر      تلتفي 

                                                            تددملاي ر لدد رهددذزرزنقددمللة ر زنندد رتمددملاار لددملاهملرزن اي دد  ر دد رزن ددملاقر

      مللددددددد ر ر ر              لدددددددمرضددددددد يب ري دددددددملأ     لددددددير                            زنندددددد رت غدددددددلرز حاةلدددددددةربت مي هدددددددملر

رلددددديرتدددددملاي رلمملاودددددةر ر 2                       زناددددد ي ةرالدددددىرز ابدددددمل رنددددد  ر
ك
                 وددددد ةزترزات دددددملاز
ك
             

                                                        لددملاهملرزنف لدد  ركمددملرتخفدددراوددةورتهددجي ررنيملاهددملر اوددةورزنلدد  ر

            %رايلددددددددةرفادددددددد  ر  22                                     زنلدددددددد ةيةرزنتةج ددددددددةرالددددددددىرتلددددددددكرزمنيددددددددملتربنلدددددددد ةر

                                               ركمدددملرت فدددؤرز بنيدددةرزننددد رتدددتمرققدددملأاهملر زودددت مملنهملر     زنلددد ع        زنلددد ةزتر

                     لملاهملرليراومرزن  ملء.        نمملاوةر 

 

                  ق رالرتقد رميمددةراقار ر                             ن ودتفملأ رلديرهددذزرز حلدمرزناد يب       يلدا طر

               يدددددددتمرتحةيلهدددددددملرلدددددددير                  لئيددددددد  رأ الارقل   ددددددد ر ر     ئ دددددددة                زندددددددمل رزنلدددددددتثم رادددددددير

 ر  
ك
    ز خدددملاجرق رتلددد ي هملرلقددد ز
ك
                                 ق رتقدددةوربملودددتخ زورامملندددةرن  ملليدددةرالر                      

ر بنلددددددددد ةر
ك
        يقددددددددد راددددددددد أهملرادددددددددير ملددددددددد  رن  ملليدددددددددمل
ك
           %رلددددددددديرلجمدددددددددة ر  42                          

     يهمل.           زن مللل  رن 

 

                       ت مي هددددملربم وددددةوريتخددددذر دددد ر                                 تحدددد أرزن ددددملاقرزنندددد رت غددددلرز حاةلددددةر دددد 

              لجلسرزنةاازء.

 
 

                                                      لدديرقجدد رزنتحف ددارالددىرق لددملءرقدد  ملتر لؤولددملترلدد ملايةر تجملايددةر

                 لدير دئ رل حهدملر لدمر ر                                    ج ي  ر د رل دملاقرت غدلرز حاةلدةربت مي هدمل

                                                ضدددددددد يب رنامللددددددددد رضددددددددد ي ةرزنددددددددد   رالدددددددددىرز ابدددددددددمل  ر تخفددددددددديدراودددددددددةور

                                      رنيملاهدددملر لدددير دددئ رقافدددملءرز بنيدددةرزنلدددت ملةر                   زنتهدددجي ر زنلددد  رالدددىر

                              نمملاوةر لملاهملرليراومرزن  ملء

                                                  لددددددديرقجددددددد رتخفيدددددددارزيكتظدددددددملظر ددددددد رزن مللدددددددمةر زن دددددددملاقرزنجدددددددمل ا ر

                     ت ميةرل ملاقرج ي   

                                                      لددديرقجددد رتشدددجيعرزيودددتثمملازترزنك  ددد  ر تخفددديدر لددد ةرزن طملندددةر ر

                            زوتخ زوري راملللةرن  مللية 

 

                 جملءرهذزرزيما ز .     نذنكر ر
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   13      زنملأ ر

                                                       تفدد  رزنادد ي ةرالددىرزندد بحرز حقيقدد رق رزندددمح أربةددةا رلقطةاددةر

                                            ق رينددددددددددا رل ددددددددددهرناددددددددد ر ددددددددددخيرا يعدددددددددد رلددددددددديرزندددددددددددمالف  رل لددددددددددصر ر   ت ددددددددد 

                                      ةرلئيدددد  ر  ملممليدددددةرقندددارن دددد   ر ياددددمل ر       / . .روددد         202220222 /

                    ملدممليةرقندارن د  ر          /رلليةل           202220222                            قلىرهدذزرزنتد دايد رل دلدصر/

     ند ر                            /ر . .ر ملممليةرقندارن د  رناد        2220222                   نلدمالارزندماا جر /

 :                                       ق ع رلملرياز رالىراملتقهرضميرزنل  طرزمتية

 

  ةر                                                     نلدددددذ ةارقذزرنددددددمريتجدددددمل اروددددديرزنثملل دددددةرالددددد  رق رنغمليدددددةرز خملللددددد -

 .                                              زن ل ييركح رقم   رنلذييريتملت ة رأازوةرجملل ية

                                                     نلددذ ةارزندددمةملب  رت لددةرلق دد  ر الريقةلددة رت مدد رلددأجةارقدد طر -

                                                زن لةرزندمق   ربمةجلرقهملأ را يةرلملأا رايرزنلج ةر      ق  ملت

 .     زنصحة                        زنط يةرزن زامةر  ر ازا 

رقازلددددد رق رلطلقدددددملت رالدددددىرق رالر -                                                       نئلدددددملترم ددددد را زجهددددديرق رقذزركدددددي 

 .                       الأرزندملتفي ييرز خملة              يتجمل ارا أرز  

                                                    دددددد ر ددددددمل ر ددددددمل ر دددددد رلدددددديرزنددددددا ج  ريت ددددددملاؤرله ددددددةرق ريلددددددغ ر ةيفددددددةر

                                                      د رلنهمدملرلديرزنتنايد رزنددم طؤرنل دملاب ر قذزر دمل رنلددا ج  ر       يلدتفي 

                              موو  قووانو  ضوور بة موو  قووانو  ضوور بة             2727                          تعووديل املووادةتعووديل املووادة    : :                                 السووابعة والعشوورو السووابعة والعشوورو             املووادة املووادة 

                    وتعديالت (وتعديالت (            72527252  //      766766                                                      الدخل )املرسوم اإلشترا ي رق  الدخل )املرسوم اإلشترا ي رق  

 

                                          لديرمدمللة رضد ي ةرزند   ر)زن ودةورزيقدا زع رامدمر ر  13           ت   رزنملأ ر

                              ت  يئته(ربحي رتة حركمملريل : ر  21  31 /   366

 
                                                       تفدد  رزنادد ي ةرالددىرزندد بحرز حقيقدد رق رزندددمح أربةددةا رلقطةاددةر

     ل لددددددصر                   ا يعدددددد رلدددددديرزندددددددمالف  ر                 ينددددددا رل ددددددهرنادددددد ر ددددددخير ر  ق  ر   ت دددددد 

ر  ملددددممليةرزنددددارن دددد  ر      / . .ر  12 0 2      220222 /
ك
                   ودددد  ةر  ئ ددددة رلليةلددددمل
ك
                  

 ر         ق  ددملرالدد    /ر  32 0 2      220222                                   ياددمل رقلددىرهدددذزرزنتد دايددد رل دلدددصر/ ر        ن  ملليددة 

ر  ملدددددددممليةرقنددددددارن ددددددد  
ك
                  لليةلددددددمل
ك
  /ر 2        02220222                   نلدددددددمالارزنددددددددماا جر / ر      

                      نددد رقددد ع رلددملريددداز رالدددىر    ناددد  ر    ن ددد      قنددار           ملدددممليةر ر  مل            . .رلليةلدد

 :                      املتقهرضميرزنل  طرزمتية

                                                       نلددذ ةارقذزرندددمريتجددمل ارودديرزنثملل ددةرالدد  رق رنغمليددةرز خملللددةر -

 .                                              زن ل ييركح رقم   رنلذييريتملت ة رأازوةرجملل ية

                                ت لدددددددةرلق ددددددد  ر الريقةلدددددددة رت مددددددد رلدددددددأجةار                 نلدددددددذ ةارزنددددددددمةملب  ر -

                                         زن لدةرزنددمق   ربمةجدلرقدهملأ را يدةرلدملأا رادير          ق طرق  ملت

 .     زنصحة                               زنلج ةرزنط يةرزن زامةر  ر ازا 

رقازلدد رق رلطلقددملت رالددىرق رالر -                                                       نئلددملترم دد را زجهدديرق رقذزركددي 

 .                                   يتجمل ارا أرز  الأرزندملتفي ييرز خملة

           يلددغ ر ةيفددةر ر                                         دد ر ددمل ر ددمل ر دد رلدديرزنددا ج  ريت ددملاؤرله ددةرق   -

                                              دددد رلنهمددددملرلدددديرزنتنايدددد رزندددددم طؤرنل ددددملاب ر قذزر ددددمل ر       يلددددتفي 

                                                       يددددددددد رق رزنتنايددددددددد رزن دددددددددملال رزنلددددددددده  رزن مدددددددددة ربدددددددددهر ملنيدددددددددملر زن دددددددددملنصر

                                             . ريلددا رلددملريقددملابرضدد ارز حدد رز أ ددؤرن جددةارزنددذ ر ر       422.222

      .   ر       122.222         زن ملنصر ر    3114             قم ر  رزن ملور

      بنلدددد ةر ر    3114                جددددةارل ددددذرزن ددددملور                              يدددد رقلددددهرتددددمرافددددعرز حدددد رز أ ددددؤرن

                                          %ربي مملربق رزنتناي رزن ملال رأ  رق رت  ي     322

                                                            يد رقلددهرتدمرت دد ي روللددلةرزن تدلر زن  زتددلرنل دمللل  ر دد رزنقطددمل ر

                                                     زن ددملور كددذنكرنلم لمدد  ر دد رزنقطددمل رز خددملرربحيدد رقلدد ح رميمددةر

رالدددىرتلدددكرزن  زتدددلر ز جدددةار فقددد تر
ك
                              زنتنايددد رزن دددملال رلت ليدددةرميملودددمل
ك
                            

                ةرزنتة مل رلنهمل              بملنتملل رزنغملي

رنلتقددددددددخمرزن قددددددد  رزنك  دددددددد ر تددددددد   رزنقيمددددددددةرزنلددددددد زايةررنل دددددددد  ر
ك
                                                    لظددددددد ز
ك
     

            زنل  مللية ر

                                                 ليرقج رتخفيارز ا ملءرالىرزنالف  ربا ي ةرزن    ر

                            ليرقج رذنكرجملءرهذزرزيما ز .
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                                        يلدددتفي رزنا جدددمل رل مللدددفةر ددد رلدددملربينهمدددملر الدددىر                 ق الأرالدددىراملتقهمدددمل

    ملنةر                           ز  لىرليرهذ رزندمملأ .ر   ر                                 م ورزندململ ز ر فقملر  املورزنفق  

                 ادددئ (ربددد  رزندددا ج  ر                                      زاللفةدددمل رزنقدددمللة  ر) جددد رق ربطدددئ را زجرق 

 .                 ُ              يلتفي رزنا جرزندُملاورأفعرزن فقة

                                                        قذزر دددددمل رزنةزنددددد رالريت دددددملاؤرامدددددئرلدددددأجةازرق ر مللددددد را جتدددددهرتت دددددملاؤر

                                                      له دةرق رتلدغ ر ةيفدةر ملضد ةرنلاد ي ةرودملاتئذرتلدتفي رزنا جددةر

             ايرزنا جركمملر ر                              زندم طؤرنل ملابرلير ملل رزنتناي                  ائ  رالىرزنتناي 

                                فقددملر  اددملورزنفقدد  رز  لددىرلدديرهددذ ر                           لددير مللدد رزنتنايدد رادديرز  الأ

 .       زندمملأ 

                            يلددتفي رزنا جدمل رل مللدفةر د رلددملر                         نلدا ج  رق الأرالدىراملتقهمدمل

             ز  لدىرلديرهدذ ر                                            بينهمملر الىرم ورزندململ ز ر فقملر  املورزنفق  

                                                        زندمملأ .ر   ر ملنةرزاللفةمل رزنقمللة  ر) جد رق ربطدئ را زجرق 

 .              ُ              في رزنا جرزندُملاورأفعرزن فقة                    ائ (رب  رزنا ج  ريلت
 

                                                      قذزر مل رزنةزن رالريت دملاؤرامدئرلدأجةازر  مللد را جتدهرتت دملاؤر -

                                               له دددددةرق رتلدددددغ ر ةيفدددددةر ملضددددد ةرنلاددددد ي ةرودددددملاتئذرتلدددددتفي ر

                               زندددم طؤرنل ددملابرلددير مللدد رزنتنايدد ر                        زنا جددةراددئ  رالددىرزنتنايدد 

            فقدددملر  ادددملور                                       اددديرزندددا جركمدددملر لدددير مللددد رزنتنايددد راددديرز  الأ

 .                ىرليرهذ رزندمملأ            زنفق  رز  ل

 

رلير
ك
    تط قرق املورهذ رزنملأ رقات ملاز
ك
                            3 / 3 / 2222    .  
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 لقووانو  موازنووة                       لدديرمددمللة رضدد ي ةرزندد    ر  12      زنددملأ ر
 
               )معدلووة وفقووا
 
           

  (    2072      العام 

                                                         ددد أرل دددد  رزنادددد ي ةرالددددىرقابدددمل رزنهدددديرزنتجملايددددةر زنةدددد ملايةر غ دددد ر

                             زنتجملايةرالىرزنةةا رزنتملنية:

                                                      %ر)قا  ةربملنئة(راديرزنقلدمرز خملضدعرنلاد ي ةرزندذ رالريتجدمل ار 6 -

                       / . .رتل ةرلئي  رن   .         1.222.222 /

                                                    %ر)و  ةربملنئة(راديرزنقلدمرز خملضدعرنلاد ي ةرزندذ ريايد رادير 2 -

                                / . .رتلددددددددددددددددددددددددددددددد ةرلئيددددددددددددددددددددددددددددددد  رن ددددددددددددددددددددددددددددددد  ر الريتجدددددددددددددددددددددددددددددددمل ار         1.222.222 /

                               / . .رزا  ةر ال ييرللية رن   .          26.222.222 /

                                                     %ر)ز  ملرال ربملنئة(رايرزنقلمرز خملضدعرنلاد ي ةرزندذ ريايد ر  32 -

                             ال ييرللية رن   ر الريتجمل ار ر            /ر . .رقا  ة          26.222.222    اير/

                                /ر . .رقا  ةر  مل  رللية رن   .          26.222.222 /

                                               %ر)ودددددتةرالددددد ربملنئدددددة(راددددديرزنقلدددددمرز خملضدددددعرنلاددددد ي ةرزندددددذ ر  34 -

                                  /ر . .رزا  دددةر  ملددد  رلليدددة رن ددد  ر الر          26.222.222         يايددد رادددير/

                              / . .رلمليةر قا  ةرلئي  رن   .           326.222.222        يتجمل ار/

-  

                    مووووووووو  املرسووووووووووم مووووووووو  املرسووووووووووم         2222                        تعوووووووووديل املوووووووووادة تعوووووووووديل املوووووووووادة     : :                                 الثامنوووووووووة والعشووووووووورو الثامنوووووووووة والعشووووووووورو             املوووووووووادة املوووووووووادة 

                                وتعديالتوووووووو  )قووووووووانو  وتعديالتوووووووو  )قووووووووانو              72527252  //  44  //    7272            تووووووووار   تووووووووار             766766                            االشووووووووترا ي  رقوووووووو  االشووووووووترا ي  رقوووووووو  

            توووووووار   توووووووار             766766                                                                            ضووووووور بة الووووووودخل( املعدلوووووووة بموجوووووووب القوووووووانو  رقووووووو  ضووووووور بة الووووووودخل( املعدلوووووووة بموجوووووووب القوووووووانو  رقووووووو  

   ((        20722072                            )موازنة العام )موازنة العام             20722072  //  11  //    2727

      تدددددددددددددددملاي ر ر   366                 ودددددددددددددددةورزالقدددددددددددددددا زع رامدددددددددددددددمر       لددددددددددددددديرزن   ر  12           ت ددددددددددددددد  رزندددددددددددددددملأ ر

                                           ت  يئتددددهر)مددددمللة رضدددد ي ةرزندددد   (رزن  نددددةربمةجددددلر ر    3121 / 4 /  32

       (ربحيد ر    2231              )لةزالدةرزن دملور ر    2231 / 2 /  13      تدملاي ر ر   366            زنقمللة راممر

              تة حركمملريل :

                                                         ددد أرل دددد  رزنادددد ي ةرالددددىرقابدددمل رزنهدددديرزنتجملايددددةر زنةدددد ملايةر غ دددد ر

                             زنتجملايةرالىرزنةةا رزنتملنية:

ربملنئة(6 - ر)قا  ة رالرر% رزنذ  رنلا ي ة رز خملضع رزنقلم اي

 للية رن   .رو  ةر ال   / . .ر22.222.222يتجمل ار/

رايرزنقلمرز خملضعرنلا ي ةرزنذ رياي ر2 - %ر)و  ةربملنئة(

ر/ ر22.222.222اي ر ال   / . . ر الررو  ة رن    للية 

 للية رن   .رز ق ر و    / . .ر22.222.222يتجمل ار/

رايرزنقل32 - رال ربملنئة( ر)ز  مل رزنذ ر% رنلا ي ة مرز خملضع

ر22.222.222ياي راير/ ر و    /ر . . للية رن   ر الررز ق 

 للية رن   .رلئةر ز ق ر وت  /ر . .ر342.222.222يتجمل ار/

%ر)وتةرال ربملنئة(رايرزنقلمرز خملضعرنلا ي ةرزنذ ر34 -

للية رن   ررلئةر ز ق ر وت  /ر . .ر342.222.222ياي راير/

ر/ ريتجمل ا ر132.222.222 ال رال  ر/ . . ر ز ق  ر ئ مملية

 للية رن   .

رنت هةارميمةرزن ملةرزنل  مللية 
ك
                              لظ ز
ك
     

                                                        لدديرقجدد رتخفيددارز ا ددملءرزنادد يبيةرالددىرزنالفدد  ربادد ي ةرزندد   ر

            الىرزالابمل  

                 جملءرهذزرزيما ز .

 

 

 

 ر                                                   رزنقددددمللة رز خددددملرربةضددددعرز خطددددةرزاللددددئ يةرزنندددد ر ضدددد  همل  للدددد

                                                 ز حاةلدددددددةرزنلدددددددملبقةرتادددددددميرافدددددددعرل ددددددد الترزناددددددد ي ةرالدددددددىرقددددددد  ملتر

           %راددددديرزن دددددملور  22    ر     2221   ر    2222             %راددددديرزن دددددملل  ر  35           ز لدددددةز رزلدددددىر

          لملرت  . ر    2226

 

                                                 ه دددددددددددمل رزماددددددددددد ز رن فدددددددددددعرل ددددددددددد الترزناددددددددددد ي ةرالدددددددددددىرزنالفددددددددددد  رزندددددددددددذيير

                            ربملانهددملربملوددتو ملءرلددملريت لددقر                                 يلددتثم   رزنددةزأرزنتددةف  ر دد رز ا ر  دد

                  بملنةزأرزن ا  نية.
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                     زنقلددددددمرز خملضددددددعرنلادددددد ي ةر ر                         %ر) ز دددددد ر الدددددد ييربملنئددددددةر(راددددددي  23 -

                              /ر . .رلمليددةر قا  ددةرلئيدد  رن ددد  ر           326.222.222              زنددذ ريايدد راددير/

                          / . .رلمليتدددددددددمل ر  ملدددددددددةر الددددددددد   ر           222.222.222            الريتجدددددددددمل ار/

            للية رن   .

                                              %ر) ملددددةر الدددد   ربملنئدددددة(رادددديرزنقلدددددمرز خملضددددعرنلاددددد ي ةر  22 -

               ملةر الد   ر ر      لمليتمل        /ر . .ر           222.222.222             زنذ رياي راي/

            للية رن   .

 

                زنلدددد  ملترزنحدددد  أ ر ر-                                  قابددددمل رقدددد  ملترز لددددةز ر)زنلددد  ملترزنغفلددددة    قلدددملر

                                             قددد  ملترزنتةلددديةربمل ودددهمربملننلددد ةرنللددد  ملءرزنةلددد  (ر ر-        زنلدددؤ نية

                     %ر)و  ةرال  ربملنئة(.  32                         فتخاعرنا ي ةر لبيةرم اهملر

                                                     ا دددد ر لددددملبرزنادددد ي ةريادددد  رلدددديرزندددد بحرز خملضددددعرنهددددملرلددددملر ددددمل رأ  ر

       ا ي ة.                                      ز نارن   .ر الرتامل رقيةرائ  رالىرقل رزن

رليرقاممل رزن ملور
ك
                يط قرهذزرزن يرزات ملاز
ك
                     2231    .  

رنلا ي ةر23 - رز خملضع رزنقلم راي ربملنئة( ر ال يي ر) ز   %

ر132.222.222زنذ رياي راير/ ر . . ر ئ ممليةر ز ق رال  /

وتممليةر  مسر/ . .ر422.222.222للية رن   ر الريتجمل ار/

 للية رن   .ر و    

ي ةر%ر) ملةر ال   ربملنئة(رايرزنقلمرز خملضعرنلا  22 -

ر/ راي رياي  ر422.222.222زنذ  ر . . ر  مسر/ وتمملية

 للية رن   .ر و    

 

                زنلدددد  ملترزنحدددد  أ ر ر-                                  قابددددمل رقدددد  ملترز لددددةز ر)زنلدددد  ملترزنغفلددددة    قلددددملر

                                             قددد  ملترزنتةلددديةربمل ودددهمربملننلددد ةرنللددد  ملءرزنةلددد  (ر ر-        زنلدددؤ نية

                     %ر)و  ةرال  ربملنئة(.  32                         فتخاعرنا ي ةر لبيةرم اهملر

                               لدددديرزندددد بحرز خملضددددعرنهددددملرلددددملر ددددمل رأ  ر                      ا دددد ر لددددملبرزنادددد ي ةريادددد  ر

                                             ز نارن   .ر الرتامل رقيةرائ  رالىرقل رزنا ي ة.

رلير
ك
    يط قرهذزرزن يرزات ملاز
ك
                     3 / 3 / 2222    .  
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   :ر  61      زنملأ ر

 

 

 

 

 

        ق ريةدد  ر ر  63                                            الددىرلدديريدد فعرقلددةزالر ملضدد ةرنلتاليددار فقددملرنلمددملأ ر

                                        لدددددددةز رضدددددددميرزنهلدددددددةرزنحددددددد أ رنلتةددددددد يحراددددددديرقابمل دددددددهر          اددددددديرهدددددددذ رز  

                                                     ز خمللدددددةرت ددددد رق ريادددددة رمددددد رزمتطدددددعرلنهدددددملرزناددددد ي ةرزنحلدددددةبةرالدددددىر

                                       زنلدددملبقة.ريجدددلرتلددد ي رهدددذ رزناددد ي ةرزنقتط دددةر ر  62           قودددملارزندددملأ ر

                        قلىرز خاي ةرلعرزنتة يح.

 

          مووو  املرسووووم     62               تعوووديل نوووص املوووادة     : :                                 التاسوووعة والعشووورو التاسوووعة والعشووورو             املوووادة املوووادة 

                      وتعديالت  )قانو  ضور بة       7252 / 4 /  72      تار        766             اإلشترا ي رق  

       الدخل(

 

      تددددددددملاي ر ر   366                       لدددددددديرزن وددددددددةورزيقددددددددا زع رامددددددددمر ر  61              ي دددددددد  رلدددددددديرزنددددددددملأ ر

                                            ت  يئتددهر)مددمللة رضدد ي ةرزندد   (ربحيدد ريةدد حركمددملر ر    3121 / 4 /  32

     يل :

 

                                                     الددىرلدديريدد فعر دد رودديمل رلمملاوددةر لددملاهرقلددةزالر ملضدد ةرنلتاليددار

راددددددددديرهدددددددددذ رز لدددددددددةز ر يلددددددددد ر  63             فقدددددددددملرنلمدددددددددملأ ر
ك
                  ق ريةددددددددد  رفةدددددددددليمل
ك
    أر             

رلددديرنهمليددةر ددد رفةددد رت ددد رق ريادددة ر ر  32                  زنادد ي ةررضدددميرلهلدددةر
ك
                             يةلدددمل
ك
    

  .  62                                             م رزمتطعرلنهملرزنا ي ةرزنحلةبةرالىرقوملارزنملأ ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 يددددددد رق رزن  يددددددد رلددددددديرقادددددددحملبرزنهددددددديريمملاودددددددة رقامدددددددمل ربةدددددددةا ر

                                                     لكتةلةر حملجملتر مللةرنلغ  رالت د اجرضدميرقامدمل رهدؤالءرالوديمملر

                    ط شر زن همل ر  ئفه ر                             تليي رزن ملا ر قاممل رزن ئطر زن

                                                   يدددددد رقلددددددهرالري فددددددؤرق رأ دددددد رلدددددديرزنادددددد ي ةرقالربدددددد يرلدددددد يحر ددددددد ر

                                                           زنقمللة ر ليرقج رتف ي رزيناازورزنا يب ر تةويعرمملا  رزنالف  ر

رالىر قة رز خاي ة.
ك
                    فملةمل
ك
       

 

 ل لك،

                 جملءرهذزرزيما ز . ر
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                                          إجوووراء إعوووادة تقيوووي  اسوووتثنائية لألصوووول الثابتوووة     : :                 الثالثوووو  الثالثوووو              املوووادة املوووادة  

                                                       للمكلفووي  بضوور بة الوودخل وللعقووارات املشوومولة بمحكووام البنوود   

 موووووو  املووووووادة 
 
          موووووو  ثالثووووووا
 
                            موووووو  قووووووانو  ضوووووور بة الوووووودخل املعدلووووووة     65        

     2071 /  70 /  20      تار       46               م  القانو  رق      72            بموجب املادة 

 

                                                        يجددةارقجدد زءرقاددملأ رتقيدديمرزوددتو ملايةرن لددة رزنثملبتددةرنلمالفدد  ر ر - 3

ر
ك
 بادد ي ةرزندد   ر نل قددملازترزنلدددمةنةربأ اددملورزن  دد رجرلددير ملنثدددمل
ك
                                                      

                                        لدديرمددمللة رضدد ي ةرزندد   رزن  نددةربمةجددلرزنددملأ ر ر  62         لدديرزنددملأ ر

ررنملريل : ر    2232 /  32 /  22      تملاي ر ر  46               ليرزنقمللة راممر ر  31
ك
          فقمل
ك
     

                                       تقيوووي  اسوووتثنائية لألصوووول الثابتوووة للمكلفوووي               إجوووراء إعوووادة -   أ

              بضر بة الدخل:

                                             يجددددددددددةارن  ددددددددددخملررز حقيقيدددددددددد  ر زن  ددددددددددةي  رزنلددددددددددال  ربملددددددددددكر

رب ةدددددةررممللةليدددددةرق رت ظيميدددددةر نددددد  ر
ك
                               لحملوددددد ةرل تظمدددددةرامدددددئ
ك
                 

         رقجددددددد زءر    2222 / 4 /  12                               ز دددددد  رفقدددددد  ر ضدددددددميرلهلددددددةرتنتهددددددد ر دددددد ر

                                                     قاددددددملأ رتقيددددددديمرزودددددددتو ملايةرن  مللددددددد رز لدددددددة رزنثملبتدددددددةر)بمدددددددملرفيهدددددددملر

                                       وددددددددددددددهمر ودددددددددددددد  زترزندددددددددددددد يير ودددددددددددددد  زتر  ةدددددددددددددديرزنلددددددددددددددملاكةر ز

                                                       زن قملازتر زنةجةأزترزنثملبتةرز    (رنتصدحيحرر دملارزنتقدخمر

                                           زن ق  رزن ملتجرايرزنتغي  ر  رميمرتلكرز لة .

 

                                                          ي رت   رق رزن  ي رليرزنالف  ربا ي ةرزند   رندمريتمك دةزرلدير

 
ك
 زيوتفملأ رليرق املورقاملأ رزنتقييمرزيوتو ملايةرزنن رقم تروملبقمل
ك
                                                           

 

                                                         لدديرقجدد رتصددحيحرر ددملارزنتقددخمرزن قدد  رزن ددملتجرادديرزنتغي دد ر دد رمدديمر

                                                 لددددددددة رزنثملبتددددددددةرنلمالفدددددددد  ربادددددددد ي ةرزندددددددد   رالددددددددىرقوددددددددملارزندددددددد بحر   ز  

                                                        ز حقيقدددد  ر ادددديرزنتغي دددد ر دددد رمدددديمرزن قددددملازترزنندددد ريملكهددددملرز  ددددخملرر

رلددديرقلدددة رلمملاودددةر
ك
                زنط ي يدددة رق رزن  ةيدددة ر زننددد رالرتلدددا رقلدددئ
ك
                                      

        املهم ر

                                                       يددد رقلدددهريقتيددد  رزنلدددممل ر ادددحملبرزن قدددملازترلددديرغ ددد رزنالفددد  ر

                           قوددددتو ملايةرن قددددملازاهمرت دددد رق ر ر                              بادددد ي ةرزندددد   رقجدددد زءرقاددددملأ رتقيدددديم

رنلا ي ة 
ك
         قل حرهذزرزن بحر ملض مل
ك
                     

 

 ل لك،

                 جملءرهذزرزيما ز . ر
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                                                     تت دددددمل  رامليدددددةرقادددددملأ رزنتقيددددديمرجميدددددعرز لدددددة رزنلدددددملارقنيهدددددملر ددددد ر

 اجةر  رميةأرزنؤولةربتملاي روملبقرند   ر
ُ
                                     زنفق  رزنلملبقةر زن
ُ
                  

                             ر قددددددد طرق رالرتايددددددد رميمدددددددةرز لدددددددة ر    2222               ير دددددددمللة رزنثدددددددمل  ر لددددددد

                                                    زن دددددملأرتقييمهدددددملراددددديروددددد  رزنلدددددة ربتدددددملاي رقجددددد زءرامليدددددةرقادددددملأ ر

         زنتقييم.

                                                     تجددد  رامليدددةرقادددملأ رزنتقيددديمربةزودددطةرق ددد رز خ ددد زءرزن تلددد   ر

                                                      قلدددددىرلقملبدددددةر  دددددد زءرزنتخمددددد  رزن قدددددملا ر دددددد رن  دددددمل ر ذندددددكربملننلدددددد ةر

ر
ك
 نل قدددددملازترزننددددد رتلدددددا رقلدددددةال
ك
                 طةررق ددددد ررز خ ددددد زءر      بةزوددددد      ثابتوووووة                        

        بملننلد ةر                                                   زن تل   رقلىرلقملبةر  د زءرزنحملود ةرزنجدملايير د رن  دمل 

  ر                                 ن قيةرز لة  رريختملا رلمل لرزن ئمة.

                                                      تخادعرزنف  مدملترزييجملبيدةرزن ملتجدةراديرامليدةرقادملأ رزنتقيدديمر

                     ) ملدددةربملنئدددة(رلددديرميمدددةر ر % 5                          ناددد ي ةر لدددبيةرج يددد  رل ددد نهملر

              هذ رزنف  مملت.

       َّ                             يمرزن يَّ ةر  رهذ رزنملأ  رزنالفة رالدىر                     يلتفي رليرقاملأ رزنتقي

                                                 قوددددددملارزندددددد بحرزنقطددددددة رق رزنقدددددد ا رقذزر بدددددد ر جددددددةأرللددددددت  زتر

                                       تلمحربإاملأ رتقييمرا ملل رز لة رزنثملبتة.

                                                ددددددددد رلطلدددددددددقرز  دددددددددةز  رالريجدددددددددةارق رتت دددددددددملا رهدددددددددذ رز  ادددددددددملو ر

                                               بملننلدددددددددد ةرنلمةددددددددددملا  رلددددددددددعرمددددددددددمللة رزن قدددددددددد ر زنتلددددددددددليار وددددددددددملا ر

                       زنةملأا رايرلة  رن  مل .                            زن ةةررزنت ظيميةر زنتط يقيةر

رزنتفدددد ألرادددديرق رقلدددد رلدددديرز لددددة رزن ددددملأرتقييمهددددملر                                                     دددد ر ددددمل رتددددم 

ر  اددددملورهددددذ رزنفقدددد  رم دددد رلددد  ار ددددئترودددد ةزترالددددىرتددددملاي ر
ك
                                                فقدددمل
ك
    

                                                       قاملأ رزنتقييمريحتللرابحرزنتحلد  ربدملنف  ربد  رميمدةرزنتفد ألر
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                                 ايرز ل ر ميمتهرم  رقاملأ رتقييمه.

               املشووومولة بمحكوووام                                      إجوووراء إعوووادة تقيوووي  اسوووتثنائية للعقوووارات  -   ب

 موووو  املووووادة 
 
          البنوووود   موووو  ثالثووووا
 
                     موووو  قووووانو  ضوووور بة الوووودخل     65                

      توووووووووار       46               مووووووووو  القوووووووووانو  رقووووووووو      72                   املعدلوووووووووة بموجوووووووووب املوووووووووادة 

20  / 70  / 2071    :  

                                                     يجددددةارن  ددددخملررزنط ي يدددد  ر زن  ددددةي  رزنلددددملارقندددديهمر دددد رزن  دددد ر

      تدددددددددملاي ر ر  46                                         "ج"رلددددددددديرزندددددددددملأ رزنثملنثدددددددددةرالددددددددد  رلددددددددديرزنقدددددددددمللة رامدددددددددمر

                             رفقدددددددد  ر ضددددددددميرلهلددددددددةرتنتهدددددددد ر دددددددد ر           ر نددددددد  ر ز دددددددد    2232 /  32 /  22

                                             رقجددددد زءرقادددددملأ رتقيددددديمرزودددددتو ملايةرنل قدددددملازترزننددددد ر    2222 /  24 /  12

          يملاةنهمل.

                                                          تج  رامليةرقاملأ رزنتقييمربةزوطةرق  رز خ د زءرزن تلد   رقلدىرر

                                                         لقملبةر   زءرزنتخم  رزن قملا ر  رن  مل ريختملا رلمل لرزن ئمة.

       نتقيدديمر                                               تخاددعرزنف  مددملترزييجملبيددةرزن ملتجددةرادديرامليددةرقاددملأ رز

                           %ر) ئ دةربملنئدة(رلديرميمدةرتلدكر 1                          نا ي ةر لبيةرج ي  رل  نهملر

          زنف  مملت.

                                                    يلددددد أرقادددددحملبرزن ئمدددددةرزنلدددددملارقنددددديهمر ددددد رزنفقددددد ت  ر"ق"ر ر"ب"ر ر - 2

                                                          قائ  رف  رزنا ي ةرزن ملتجرايرقأ مل رايملأ رالىرلتيجةرزنتقييمر

                                                      ددئ رلهلددةرقدده ييرلدديرتددد لغهمرمدد زارزيأزا رتحدد راملالددةروددد يمل ر

                                         ددددملأ ر لدددد ةرزنفملادددد  رالددددىرودددد  زترز خاي ددددةرندددد  ر              فملادددد  ر لدددد  هملرت

                                                   مددددسرودددد ةزترقلددددىر دددد  رزنتلدددد ي  ركمددددملريمكددددنهمرزوددددا جمل رفدددد  ر

رالدىر                                                  ك     زنا ي ةرزنتةجلرنهمر د ر دمل رتخفديدرزنتقيديمر ذندكرب دملءك

                                          اللر ط ريق لةلهرقلىرزنة   رزنملنيةرزنختةة.
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                                                    تلددددد أرزناددددد ي ةرالدددددىرزنف  مدددددملترزييجملبيدددددةرزن ملتجدددددةراددددديرامليدددددةر

ربملناازليرلعرتق يمراللرزنةزفقةرالىرقاملأ ر            قاملأ رزنتقيي
ك
                                         مرلق ز
ك
      

                             زنتقييمرقلىرزيأزا رزنا يبية.

                                                         تب رزنة   رزنملنيةرزنختةةرت مليةرقاملأ رزنتقييم ر قذزرافا ر

ن رهدذ رزن تيجدة ريتةجدلراليهدملرقبدئألر                                                            زنةزفقةرالىرلتيج هملرق را  

                                                  قادددددددحملبرزن ئمدددددددةرم زاهدددددددملربدددددددملن فدرق ربملنت ددددددد ي ر يحدددددددقرنهدددددددؤالءر

ر    زالاا
ك
  ز رقلملور ج ةرزالاا زضملترزنختةةربا ي ةرزن   ر فقدمل
ك
                                                

                                               ن لة رزن ةةرراليهملر  رممللة رزيج زءزترزنا يبية.

                                                        يمكيرتم ي رزنهلةرزن طمل ريج زءرامليدةرقادملأ رزنتقيديمرند ت  ر ر - 1

                                              فقددددد  ر ددددد رلدددددد  رنددددد  روددددددتةرققددددده  ربمةجدددددلرل وددددددةوريتخدددددذر دددددد ر

                                          لجلسرزنةاازءرب ملءرالىرزما ز ر اي رزنملنية.

                                                 أرا ددد رزالمتادددملء رقلدددة رتط يدددقرهدددذ رزندددملأ ربقددد زاريةددد ار  تحددد ر - 6

                اير اي رزنملنية.
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   62      املادة 

 
 

 

 

        زالجدددةار        زن  زتدددل      لجمدددة          زنةدددملفية     غ ددد           بدددملنةزاأزت     يقةددد 

        زن ق ية         زن ملفع            زالك زليملت          ز جةزاا            زنت ةياملت            زنتخةيةملت

 .         زن ينية

          موووووووووو  املرسوووووووووووم     62            تعوووووووووديل املووووووووووادة       ::                  والثالثووووووووووو  والثالثووووووووووو                    الحاديووووووووووةالحاديووووووووووة              املوووووووووادةاملوووووووووادة

                      وتعديالت  )قانو  ضور بة       7252 / 4 /  72      تار        766             االشترا ي رق  

       الدخل(

 

      تدددددددددددددددملاي ر ر   366                       لددددددددددددددديرزن ودددددددددددددددةورزيقدددددددددددددددا زع رامدددددددددددددددمر ر  61            ت ددددددددددددددد   رزندددددددددددددددملأ ر

                                            ت  يئتددهر)مددمللة رضدد ي ةرزندد   (ربحيدد رتةدد حركمددملر ر    3121 / 4 /  32

     يل :
 

        ز جدددةار        زن  زتدددل      لجمدددة          زنةدددملفية     غ ددد           بدددملنةزاأزت     يقةددد 

 ر       زن ق يدة         زن ملفع            زيك زليملت          ز جةزاا            زنت ةياملت            زنتخةيةملت

                                                ر  دددد ر ددددمل رتددددمرتخفدددديدرتلددددكرزن  زتددددلر للحقملاهددددملرنةجددددةأر         زن ينيددددة

                          وددملاملترزن مدد رتحتلددلرزناددد ي ةر ر                         ل دد ارمددمللة  رق رتلددبلرتخفددديد

                             تل أرالىرقوملارزن لصرزنخفد.

 

                                                    تحددددد أرأمدددددملاقرتط يدددددقرهدددددذ رزندددددملأ  را ددددد رزيمتادددددملء ربمةجدددددلرمددددد زار

                     ية اراير اي رزنملنية.

 

 

 

 

 

 

 

                                                   يدددد رق رزن  يدددد رلدددديرقاددددحملبرزن مدددد رامدددد  زرقلددددىرتخفدددديدرقجددددةار

                                                         زن ددمللل  رنددد يهمرلتيجدددةرز  ضدددمل رزيمتةدددملأيةرزنةددد  ةرزننددد ري دددمللة ر

                                                     رويمملرتلبلرزنش ر  رزن  الارز ل    ر  لبلرجملاحةر ةا لملر       لنهملرال 

                                                      زننددددد رقج ددددد اهمرالدددددىرزيمفدددددمل رز جايددددد راددددديرزن مددددد  ر لتيجدددددةرتقلددددديير

             وملاملترزن م  

رنة فهمرليرزن م  
ك
                   ي رق رز ج زءراضخةزرنهذزرز ل رتفملأيمل
ك
                                      

                                                      يددددددد رق رزن  زندددددددةرزناددددددد يبيةرتقتيدددددددد  رق رتلددددددد أرزناددددددد ي ةرالددددددددىر

                  قملضملهملرزنلتخ لة                         زن  زتلرزنف ليةرزنن ريت

 

 ل لك،

                 جملءرهذزرزيما ز . ر
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  :  54      املادة 

 

 

 

 

 

ر
ك
 تفدددد  رزنادددد ي ةرالدددددىرزنددددةزاأزترزنلدددد ةيةرزنةدددددملفيةرزنحدددد أ ر فقدددددمل
ك
                                                     

                                 ليرمدمللة رضد ي ةرزند   رت د رق ريندا ر ر  22   ر  61   ر  65      زنةزأر        املور

ر  اددملور
ك
       لنهددملرنادد ر ددخيرا يعدد رلدديرزنالفدد  رزنتنايدد رزن ددملال ر فقددمل
ك
                                                  

                                     لددددددددددديرمدددددددددددمللة رضددددددددددد ي ةرزنددددددددددد   رضدددددددددددميرذزترزنلددددددددددد  ط ر ر  13      زندددددددددددملأ ر

                                                       بمليضدددددملفةرقلدددددىرتنايددددد رل لدددددصرالددددد  رلئيددددد  رن ددددد  رن  ملليدددددةرلددددديرقودددددملار

                           زن ملشرزنتقملا  رنلمتقملا يي.

 

                                      مو  املرسووم االشوترا ي مو  املرسووم االشوترا ي         5454                        تعديل املادة تعديل املادة     : :                   والثالثو  والثالثو          يةية          الثانالثان              املادةاملادة

                                                          وتعديالتوو  )قووانو  ضوور بة الوودخل( وتعديالتوو  )قووانو  ضوور بة الوودخل(             72527252  //  44  //    7272            تووار   تووار             766766        رقوو  رقوو  

            تووووووووووار   تووووووووووار             766766                              موووووووووو  القووووووووووانو  رقوووووووووو  موووووووووو  القووووووووووانو  رقوووووووووو          6060                                      املعدلووووووووووة بموجووووووووووب املووووووووووادة املعدلووووووووووة بموجووووووووووب املووووووووووادة 

                                                                                        )قوووووانو  املوازنوووووة العاموووووة واملوازنوووووات امل حقوووووة لعوووووام )قوووووانو  املوازنوووووة العاموووووة واملوازنوووووات امل حقوووووة لعوووووام             20722072  //  11  //    2727

20722072        ))    

  

      تدددددددددددددددملاي ر ر   366  مر                     لددددددددددددددديرزن ودددددددددددددددةورزيقدددددددددددددددا زع رامددددددددددددددد ر  24           ت ددددددددددددددد  رزندددددددددددددددملأ ر

                                           ت  يئتددددهر)مددددمللة رضدددد ي ةرزندددد   (رزن  نددددةربمةجددددلر ر    3121 / 4 /  32

               )ممللة رزنةزالدةر ر    2231 / 2 /  13      تملاي ر ر   366               ليرزنقمللة راممر ر  65      زنملأ ر

              ة حركمملريل : ت        ( ربحي ر    2231                             زن مللةر زنةزالملترزنلحقةرن ملور

  

ر
ك
 تفدددد  رزنادددد ي ةرالدددددىرزنددددةزاأزترزنلدددد ةيةرزنةدددددملفيةرزنحدددد أ ر فقدددددمل
ك
                                                     

                                 ليرمدمللة رضد ي ةرزند   رت د رق ريندا ر ر  22   ر  61   ر 5 6              املورزنةزأر

ر  اددملور
ك
       لنهددملرنادد ر ددخيرا يعدد رلدديرزنالفدد  رزنتنايدد رزن ددملال ر فقددمل
ك
                                                  

                                     لددددددددددديرمدددددددددددمللة رضددددددددددد ي ةرزنددددددددددد   رضدددددددددددميرذزترزنلددددددددددد  ط ر ر  13      زندددددددددددملأ ر

                        رن دددد  رن  ملليددددةرلدددديرقوددددملار  ة    لليدددد       ملدددد  ر                       بمليضددددملفةرقلددددىرتنايدددد رل لددددصر

                           زن ملشرزنتقملا  رنلمتقملا يي.

 

ُ                  ييرلددديرتنايددد راددملال رُيجددداقربنلددد ةر ةدددةر ددد ر                   يلددتفي ر ا دددةرزنتقملاددد                    

                        لنهمر  رزن ملشرزنتقملا  .

 

 
 

                                              ي رق رزنتناي رزن ملال ريلتفملأرل هرن  ر ز    

                                                        ليرقج رتأل  رزن  زنةر  رز تلملبرزنتناي رزن ملال رنلةا ة ر

                                                        يدد رقلددهريقتيدد  رق ريحةدد ر دد ر ايدد رلدديرتنايدد راددملال ريت ملوددلر

                           لعر ةتهر  رزن ملشرزنتقملا   

    ر            هذزرزيما ز ر ر        نذنكرجملء
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                      ليرممللة رض ي ةرزن   ر ر  25      زنملأ ر

 
 
 

                                                 ددددددد أرل ددددددد  رزناددددددد ي ةربملننلددددددد ةرنل  زتدددددددلر ز جدددددددةار ل ملقدددددددملتر -   ق

                  زنتقملا ركمملريأت :

 

                                              ددددمل ربملنئددددة(رادددديرملددددمرزنددددةزاأزترزنةددددملفيةرز خملضدددد ةر    %ر)ز 2 -

                  /ر . .رروددددتةرلئيدددد  ر         4.222.222                       نلادددد ي ةرزنددددذ رالريتجددددمل ار/

                                                ن ددد  رن  ملليددددة.ر يخفدددددرهددددذزرزن دددد  رقلددددىرزن ةددددارلدددديرقوددددملار

                            ل ملقملترزنتقملا ر لملريممل لهمل.

                                                %ر)قا  ددددةربملنئددددة(رادددديرملددددمرزنددددةزاأزترزنةددددملفيةرز خملضدددد ةر 6 -

                     . .روتةرلئي  رن   ر /         4.222.222                      نلا ي ةرزنذ رياي راير/

                (ر . .ر ملددددددددددةرالدددددددددد ر          32.222.222                      ن  ملليددددددددددةرررر الريتجددددددددددمل ار)

                                                 لليددددة رن دددد  رن  ملليددددة.ر يخفدددددرهددددذزرزن دددد  رقلددددىرزن ةددددارلددددير

                                 قوملارل ملقملترزنتقملا ر لملريممل لهمل.

                                       بملنئددددة(رادددديرملدددددمرزنددددةزاأزترزنةددددملفيةرز خملضددددد ةر ر    ودددد  ة   %ر) 2 ر-

                /ر . .ر ملددةرالدد ر          32.222.222                      نلادد ي ةرزنددذ ريايدد راددير/

            / . .ر ئ ددددد  ر          12.222.222                           رن ددددد  رن  ملليدددددةر الريتجدددددمل ار/     لليدددددة 

                                                 لليددددة رن دددد  رن  ملليددددة.ر يخفدددددرهددددذزرزن دددد  رقلددددىرزن ةددددارلددددير

                              مووووو  قوووووانو  ضووووور بة مووووو  قوووووانو  ضووووور بة         5050                        تعوووووديل املوووووادة تعوووووديل املوووووادة     : :                   والثالثوووووو  والثالثوووووو                    الثالثوووووةالثالثوووووة              املوووووادةاملوووووادة

            20722072  //  11  //    2727            تووووار   تووووار             766766                                                              الوووودخل املعدلووووة بموجووووب القووووانو  رقوووو  الوووودخل املعدلووووة بموجووووب القووووانو  رقوووو  

   ((        20722072                            )موازنة العام )موازنة العام 

                                          ليرممللة رض ي ةرزن   رزن  ندةربمةجدلرزنقدمللة ر ر  25           ت   رزنملأ ر

            (ربحيددد رتةددد حر    2231              )لةزالدددةرزن دددملور ر    2231 / 2 /  13      تدددملاي ر ر  66 3    امدددمر

         كمملريل :

                                                 ددد أرل ددد  رزناددد ي ةربملننلددد ةرنل  زتدددلر ز جدددةار ل ملقدددملتر -   ق

                  زنتقملا ركمملريأت :

 

                                                %ر)ز  دددمل ربملنئدددة(راددديرملدددمرزندددةزاأزترزنةدددملفيةرز خملضددد ةر 2 -

        مملليدددددددددددةر        /ر . .رر        222.222.  35                       نلادددددددددد ي ةرزندددددددددددذ رالريتجددددددددددمل ار/

                   ذزرزن د  رقلدىرزن ةددار                     ن د  رن  ملليدة.ر يخفدددرهد ر      لليدة   ر   الد 

                                    ليرقوملارل ملقملترزنتقملا ر لملريممل لهمل.

 

                                                %ر)قا  دددةربملنئدددة(راددديرملدددمرزندددةزاأزترزنةدددملفيةرز خملضددد ةر 6 -

            مملليدددةرالددد ر      / . .ر        222.222.  35                      نلاددد ي ةرزندددذ ريايددد رادددير/

      ملددةر       (ر . .ر        222.222.  62                        ن دد  رن  ملليددةر الريتجددمل ار) ر      لليددة  

  ىر                                      لليددددددددة رن دددددددد  رن  ملليددددددددة.ر يخفدددددددددرهددددددددذزرزن دددددددد  رقلدددددددد ر        قا  دددددددد  

                                          زن ةارليرقوملارل ملقملترزنتقملا ر لملريممل لهمل.

                                               %ر)ودد  ةربملنئددة(رادديرملددمرزنددةزاأزترزنةددملفيةرز خملضدد ةر 2 ر -

      ملددددددددددةر       /ر . .ر        222.222.  62                      نلادددددددددد ي ةرزنددددددددددذ ريايدددددددددد راددددددددددير/

      / . .ر        222.222.  12                              لليددة رن دد  رن  ملليددةر الريتجددمل ار/ ر        قا  دد  

رنت هةارميمةرزن مل
ك
                  لظ ز
ك
             ةرزنل  مللية     

                                              ليرقج رتخفيارز ا ملءرزنا يبيةرالىرزنلتخ ل   

                 جملءرهذزرزيما ز .
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                                 قوملارل ملقملترزنتقملا ر لملريممل لهمل.

 

                                          %ر)ق ددددددددد رالددددددددد ربملنئدددددددددة(راددددددددديرملدددددددددمرزندددددددددةزاأزترزنةدددددددددملفيةر  33 -

       /ر . .ر          12.222.222                              ز خملضددددددد ةرنلاددددددد ي ةرزندددددددذ ريايددددددد رادددددددير/

       /ر . .ر          42.222.222        يتجددددمل ار/                             ئ دددد  رلليددددة رن دددد  رن  ملليددددةر الر

                                                   وددت  رلليددة رن دد  رن  ملليددة.ر يخفدددرهددذزرزن دد  رقلددىرزن ةددار

                                    ليرقوملارل ملقملترزنتقملا ر لملريممل لهمل.
 

                                   الدددددد ربملنئددددددة(رادددددديرملددددددمرزنددددددةزاأزترزنةددددددملفيةر ر     ملددددددة   %ر)  32 -

       /ر . .ر          42.222.222                              ز خملضددددددد ةرنلاددددددد ي ةرزندددددددذ ريايددددددد رادددددددير/

  ةر          /ر . .رلمليدددددد           322.222.222                           وددددددت  رلليددددددة رن دددددد  ر الريتجددددددمل ار/

                                                الددددددد   رلليدددددددة رن ددددددد  رن  ملليدددددددة.ر يخفددددددددرهدددددددذزرزن ددددددد  رقلدددددددىر

                                          زن ةارليرقوملارل ملقملترزنتقملا ر لملريممل لهمل.

                                        %ر)الددددددددددددد   ربملنئدددددددددددددة(راددددددددددددديرملدددددددددددددمرزندددددددددددددةزاأزترزنةدددددددددددددملفيةر  22 -

      / . .ر           322.222.222                              ز خملضدددددد ةرنلادددددد ي ةرزنددددددذ ريايدددددد راددددددير/

                                         لمليدددددددددددددددددددددددةر الددددددددددددددددددددددد ييرلليدددددددددددددددددددددددة رن ددددددددددددددددددددددد  رن  ملليدددددددددددددددددددددددةر الريتجدددددددددددددددددددددددمل ار

                   ال   رللية رن   ر                    /ر . .رلمليتمل ر  ملةر           222.222.222 /

                                           ن  ملليددددددددة.ر يخفدددددددددرهددددددددذزرزن دددددددد  رقلددددددددىرزن ةددددددددارلدددددددديرقوددددددددملار

                            ل ملقملترزنتقملا ر لملريممل لهمل.

                                              %ر) ملةر ال   ربملنئة(راديرملدمرزندةزاأزترزنةدملفيةر  22 -

       /ر . .ر           222.222.222                              ز خملضدددد ةرنلادددد ي ةرزنددددذ ريايدددد رادددددير/

                                                لمليتددمل ر  ملددةر الدد   رلليددة رن دد  .ر يخفدددرهددذزرزن دد  ر

  .                        ملقملترزنتقملا ر لملريممل لهمل                    قلىرزن ةارليرقوملارل 

 

رلير -   ب
ك
    يط قرهذزرزن يرزات ملاز
ك
                     23  / 5 / 2231    .  

                                        لليدددددددددة رن ددددددددد  رن  ملليدددددددددة.ر يخفددددددددددرهدددددددددذزرزن ددددددددد  رقلدددددددددىر ر     تلددددددددد   

                          ملقملترزنتقملا ر لملريممل لهمل.                زن ةارليرقوملارل 

                                          %ر)ق ددددددد رالددددددد ربملنئدددددددة(راددددددديرملدددددددمرزندددددددةزاأزترزنةدددددددملفيةر  33 ر -

       /ر . .ر        222.222.  12                              ز خملضدددددد ةرنلادددددد ي ةرزنددددددذ ريايدددددد راددددددير/

  /ر        222.222.   352                              لليددددددددة رن ددددددد  رن  ملليددددددددةر الريتجددددددددمل ار/ ر     تلددددددد   

                              ن دد  رن  ملليددة.ر يخفدددرهددذزرزن دد  ر ر                  لئددةر  مددملل  رلليددة        . .ر

              لملريممل لهمل.                                 قلىرزن ةارليرقوملارل ملقملترزنتقملا ر
 

                                           %ر) ملدددددةرالددددد ربملنئدددددة(راددددديرملدددددمرزندددددةزاأزترزنةدددددملفيةر  32 -

       /ر . .ر        222.222.   352                              ز خملضددد ةرنلاددد ي ةرزندددذ ريايددد رادددير/

       /ر . .ر        222.222.   142                ن ددد  ر الريتجدددمل ار/ ر                  لئدددةر  مدددملل  رلليدددة  

                                        للية رن   رن  مللية.ر يخفدرهذزرزن   رقلىر               ئ ممليةر وت  ر

   مل.                                       زن ةارليرقوملارل ملقملترزنتقملا ر لملريممل له
 

                                        %ر)الدددددددددددد   ربملنئددددددددددددة(رادددددددددددديرملددددددددددددمرزنددددددددددددةزاأزترزنةددددددددددددملفيةر  22 -

      / . .ر        222.222.   142                              ز خملضدددد ةرنلادددد ي ةرزندددددذ ريايدددد رادددددير/

                             لليددددددددددددددددددددة رن دددددددددددددددددددد  رن  ملليددددددددددددددددددددةر الريتجددددددددددددددددددددمل ار ر              ئ ممليددددددددددددددددددددةر وددددددددددددددددددددت  

           للية رن   ر ر                  وتممليةر  مسر و           /ر . .ر        222.222.   422 /

                                           ن  ملليدددددددة.ر يخفدددددددددرهددددددددذزرزن دددددددد  رقلدددددددىرزن ةددددددددارلدددددددديرقوددددددددملار

    همل.                        ل ملقملترزنتقملا ر لملريممل ل

                                      %ر) ملدددددددددددددةر الددددددددددددد   ربملنئدددددددددددددة(راددددددددددددديرملدددددددددددددمرزندددددددددددددةزاأزتر  22 -

                                     زنةددددددددددددددددددددددملفيةرز خملضدددددددددددددددددددددد ةرنلادددددددددددددددددددددد ي ةرزنددددددددددددددددددددددذ ريايدددددددددددددددددددددد راددددددددددددددددددددددير

           لليدة رن د  ر ر                  وتممليةر  مدسر ود     ر     /ر .         222.222.   422 /

                                           .ر يخفددددددرهدددددذزرزن ددددد  رقلدددددىرزن ةدددددارلددددديرقودددددملارل ملقدددددملتر

                     زنتقملا ر لملريممل لهمل.

رلير -   ب
ك
    يط قرهذزرزن يرزات ملاز
ك
                     3 / 3 / 2222    .  
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   52      املادة 

 

 

 
 

 

           ن دد  ر) ملددةر /      220222/                        ايدد رلدديرزالوددملاربم لددصري ددملأ          يحلددلرزنتن

                                                             ال ييرزنارن   رن  مللية(راير  ريةورنئجد زءر نل دمللل  ربملنلدملاةر

                                                          زنذييريتقملضة رزجةازريةليةربة  رزن ظ راير ملن همرزن ملالية.ر

                                                                  تعوووديل نوووص الفقووورة الثانيوووة مووو  املوووادة تعوووديل نوووص الفقووورة الثانيوووة مووو  املوووادة     : :                   والثالثوووو  والثالثوووو                    الرابعوووةالرابعوووة              املووادةاملووادة

                          اإلشوووووووووووترا ي رقووووووووووو  اإلشوووووووووووترا ي رقووووووووووو                                                              موووووووووو  قوووووووووووانو  ضووووووووووور بة الووووووووووودخل )املرسوووووووووووومموووووووووو  قوووووووووووانو  ضووووووووووور بة الووووووووووودخل )املرسووووووووووووم        5252

                    وتعديالت (وتعديالت (            72527252  //      766766


                     لدديرمددمللة رضدد ي ةرزندد   ر ر  21                                ت د  رلدديرزنفقدد  رزنثملليددةرلدديرزنددملأ ر

                         ت  يئتده(ربحيد رتةد حركمدملر ر    3121 /   366                     )زن وةورزيقدا زع رامدمر

     يل :

 

     لمليددددةر ) ر    ليوووورة/       725,000/                                 يحلدددلرزنتنايدددد رلدددديرزالوددددملاربم لددددصري ددددملأ  

             زءر نل دمللل  ر                                 زندارن د  رن  ملليدة(رادير د ريدةورنئجد                مسر ال   ر

                                                       بملنلددملاةرزنددذييريتقملضددة رزجددةازريةليددةربةدد  رزن ظدد راددير ددملن همر

            زن ملالية.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رنلتقدددددددددخمرزن قددددددددد  رزنك  ددددددددد ر تدددددددد   رزنقيمدددددددددةرزنلددددددددد زايةررنل ددددددددد  ر
ك
                                                   لظدددددددد ز
ك
    

            زنل  مللية ر

                                                 ليرقج رتخفيارز ا ملءرالىرزنالف  ربا ي ةرزن    ر

                            ليرقج رذنكرجملءرهذزرزيما ز .
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   42      املادة 

 

 

 

 

 

 

       يد ف همل     زنند          زالجةا         زن  زتل   لي        زنا ي ة      يقتطع   ز       زن م    اب    الى

    د      زقده       ئ دة    د         ز خاي دة    زلدى        زنقتط دة       زن دملنص     يدؤأ            زالج د رر ز     زلى

       زنثئ دة     فاد      يلد      زندذ       زنلده    لدي           ز خدمللسرالد       يت د    ال      لةاد

 .      زن  ية     زقه 

    42                            تعوووديل الفقووورة األولوووى مووو  املوووادة     : :                   والثالثوووو  والثالثوووو                    الخامسوووةالخامسوووة              املوووادةاملوووادة

         وتعديالتووو        7252 / 4 /  72      توووار        766                       مووو  املرسووووم االشوووترا ي رقووو  

                    )قانو  ضر بة الدخل(

 

 ر   366   مدمر                     لديرزن ودةورزيقدا زع را  ر  41                           ت   رزنفق  رز  لدىرلديرزندملأ ر

                                         ت  يئتهر)ممللة رض ي ةرزند   ( رنتةد حركمدملر ر    3121 / 4 /  32      تملاي ر

     يل :

 

                                                     الددددددىرابرزن مددددددد رق ريقتطدددددددعرزناددددددد ي ةرلددددددديرزن  زتدددددددلر ز جدددددددةارزننددددددد ر

        بالعملوووة                                                      يدد ف هملرقلددىرز ج دد ر ق ريددؤأ رزن دددملنصرزنقتط ددةرقلددىرز خاي ددةر

ُ                                             زننددددد رُأف دددد رفيهدددددملرتلددددكرزن  زتدددددلر ز جددددةار ددددد ر ئ ددددةرققددددده ر ددددد ر ر     ذاةهووووا      

                                              ت ددد  رز خدددمللسرالددد رلددديرزنلددده رزندددذ ريلددد رفاددد  رزنثئ دددةر        لةاددد رالري

             ققه رزن  ية.

 

                                                        تح أرأمملاقرتط يقرهذ رزنملأ  را  رزيمتاملءربمةجلرم زارية ار

                 اير اي رزنملنية.ر

 

 

 

 

 
 

 

رلنهددددملربددددملنظ   رزيمتةددددملأيةر
ك
                         يدددد رق رت دددددرزنؤولددددملتر تحللددددمل
ك
                         

                                                         زنةددددد  ةرزننددددد ري دددددمل  رل دددددهرقج زةهدددددملرلتيجدددددةرتددددد   رزنقددددد ا رزنلددددد زايةر

رق ر    
ك
    جددددددةاهم رامدددددد ترقلددددددىرتلدددددد ي رقجددددددةارهددددددؤالءرزنلددددددتخ ل  ر ليددددددمل
ك
                                              

ربملن  الارز ل     
ك
                 جاايمل
ك
      

                                                       يدد رق رزنلدددطةار زن ددد الترزناددد يبيةرلحدد أ ر ددد رمدددمللة رضددد ي ةر

                                 زن   رالىرقوملارزنل   رزنل  مللية 

                                                    ليرقج رز حفملظرالىرزن  زنةرزنا يبيةرب  رزنلتخ ل   

               ز جدددةار تلددد ي هملر                                         يددد رقلدددهريقتيددد  رز تلدددملبرضددد ي ةرزن  زتدددلر  

                                         الىرقوملارو  رل  رزنف ل رنل مئترز ج بية ر

 

 ل لك،

                 جملءرهذزرزيما ز . ر
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          موووو  املرسوووووم    1 6               تعووووديل نووووص املووووادة                          املووووادة السووووابعة واألر عووووو :

                      وتعديالت  )قانو  ضور بة       7252 / 4 /  72      تار        766             االشترا ي رق  

        الدخل( 

                   تلتثق رليرزنا ي ة:

     .... ر- 3

     .... ر- 2

    ... ر- ر 1

                                               ا ددددددددددةرزنتقملاددددددددددد يير ل ملقددددددددددملترتقملاددددددددددد ر ا ددددددددددةرقددددددددددده زءرزنقدددددددددددة ر ر- 6

                                                      زن لدك يةر ز ل يددةر ز ج خددىر دد رزنقددة رزن لددك يةركمددملر دد أاهملر

           رزنةاق .              ليرممللة رزن فمل ر  52            ق املورزنملأ ر

       ...... ر- 2

       ...... ر- 4

        ....... ر- 2

        ....... ر- 5

       ...... ر- 1

       ...... ر-  32

       ...... ر-  33

 

   موووو      61         موووو  املووووادة    6            تعووووديل البنوووود     : :                   والثالثووووو  والثالثووووو                    السادسووووةالسادسووووة              املووووادةاملووووادة

                      )قوووووانو  املوازنوووووة العاموووووة       2072 / 1 /  27      توووووار        766            القوووووانو  رقووووو  

  (    2072                      واملوازنات امل حقة لعام 

 

 

      تدددددددددددملاي ر ر   366            زنقدددددددددددمللة رامدددددددددددمر ر  لدددددددددددي ر  62         لددددددددددديرزندددددددددددملأ ر ر 6           ي ددددددددددد  رزن  ددددددددددد ر

                                            )مدددددددددمللة رزنةزالددددددددددةرزن مللدددددددددةر زنةزالددددددددددملترزنلحقدددددددددةرن ددددددددددملور ر    2231 / 2 /  13

                     (ربحي رية حركمملريل :    2231
 

 

                                                ل ملقدددددددددملترتقملاددددددددد ر ا دددددددددةرقددددددددده زءرزنقدددددددددة رزن لدددددددددك يةر ز ل يدددددددددة ر ر- 6

                                                          ل ملقددملترتقملادد رز ج خددىر دد رتلددكرزنقددة ركمددملر دد أاهملرق اددملورزنددملأ ر

             لددددةةف رزنقطددددمل ر ر                                    لدددديرمددددمللة رزندددد فمل رزنددددةاق ر ل ملقددددملترتقملادددد  ر  52

                                                            زن ددملورزنددذييريتةفددة رق  ددملءرلمملاودد همراملهددمرق رتةزجدد همر دد رل زكددار

       املهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

         لددديرزندددملأ ر ر 6                                            لددديرقجددد رتددد زا رز خطدددأرزندددذ ر مدددعرا ددد رت ددد ي رزن  ددد ر

                  زنددددددذ رلددددددتجرا ددددددهرق ر ر    2231                             لدددددديرمددددددمللة رزنةزالددددددةرزن مللددددددةرن ددددددملور ر  62

     ل يةر                                                       زيافملءرليرزنا ي ةريت مل  ر ا ةرقه زءرزنقة رزن لك يةر ز  

                                                      دددد ر دددد  رق رزنصددددحيحرق رزيافددددملءريجددددلرق ريت ددددمل  رل ملقددددملتر ا ددددةر

                 هؤالءرزن لك ي   ر

رن ددد قرزن  زندددةر زنلدددمل ز رتدددمرقضدددملفةرفقددد  رج يددد  رقلدددىرزندددملأ ر
ك
                                                      تألي دددمل
ك
       

                                                        هددد رقافدددملءرل ملقدددملترتقملاددد رلدددةةف رزنقطدددمل رزن دددملورزندددذييريتةفدددة ر

                                                ق  ملءرلمملاو همراملهمرق رتةزج همر  رل زكاراملهم 

 

       ما ز .          جملءرهذزرزي ر
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 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                          إعفوووووووواء التعو ضووووووووات التووووووووي تعطوووووووون     : :                   والثالثووووووووو  والثالثووووووووو                    السووووووووابعةالسووووووووابعة              املووووووووادةاملووووووووادة 

                                                      للمستخدمي  والعمال نتيجة صرفه  مو  الخدموة أو اسوتقالته  

      الدخل                م  الضر بة على

 

 

ر  رلدددديرر دددد  رت فددددؤرلدددديرزنادددد ي ةرالددددىرزن  زتددددلر ز جددددةا ر
ك
                                                 ئفددددمل
ك
    

                                                          كمدددملرت ت ددد رلددديرز ا دددملءرزنقملبلدددةرنلتنايددد رلدددير زاأزترقادددحملبرزن مددد ر

                                                    زنالفددددددد  رالدددددددىرقودددددددملارزنددددددد بحرز حقيقددددددد  رزنت ةيادددددددملترزننددددددد رت طدددددددؤر

                                                       نلملدددتخ ل  ر زن مدددمل رلتيجدددةرلددد فهمرلددديرز خ لدددةرق رزودددتقملن هم ر

       ر نددد ر    2223 /  32 /  13        نغمليدددةر ر    2231 / 2 / 3                      دددئ رزنفاددد  رزنمتددد  رلدددير

                                                              نةرتجمل اترز ح  أرزن ةةرراليهملر  رزنقةزل  رزن ملفذ ر  رن  مل .

 

                                                        تح أرأمملاقرتط يقرهذ رزنملأ  را  رزيمتاملءربمةجلرم زارية ار

                 اير اي رزنملنية.ر

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                    يدددددد رق رز  ضددددددمل رزيمتةددددددملأيةرزنندددددد رادددددد قترالددددددىرزندددددد ئأر جملاحددددددةر

                               تر زنؤولدددددملترالدددددىرزيمفدددددمل رزنتدددددملورق ر                        ةا لدددددملرقنالدددددملرت ددددددرزنلددددد  مل

        ز جاي  

                                                   يدددد رق رهددددذ رزنل  ملت/زنؤولددددملترقضددددط ترقلددددىرلدددد  رزن  يدددد ر

                                                        ليرز ج زءرر زنلتخ ل  رلعرق رأ  رل زامل رز لة رزنقمللةلية 

                                                            ي رق رغملن يةرزنة  ف  ررليرزن م رغ  رمملأاييرالىرقيجملأرق ر

                               ام رج ي ر  رة رزنظ   رزن زه ة 

                                  ا ددددددددملءرزنادددددددد يبيةرالددددددددىرزنلددددددددتخ ل  رزنددددددددذيير                لدددددددديرقجدددددددد رتخفيددددددددارز  

                                                    يةدددد فة رلدددديرز خ لددددةرق ريلددددتقيلة رلتيجددددةرز  ضددددمل رزيمتةددددملأيةر

         ر كددددذنكر    2231                                         زنةدددد  ةرزنندددد ري يلددددهملرن  ددددمل رل ددددذرل تةددددارزن ددددملور

                                              تخفيدددددددددددارتلدددددددددددكرز ا دددددددددددملءرالدددددددددددىرقادددددددددددحملبرزن مددددددددددد رزندددددددددددذييريددددددددددد ف ة ر

                                                       ت ةياملترقضملفيةرنلتخ ليهمرتتجمل ارز ح  أرزن ةةرراليهملر  ر

        ن ملفذ            زنقةزل  رز

 

                 جملءرهذزرزيما ز .
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                        أحكووووام ضووووور نية خاصوووووة باملسووووواعدات أحكووووام ضووووور نية خاصوووووة باملسووووواعدات     : :                   والثالثوووووو  والثالثوووووو                    الثامنوووووةالثامنوووووة              املووووادةاملووووادة 

            20202020        ي ي                                                                                         النقديووووة والعيسيووووة التووووي دفعووووع أو منحووووع خووووالل العووووامالنقديووووة والعيسيووووة التووووي دفعووووع أو منحووووع خووووالل العووووام

              20222022      ام ام                                               التي تدف  أو تمنح خالل عالتي تدف  أو تمنح خالل ع    و و             20272027  وو

  

  

ر  رلدديرر دد  رت ت دد رلدديرز ا ددملءرزنقملبلددةرنلتنايدد رلددير زاأزتر
ك
                                                       ئفددمل
ك
    

                                                     قادددحملبرزن مددد رزنالفددد  رالدددىرقودددملارزنددد بحرز حقيقددد  رزنلدددملا زتر

 ر    2222 ر                                                زن ق يدددددددةر زن ينيددددددددةرزنندددددددد رأف دددددددد رق رل حدددددددد ر ددددددددئ رزن ددددددددملل

             نل ددددددددمللل  رنددددددددد  ر        2222                          زنندددددددد رتدددددددد فعرق رتمدددددددد حر دددددددددئ راددددددددملور     ر    2223  

                                                      قاددحملبرزن مدد رهددؤالء ر ت فددؤرلدديرزنادد ي ةرالددىرزن  زتددلر ز جددةار

                                                     زن ددملنصرزن فةاددةرنهددمركملددملا زترق رقامللددملتر اأترلدديرلؤولدددملتر

             رز خملاج.

 

  ر

                                                    تحددددد أرأمدددددملاقرتط يدددددقرهدددددذ رزندددددملأ  را ددددد رزيمتادددددملء ربمةجدددددلرمددددد زار

                     ية اراير اي رزنملنية.

 

 

 

 
 

                للتخ ليهمرزندذيير                                    ليرقج رتشجيعرقاحملبرزن م رالىرللملا  ر

رلتيجةرزلفجملارل فأرب   تر  ر
ك
                            تا ا زرلملأيمل
ك
    ر    2222 / 5 / 6            

                                                  ليرقج رتخفيارز ا ملءرزنا يبيةرايرهؤالءرزنلتخ ل   

                 جملءرهذزرزيما ز .
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 ملوجبةاألسباب ا النص املقترح النص الحالي

                               إعفواء رواتوب املووظفي  واملسوتخدمي      : :                   والثالثوو  والثالثوو                    التاسوعةالتاسوعة              املادةاملادة 

                                                     الوووو ي  أصوووويبوا بئعاقوووووة دائمووووة نتيجوووووة انفجووووار مرفوووووم بيووووروت مووووو  

                            الضر بة على الرواتب واألجور 

 

 

ر  رلدديرر دد  رت فدددؤرا زتددلرزنددةةف  ر زنلددتخ ل  رزندددذيير
ك
                                                 ئفددمل
ك
    

      ضدددددملفيةر                                                قلدددددي ةزربإاملمدددددةرأزامدددددةر قلددددد حةزرلددددديرذ  رزي تيملجدددددملترزي 

                                                       لتيجةرزلفجملارل فأرب   ترليرزنا ي ةرالىرزن  زتلر ز جةا.

 

 

                                                    تحددددد أرأمدددددملاقرتط يدددددقرهدددددذ رزندددددملأ  را ددددد رزيمتادددددملء ربمةجدددددلرمددددد زار

                     ية اراير اي رزنملنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                     لدددديرزجدددد رزنلددددملهمةر دددد رتخفيددددارز ا ددددملءرزنادددد يبيةررالددددىرزنددددةةف  ر

    يجددددددددةر                                                زنلددددددددتخ ل  ررزنددددددددذييرقلددددددددي ةزربإاملمددددددددملترجلدددددددد يةرأزامددددددددةرلت

                   زلفجملارل فأرب   ت 

 

 ل لك،

                 جملءرهذزرزيما ز . ر
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

 

 

 

     2002 /   621               م  القانو  رق      57      املادة 

 

 

 
 

 
 
 أوال
 
ر  رلدددديرر دددد  رتخاددددعر  اددددمل   

ك
                     :ر ئفددددمل
ك
                    ورمددددمللة رضدددد ي ةرزندددد   ر      

                         ت  يئتدددددددده(ر ناددددددددد ي ةرزن دددددددددملبر ر  21 /   366                     )زن وددددددددةورزالقدددددددددا زع رامدددددددددمر

   :ر  %(  70 ) ر           عشرة باملائة                 زنثملن رل هربم   ر

                                                     فةزادددد ر املادددد زتر قيدددد زأزترز حلددددملبملترزن زا ددددةر ملفددددةرزنفتة ددددةر  . 3

                                                      نددد  رزنةدددملا ربمدددملرفيهدددملر لدددملبملترزنتدددةف  ر)زالأ دددملا( ربملودددتو ملءر

                 ن لددددددد يملتر زتحدددددددملأزتر                                ز حلدددددددملبملترزنفتة دددددددةربملودددددددمرز حاةلدددددددةر ز

                                                  زن لددد يملتر زنؤولدددملترزن مللدددةرنددد  رلةددد  رن  دددمل  ر  لدددملبملترر

                                                زن  ثملترزن بلةلملويةر زنق ةليةرز ج بيةر  رن  مل .

 

                      موووو  القووووانو  موووو  القووووانو          5757                                                    تعووووديل الفقوووورة أوال موووو  املووووادة تعووووديل الفقوووورة أوال موووو  املووووادة     : :                 األر عووووو  األر عووووو                املووووادةاملووووادة

                                                                      املعدلووووووة بموجووووووب املووووووادة السووووووابعة عشوووووورة موووووو  املعدلووووووة بموجووووووب املووووووادة السووووووابعة عشوووووورة موووووو              20022002  //      621621      قوووووو  قوووووو      ر ر 

                                                                  وبموجوب املوادة السادسوة والثالثوو  مو  وبموجوب املوادة السادسوة والثالثوو  مو              20712071  //    4646                        القوانو  رقو  القوانو  رقو  

                              مووووو  القوووووانو  رقووووو  مووووو  القوووووانو  رقووووو          2727                          وبموجوووووب املوووووادة وبموجوووووب املوووووادة             20702070  //    1212                        القوووووانو  رقووووو  القوووووانو  رقووووو  

                20722072  //  11  //    2727            تار   تار             766766

 

 ر    2221 /   612               لددددددديرزنقدددددددمللة رامدددددددمر ر  23                         ت ددددددد  رزنفقددددددد  رق الرلددددددديرزندددددددملأ ر

 ر    2232 /  46                         ملت ةرالد  رلديرزنقدمللة رامددمر                      زن  ندةربمةجدلرزندملأ رزنلد

 ر    2235 /  21                                              بمةجددددلرزنددددملأ رزنلملأوددددةر زنثئ ددددة رلدددديرزنقددددمللة رامددددمر

 ر    2231 / 2 /  13      تددددددددملاي ر ر   366               لدددددددديرزنقددددددددمللة رامددددددددمر ر  13              بمةجددددددددلرزنددددددددملأ ر

                نتة حركمملريل :ر

 
 
 أوال
 
ر  رلدددديرر دددد  رتخاددددعر  اددددملورمددددمللة رضدددد ي ةرزندددد   ر   

ك
                                         :ر ئفددددمل
ك
      

            ي ةرزن دددددددددملبر              ت  يئتدددددددده(ر ناددددددددد ر  21 /   366                     )زن وددددددددةورزالقدددددددددا زع رامدددددددددمر

   :ر  %(  70 ) ر           عشرة باملائة                 زنثملن رل هربم   ر

                                                     فةزادددد ر املادددد زتر قيدددد زأزترز حلددددملبملترزن زا ددددةر ملفددددةرزنفتة ددددةر - 3

                                                      نددددددد  رزنةدددددددملا ربمدددددددملرفيهدددددددملر لدددددددملبملترزنتدددددددةف  ر)زالأ دددددددملا( ربملودددددددتو ملءر

                                                          ز حلملبملترزنفتة ةربملومرز حاةلةر زن ل يملتر زتحدملأزترزن لد يملتر

            ملتررزن  ثددددددددملتر                                      زنؤولددددددددملترزن مللددددددددةرندددددددد  رلةدددددددد  رن  ددددددددمل  ر  لددددددددملب

                                        زن بلةلملويةر زنق ةليةرز ج بيةر  رن  مل .

 

رنتدد   رميمددةرزنفةزادد رز خملضدد ةر  
ك
                              لظدد ز
ك
           لدديرزنقددمللة ر ر  23            اددملورزنددملأ ر    

                     ت  يئتهرتلا راملو ر ر    2221 /   612    اممر

رناآنةرزنا زالرزنن رتنتجرايرهذ رزنفةزا  
ك
                                         لط ز
ك
      

ر حملجةرزالوتم زاربتط يقرل   ر
ك
                             لط ز
ك
                     %راير ملفةرزنل ةزت رر  32     

 

                 جملءرهذزرزيما ز .
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                       فةزا ر املا زترزنةأزيدعر ودملا رزالناازلدملترزنةد فيةربدأ راملدةر  . 2

                                                              ملل ربمملرفيهملرتلكرزن ملا  رنغ  رزنقيم   ربملوتو ملءرزنةأزيعرب  ر

  .Interbank deposits)               زنةملا رز خمللةر)

                                                     فةزا ر قي زأزتر املا زتر لملبملترزالاتممل ر قأزا رز لةز .  . 1

 

                                                    املا زتر فةزا رقهملأزترزيي ز رزنن رتة اهملرجميعرزنةملا ر  . 6

                                          و  زترزن ييرزنن رتة اهملرزنل  ملترزنغفلة.

                                                فةزا ر قي زأزترو  زترز خاي ةربملن ملةرزنل  مللية.  . 2

رلديرزنيدةورزنتدمل  32            يط دقرل د  رز   . 4
ك
              %رزات دملاز
ك
                  ل رنتدملاي ر لد رهددذزر         

                                                     زنقدمللة  ر يلددتم رزن مدد ربدهرندد  ر ددئترود ةزت رر ي ددملأرتط يددقر

                                                %رزات ملازرليرزنيةورزنتملل رالل هملءرزنل ةرزنثملنثة. 2        ل   رز ر

                                                     تحدددد أرأمدددددملاقرتط يدددددقرهدددددذ رزندددددملأ را ددددد رزالمتادددددملءربقددددد زارلدددددير ايددددد ر

        زنملنية.

 

                                                       فةزا ر املا زترزنةأزيعر ودملا رزالناازلدملترزنةد فيةربدأ راملدةر - 2

                                                              مللدددد ربمددددملرفيهددددملرتلددددكرزن ملادددد  رنغ دددد رزنقيمدددد   ربملوددددتو ملءرزنةأزيددددعربدددد  ر

  .Interbank deposits)               زنةملا رز خمللةر)

 

        ز لةز . ر                                            فةزا ر قي زأزتر املا زتر لملبملترزالاتممل ر قأزا  - 1

                                                    املا زتر فةزا رقهملأزترزيي ز رزنن رتة اهملرجميعرزنةملا ر - 6

                                          و  زترزن ييرزنن رتة اهملرزنل  ملترزنغفلة.
 

                                                فةزا ر قي زأزترو  زترز خاي ةربملن ملةرزنل  مللية. - 2

 

 

 

 

                                                  تح أررأمملاقرتط يقرهذ رزنملأ ربق زارلير اي رزنملنية.
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 األسباب املوجبة

 20222022  نة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع مواز 

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

 

   12      املادة 

                                            يستث   ربح التفرغ على األسه  م  ضر بة الدخل.  -   5  

      مووووو  مووووو              1212                  مووووو  املوووووادة مووووو  املوووووادة       55                        تعوووووديل البنووووود تعوووووديل البنووووود     : :                   واألر عوووووو  واألر عوووووو                    الحاديوووووةالحاديوووووة              املوووووادةاملوووووادة

                  وتعديالتووووووووو  وتعديالتووووووووو              72527252  //  44  //    7272            توووووووووار   توووووووووار             766766                                        املرسووووووووووم اإلشوووووووووترا ي رقووووووووو  املرسووووووووووم اإلشوووووووووترا ي رقووووووووو  

                                          )قانو  ضر بة الدخل( )قانو  ضر بة الدخل( 

 ر   366                       لدددددديرزن وددددددةورزيقددددددا زع رامددددددمر ر ر  21         لدددددديرزنددددددملأ ر ر 2 ر    ن  دددددد  ز     ي ددددد  ر

          بحي رية حر                              ت  يئتهر)ممللة رض ي ةرزن   (ر ر    3121 / 4 /  32      تملاي ر

        كمملريل 
 ر                                                   بملوددددددتو ملءرزنلدددددد  ملترزن اجددددددةرقوددددددهمهملر دددددد ربةالددددددةرب دددددد  ت ريخاددددددع

                     نل قدددددددملازت رزنددددددد بحرزندددددددذ ر ر         زيلتقدددددددمل  ر      زنفددددددد زأل ر   اودددددددم ر     ت دددددددملأ  ر      ناددددددد ي ة

                  ايرقوهمهمر د رق د  ر ر                                 يحققهرز  خملررزنط ي ية را  رتف غهم

                         زنل  ملترزنلملهمةرزنتملنية:

                                                 زنلدددد  ملترزنندددد رياددددة رلةضددددةاهملرزنة يدددد رق رز ومل دددد  رتملددددكر -

                             زن قملازترزن نيةر غ  رزن نية.

                                                    زنلددد  ملترزننددد رتت دددملاؤر لدددملطرتجدددملا رزن قدددملازترزن نيدددةر غ ددد ر -

                                زن نيةرق ر لملطرزنتطةي رزن قملا .

        قددددملازتر                                             زنلددد  ملترزنندددد رتتجددددمل ارميمددددةرقلدددةنهملرزنثملبتددددةرلدددديرزن -

                          %رلير ملل رقلةنهملرزنثملبتة.  22

                                                    يلدددتثق رزنددد بحرزنددددذ ريحققدددهرهددددؤالءرز  دددخملررا دددد رتفددد غهمراددددير

                                قوهمهمر  ربقيةرزنل  ملترزنلملهمة.

                                                       تح أرا  رزيمتاملءرأمدملاقرتط يدقرهدذ رزندملأ ربمةجدلرمد زاريةد ار

                اير اي رزنملنية.

 

      تدددددددددددملاي ر ر   366                       لددددددددددديرزن ودددددددددددةورزيقدددددددددددا زع رامدددددددددددمر ر  21              يددددددددددد رق رزندددددددددددملأ ر

                                          ت  يئتددددددهر)مددددددمللة رضدددددد ي ةرزندددددد   ( ررت دددددد اجرضددددددمير ر  21  31 / 4 /  32

                                                            زن ملبرزنثملن رليرذنكرزنقمللة رزنذ ريت دمل  رزناد ي ةرالدىرقيد زأزتر

                                                           اة ارز لدةز رزن قةنددة رفيمدملرق رزن ددملبرز   رل دهريت ددمل  رزنادد ي ةر

                                                 الىرز ابمل رزنتجملايةر زنا ي ةرالىرقابمل رزنتحل   ر

                ز وددددهمرزنندددد رتلددددا ر                                        يدددد رق رز ابددددمل رزنندددد رتنددددتجرادددديرزنتفدددد ألراددددير

ربملننلددددد ةرنلمتفدددددد ألرتخاددددددعرنلاددددد ي ةرالددددددىرز ابددددددمل ر
ك
رتجملايددددددمل

ك
                                         لةضدددددةامل

ك
       

ك
      

           زنتجملاية ر

                                                         يدددد رق رز ابددددمل رزنندددد رتنددددتجراددددديرزنتفدددد ألرادددديرز وددددهمرزنندددد رت ددددد اجر

                                                 ضدددددددددميرز لددددددددددة رزنثملبتدددددددددةرنلمتفدددددددددد ألرتخاددددددددددعرنلاددددددددد ي ةرالددددددددددىرقابددددددددددمل ر

      ( ررر  62                     زنتحل  ر)ض ي ةرزنملأ ر

 ر   366                   ن وددةورزيقدا زع رامددمر    لديرز ر ر  21         لدديرزندملأ ر ر 2                يد رق رزن  د ر

          زنذ رقضيار ر                             ت  يئتهر)ممللة رض ي ةرزن   ( ر    3121 / 4 /  32      تملاي ر

                                 زندددذ ريت دددمل  رتح يددد رزنددد بحرزن دددملتجر ر    3155 / 1                  بمةجددلرزنقدددمللة رامدددمر

                                        ايرزنتف ألرايرزنلهم ر مل ري يرالىرلملريل :

                                                        "يلددددت  رقلددددىرزنفدددد  ربدددد  ر لفددددةرتملددددكرزنلددددهمر ودددد  رزنتفدددد ألرزنف لدددد ر

      ا ه".

               لدديرزنقدمللة رامددمر ر  31                        ءرهددذزرزن  د ربمةجددلرزندملأ ر                  يد رقلدهرتددمرقنغدمل

                                بحي رلة رتلكرزنملأ رالىرلملريل :ر ر    3111 /   252

                                            يستث   ربح التفرغ على األسه  م  ضر بة الدخل.  -   5



  18/1/2022نهائي    

80 

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                         يددد رق رزنهددد  رلددديرقافدددملءرابدددحرزنتفددد ألراددديرز ودددهمرزننددد ريملكهدددملر 

                                                      ز  خملررزنط ي ية ر  رزنلد  ملترزنلدملهمةر دمل رتشدجيعرزنتد ز  ر

                    نلي رزنلة رزنملنية ر         بمل وهمر ت

                                                      ي رت   رق رهذزرزيافملءرنمريؤأرزن تيجةرزنتة مل رل ه 

رلدددديرزنالفدددد  ربملنادددد ي ةرالددددىرزندددد    ر
ك
رك  دددد ز

ك
                                  يدددد رت دددد  رق رادددد أز

ك
      

ك
                 

                                                           زوتغلةزرهذزرزيافملءرربقةد رزن هد برلديرزناد ي ةرالدىرز ابدمل رزنند ر

                                                    تتةجدددددددلرالددددددديهمرا ددددددد رزنتفددددددد ألراددددددديرزن قدددددددملازت ربحيددددددد رامددددددد  زررقلدددددددىر

                                          ترللدددددملهمةريهدددددجلة رزن قدددددملازتربملودددددمهمل رر ا دددددد لملرر          تأوددددديسرقددددد  مل

                                                         ي يدد   رزنتفدد ألرادديرتلددكرزن قددملازتريقةلددة ربددملنتف ألرادديرز وددهمر دد ر

                                                          زنل كةربحي رية حرزنتف ألرنهرزنملنكرزنف ل رنل قملازترق ر ململور

                                                         زن قددملازتربنلدد ةرلددملرتمثلددهرميمددةرز وددهمرلدديرميمددةرزن قددملارلدديرأ  ر

           نلا يبية ر ر                                    ق رتخاعرز ابمل رزن ملتجةرايرذنكرزنتف أل

                         نذنددددددددددددددددددك ردد

                                 ليرزج رز ح رليرزن ه برزنا يب  

                                  ليرقج رز حفملظرالىر قة رز خاي ة 

                 جملءرهذزرزيما ز .
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 -  52      زنملأ ر

  ر
 

                                                         الريحقرال ر مل رز ريحة رالىرت م  ركل رز رجاي رند هيرز رتدأل  ر

                                                      لهددددج رضددددممللةرندددد ييرينددددتجرفةزادددد  رلددددملرنددددمريثبدددد رز الرز رزنادددد ي ةر

                                 زنتةج ةرالىرهذ رزنفةزا رم رو أت.

                                                                 ر مل رت فيذرزن هيرز رزنتأل  ربةزوطةرأ زا رزالج زء رتتةلىرهذ ر

                              نصرزنحةلةر أف هملرزلىرز خاي ة.                              زن  زا رزمتطمل رزنا ي ةرليرزن مل

 

                   مو  املرسووم االشوترا ي     01            تعديل املوادة     : :                   واألر عو  واألر عو                    الثانيةالثانية              املادةاملادة

                             وتعديالت  )قانو  ضر بة الدخل(      7252 / 4 /  72      تار        766    رق  

 

      تددددددددددددددملاي ر ر   366                        لدددددددددددددديرزن وددددددددددددددةورزالقددددددددددددددا زع ررامددددددددددددددمر ر  52           ت دددددددددددددد  رزنددددددددددددددملأ ر

                                             ت  يئتهر)ممللة رض ي ةرزن   (ربحيد رتةد حرركمدملر ر    3121 / 4 /  32

     يل :

                                                         الريحقر  ر مل رق ريحة رالىرت م  ركل رق رجايد رند هيرق رتدأل  ر

                                                  لهدددددج رضدددددممللةرنددددد ييريندددددتجرفةزاددددد  رلدددددملرندددددمريحةددددد رالدددددىرلةزفقددددددةر

                                  لل قةرليرزن  زا رزنا يبيةرزنختةة.

                                                                 ر مل رت فيذرزن هيرق رزنتأل  ربةزوطةرأ زا رزيج زء رتتةلىرهذ ر

                  ف هملرقلىرز خاي ة.                                          زن  زا رزمتطمل رزنا ي ةرليرزن ملنصرزنحةلةر أ

ر  رلددددديرر ددددد  رل دددددمللئتر
ك
                   تلدددددتثق رلددددديرق ادددددملورهدددددذ رزندددددملأ ر  ئفدددددمل
ك
                               

                                                          تدددد م  رزندددد هيرق رزنتددددأل  رزن ملادددد  رنللدددديملازترزنلدددديمل يةر زنة دددد زتر

                                                    زنلدددددك يةرزننددددد رتملكهدددددملرقادددددحملبهملربمةجدددددلرمددددد    ر ددددد ر دددددمل ر مللددددد ر

                                                           زنفةزا رزن ملتجةرانهملرنةلحةرز جهةرزن زا ةر ملض ةرنلاد ي ةرالدىر

    هة.             قابمل رهذ رز ج

                                                        تح أرأمملاقرتط يقرهذ رزنملأ ربق زازترتة اراير اي رزنملنية.

                                                  ندددددملر مللددددد رزنةدددددملا ر زنؤولدددددملترزنملنيدددددةرتقددددد ورتلدددددهيئترلةددددد فيةر

                                                       تلدددددددددليفملترلملنيدددددددددةرقلدددددددددىرابملانهدددددددددملريتمدددددددددملورامليدددددددددملترقددددددددد زءرزنلددددددددديملازتر

                    ز خةةليةربملنتقلي  ر

                                                     نددددددملر مللدددددد رزنؤولددددددملترزنتجملايددددددةرزن تلدددددد ةرقلددددددىرجم يددددددةرللددددددتةاأ ر

                                                   دددد رن  ددددمل رتقددددةورت مليددددملتربيددددعربملنتقلددددي رنابملانهددددملرزنددددذيير         زنلدددديملازتر

                                                   يددددةأ  رقدددد زءرودددديملازترودددديمل يةر ةةلددددية ر تقددددةوربت ظدددديمراقددددةأر

رن لددددددة رندددددد  رهيئدددددددةرقأزا ر
ك
                      تددددددأل  رق راهدددددديرنةددددددمل حهملرتهددددددج ر فقددددددمل
ك
                              

                                         زمنيملتر زن ك ملتر)لةلحةرتهجي رزنليملازت( ر

                                                     نددددددددددملر مللددددددددددد رزنفةزادددددددددد ر زن ملاددددددددددد زتر زييدددددددددد زأزترزن ملتجدددددددددددةرادددددددددديرتلدددددددددددكر

رلددددددددديرقلدددددددددة رزنه دددددددددةرنتلدددددددددكر    زنتلددددددددد
ك
                    هيئتر زنتلدددددددددليفملترت ت ددددددددد رجددددددددداءز
ك
                          

                                                       زنةدملا ر زنؤولددملترزنملنيدةر زنؤولددملترزنتجملايدةرزنددذ ةا رقاددئ  ر

                                                       تخاددعرنادد ي ةرزن ددملبرز   رلددديرمددمللة رضدد ي ةرزندد   ر)زناددد ي ةر

                                                               الدىرز ابدمل رزنتجملايدة( ر تادة ربملنتددملل رتحد رامملبدةرزند  زا رزنادد يبيةر

                         زنختةةر  ر ازا رزنملنية ر

                                                          نددددملر مللدددد راقددددةأرزنتددددأل  رق رزندددد هيرز جملايددددةرالددددىرودددديملازترودددديمل يةر

                                                      ةةلددديةريملكهدددملرق دددخملررا ي يدددة  رالرتدددةف رنلددد  زا رزنادددد يبيةر

                                                     ل طيدملترتددةزا رزنلددقملترزنندد ريتك د هملرقاددحملبرزن ئمددةرنلحةددة ر

                                                        الىرت  ييرلل قرليرتلكرزن  زا رنا م  رزنتأل  رق رزن هي ر

 ل لك،

                 جملءرهذزرزيما ز . ر
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 -   334      زنملأ ر

 

 
 

                                                  الددددددددىرجميددددددددعرزال ددددددددخملررز حقيقيدددددددد  ر زن  ددددددددةي  رزنددددددددذييريتمت ددددددددة ر

                                                    بملافددددملءزترز رزوددددتو ملءزتر مللددددةرلدددديرضدددد ي ةرزندددد   ر كددددذنكرالددددىر

                                         تجملايددددددةرزنندددددد رتتمتددددددعربملافددددددملءرأزاددددددمرامددددددئربملنددددددملأ ر               جميددددددعرزنلدددددد  ملترزن

                                                         ز خملللددةرلدديرهددذزرزن وددةورزالقددا زع  رتقدد يمرزنتةددملايحر زن يمللددملتر

                                                        زنلددد ةيةرزلددددىرزنددد  زا رزنملنيددددةرزنختةددددةر زادددئ رزنددددةةف  رزنختةدددد  ر

                                                    ا دددد رزنطلددددلرالددددىر دددد رميدددد رز رللددددت  رنددددهرائمددددةربتح يدددد رزالامددددمل ر

                      يت ملل رل همرليرزنغ  . ر                                      زالابمل رز رز خلملا رزنت لقةربهمرز ربمي

                                                         د ر ددمل رزنتدأ  رز رزندد فدرتفدد  رالدىرزنخددملنارغ زلدةرمدد اهملرلددير

  .                                        لملين رزنارن   ر  ملمملاةرزنارن   رن  مللية

 

          مووووووووو  املرسووووووووووم      774            تعوووووووووديل املوووووووووادة     : :                   واألر عوووووووووو  واألر عوووووووووو                    الثالثوووووووووةالثالثوووووووووة              املوووووووووادةاملوووووووووادة

                وتعديالتوووووووووو  )قووووووووووانو        7252 / 4 /  72      توووووووووار        766              االشوووووووووترا ي  رقوووووووووو  

             ضر بة الدخل(

 

      تددددددددددددملاي ر ر   366                        لدددددددددددديرزن وددددددددددددةورزالقددددددددددددا زع ررامددددددددددددمر ر  34 3           ت دددددددددددد  رزنددددددددددددملأ ر

                                             ت  يئتهر)ممللة رض ي ةرزن   (ربحيد رتةد حرركمدملر ر    3121 / 4 /  32

     يل :

 

                                                    الددددددددىرجميددددددددعرز  ددددددددخملررز حقيقيدددددددد  ر زن  ددددددددةي  رزنددددددددذييريتمت ددددددددة  

 بمحكووووووووام املووووووووادة 
 
              بئعفوووووووواءات دائمووووووووة عمووووووووال
 
              موووووووو  هوووووووو ا املرسوووووووووم    5                  

       ملءزتر                   ق ربإافددددملءزترق رزوددددتو  ،                              االشووووترا ي، أو عمووووال بقووووواني  خاصووووة

                                     تق يمرزنتةملايحر زن يمللملترزنل ةيةرقلدىر ر ،                    مللةرليرض ي ةرزن   

                                                      زنددد  زا رزنملنيددددةرزنختةدددةر قاددددئ رزنددددةةف  رزنختةددد  را دددد رزنطلددددلر

                                                     الددددددىر دددددد رميدددددد رق رللددددددت  رنددددددهرائمددددددةربتح يدددددد رز امددددددمل ر زيابددددددمل رق ر

                                                  ز خلملا رزنت لقةربهمرق ربميريت ملل رل همرليرزنغ  .ر

                            حقوو  باإلعفووواء سوووواء  وووا  اإلعفووواء                         وعنوود املخالفوووة يفقووود املكلوووف 

.
 
 أو إستثنائيا

 
 دائما

 
             

 
      

 

 

 

 

 
 

ر هميدددددةرزن لةلدددددملترنغمليدددددملترزنتددددد ميقرزناددددد يب رزننددددد ريتادددددمنهملر
ك
                                                    لظددددد ز
ك
    

                                                       زنتةدد يحرزنلدد ة رنلمؤولددملترزنلددتو مل رلدديرزنادد ي ةرالددىرز ابددمل ر

                                                         الرويمملر جهةرت ملللهملرلعرق خملررغ  رلقيمد  رق ر جهدةرزن لةلدملتر

                                  املليددددةرق رياةلددددةزرللددددتخ ل  رندددد  رقكاددددد ر                      زنت لقددددةربملددددتخ ليهملر قل

             ليرلمل لرام  

رهدددؤالءرز  دددخملررالدددىرزينادددازوربتقددد يمرتةددد يحهملر                                                     لددديرقجددد ر دددس 

         زنل ة  ر

 

 ل لك،

                 جملءرهذزرزيما ز . ر
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  4      زنملأ ر

..............               

 

 ر % 4 ر                                              تخاددعرقدد كةرزنهةندد  صرنادد ي ةرودد ةيةرلقطةاددةرلقدد زاهمل ر-  هددد

                                                      لددديرلجمددددة رميمددددةراقودددمملنهملرلاددددملفملرقنيددددهرلدددمل رزال تيددددملطرا دددد لملرالر

                         ن ددددددد  رن  ملليدددددددة.ر يخفددددددددرل ددددددد  ر      لليدددددددة ر ر  22 ر                 يتجدددددددمل ارهدددددددذزرزنجمدددددددة 

     ن ددد  ر ر      لليدددة   ر  52   ر      لليدددة   ر  22 ر                   نلم دددملنصرزنةزم دددةربددد    %ر 6 ر           زناددد ي ةرزلدددى

                  ن دد  رن  ملليددة رالددىر ر      لليددة   ر  52 ر                    نلم ددملنصرزنندد رتتجددمل ا   %ر 2 ر             ن  ملليددة ر زلددى

 ر           ملدددددةرلئيددددد   ر                                        ق رالريت ددددد  رلجمدددددة رزناددددد ي ةرزنلددددد ةيةرزندددددذ ةا 

                                                           ن دد  رن  ملليدددة.رتط دددقرهددذ رزناددد ي ةرالدددىرقدد كةرزنهةنددد  صرزبتددد زءرلدددير

                               ق  رو ةرلملنيةرلهمملر ملل رل اهمل.

    ا دددددددد ر                                           تددددددددؤأ رزنادددددددد زالرزنتةج ددددددددةرالددددددددىرزنلدددددددد كةرأف ددددددددةر ز دددددددد  ر ر-  

                                                  زنتةددددددد يحراددددددديرزالامدددددددمل ر  دددددددئ رزنهلدددددددةرزنحددددددد أ رنددددددده.ر تادددددددمل رزلدددددددىر

                                                        زنا ي ةرغ زلةرم اهملرلةاربمل ناراير  ريةورتأ   رايرزن فع.

 

      44            املووادة املووادة       مو  مو                                          البنودي  ههوووه و هوهالبنودي  ههوووه و هوه            تعووديل تعووديل     : :                   واألر عوو  واألر عوو                    الرابعووةالرابعووة              املوادةاملوادة

                          نظام الشر ات نظام الشر ات         72027202  //  44  //    2626            تار   تار           6565                                              م  املرسوم االشترا ي رق  م  املرسوم االشترا ي رق  

              هولدنغهولدنغ    --                القابضة القابضة 

                       لدديرزن وددةورزالقددا زع رامددمر ر 4      زنددملأ ر ر  لددي ر ر          "هددد"ر ر" " ر    ز     زن  دد ر    دد   ي

رندملر ر–                     لظملورزنل  ملترزنقملباةر    3151 / 4 /  26      تملاي ر ر  62
ك
    هةن  صرر فقمل
ك
            

      يل ر:

 ر                                              تخادددددددعرقددددددد كةرزنهةنددددددد  صرناددددددد ي ةروددددددد ةيةرلقطةادددددددةرلقددددددد زاهمل ر- ه

                                              لدددددديرلجمدددددددة رميمددددددةراقودددددددمملنهملرلاددددددملفملرقنيدددددددهرلددددددمل رزال تيدددددددملطر ر % 2 0

       يخفدددر  .ر       ن  ملليددة ر    ن دد   ر     ليددة   ل ر  22 ر                         ا دد لملرالريتجددمل ارهددذزرزنجمددة 

 ر  52   ر      لليدددة   ر  22 ر                   نلم دددملنصرزنةزم دددةربددد   ر %  26                 ل ددد  رزناددد ي ةرزلدددىر

 ر      لليدددة   ر  52 ر                    نلم دددملنصرزننددد رتتجدددمل ا  ر %  72 ر                  ن ددد  رن  ملليدددة ر زلدددى ر      لليدددة  

 ر                                                          ن د  رن  ملليدة رالدىرق رالريت د  رلجمدة رزناد ي ةرزنلد ةيةرزندذ ةا 

         خمسووو  
 
 مليونووا
 
  .ر     ماليووي        عشوور                             ن دد  رن  ملليددةر ق رالرتقدد راددي        

                                                  قرهدددددذ رزناددددد ي ةرالدددددىرقددددد كةرزنهةنددددد  صرزبتددددد زءرلددددديرق  روددددد ةر   تط ددددد

                       لملنيةرلهمملر ملل رل اهمل.

 ر                                              تددددددؤأ رزناددددددد زالرزنتةج دددددددةرالدددددددىرزنلددددددد كةرأف دددددددةر ز ددددددد  را ددددددد  ر-  

          ر ددددددد ر ددددددددمل ر ر                                       زنتةددددددد يحراددددددديرزالامددددددددمل ر  دددددددئ رزنهلددددددددةرزنحددددددد أ رندددددددده.

                                                     لخملنفدددةرزنلددد كةرنةج ملاهدددملرزناددد يبيةرتط دددقرزنغ زلدددملترزن ةدددةرر

                )مددمللة رزيجدد زءزتر ر    2221 /  33 /  33      تددملاي ر ر  66                     اليهددملر دد رزنقددمللة رامددمر

           زنا يبية(.

 

رنت   رميمةرزن ملةرزنةا ية
ك
                          لظ ز
ك
  ر      

       نذنك

  .       زالما ز         جملءرهذزر
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              لدديرهددذزرزن وددةور ر 1                        كةرزنهةندد  صرق اددملورزنددملأ ر                  دد ر ددمل رلخملنفددةرقدد  

                                                        زالقا زع  رتة حرهذ رزنل كةر ملض ة ربملننل ةرنلل ةرزنند رتمد ر

                                                       فيهددددملرزنخملنفددددة رقلددددملرنادددد ي ةرزندددد   رزنط قددددةرالددددىرقدددد  ملترز لددددةز ر

         %رلددددددديرقلددددددد ر  22                                         زن ملللدددددددةر ددددددد رن  دددددددمل  ريادددددددمل رقنيهدددددددملرغ زلدددددددةرمددددددد اهملر

          مل رزنلدد كةر                 بدمل نارلدديرقلد راقوددم ر 1                           زناد ي ة ر قلددملرنغ زلدةرمدد اهملر

                                                             لاملفملرقنيهرلمل رزال تيملط رالىرق ريةملارزلىرزوتيفملءرزن لصرز الى.

 

 

          موووووو  املرسوووووووم    1            تعووووووديل املووووووادة     : :                   واألر عووووووو  واألر عووووووو                    الخامسووووووةالخامسووووووة              املووووووادةاملووووووادة

             نظووووووووام الشوووووووور ات     7202 / 4 /  26      تووووووووار       65             االشووووووووترا ي رقوووووووو  

       هولدنغ  -        القابضة 

 

      تددددددددددددددددددملاي ر ر  62                       لدددددددددددددددددديرزن وددددددددددددددددددةورزالقددددددددددددددددددا زع رامددددددددددددددددددمر ر 2           ت دددددددددددددددددد  رزنددددددددددددددددددملأ ر

رنملريل : ر      هةن  ص ر–               ملترزنقملباةر        لظملورزنل    3151 / 4 /  26
ك
         فقمل
ك
      

 

              لدديرهددذزرزن وددةور ر 1                                         دد ر ددمل رلخملنفددةرقدد كةرزنهةندد  صرق اددملورزنددملأ ر

             نللدددد ةرزنملنيددددةر        بملننلدددد ةر ر                                زالقددددا زع  رتةدددد حرهددددذ رزنلدددد كةر ملضدددد ة 

                              ناددددد ي ةرزنددددد   رزنط قدددددةرالدددددىرقددددد  ملتر ر                      زننددددد رتمددددد رفيهدددددملرزنخملنفدددددة 

          ةرزنةدددددملفيةر              قابمل هدددددملرزنلددددد ةي         الدددددىر مللددددد ر ر                       ز لدددددةز رزن ملللدددددةر ددددد رن  دددددمل 

 ر     باملئوة    50 ر                     ادمل رقنيهدملرغ زلدةرمد اهمل ي ر                         زنتأتيةرليرجميعر لدملاملاهمل 

  .             زنتةج ةراليهمل ر               ليرميمةرزنا ي ة

 

 

 

 

 

 

                    يدةرقامدمل ريحظد راليهدملر أ                                     ليرقجد راأ رقد  ملترزنهةند  صراديرزنقيدملورب

ر  روةءرفهمرنل يرز حملل  
ك
                        زنقيملوربهملر تفملأيمل
ك
                   

  .       زالما ز         جملءرهذزر ر      نذنك
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  : 6      زنملأ ر

 

 

 

 

                                                   ت فدددؤرزنلددد كةرلددديرضددد ي ةرزنددد   رالدددىرز ابدددمل ر تخادددعربددد الرلدددير

            تلدد أرل ملقدد  ر     ن دد  ر ر      لليددة   ر                             ذنددكرنادد ي ةرودد ةيةرلقطةاددةرمدد اهمل

                   تط قرهذ رزنا ي ةر  .ر           ا ي ةرزن                              زلىرزن زا  رزنملنيةرزنختةةرب

                                                    الىرزنل كةرزبت زءرليرق  رو ةرلملنيةرلهمملر ملل رل اهمل.

 

 

 

          موووووو  املرسوووووووم    6            تعووووووديل املووووووادة     : :                   واألر عووووووو  واألر عووووووو                    السادسووووووةالسادسووووووة              املووووووادةاملووووووادة

             نظووووووووام الشوووووووور ات     7202 / 4 /  26      تووووووووار       64             االشووووووووترا ي رقوووووووو  

         أوف شور   -                         املحصور نشاطها خار  لبنا  

 

      تدددددددددددددددددملاي ر ر  64    امدددددددددددددددددمر                    لددددددددددددددددديرزن ودددددددددددددددددةورزالقدددددددددددددددددا زع رر ر 6           ت ددددددددددددددددد  رزندددددددددددددددددملأ ر

    ق  ر ر-                                      لظددملورزنلددد  ملترزنحةدددةار لددملاهملر دددملاجرن  دددمل ر    3151 / 4 /  26

رنملريل ر:
ك
         قةار فقمل
ك
         

 

                                                   ت فدددؤرزنلددد كةرلددديرضددد ي ةرزنددد   رالدددىرز ابدددمل ر تخادددعربددد الرلدددير

     ليووووووورة        ماليوووووووي   ة     عشووووووور  ر                             ذندددددددكرناددددددد ي ةروددددددد ةيةرلقطةادددددددةرمددددددد اهمل

                                    . (.ر تط دددددددددددقرهدددددددددددذ رزناددددددددددد ي ةرالدددددددددددىرزنلددددددددددد كةر    70        000.000. )

                    يةرلهمملر ملل رل اهمل.                     زبت زءرليرق  رو ةرلملن

 

 

 

 

 

 

 

 

رنلتةوعر  رلطدمل رز امدمل ر    
ك
رنت   رميمةرزن ملةرزنةا يةر لظ ز

ك
                       لظ ز

ك
                                

ك
    

                                                  زننددددددد رودددددددمحرنلددددددد  ملترز   رقدددددددةارت ملايهدددددددملربمةجدددددددلرنقدددددددمللة رامدددددددمر

31  / 2225       

 

  .       زالما ز         جملءرهذزر ر      نذنك
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                                                     ت فدددددددؤرقلةددددددد ةرز ابدددددددمل رزننددددددد رتةااهدددددددملرزنلددددددد  ملترلددددددديرزناددددددد ي ةرالدددددددىر

                                                          قي زأزتراة ارز لةز رزن قةنة ر ت فؤرزنل  ملترليرزنا ي ةرالىر

                                                               اة ارز لةز رزن قةنةرزنا ت ةرالىرقي زأزاهملر املاد زاهملرزن ملتجدةرادير

                                        مل ر تلكرزنا ت ةرالدىرزنفةزاد رزنند رتد ف هملر                      تةةيارقلةزنهملر ملاجرن  

                                                     قلددددددىرق ددددددخملررل  ددددددةي  رق را ي يدددددد  رلقيمدددددد  ر دددددد رز خددددددملاج ر كددددددذنكر

                                                        ت فدددؤرزنلددد كةرلددديرزناددد ي ةرالدددىرزن دددملنصرزننددد رتددد ف هملرقلدددىرق دددخملرر

                                                          ل  ددةي  رق را ي يدد  ر ددملاجرن  ددمل  رنقددملءر دد لملترتددؤأ ر دد رز خددملاج ر

         زن دددمللل  ر                                              كمدددملرت فدددؤرلددديرزناددد ي ةرالدددىرا زتدددلر قجدددةارزنلدددتخ ل  ر

                                             كمملرت فؤرقوهمرزنل كةر للدملهميهملرلديرجميدعرضد زالر ر            رز خملاج 

                                                  زاللتقمل ر زياتر زن وةورزن ت طةربهملرليرق رلة ر ملل .

 

 

                   م  املرسووم االشوترا ي    4            تعديل املادة     : :                   واألر عو  واألر عو                    السابعةالسابعة              املادةاملادة

                    نظووووووووام الشوووووووور ات املحصووووووووور     7202 / 4 /  26      تووووووووار       64    رقوووووووو  

         أوف شور   -                  نشاطها خار  لبنا  

 

                             لددددددددددددددددددددديرزن ودددددددددددددددددددددةورزالقدددددددددددددددددددددا زع رامدددددددددددددددددددددمرتدددددددددددددددددددددملاي ر ر 4           رزندددددددددددددددددددددملأ ر  ت ددددددددددددددددددددد

    ق  ر ر-                                      لظملورزنل  ملترزنحةةار لملاهملر ملاجرن  مل ر    3151 / 4 /  26

رنملريل :
ك
        قةار فقمل
ك
         

 

                                                          ت فؤرقلةد ةرز ابدمل رزنند رتةااهدملرزنلد  ملترنلاد ي ةرالدىرقيد زأزتر

                                                  اة ارز لددددددددةز رزن قةنددددددددة ر ت فددددددددؤرزنلدددددددد  ملترلدددددددديرزنادددددددد ي ةرالددددددددىر

                                    ددددةرالددددىرقي زأزاهددددملر املادددد زاهملرزن ملتجددددةر                         اة ارز لددددةز رزن قةنددددةرزنا ت

                                                          ادديرتةةيددارقلةزنهددملر ددملاجرن  ددمل ر تلددكرزنا ت ددةرالددىرزنفةزادد رزنندد ر

                                                      تدددد ف هملرقلدددددىرق ددددخملررل  دددددةي  رق را ي يدددد  رلقيمددددد  ر دددد رز خدددددملاج ر

                                                          كددذنكرت فددؤرزنلدد  ملترلدديرزنادد ي ةرالددىرزن ددملنصرزنندد رتدد ف هملرقلددىر

   أ ر                                                   ق ددخملررل  ددةي  رق را ي يددد  ر ددملاجرن  ددمل  رنقدددملءر دد لملترتدددؤ 

                                                ددددددددددد رز خدددددددددددملاج ركمدددددددددددملرت فدددددددددددؤرلددددددددددديرزناددددددددددد ي ةرالدددددددددددىرا زتدددددددددددلر قجدددددددددددةار

                              زنلتخ ل  رزن مللل  ر  رز خملاج.

 

 

 

                                                      بمددددملرقلددددهرلدددديرغ دددد رزن دددد ارتمي ددددارقدددد  ملترز   رقددددةارادددديرغ  هددددملرلددددير

                                               زنلددددددددددد  ملترزنلدددددددددددملهمةر ددددددددددد روددددددددددديمل رفددددددددددد  راودددددددددددةورزاللتقدددددددددددمل ر زياتر

                      زن وةورزن ت طةربهمل 

 

 ل لك،

                 جملءرهذزرزيما ز . ر
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                                               تدددددددددؤأ رزنادددددددددد زالرزنتةج ددددددددددةرالددددددددددىرزنلددددددددد كةرأف ددددددددددةر ز دددددددددد  را دددددددددد ر

                                                  زنتةددددد يحرادددددديرزالامددددددمل ر  ددددددئ رزنهلددددددةرزنحدددددد أ رندددددده.ر تاددددددمل رزلددددددىر

           يةورتأ   . ر                                   زنا ي ةرغ زلةرم اهملرلةاربمل ناراير  

 

 

 

                   موو  املرسوووم االشووترا ي    2            تعووديل املووادة     : :                   واألر عووو  واألر عووو                    الثامنووةالثامنووة              املووادةاملووادة

                    نظوووووووووووام الشووووووووووور ات املحصوووووووووووور     7202 / 4 /  26      توووووووووووار       64    رقووووووووووو  

         أوف شور   -                  نشاطها خار  لبنا  

 

                             لددددددددددددددددددددديرزن ودددددددددددددددددددددةورزالقدددددددددددددددددددددا زع رامدددددددددددددددددددددمرتدددددددددددددددددددددملاي ر ر 1           ت ددددددددددددددددددددد  رزندددددددددددددددددددددملأ ر

    ق  ر ر-                                      لظملورزنل  ملترزنحةةار لملاهملر ملاجرن  مل ر    3151 / 4 /  26

 
ك
 قةار فقمل
ك
         نملريل ر: ر        

 

                                               تدددددددددؤأ رزنادددددددددد زالرزنتةج ددددددددددةرالددددددددددىرزنلددددددددد كةرأف ددددددددددةر ز دددددددددد  را دددددددددد ر

          ر دددددددد ر ددددددددمل ر  .ر                                      زنتةددددددد يحرادددددددديرزالامددددددددمل ر  دددددددئ رزنهلددددددددةرزنحدددددددد أ رنددددددده

                                                     لخملنفدددةرزنلددد كةرنةج ملاهدددملرزناددد يبيةرتط دددقرزنغ زلدددملترزن ةدددةرر

                )مددمللة رزيجدد زءزتر ر    2221 /  33 /  33      تددملاي ر ر  66                     اليهددملر دد رزنقددمللة رامددمر

            زنا يبية(.ر

 

 

 

 

 

رقلددددىرق 
ك
       لظددد ز
ك
                                             مدددمللة رزيجدددد زءزترزنادددد يبيةر  ددد رزنغ زلددددملترزنتةج ددددةر ر    

                                        الىرزنخملنفملترزنن ري تكبهملرزنالفة ر ملفة 

 

 ل لك،

                 جملءرهذزرزيما ز . ر
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              لددددددددديرهدددددددددذزرزن ودددددددددةور ر 2                             مل رلخملنفدددددددددةرزنلددددددددد كةر  ادددددددددملورزندددددددددملأ ر     ددددددددد ر ددددددددد

                                                         زالقدا زع  رتةدد حر ملضد ةربملننلدد ةرنللد ةرزنندد رتمد رفيهددملرزنخملنفددةر

                                                      ناددددد ي ةرزنددددد   رزنط قدددددةرالدددددىرقددددد  ملترزاللدددددةز رزن ملللدددددةر ددددد رن  دددددمل ر

  .               ليرميمةرزنا ي ة ر     بملنئة ر  22 ر                       لاملفملرقنيهملرغ زلةرم اهمل

 

 

 

 

          مووووو  املرسووووووم     70             تعوووووديل املوووووادة    : :                   واألر عوووووو  واألر عوووووو                    التاسوووووعةالتاسوووووعة              املوووووادةاملوووووادة

     نظوووووووووووووووووووام     7202 / 4 /  26      توووووووووووووووووووار       64             االشوووووووووووووووووووترا ي رقووووووووووووووووووو  

    أوف   -                                 الشوووووووور ات املحصووووووووور نشوووووووواطها خووووووووار  لبنوووووووووا  

     شور 

 

                             لددددددددددددددددددددديرزن ودددددددددددددددددددددةورزالقدددددددددددددددددددددا زع رامدددددددددددددددددددددمرتدددددددددددددددددددددملاي ر ر  32           ت ددددددددددددددددددددد  رزندددددددددددددددددددددملأ ر

    ق  ر ر-                                      لظددملورزنلددد  ملترزنحةدددةار لددملاهملر دددملاجرن  دددمل ر    3151 / 4 /  26

رنملريل ر:
ك
         قةار فقمل
ك
         

 

             يرهدددددددددذزرزن ودددددددددةور لددددددددد ر 2                                  ددددددددد ر دددددددددمل رلخملنفدددددددددةرزنلددددددددد كةر  ادددددددددملورزندددددددددملأ ر

             نللدددد ةرزنملنيددددةر        بملننلدددد ةر ر       ملضدددد ة  ر          هددددذ رزنلدددد كة ر              زالقددددا زع  رتةدددد ح

                              ناددددد ي ةرزنددددد   رزنط قدددددةرالدددددىرقددددد  ملتر ر                      زننددددد رتمددددد رفيهدددددملرزنخملنفدددددة 

                        قابمل هدددددملرزنلددددد ةيةرزنةدددددملفيةر         الدددددىر مللددددد ر ر                       ز لدددددةز رزن ملللدددددةر ددددد رن  دددددمل 

 ر     باملئوة    50 ر                     ادمل رقنيهدملرغ زلدةرمد اهمل ي ر                         زنتأتيةرليرجميعر لدملاملاهمل 

  .             زنتةج ةراليهمل ر   ة             ليرميمةرزنا ي

 

 

 

 

 

ر  روةءرفهمرنل يرز حملل  
ك
                        تفملأيمل
ك
       

  .       زالما ز         جملءرهذزر ر      نذنك
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  ر-  22      زنملأ ر

 

                    ملل رزن دددد ر ةيةددددملرنهدددددذ ر                                 يددددؤأ رزن وددددمربط يقدددددةرقنةددددمل رزنطددددملتعرزنددددد

                                                      زنغمليدددة رلدددملرندددمريددد يرزنقدددمللة رلددد ز ةرالدددىر جدددةبرزاتمدددملأرا يقدددةر

                          لددددملريليهددددمل رق رالددددىرزنلددددممل ر ر  24                              ق دددد  رلدددديرزنطدددد  رزن ي ددددةر دددد رزنددددةزأر

            بملاتمملأهمل.ر

              / . .لئتملرزنار      222222                                  ق طرق رالرتتجمل ارميمةرزن ومرزنتةجل/

    دددددد ر                                                    ن ددددد  رن  ملليدددددة ر  ددددد رهددددددذ رز حدددددمل  ريتةجدددددلرتلدددددد ي رزن ودددددمرلقددددد زر

                                                      لددددد ملأيقرزنملنيدددددةربمةجدددددلرق زلددددد رمددددد درلدددددملأا راددددديرزنددددد  زا رزنملنيدددددةر

                                                          زنختةددةر دد رزنحملفظددملترق رادديرزندد  زا رزن قملايددةرزنندد رزوددتم  رقلددىر

                                                           زن قدد ربمدددملر ددد رذنددكرزناملتدددلرزن قملايدددةرزن مل لددةرق راددديرزنحتلددد   ر ددد ر

                                               ق رايرلةلحةرتهجي رزنليملازتر زالنيملترزنن رزوتم  ر           ز مايةر

                                             رذنكرزناملتلرزنتملت ةرنلمةلحة رالىرز ري اجر ر                 زلىراق رزن يعربممل

                                                  اودددددددمرزنطدددددددملتعرزندددددددملل رضدددددددميرزلددددددد رزنقددددددد درزنددددددد ظمرالودددددددتيفملءراودددددددةور

                     زنتهجي ر اوةورزنل  .

 

 

                       مووو  املرسووووم االشوووترا ي رقووو      20            تعوووديل املوووادة     : :                 الخمسوووو  الخمسوووو                املوووادةاملوووادة

                         )قانو  رس  الطاب  املالي(      7241 / 0 / 5      تار       41

 

 ر    3142 / 5 / 2      تدددملاي ر ر  42                       لدديرزن ودددةورزالقددا زع رامدددمر ر  22           ت دد  رزندددملأ ر

 :                      عرزنملل (رنتة حركمملريل                 )ممللة راومرزنطملت

                                           يؤأ راومرزنطملتعرزنملل ربإ   رزنط  رزنتملنية: ر-  22      زنملأ ر

رنهددذ رزنغمليددة ر ر-
ك
              ادديرا يددقرقنةددمل رزنطةزتددعرزنملنيددةرزن دد  ر ةيةددمل
ك
                                        

                                                      الدددىرق رالرتتجدددمل ارميمدددةرزن ودددمرزنتةجدددلرالدددىرزنةدددكرق رزنكتملبدددةر

                                             . .ر بملودددددددددتو ملءرز حدددددددددملالترزننددددددددد ريددددددددد يرفيهدددددددددملرزنقدددددددددمللة ر ر       222.222

                                  ىرزاتمملأرا يقةرق   رنتل ي رزن وم.        ل ز ةرال

                                                 بةزودطةررالترزنةودمرند  رز  ددخملررزند  يرنهدمربملوددتخ زلهملر ر-

ر  اددددددددملورهددددددددذزرزنقددددددددمللة  رالددددددددىرق رالرتتجددددددددمل ارميمددددددددةرزن وددددددددمر
ك
                                                فقددددددددمل
ك
    

       . .ر           222.222.222

ددملبرزن دد  رادديرزنةدداة ر زيودد ملأرزنندد ري ظمةنهددملرق ر ر-                                                         لقدد زرندد  ركت 

                 الددىرز رتدد اجرميمدددةر                                      يةددملأمة راليهددمل ر لهمدددملربلغدد رميمددةرزن ودددم.ر

                                                     اومرزنطملتعرزنملل رضميرزييةمل رزنذ رية ا رزناملتلرزن   .

 

 

                                أ  رزن ملنمرهةرنلتخفيارليرزاتمملأر                         ق رزنتةجهرزن ملورن  رل ظمر

                                                           زنطةزتدددعرزنةاميدددةرزنتقلي يدددةر زودددت  زنهملربطددد  رزكاددد ر  ز دددةر تطدددةار

                                                     بمددددددملريلدددددده رالددددددىرزنددددددةزا   رامليددددددملترتلدددددد ي راوددددددةورزنطةزتددددددع.ربمددددددملر

                                                      يلدددددددمحربملالودددددددتفملأ رلددددددديرزنتقددددددد ورزنتك ةندددددددة  رر لةزك دددددددةرزنتق يدددددددملتر

         ز ح يثة.

رنل ةدددةررزنقمللةليددةرز حملنيدددةرفددإ راددد  رزنتلدد ي 
ك
                                           فقددمل
ك
       لحةدددةا ر ر     

                                                 بملنلةدددددددددقر زنتلددددددددد ي رزن قددددددددد  رنددددددددد  رلددددددددد ملأيقرز خاي دددددددددةر ددددددددد رت ددددددددددر

                                         ز حملالت رربمليضملفةرزلىرقوتخ زوررالترزنةوم.ر

                                                        مدد رةهدد ترلددؤ  زر ملجددةرللحددةرزلددىرزبتاددملارزوددملنيلرتلدد ي رن وددةور

                                                       زنطةزتدددددعرالرتلدددددتلاور ادددددةارزنالفددددد  رزلدددددىرزنددددد  زا رزن ودددددميةرتلدددددا ر

    الدددددددددىر ر                                           يدددددددددؤأ رزلدددددددددىر ددددددددد  ترزاأ مللدددددددددملتريندددددددددتجرانهدددددددددملرلخدددددددددملا رادددددددددحية

                   زنةزا   ر زنةةف  .

                                                        يدددد رز رلهلددددةرز خملددددةرزيددددملورامدددد ررنتلدددد ي راوددددمرزنطددددملتعرزنددددملل ر

                                                     تلتةجلرتةف  ر وملا رتل ي رو ي ةر  ليطةر لتمل ةرأزاممل.ر

 

 ل لك،

                 جملءرهذزرزيما ز . ر
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                                                              ئفملرن يرزنفقد  رزنلدملبقة رت ت د را ديرزن  دملءرز رزادملأ رزن  دملءرز ر

                                                           زضددملفةرالددىرب ددملء رزنندد رزوددتة  رانهددملراوددمرزنطددملتعرزنددملل رنةددقملرم دد ر

                                             لة ر  ملل رميمتهرتاي رايرلملان رزنارن د  رللد أ ر             ل  ارهذزرزنقمل

                                 الريتةجلراليهملرز راومرز رغ زلة.

 

 

ر  رل ملأيقرزنملنيةرقذزرتجمل اترميمدةرزن ودمر ر-
ك
                                        لق ز
ك
     . ر ر       222.222    

                                                        ذنددكربمةجددلرق زلدد رمدد درلددملأا رادديرزندد  زا رزنملنيددةرزنختةددةر دد ر

                                                             زنحملفظملترق رايرزن  زا رزن قملايدةرزنند رزودتم  رقلدىرزن قد ربمدملر د ر

      ق راير                                                     زناملتلرزن قملايةرزن مل لةرق رايرزنحتل   ر  رز مايةر ر   ذنك

                                                       لةددلحةرتهددجي رزنلدديملازتر زمنيددملترزنندد رزوددتم  رقلددىراقدد رزن يددعر

                                                          بمددملر دد رذنددكرزناملتددلرزنتملت ددةرنلمةددلحة رالددىرق ريدد اجراوددمرزنطددملتعر

                                                     زنددملل رضددميرقلدد رزنقدد درزندد ظمرالوددتيفملءراوددةورزنتهددجي ر اوددةور

    .                       زنل  ر اوةورقجملازترزن م

                                                       بمةجلرقق ملازترتل ي ريتمرزاتمملأهملرليرجملللر ازا رزنملنية. ر-

                         فقدملرنلطد  ر زمنيدملترزنند ر رe-stamp                         بمةجلراملتعرلدملل رزنكا   د ر ر-

                      ت تم هملر ازا رزنملنية.

                                                    تحددددد أرأمدددددملاقرتط يدددددقرهدددددذ رزندددددملأ  را ددددد رزيمتادددددملء ربمةجدددددلرمددددد زار

                     ية اراير اي رزنملنية.
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  ر-  23      زنملأ ر

 

 

 

                                                     تحددددددددد أربقددددددددد زارلدددددددددير ايددددددددد رزنملنيدددددددددةركميدددددددددملترزنطةزتدددددددددعرزنملنيدددددددددةرزنمكدددددددددير

                                                                قل زاهمل ر فئملاهملر ققاملنهمل ر زن مملبةرالىرا ملا هملر تملاي ر ض هملر  ر

  .        زنت ز   

 

 

          موووووووو  املرسوووووووووم     27            تعووووووووديل املووووووووادة     : :                                   الحاديووووووووة والخمسووووووووو  الحاديووووووووة والخمسووووووووو                املووووووووادةاملووووووووادة

                    وتعديالتوووووو  )قووووووانو  رسوووووو        7241 / 0 / 5       تووووووار      41             االشووووووترا ي رقوووووو  

              الطاب  املالي(

 

 ر    3142 / 5 / 2      تدددملاي ر ر  42                       لدديرزن ودددةورزالقددا زع رامدددمر ر  23           ت دد  رزندددملأ ر

                                                   ت  يئتهر)ممللة راومرزنطملتعرزنملل (رنتة حركمملريل :ر

                                                      يدددددتمرتحادددددد  ر بيدددددعرزنطةزتددددددعرزنةاميدددددةرزنئلددددددقةربإ ددددد  رزنطدددددد يقت  ر

           زنتملنيت  :

 

                       ملترزنمكيرقل زاهملرلنهمل ر                                اةزتعرل   رلل قملريتمرتح ي رزنكمي - 3

                                                                فئملاهددملر ققدداملنهمل ر زن مملبددةرالددىرا ملا هددملر تددملاي ر ضدد هملر دد رزنتدد ز  ر

                                بمةجلرم زارية اراير اي رزنملنية.
 

                      يدددتمرزيوتحةدددمل راليهدددملرلدددير رe-stamps                      اةزتدددعرلملنيدددةرزنكا  ليدددةر - 2

                                                    رالتر مللدددددةريدددددتمرزناددددد  ييربا كيبهدددددملر قلدددددة رزودددددتخ زلهمل ر قدددددا ر

                       ارية اراير اي رزنملنية.                            زنطةزتعر لةزلفملاهملربمةجلرم ز

 

                                                       تحفار قة ربملاةرزنطةزتدعرزنةاميدةرز حمللدل  رالدىرتد  ييرببيدعر

                                                            زنطةزتعربتملاي ر ل رهذزرزنقمللة رلدير لد ةرلديرميمدةرز ج ملندةرزنند ر

                                 يحة راليهملربملاةرزنطةزتعرزن ممية.

 

                                                      تح أرأمملاقرتط يقرهذ رزنملأ ربق زارية اراير اي رزنملنية.

 

                          لديرمدمللة راودمرزنطدملتعرزندملل ر ر  22     ندملأ ر                          ي رزلدهرتدمرزماد ز رت د ي رز

         كأ ددددددد راددددددد  ر رE-STAMPS                                  نللدددددددممل ربملاتمدددددددملأرزنطةزتدددددددعرزالنكا  ليدددددددةر

                                                           تل ي رزن وم.ر ربمملرز رهذ ررزنطةزتدعرهد را دملا راديراةزتدعر اميدةر

                                                       فةايدةرلط ةادةرزنكا  ليدملربةزودطةرزجهدا ر مللدةر  يثدةر لتطدةا ر

    دد ر ر                                                     ل تمدد  رر دد ركث دد رلدديرزندد    ر هددذزرزنلددا رلدديرزنطةزتددعريلددملا 

                                                    تةف  هددددددملرنلمالفدددددد  ربط يقددددددةرزودددددده ر زودددددد   ر يلددددددملهمر دددددد رتخفدددددديدر

                                                لفقملترا ملاةر تخاييرزنطةزتعرزنةاميةرزن   رلل قمل 

                                                    يددددد رز رقودددددتخ زورهدددددذزرزن دددددة رلددددديرز جهدددددا ريلدددددتلاور ضدددددعرلدددددير

                                                    مددددددددمللة  رنتح يدددددددد رز جهددددددددةرلددددددددمل  ةرزنةددددددددئ يةربددددددددملنا  ييربا كيبهددددددددملر

        ندددد رودددديتمر                                               قوددددتخ زلهملر قددددا ر لةزلددددفملترزنطةزتددددعرزالنكا  ليددددةرزن

                               زالوتحةمل راليهملرليرهذ رزالجها .ر

                                             بملادددددةرزنطةزتدددددعرزنةاميددددددةرز حمللدددددل  رالدددددىرتددددد  ييرببيددددددعر          يددددد رق ر

                                                  يمكديرق رياةلدةزرمد رزناالدةزرب فقدملترلتيجدةر ةدةنهمرالدىر ر       زنطةزتع

                                                      هدذزرزناد  ييركلدد زءرلادمل رنمملاوددةرقامدملنهم رلمددملريقتيد  ر فددار

                               قهمرلير ل ةرليرميمةرز ج ملنة 

 

                 جملءرهذزرزالما ز .
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

  ر-  22      زنملأ ر

 

                                       ت مل رزنطةزتعرزنملنيةرليرز جمهةاربةزوطة:

 

 

 

                                               زن ملاةرزنجملايير فقملرال املورهذزرزن وةورزالقا زع . ر- 3

 

 

 

                                          أيقرق رزندددددةةف  ر ددددد رزالأزازتر زنؤولدددددملترزن مللدددددةر           زل دددددملءرزنةددددد مل ر- 2

                                                ذنكر  رز حملالترزنن رتح أربق زارلير اي رزنملنية.

 

                                                      رالتر دد رزالأزازتر زنؤولددملترزن مللددةر  دد رق رل زكددارز دد   رالددىر ر- 1

       لدددديرهددددذزر ر  26                                             ق رالرتتجددددمل ار لدددد ةرز ج ملنددددةرتلددددكرزنحدددد أ ر دددد رزنددددملأ ر

               أر تددد ظمرزلدددةنهملر                                        زن ودددةورزالقدددا زع  ر ذندددكر ددد رز حدددملالترزننددد رتحددد 

                      بق زارلير اي رزنملنية.

 

          مووووووووو  املرسووووووووووم     22            تعوووووووووديل املوووووووووادة     : :                                   الثانيوووووووووة والخمسوووووووووو  الثانيوووووووووة والخمسوووووووووو                املوووووووووادةاملوووووووووادة

                    وتعديالتوووووو  )قووووووانو  رسوووووو        7241 / 0 / 5      تووووووار       41             االشووووووترا ي رقوووووو  

              الطاب  املالي(

 

 ر    3142 / 5 / 2      تدددملاي ر ر  42                       لدديرزن ودددةورزيقددا زع رامدددمر ر  22           ت دد  رزندددملأ ر

 :                                       )ممللة راومرزنطملتعرزنملل (رنتة حركمملريل

 

"رليرز جمهةاربةزوطة:
ك
                    ت مل رزنطةزتعرزنملنيةر"زن   رلل قمل
ك
                                 

 

                                               زن ملاددددددددددددةرزنجددددددددددددملايير فقددددددددددددملر  اددددددددددددملورهددددددددددددذزرزن وددددددددددددةورزالقددددددددددددا زع  ر - 3

                                                       زنؤولدددددددملترزنت ملمددددددد  رلدددددددعرزن  ندددددددةرزنل  ملليدددددددةرالودددددددتيفملءرزناددددددد زالر

          زن وةو.

 

                                                     قل دددددملءرزنةددددد ملأيقرق رزندددددةةف  ر ددددد رزيأزازتر زنؤولدددددملترزن مللدددددةر - 2

                           تح أربق زارلير اي رزنملنية.                     ذنكر  رز حملالترزنن ر

 

                                                      رالتر د رزيأزازتر زنؤولددملترزن مللدةر  دد رق رل زكدارق دد   رالددىر - 1

       لدددديرهددددذزر ر  26                                             ق رالرتتجددددمل ار لدددد ةرز ج ملنددددةرتلددددكرزنحدددد أ ر دددد رزنددددملأ ر

                                                       زن ودددةورزالقدددا زع  ر ذندددكر ددد رز حدددملالترزننددد رتحددد أر تددد ظمرقلدددةنهملر

                      بق زارلير اي رزنملنية.

 

 
 

                ن  دددددددددددخملررزنط ي ددددددددددد  ر                             يددددددددددد رق رزنددددددددددد يرز حدددددددددددملل ريلدددددددددددمحرفقددددددددددد ر

                                                       بمل حةددددددة رالددددددىرتدددددد  ييرببيددددددعرزنطةزتددددددعرزنملنيددددددة ر بملنتددددددملل رالريمكددددددير

                                                   نلمؤولددددددددددملترزنت ملمدددددددددد  رلددددددددددعرزن  نددددددددددةرزنل  ملليددددددددددةريوددددددددددتئور تلددددددددددليمر

                                                  زن دددمللئتر مددد درزناددد زالر زن ودددةورز حةدددة رالدددىرتددد  يي.رلدددعر

                                                  زن لددددمرز رهددددذ رزنؤولددددملترتلددددتخ وركميددددملترضددددخمةرلدددديرزنطةزتددددعر

                            ط رنلدددددد زئهملرلددددديرادددددد  ر ملنددددد رن يددددددهر                       الدددددىرل دددددمللئترزنددددددةزا    رتاددددد

                    ت  ييرببيعرزنطةزتع.

                                                       يددددددد رز رتدددددددةزف رزنطةزتدددددددعرنددددددد  رز جهدددددددملترزندددددددذ ةا رريلددددددده رزلجدددددددملار

                                                   زن ددددددمللئترالددددددىرزنددددددةزا   ر يلددددددملا ر دددددد رتقدددددد يمرز خدددددد لملتربةددددددةا ر

            زفا ر زو   

 

                 جملءرهذزرزالما ز .
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 األسباب املوجبة

 20222022  وازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع م

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

 

  :  62      املادة 

7 - ....     

2 - ....     

2 - ...    

6 - ...    

5 - ....     

                                             يمكير ادحملبرزنؤولدملتر زنلد  ملترتأأيدةراودمرزنطدملتعر - 4

                                                   زندددملل رزنقطدددة رلقددد زراددديرزنفدددةزت  رزن ممدددةرزننددد ريةدددد ا نهملر

                       م  ر ض هملر  رزالوت ممل .

 

   موووو      62         موووو  املووووادة    4     فقوووورة         تعووووديل ال    : :                                   الثالثووووة والخمسووووو  الثالثووووة والخمسووووو                املووووادةاملووووادة

                وتعديالتوو  )قوووانو        7241 / 0 / 5      تووار       41                    املرسوووم االشووترا ي رقووو  

                  رس  الطاب  املالي(

 

      تدملاي ر ر  42                       ليرزن وةورزالقدا زع رامدمر ر  61         ليرزنملأ ر ر 4            ت   رزنفق  ر

                                                  ت  يئتهر)ممللة راومرزنطملتعرزنملل (رنتة حركمملريل : ر    3142 / 5 / 2

 

                             زارفةزت  ر قيةملالتر قق ملازتر                            الىر ملفةرزنالف  رزنلال  ربإل ر–   4

                                                         أزا دةر ل ي دةرق ريلدد أ زراودمرزنطدملتعرزنددملل رزنقطدة رزنتةجدلراددير

                                                          زنفددددةزت  ر زييةددددملالتر زيقدددد ملازترزن زا ددددةر زن ي ددددةرزنندددد ريةدددد ا نهملر

ر ر  32                                                   قه يملر ق ريتق لةزربتةملايحرقه يةرقنكا  ليةر ئ رلهلةر
ك
 يةلمل
ك
    

                زا رزنملنيددةرنهدددذ ر                                            لدديرزل هددملءرزنلددده رزن قدد  ربمةجددلرلمدددملذجرتادد هملر ا 

        زنغملية.

 

رليرق  رزنفة رزنذ ريل رزنفةد ر                             ك                             تط قرق املورهذ رزنفق  رزبت زءك

                            زنذ رينل رفيهرهذزرزنقمللة .ر

 

                                                     تحدددد أرأمددددملاقرتط يددددقرهددددذ رزنفقدددد  ر را دددد رزيمتاددددملءربمةجددددلرمدددد زار

                     ية اراير اي رزنملنية.

 

 
 

                                                           ي رز رزنتل ي رزنل قرن ومرزنطملتعرزنملل رزنقطدة راديرزنفدةزت  ر

                                                   يةددملالتر زنلدددت  زترزنممل لددةري تدددلرالدددىرزنؤولددملترأفدددعرل دددملنصر     زال 

                                                          م  رز زنهدملر يلدتةجلرلتملت دةرأميقدةرلديرجمللبهدملر لديرجمللدلرزيأزا ر

                                                      نئاددددد زأرزننددددد رتدددددمرزنتلددددد ي رانهدددددملر ي فدددددعرز تمملنيدددددةر ةدددددة رق طدددددملءر

                    زنت   رنلغ زلملت ر

                                                        يددد رز رزنتةددد يحرزالنكا   ددد ر امليدددملترزنتلددد ي رزن قددد  رن ودددمر

                                                   راديرزنفدةزت  ر زاليةدملالتر لدملرقدملبههملريد يحرزنالفد  رلدير           زنطملتعرزنملل

                                                       ا دددملءرزن حددد راددديرزنطةزتدددعرزنةاميدددةر لددديرادددلءرتخاينهدددملر زال تفدددملظر

                                                         بهدددددمل ركمدددددملريدددددةف رالدددددىرزالأزا رتادددددملنيارزنط ملادددددةر زنتخدددددايي ر يلدددددملا ر

                                          زن  زا رزنملنيةر  رل زم ةراحةرتل ي رزن وم 

 

                 جملءرهذزرزالما ز .
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 األسباب املوجبة

 20222022  ت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العامللتعديال 

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                            إعفووووواء املؤسسوووووات والشووووور ات التوووووي     : :                                   الرابعوووووة والخمسوووووو  الرابعوووووة والخمسوووووو                املوووووادةاملوووووادة 

                                                      تسشوووووم أو التوووووي يوووووت  تمديووووود أجلهوووووا فوووووي أي مووووو  السوووووجلي  التجووووواري 

           لي ملوودة ثووال                                              واملوودني بعوود نشوور هوو ا القووانو  موو  رسوو  الطوواب  املووا

      سنوات

 

 

                                                           ت فددؤرزنؤولددملتر زنلدد  ملترزنندد رتنلددأرق رزنندد ريددتمرتم يدد رقجلهددملر دد ر

ر
ك
 ق رليرزنهجل  رزنتجملا ر زن   ر ئ رفا  رر ئترود ةزترزات دملاز
ك
                                                        

                                                        لددديرتدددملاي ر لددد رهدددذزرزنقدددمللة  رلددديراودددمرزنطدددملتعرزندددملل رزنقطدددة رادددير

          لدددديرز جدددد   ر ر 4   ر 1                                    ا ةددددةرزنتأودددديسرزن ةددددةرراليددددهر دددد رزن  دددد يير

 ر    3142 / 5 / 2      تددددددددددملاي ر ر  42                           زنلحددددددددددقربملن وددددددددددةورزالقددددددددددا زع رامددددددددددمر ر 3    امددددددددددمر

                                                        ت  يئتدددددددهر)مدددددددمللة راودددددددمرزنطدددددددملتعرزندددددددملل (ر لددددددديراودددددددمرزنطدددددددملتعرزندددددددملل ر

                                       زننلب رايرميمةراقارزنمل ر ز وهمرزنح ا .

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                              لظ زرنلظ   رزيمتةملأيةرزنليئة 

                                                            اغ ةر  رتحف ارزنةا   رالىرزن ملأا رزلىرتأويسرق  ملترلملقئة ر

رنلمؤولملتر زنل  ملترزنقملامةررنئودتم زاربملن مد ر د ربمدملر     تشج
ك
                                                   ي مل
ك
   

                                 يلملهمر  رتح يكرزنيجلةرزالمتةملأية.

 

 ل لك،

                 جملءرهذزرزيما ز . ر

  ر
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                          إعفوووواء الشوووور ات واملؤسسووووات موووو      : :                           مسووووة والخمسووووو  مسووووة والخمسووووو          الخاالخا              املوووادةاملوووادة 

                                                   غرامووووات رسوووو  الطووووواب  املووووالي املتوجبوووووة جووووراء عووووودم تجديوووود مووووودة 

      العقد

 

 

                                                    ت فدددؤرزنؤولدددملتر زنلددد  ملترزنهدددجلةر ددد رزنهدددج رزنتجدددملا ر كدددذنكر

                                                      زنلددد  ملترزن ليدددةرزنهدددجلةر ددد رزنهدددج رز خدددملرربملنلددد  ملترزن ليدددة ر

                يراد ورتج يد رلد  ر                                          ليرزنغ زلملترالىراومرزنطملتعرزنملل رزن ملتجةرا

                                                 زنلدددددد كةرق رزنؤولددددددةرقدددددد طرق ريددددددتمرتلدددددد ي رزن وددددددمر ددددددئ رلهلددددددةر

  .    2222 /  32 /  13       قمةملهملر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                         تلبلرزنظ   رزالمتةملأيةر زالجتمملايةرزنة  ة 

رالدددددددددددىرزندددددددددددةزا   ر نلدددددددددددملا اهمر ددددددددددد رتصدددددددددددحيحرز ضدددددددددددملاهمر
ك
                                          تخفيفدددددددددددمل
ك
       

                                                       زنقمللةليدددة ر تشدددجي ملرالدددىرتلدددةيةرق ضدددمل رزنلددد  ملتر زنؤولدددملتر ددد ر

                                             نتجدددملا ر زنددد   ربددد   رتحميددد رزادددحملبرزن ئمدددةرغ زلدددملتر       زنهدددج رز

                                        م رالريتمك ةزرليرتحملهملر  رزنةم رز حملل .

 

 ل لك،

                 جملءرهذزرزيما ز . ر

 

  ر
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       )ت ددددددددددددد ي ر ر    2232 /  32 /  22      تددددددددددددملاي ر ر  46              يرزنقدددددددددددددمللة رامددددددددددددمر لدددددددددددد ر 1      زنددددددددددددملأ ر

                                زوتح زترت درزنا زالر زن وةو(ر

 

 

24    

      ممرر 
      . .      6.222                                          ر ئلةرنلهج رزن  ل را  لملرتللمرن ف زأ

64   

                                         ددددد رقيةدددددمل ربقددددد درل لدددددصرلددددديرزندددددمل رت طيدددددهرزن  ندددددةر

                           زنؤولملترزن مللةر زن ل يملت
      . . ر     3.222

       لدددددددا ك  ر                                   ددددددد رفدددددددملتةا رتةددددددد اهملر ازا رزيتةدددددددملالترنلم

                       بخ لملترزنهملتار زاللا ل 
      . . ر     2.222

61   
                                           ددددددد رقيةدددددددمل ريلددددددد  رزلدددددددىرقبددددددد زءر زودددددددتئورق ر لددددددددة رق ر

      قي ز 
      . . ر   222

40   

                                     دددددد ركلدددددداربيددددددمل ر  دددددد رالددددددمربتح يددددددكر لددددددملبر  دددددد ر

                                        ئلدةر لدملبري ودلهرلةد  رز رلؤولدةرلملنيدةرق ر

                                           تجملايددددددددددةرق رلدددددددددد ملايةرزلددددددددددىرز دددددددددد رزنابددددددددددملايرز رزن مددددددددددئءر

                         كذنكرزنةملا رفيمملربينهمل

      . . ر   222

 
 
 
 
 
 

                                                تعووووديل تعرفووووات بعووووض الصوووومو  تعووووديل تعرفووووات بعووووض الصوووومو      : :                                   السادسووووة والخمسووووو  السادسووووة والخمسووووو                املووووادةاملووووادة

                                                                                                                  والمتابووات الووواردة فووي الجووداول امل حقووة باملرسوووم اإلشووترا ي رقوو  والمتابووات الووواردة فووي الجووداول امل حقووة باملرسوووم اإلشووترا ي رقوو  

                                      )رس  الطاب  املالي()رس  الطاب  املالي(        4141  //    4141


 دددددد   
ُ
    ت
ُ
                                               ت  فددددددملترت دددددددرزنةدددددداة ر زنكتملبددددددملترزنددددددةزاأ ر دددددد رز جدددددد ز  ر ر 

     بحي ر ر             زنطملتعرزنملل (     )اومر ر  42 /  42                            زنلحقةربملن وةورزيقا زع راممر

               تة حركمملريل :ر

 

 ر  24

      لك ا 
                                         ر ئلةرنلهج رزن  ل را  لملرتللمرن ف زأ

 32.222 

. .  

64   

                                         ددددددددد رقيةدددددددددمل ربقددددددددد درل لدددددددددصرلددددددددديرزندددددددددمل رت طيدددددددددهرزن  ندددددددددةر

                           زنؤولملترزن مللةر زن ل يملت

ر2.222

. .  

                                      فدددددددددددددملتةا رتةددددددددددددد اهملر ازا رزيتةدددددددددددددملالترنلملدددددددددددددا ك  ر    ددددددددددددد ر

                       بخ لملترزنهملتار زاللا ل 

ر2.222

. .  

                                                  رقيةمل ريل  رزلىرقب زءر زوتئورق ر لة رق رقي ز    62
ر3.222

. .  

45   

                                           ركلاربيدمل ر  د رالدمربتح يدكر لدملبر  د ر ئلدةر

                                             لددددملبري وددددلهرلةدددد  رز رلؤولددددةرلملنيددددةرق رتجملايددددةرق ر

                                              لدددد ملايةرزلددددىرز دددد رزنابددددملايرز رزن مددددئءر كددددذنكرزنةددددملا ر

           فيمملربينهمل
 

ر3.222

. .  

 
 
 
 
 
 

رنلت   رزنك   ر  رميمةرزنل   رزنل  ملليةرزنذ رز  كسر  رميمةر
 
                                                           لظ ز
ك
    

 زن وةوربملنل   رزنل  مللية 

 جملءرهذزرزيما ز .
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26   

                                                 رقيةمل رز ر امةرز رفملتةا ريثبد رزودتئورق رقيد ز ر

                                          لقددددددددددةأرز رز از رلملنيددددددددددةرتجملايددددددددددةرز رودددددددددد  زترباددددددددددمليعر

                                    ) زال (رز ربامليعرز روةزهملرليرل قةالت

      . . ر   222

                                         دددد رقيةددددمل رتةددددد ا رلؤولددددملترزنهددددملتارز خليدددددة رز ر

                                        قددددد  ملترزالتةدددددملالترزالنكا  ليددددددةر)زاللا لددددد (ربقدددددد در

      ك                  ميمةرفةزت  رزنلا

      . . ر     2.222

                                           دددد رفددددملتةا رز ربطملمددددةرللدددد قةرزندددد فعرتةدددد اهملرتلدددددكر

                    زنؤولملترز رزنل  ملتر
      . . ر   222

                 فملتةا رغ  رلل أ    12
      . . ر   222

 

333    

                                             ز  از رغ ددد رزندددذ ةا ر ددد رهدددذزرزنقدددمللة را ددد لملرتادددة ر

                                        ملضدددددددددد ةرن وددددددددددمرزنطددددددددددملتعر فقددددددددددملرنلم ددددددددددملأ ءرزن مللددددددددددةر

                                           زندددددةزاأ ر ددددد رهدددددذزرزنقدددددمللة ر ا ددددد لملرالرتادددددة ر ملضددددد ةر

             نل ومرزننلب 

      . . ر   222

 

 

16   

                                ةرز رفددددددملتةا ريثبددددد رزودددددتئورق رقيدددددد ز ر                ددددد رقيةدددددمل رز ر امددددد

                                                  لقددةأرز رز از رلملنيددةرتجملايددةرز رودد  زترباددمليعر) زالدد (ر

                            ز ربامليعرز روةزهملرليرل قةالت

ر3.222

. .  

                               تةدددددددددد ا رلؤولددددددددددملترزنهددددددددددملتارز خليددددددددددة رز ر ر     قيةددددددددددمل     دددددددددد ر

          بقدد درميمددةر ر                                  قدد  ملترزالتةددملالترزالنكا  ليددةر)زاللا لدد (

                فةزت  رزنلا ك  

ر2.222

. .  

    تلدددددددددكر                         بطملمدددددددددةرللددددددددد قةرزنددددددددد فعرتةددددددددد اهملر ر              ددددددددد رفدددددددددملتةا رز  

       ل  ملتر  زن         ؤولملترز ر  زن

ر3.222

. .  

                 فملتةا رغ  رلل أ    12
ر3.222

. .  

333    

                                             ز  از رغ دددددددد رزنددددددددذ ةا ر دددددددد رهددددددددذزرزنقددددددددمللة را دددددددد لملرتاددددددددة ر

                                                   ملض ةرن ومرزنطملتعر فقملرنلم دملأ ءرزن مللدةرزندةزاأ ر د ر

                                             هذزرزنقمللة ر ا  لملرالرتاة ر ملض ةرنل ومرزننلب 

 

ر3.222

. .  
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                                 ز  لى:رف  راومر   جرالىرزنلملف يي ر     زنملأ 

 

 

 

 

                                                    يفدددد  رالددددىرزنلددددملف ييربط يددددقرز جددددةرالددددىرزندددد  ئترزنندددد رتت دددد   ر ر-

                     لمراومر   جرم ا :ر   122        للملف هملر
 

                          للملف رليرزن اجةرزنليمل ية. ر           . رالىر   ر      22.222

                                       . رالىر  رللملف رليرأاجةراجمل رز اممل . ر       332.222

                                   . رالىر  رللملف رليرزن اجةرز  لى. ر       322.222

                                       . رالىر  رللملف رالىرلا راملا زتر مللة. ر       122.222

ُ                                                    كمددملرُيفدد  رالددىرزنلددملف ييربط يددقرز جددةر زن حدد رالددىرزندد  ئترزنندد ر     

                         ايدةرند  رلغدملأااهمرز از د  ر               لدم ر ةجهدةرنهمل   122                الرتت   رللملف هملر

                         زنل  ملليةراومر   جرم ا :

                                      . رالىر  رللملف رليرزن اجةرزنليمل ية. ر      220222

                                                                    تعديل املادة األولوى مو  القوانو  رقو تعديل املادة األولوى مو  القوانو  رقو     : :                                   السابعة والخمسو  السابعة والخمسو                املادةاملادة

          72277227  //    0202  //    7070            تار   تار           2020

 

    رزنملأ رز  لىرليرزنقمللة راممر
ُ
                                ت
ُ
        زن   ر ر    3113 / 1 /  32      تملاي ر ر  12 

              )مددددددمللة رلةزالدددددددةر ر    3111 /  32 /  32      تددددددملاي ر ر   252                  بمةجددددددلرزنقددددددمللة رامددددددمر

 ر   366              زنقددمللة رامددمر ر    2232 /  32 /  22      تددملاي ر ر  46               (ر زنقددمللة رامددمر    3111

 ر                                           )مددمللة رزنةزالددةرزن مللددةر زنةزالددملترزنلحقددةرن ددملو ر    2231 / 2 /  13      تددملاي ر

                    بحي رتة حركمملريل :ر  (ر    2231

 

   ق ر                                     فددددد  راودددددمر ددددد  جرالدددددىرزنلدددددملف ييربط يدددددقرز جدددددةر       ز  لدددددى:ر ر     زندددددملأ 

                                     زن ح رر اومرأ ة رالىرغ  رزنل  مللي  .

                            فد  رالدىرزنلدملف ييربط يدقرز جدةر ي                 ئفملر  رليرر د  ر - 3

 :             اومر   جرم ا           ق رزن ح رر

  .                               الىر  رللملف رليرزن اجةرزنليمل ية ر $  12

 .                                الىر  رللملف رليرأاجةراجمل رز اممل  ر $  22

 .                            الىر  رللملف رليرزن اجةرز  لى  $   42

 .     مللة ر       ق ريخةت ر                           الىر  رللملف رالىرلا راملا زت ر $   322

         لددددد رهددددددذزر                                          يفددددد  رزن وددددددمرالدددددىربطملمددددددملترزنلدددددف رزنندددددد رتةددددد ارت دددددد ر ر

         زنقمللة .

                               زن ملنيددددددددةرتفدددددددد  رق ريددددددددتمرزأازجرميمددددددددةر ر                     يدددددددد رق رقلظمددددددددةرزنط دددددددد ز 

                                                        زن وددددددةورالددددددىرزنتددددددذك  ربملندددددد  الارزالل   دددددد  ر يلدددددد أهملرزن زكددددددلربهددددددذ ر

        زن ملة.

                                                        يددددددد رق رتلددددددد ي رزن ودددددددمرنلخاي دددددددةربدددددددملنل   رزنل  ملليدددددددةرلددددددديرجمللدددددددلر

                                              لؤولددددددددملترزن قدددددددد ريخلددددددددقرت دددددددددرزنلددددددددمل  ر جهددددددددةرقودددددددد ملارزنةدددددددد  ر

         زن تم   

                       نذنك رجملءرهذزرزالما ز .

 

 

http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1106743&lawId=187471&language=ar
http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1106743&lawId=187471&language=ar
http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1106743&lawId=187471&language=ar
http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1106743&lawId=187471&language=ar
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                                       . رالىر  رللملف رليرأاجةراجمل رز اممل . ر      220222

                                   . رالىر  رللملف رليرزن اجةرز  لى. ر       3220222

                                               . رالىر  رللملف رالىرلا راملا زترق ريخةتر مللة. ر       3220222

                                       يرغ دددد رزنل  ددددمللي  ربط يددددقرزن دددد رندددد  رأ ددددةنهمر                يفددد  رالددددىرزنلددددملف ي ر-

                . .ر)الد  رزال ر ر      222 32                                 ز از   رزنل  ملليةراودمرأ دة رمد ا رر

                                      ن   رن  مللية(ريلتة ىربمةجلراملتعرلملل .

                                                  يفددددد  رزن ودددددمرالدددددىربطملمدددددملترزنلدددددف رزننددددد رتةددددد ارت ددددد ر لددددد رهدددددذزر ر-

  .        زنقمللة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       يفدد  رالددىرزنلددملف ييرغ دد رزنل  ددمللي  ربط يددقرزن دد رندد  رأ ددةنهمر ر- 2

         زنددارن دد  ر ر       ملددة   ) ر ر      22.222                                ز از دد  رزنل  ملليددةراوددمرأ ددة رمدد ا 

 .                               ن  مللية(ريلتة ىربمةجلراملتعرلملل 

                                                      تح أرأمملاقرتط يقرهذ رزنملأ ربق زارية اراير اي رزنملنية.
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          زنثمللية:ر ر     زنملأ 

 

                                         ر كيفيدددةرزودددتيفملءراودددمرز خددد  جربقددد زارللدددا  ر              تحددد أرزلدددة ر اددد  

 .                                          ية اراير اي  رزنملنيةر زالقغمل رزن مللةر زن ق 

 

 

                                   تعديل املادة الثانية مو  القوانو  رقو      : :                                   الثامنة والخمسو  الثامنة والخمسو                املادةاملادة

     7227 /  02 /  70      تار       20

 

 

    رزنملأ رزنثملليةرليرزنقمللة رامدمر
ُ
                                  ت
ُ
     بحيد ر ر    3113 / 1 /  32      تدملاي ر ر  12 

               تة حركمملريل :ر

 

ر  
ك
    ئفددددمل
ك
                                            رلددددديرر ددددد رتحددددد أرزلدددددة ر اددددد  ر كيفيدددددةرزودددددتيفملءراودددددمر    

                                                           ز خ  جر زنفئملترزن فمل رل هربق زارللا  رية اراير اي  رزنملنيةر

                        زالقغمل رزن مللةر زن ق .

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                             ليرقج رتفملأ رت درزنلمل  ر زنثغ زتر  رزنتط يق 

 

                 جملءرهذزرزالما ز .

http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1106743&lawId=187471&language=ar
http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1106743&lawId=187471&language=ar
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          ز خملللة:ر ر     زنملأ 

 

            رالرودديمملر                                              تلغددىرجميددعرزن ةددةررزنندد رتت ددملا ر ز اددملورهددذزرنقددمللة 

                          ت  يئتهربملوتو ملءرزال ادملور ر    3142 / 2 / 5      تملاي ر ر  42 /  22            زنقمللة راممر

      تدملاي ر ر     32234                                            زنت لقدةربملالافدملءزترزن ةدةررانهدملر د رزن ودةورامدمر

 .         ت  يئته ر    3141 / 1 /  13

 

 

                               تعوديل املوادة الخامسوة مو  القوانو      : :                                   التاسوعة والخمسوو  التاسوعة والخمسوو                املادةاملادة

     7227 /  02 /  70      تار       20    رق  

 

 

 دددددد   رزنددددددملأ رز خملل
ُ
                ت
ُ
 ر    3113 / 1 /  32      تددددددملاي ر ر  12                  لددددددةرلدددددديرزنقددددددمللة رامددددددمر 

                    بحي رتة حركمملريل :ر
 

                                                      تحد أرزلددة ر ادد  ر كيفيددةرزوددتيفملءراودمرزندد  ة رادديرا يددقرزن دد ر

                                                     زنفئددددددددملترزن فددددددددمل رل ددددددددهربقدددددددد زارللددددددددا  ريةدددددددد اراددددددددير ايدددددددد  رزنملنيددددددددةر

                      زن ز ليةر زن ل يملت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             ليرقج رتفملأ رت درزنلمل  ر زنثغ زتر  رزنتط يق 

 

      ا ز .           جملءرهذزرزالم

http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1106743&lawId=187471&language=ar
http://legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=1106743&lawId=187471&language=ar


  18/1/2022نهائي    

102 

 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

          زنةدددددملأار ددددد ر ر   364                      لددددديرزن وددددةورزقدددددا زع رامدددددمر ر 1         لددددديرزندددددملأ ر ر 2      زن  دددد ر

                                        )فدددددددددد  راوددددددددددمرزلتقددددددددددمل رالددددددددددىرز لددددددددددةز رزن قةنددددددددددةر غ دددددددددد ر    3121 / 4 /  32

رلدديرزنقدمللة رامددمر           زن قةندة(رزن
ك
                اددمل ربمةجدلرزن  دد رازت دمل
ك
      تددملاي ر ر   352                     

                                         )تم يددد رزنهددد ر لددد حرت ددددرزيافدددملءزترلددديرزناددد زالر ر    2222  /ر 5 /  31

                                                             زن ودددةو(رزنت لدددقربإافدددملءر ا دددةرزنل  دددمللي  رزندددذييرمادددةزر ددد رزلفجدددملار

                             ل فأرب   ترليراوةورزيلتقمل .ر

 

                                                        ا ددددددةرزنل  ددددددمللي  رزنددددددذييرماددددددةزر دددددد رزلفجددددددملارل فددددددأرب دددددد  تربتددددددملاي ر ر- 2

                                               الدددددىرجميدددددعرز حقدددددة ر ز لدددددةز رزن قةندددددةر غ ددددد رزن قةندددددةر    2222 / 5 / 6

لةزربملنتةدملايحر زنلدت  زتر قةربا  ملترلدةا يهمرقد طرق ريتقد  
 
                                                      زنت ل
 
     

                                                          زنث ةتيةر ئ رلهلةرو ةرليرتملاي ر ل رهذزرزنقمللة رليرزنة  زتر

                                                  زنملنيدددددةرزنختةدددددةرياطدددددملئهمرزناددددد  ييرزنطلدددددةبرن وتحةدددددمل رالدددددىر

رن لة .ر                            كمر ة رزياتر قاطملئهمرلذك  
ك
        زترزيلتقمل ر فقمل
ك
                

 

 

                    مووووووو  املرسووووووووم مووووووو  املرسووووووووم       22                  مووووووو  املوووووووادة مووووووو  املوووووووادة       11                          تعوووووووديل  البنووووووود تعوووووووديل  البنووووووود     : :               السوووووووتو  السوووووووتو                املوووووووادةاملوووووووادة

                                      املتعلووق بئعفوواء ورثووة املتعلووق بئعفوواء ورثووة             72527252  //  44  //    7272                    الصووادر فووي الصووادر فووي           764764                        اشووترا ي رقوو  اشووترا ي رقوو  

                                                                                                      اللبنووووووانيي  الوووووو ي  قضوووووووا فووووووي انفجوووووووار مرفووووووم بيووووووروت موووووو  رسووووووووم اللبنووووووانيي  الوووووو ي  قضوووووووا فووووووي انفجوووووووار مرفووووووم بيووووووروت موووووو  رسووووووووم 

                    اإلنتقالاإلنتقال

 

    ملأار   زنةد ر   364                      ليرزن وةورزقا زع رامدمر ر 1         ليرزنملأ ر ر 2            ي   ررزن   ر

                                        )فدددددد  راوددددددمرزلتقددددددمل رالددددددىرز لددددددةز رزن قةنددددددةر غ دددددد ر    3121 / 4 /  32    دددددد ر

رلدديرزنقدمللة رامددمر
ك
                زن قةندة(رزناددمل ربمةجدلرزن  دد رازت دمل
ك
      تددملاي ر ر   352                                

                                         )تم يددد رزنهددد ر لددد حرت ددددرزيافدددملءزترلددديرزناددد زالر ر    2222  /ر 5 /  31

                                                             زن ودددةو(رزنت لدددقربإافدددملءر ا دددةرزنل  دددمللي  رزندددذييرمادددةزر ددد رزلفجدددملار

               ية حركمملريل .ر     بحي ر      لتقمل ر                      ل فأرب   ترليراوةورزي 

                  زلفجددددددملارل فددددددأرب دددددد  تر ر       لدددددديرجدددددد زء                            ا ددددددةرزنل  ددددددمللي  رزنددددددذييرماددددددةزر ر- 2

                                     الددددددىرجميددددددعرز حقددددددة ر ز لددددددةز رزن قةنددددددةر غ دددددد ر ر      2222 / 5 / 6       بتددددددملاي ر

لةزر قدددددددددددةربا  دددددددددددملترلدددددددددددةا يهمرقددددددددددد طرق ريتقددددددددددد  
 
                                  زن قةندددددددددددةرزنت ل
 
      نغمليدددددددددددةر             

                                        بملنتةددددددددددملايحر زنلددددددددددت  زترزنث ةتيددددددددددةرلدددددددددديرزنة دددددددددد زتر ر    2222 /  32 /  13

                                         ختةدددددةرياطدددددملئهمرزناددددد  ييرزنطلدددددةبرن وتحةدددددمل رالدددددىر         زنملنيدددددةرزن

رن لة .
ك
        كمر ة رزياتر قاطملئهمرلذك زترزيلتقمل ر فقمل
ك
                                          

 

 

 

 

                                                         يد رق رزند يرز حددملل رمد ر ةدد رزالافدملءربملنلدذييرماددةزر د رزلفجددملار

                          رأ  رق ريلددددددم رلدددددديرماددددددةزرلددددددير    2222 / 5 / 6                  ل فددددددأرب دددددد  تربتددددددملاي ر

                                  ج زءرهذزرزاللفجملارت  رهذزرزنتملاي  

وررزنةا ددةربملنتةددملايحر زنلددت  زترزنث ةتيددةر دددئ ر            زقددا طرق ري                                                تقدد  

                                   لهلةرو ةرليرتملاي ر ل رهذزرزنقمللة  

                                لددددددددنهمرمددددددددد رقجددددددددا زرادددددددديرتددددددددأل  رزنلدددددددددت  زتر ر ي ي      زن  يدددددددد           يدددددددد رق ر

                                                       زنث ةتيدةرضدميرزنهلدةرزنحد أ  ر ق رت ددرزنقدحمليملرمد رمادةزرت د ر

                              قكا رليرو ةرالىرل  ارزنقمللة  

                      نذنكرجملءرهذزرزالما ز . ر
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 ملوجبةاألسباب ا

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

     :... 1      زنملأ ر

 

                                                   ي فدددؤرلددديرزن ودددمرز جددداءرلددديرز حةدددةرزالا يدددةرزنةدددملفيةرزندددذ رالر ر- 2

         يتجمل ا:ر

                                             ناددددددددد رلددددددددديرزنفددددددددد   ر زالا زجر زنةزنددددددددد يي:رلملادددددددددةر الددددددددد   ر - ق  

            للية رن   .

                                            اددددددد رلددددددديرزاللدددددددة رغ ددددددد رزنةزنددددددد يير زال ر زال ددددددد :ر مملليدددددددةر ن - ب  

                     زا  ة رللية رن   .

                                             نا رليربملق رزنةا ة:رزا  ةر ال   رللية رن   . - ج  

 

                                                 يامل رزلىرميمةرز جاءرزن فؤرلير ةةرزال الأرزالا ية:

                                                     ز  ددددمل ر ودددد  ة رلليددددة رن دددد  را دددد لملرياددددة رزنةندددد رلةددددملبملرت ملهددددةر -

                      أزامةرتم  هرايرزن م .

                                       مللممليددددةرزنددددارن دددد  رادددير دددد راددددملورز ركلدددد رزن ددددملور               قا  دددةرلئيدددد  ر  م -

                                      زنةن رزنقملل رايرزنثملل ةرال  رليرام  .     يفة 

 

                                        مو  املوادة التاسوعة مو  مو  املوادة التاسوعة مو        55                        تعوديل البنود تعوديل البنود     : :                                 الحاديوة والسوتو  الحاديوة والسوتو                املادةاملادة

          72527252  //    0404  //    7272            تار   تار             764764                        القانو  رق  القانو  رق  


      تدددددملاي ر ر   364               لددددديرزنقدددددمللة رامدددددمر ر                لددددديرزندددددملأ رزنتملوددددد ة ر 2           ددددد  رزن  ددددد ر ي

               نية حركمملريل : ر    3121 /  24 /  32

                                                   ي فدددؤرلددديرزن ودددمرز جددداءرلددديرز حةدددةرزالا يدددةرزنةدددملفيةرزندددذ رالر ر- 2

         يتجمل ا:ر

 ر                       قا  ممليددةر  مددملل  رلليددة                                   نادد رلدديرزنفدد   ر زالا زجر زنةزندد يي:ر - ق  

      ن   .

           لمليدددددةر ز قددددد ر                                      ناددددد رلددددديرزاللدددددة رغ ددددد رزنةزنددددد يير زال ر زال ددددد :ر - ب  

            للية رن   .        تل   ر

      ن   . ر                 وتةر تل   رللية                 يربملق رزنةا ة:ر     نا رل - ج  

 

                                                 يامل رزلىرميمةرز جاءرزن فؤرلير ةةرزال الأرزالا ية:

                            ن د  را دد لملريادة رزنةند رلةددملبملر ر                           لئند ر  مملليدةر  مددملل  رلليدة   -

                            ت ملهةرأزامةرتم  هرايرزن م .

                       اددددددددير دددددددد راددددددددملورز ركلدددددددد رزن ددددددددملور ر                    تلدددددددد ةرالدددددددد  رلليددددددددة رن دددددددد   -

     م  .                                 زنةن رزنقملل رايرزنثملل ةرال  رليرا     يفة 

                               لليددددددة رن دددددد  را دددددد لملرياددددددة رالددددددىراددددددملتقر ر                لئددددددةر ز قدددددد ر تلدددددد    -

رنلت   رزنك   ر  رميمةرزنل   رزنل  ملليةرزنذ رز  كسر  رميمةر
 
                                                           لظ ز
ك
    

 زنا كةربملنل   رزنل  مللية 

  نتخفيارز ا ملءرالىرزنةا ة 

 نذنكرجملءرهذزرزيما ز .
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                          مملليةر زا  ة رللية رن   را  لملرياة رالىراملتقرزنةاي را جر -

                                                     ز را جدددةر زا  دددةر الددد   رلليدددة رن ددد  رادددير ددد ر نددد رندددمريتجدددمل ار

                                                   زنثملل ةرال  رالىرز رالريت   رلجمدة رهدذ رزالضدملفملتر د  أر

               رللية رن   .           لمليةر ال   

 
                                                         يلددا طرنئوددتفملأ رلدديرزالضددملفملترزنددةزاأرت دد زأهملر دد رهددذ رزنفقدد  ر

ربتملاي ر فمل 
ك
            ز رياة رزنلبلرزنذ رز لأرز حقربهملرمملاممل
ك
       زنةات.                                       

                 لليدددة رن ددد  رادددير ددد ر ر           ودددتةر تلددد ة   ر                     زنةايددد را جرز را جدددةر  

                                                 نددددد رندددددمريتجدددددمل ارزنثملل دددددةرالددددد  رالدددددىرز رالريت ددددد  رلجمدددددة ر

  ر    ن    ر                       قا  ممليةر  مملل  رللية                   هذ رزالضملفملتر   أر

 

 

   ر                                                        يلددا طرنئوددتفملأ رلدديرزالضددملفملترزنددةزاأرت دد زأهملر دد رهددذ رزنفقدد  

  ر        ز رياة  
ك
 زنلبلرزنذ رز لأرز حقربهملرمملاممل
ك
       زنةات.            بتملاي ر فمل  ر                              
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 األسباب املوجبة

 20222022  لى النصوص القانونية في مشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة ع

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

 

  ر-  34      زنملأ ر

 
 

                                                      ت فدددؤرلددديرزن ودددةورجميدددعرزنلدددملا زتر زيامللدددملتر زنددد حرزننددد رتدددؤأ ر

ر دد ره ددةرالرتتجددمل ارميم هددملرلليددة ر
ك
                              لدديرز لددةز رزن مللددة ر ت فددؤرقياددمل
ك
                            

                             ىرزن ودددددمرالدددددىرزنايدددددملأ رقالرقذزر                               ودددددتممليةرقندددددارن ددددد  .ر قذزرازأتريلدددددتة

                                                       دددددمل رزنةهدددددةبرندددددهرلؤولدددددةر   يدددددةرق جم يدددددةرايملضددددديةرق ر قملفيدددددةرق ر

                                                            ف يدددةرق ر   يدددةرق رأينيدددةربمدددملرفيهدددملرز  مدددمل رزن ينيدددةرفيلدددم رزيافدددملءر

                     ل لصرلئةرللية رن   .

 

     764               موو  القووانو  رقوو      74            تعووديل املووادة     : :                                 الثانيووة والسووتو  الثانيووة والسووتو                املووادةاملووادة

     7252 /  04 /  72      تار   

 

      نتة حر ر    3121 /  24 /  32      تملاي ر ر   364               ليرزنقمللة راممر ر  34 ر          ت   رزنملأ 

         كمملريل :

 

                                                      ت فدددؤرلددديرزن ودددةورجميدددعرزنلدددملا زتر زيامللدددملتر زنددد حرزننددد رتدددؤأ ر

ر ددد ره دددةرالرتتجدددمل ارميم هدددملر
ك
                        لددديرز لدددةز رزن مللدددة ر ت فدددؤرقيادددمل
ك
      زا  دددةر                            

                            قذزرازأتريلددددتة ىرزن وددددمرالددددىر ر                             الدددد رلليددددة ر زا  ممليددددةرزنددددارن دددد  .

                                    ةبرنهرلؤولةر   يدةرق جم يدةرايملضديةرق ر                       زنايملأ رقالرقذزر مل رزنةه

                                                                قملفيةرق رف يةرق ر   يةرق رأينيةربمدملرفيهدملرز  مدمل رزن ينيدةرفيلدم ر

  .                  تل ممليةرللية رن               زيافملءرل لصر

 

 

 

 

 

 

 

 

رنلتدد   رزنك  دد ر دد رميمددةرزنل دد  رزنل  ملليددةرزنددذ رز  كددسر دد رميمددةر
ك
                                                           لظدد ز
ك
    

                          زنا كةربملنل   رزنل  مللية 

   ة                          نتخفيارز ا ملءرالىرزنةا 

                                                   لددددددددديرقجددددددددد رتشدددددددددجيعرتقددددددددد يمرزنه دددددددددملترقلدددددددددىرزنؤولدددددددددملترز خ  يددددددددددةرق ر

                                                               ز جم يملترزن يملضيةرق رزنثقملفيةرق رزنف يةرق رز خ  يةرق رزن ينية 

 

 ل لك،

                 جملءرهذزرزيما ز . ر
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 ألسباب املوجبةا النص املقترح النص الحالي

 

 

  ر-  61      زنملأ ر

 

 

                                                         ائ  رالىراوةورزاللتقمل رزنح أ ر  رز ج   رزنلحقربهذزرزن ودةور

                                                   زيقدددا زع ريفددد  راودددمرزلتقدددمل رلقطدددة رمددد ا ر ملدددةربدددمل نارالدددىر

                                                              جميعرز حقة ر ز لةز رزن قةنةر غ  رزن قةنةرزنن رتؤ  رقلىرزنغ   ر

                لددددددديةرق رزنه دددددددةرق ر                                            بملوددددددتو ملءرزن  ندددددددةر زن لددددددد يملتربط يددددددقرزياترق رزنة 

                                                     زنةما رق ربأ را يقرر  ربئراة ري ملأ رميم هملرز حقيقية.

                                                      يتةجلرهذزرزن ودمرزيضدمل  رزنقطدة رالدىرز جداءرلديرلجمدة رميمدةر

                                                            ز حقددة ر ز لددةز ر زنقدديمرزن تقلددةرغ دد رزنةددمل  رزنددذ ريتجددمل ارقا  دد  ر

                                                            لليدددددة رن ددددد  رن  ملليدددددة ر ي ت ددددد رلددددديرزنددددد ية ر زالناازلدددددملترزنا ت دددددةرالدددددىر

                 زن  ملل رزنذ ةا .      لجمة ر
 

رننلدلر
ك
      يمكيرب ملءرنطللرقاحملبرزن ئمة رتةايدعرهدذزرزن ودمر فقدمل
ك
                                                 

ر  ادددددملور
ك
        ةددددديرزنةا دددددةر أ  رزات ملاهدددددملرلددددديرقا دددددملءرزنا كدددددة ر ئفدددددمل
ك
                                              

                             زنفق  رزنلملبقةرليرهذ رزنملأ .

          764764                              موو  القووانو  رقوو  موو  القووانو  رقوو          6262                        تعووديل املووادة تعووديل املووادة     : :                                 الثالثووة والسووتو  الثالثووة والسووتو                املووادةاملووادة

          72527252  //    0404  //    7272            تار   تار   


      نتة حر ر    3121 /  24 /  32      تملاي ر ر   364            زنقمللة راممر ر  لي ر  61             رزنملأ ر ت

         كمملريل :



                                                         ائ  رالىراوةورزاللتقمل رزنح أ ر  رز ج   رزنلحقربهذزرزن ودةور

                                                   زيقدددا زع ريفددد  راودددمرزلتقدددمل رلقطدددة رمددد ا ر ملدددةربدددمل نارالدددىر

                                                              جميعرز حقة ر ز لةز رزن قةنةر غ  رزن قةنةرزنن رتؤ  رقلىرزنغ   ر

                                 بط يددددددقرزياترق رزنةلددددددديةرق رزنه دددددددةرق ر                          بملوددددددتو ملءرزن  ندددددددةر زن لددددددد يملتر

                                                     زنةما رق ربأ را يقرر  ربئراة ري ملأ رميم هملرز حقيقية.

                                                      يتةجلرهذزرزن ودمرزيضدمل  رزنقطدة رالدىرز جداءرلديرلجمدة رميمدةر

      لمليتدددملر                                                     ز حقدددة ر ز لدددةز ر زنقددديمرزن تقلدددةرغ ددد رزنةدددمل  رزندددذ ريتجدددمل ار

          ا ت دددددةرالدددددىر                               ي ت ددددد رلددددديرزنددددد ية ر زالناازلدددددملترزن ر             ن ددددد  رن  ملليدددددة       لليدددددة ر

                       لجمة رزن  ملل رزنذ ةا .

رننلدلر
ك
      يمكيرب ملءرنطللرقاحملبرزن ئمة رتةايدعرهدذزرزن ودمر فقدمل
ك
                                                 

ر  ادددددملور
ك
        ةددددديرزنةا دددددةر أ  رزات ملاهدددددملرلددددديرقا دددددملءرزنا كدددددة ر ئفدددددمل
ك
                                              

  .                           زنفق  رزنلملبقةرليرهذ رزنملأ 

 

 

 

رنلت   رزنك   ر  رميمةرزنل   رزنل  ملليةرزنذ رز  كسر  رميمةر
 
                                                           لظ ز
ك
    

    رزنل  مللية زنا كةربملنل

  نتخفيارز ا ملءرالىرزنةا ة 

 نذنكرجملءرهذزرزيما ز .
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                                                   ج   ربم  التراوةورزاللتقمل رالىرز حةدير زنلدطةارز خملضد ةر

     3116 / 5 /  26      تملاي ر ر   126                    ر فقملرنلقمللة ر       نل ومرل

 
شطور الحصص 

 الخاضعة للرس 

الفئة 

 األولى

الفئة 

 الثانية

الفئة 

 الثالثة

الفئة 

 الرابعة

الفئة 

 الخامسة

 الفروع

 االزوا 

االصول  الوالدا 

غير 

 الوالدي 

االخوة، 

 واالخوات

 

الع  او 

العمة 

 الخال

الخالة اوالد 

 االخ

 اوالد االخع

 

باقي 

 لفي املك

   34   32  1  4  1           12.222.222      نغمليةر

           12.222.223    ليرر

           42.222.222    زلىر

2  1  32   34   23   

           42.222.223   لير

            322.222.222    زلىر

2  32   34   23   22   

            322.222.223   لير

            222.222.222    زلىر

32   34   22   24   11   

            222.222.223   لير

            122.222.222    زلىر

32   35   26   13   11   

           لملرياي راي

122.222.222            

32   35   26   14   62   

 

 

 

جدول معدالت رسوم االنتقال جدول معدالت رسوم االنتقال تعديل تعديل : : الرابعة والستو  الرابعة والستو    املادةاملادة

  ::والشطور الخاضعة للرس والشطور الخاضعة للرس   على الحصصعلى الحصص

  

                 ل شددر   ل ضلةددع                                     جددد   دعدددسو  ادد ق لسعلىددل  ص دد  ل   دد      يعددد  
                ي بح كدل ي ي:      اق    
 

 شطور الحصص
 الخاضعة للرسم

الفئة 
األولى

الفئة 
الثانية

الفئة الفئة الثالثة
الرابعة

فئة ال
الخامسة

 الفروع
االزواج

االصول لدانالوا
غير 

 الوالدين
 االخوة،

واالخوات

العم او 
العمة 
 الخال

الخالة 
اوالد 
 االخ

اوالد 
 االخت



باقي 
كلفينمال

 34 32 1 4 1 12.222.222نغمليةر

 12.222.223ليرر

 352.222.222زلىر

2 1 32 34 23 

 352.222.223لير

 122.222.222زلىر
 

2 32 34 23 22 

 122.222.223لير

 422.222.222زلىر
 

32 34 22 24 11 

 422.222.223لير

 3.222.222.222زلىر
 

32 35 26 13 11 

 لملرياي راي

3.222.222.222 

32 35 26 14 62 

 

 

رنلت   رزنك   ر  رميمةرزنل   رزنل  ملليةرزنذ رز  كسر  رميمةر
 
                                                           لظ ز
ك
    

 زنا كةربملنل   رزنل  مللية 

 ىرزنةا ة  نتخفيارز ا ملءرال

 نذنكرجملءرهذزرزيما ز .
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ر  ادددملورزنفقددد  رز   ددد  رلددديرزندددملأ ر
ك
                               ئفدددمل
ك
ر  34    

ك
  رت ت ددد رقدددملغ  رزات دددملاز
ك
                     

                                              زنف ل رز بنيةرق رقململورز بنيدةرز ج يد  رزنند رندمر ر                ليرتملاي رقلجملاهمل

                                                        تلددغ ر نددمرتددؤج رت دد رقلجملاهددمل رقدد طرق ريقدد ورزنملنددكرق رزنلددتثم ر

رلدددديرتددددملاي ر
ك
رادددديرزنلددددغةار دددد رلهلددددةرقدددده رالددددىرز كادددد رزات ددددملاز

ك
          تةدددد يحمل

ك
                                        

ك
      

        زيلجملا.

 

 

               مووو  قوووانو  ضووور بة     71            تعوووديل املوووادة     : :                                 الخامسوووة والسوووتو  الخامسوووة والسوووتو                املوووادةاملوووادة

         وتعديالت       7242 / 2 /  71                   األمال  املبسية تار   

                                  لدددددددددددديرمددددددددددددمللة رضدددددددددددد ي ةرز لددددددددددددئ رزن نيددددددددددددةرتددددددددددددملاي ر ر  32           ت دددددددددددد  رزنددددددددددددملأ ر

                             ت  يئتهربحي رتة حر ملنتملل : ر    3142 / 1 /  32

ر  املورزنفق  رز     رليرزنملأ ر
ك
                               ئفمل
ك
    34  :  

                                                     ت ت ددددددد رقدددددددملغ  رزات دددددددملازرلددددددديرتدددددددملاي رقلجملاهدددددددملرزنف لددددددد ر نددددددد  ر دددددددئتر- 3 ر

            تجدملارز بنيدةر                                             و ةزتركح رقم د  رز بنيدةرز ج يد  رزننلدأ رلديرم د ر

                                                         ز خملض   رنا ي ةرزن   رزنند رندمرتلدغ ر ندمرتدؤج رت د رقلجملاهدمل ر

راددديرزنلدددغةار ددد رلهلدددةر
ك
                   قددد طرق ريقددد ورزنملندددكرق رزنلدددتثم رتةددد يحمل
ك
                                   

                                       قه رالىرز كا رزات ملازرليرتملاي رزيلجملا.

                        ( رت ت دد رقددملغ  رلدديرتددملاي ر 3                                   بملوددتو ملءرز بنيددةرزنددةزاأ ر دد رزنفقدد  ر) ر- 2

                                 كحدددد رقم دددد  رز بنيددددةرق رقملددددملورز بنيددددةر ر                       قلجملاهدددملرزنف لدددد ر ندددد  رودددد ة

                                                       ز ج يددد  رزننددد رندددمرتلدددغ ر ندددمرتدددؤج رت ددد رقلجملاهدددمل رقددد طرق ريقددد ور

راددديرزنلدددغةار ددد رلهلدددةرقددده رالدددىرز كاددد ر
ك
                                 زنملندددكرق رزنلدددتثم رتةددد يحمل
ك
                       

                         زات ملازرليرتملاي رزيلجملا.

                                                      قذزرزوددددتم رزنلددددغةارندددد  رتايدددد راددددير ددددئترودددد ةزتربملننلدددد ةرن بنيددددةر

                                   لدددديرهددددذ رزنددددملأ  رق رندددد  رتايدددد رادددديروددددنت  ر ر 3                     زنلددددملارقنيهددددملر دددد رزن  دددد ر

                   لدددددديرهددددددذ رزنددددددملأ  رتالددددددار ر 2                                    بملننلددددد ةرن بنيددددددةرزنلددددددملارقنيهددددددملر دددددد رزن  ددددد ر

                             %ر)ر ملدة ربملنئدة(رلديرزييد زأزتر  22                        ز بنيةربملنلغةارالدىرقودملار

                  زنةملفيةرزنق ا .رر

  .    2226 / 3 / 3ُ                         ُي م ربهذزرزن يرزبت زءرلير ر
 

                بي هدملرز لد رزنددذ ر                                           لديرقجد رتشدجيعرلدملنا رزن قددملازترالدىرتأج  هدملرق ر

                                                       يلدددملهمر دددد ر دددد رللددددالةرزنددددةزا   ر دددد رقيجددددملأرقلددددملكيرالوددددتئجملاهملرق ر

                                   نلل زءرنغمليملترزنلكيرق رغ  رزنلكي ر

                                                  لددددديرقجددددد رتشدددددجيعرقدددددملغل رزن قدددددملازترزنةددددد  راددددديرقدددددغةاهملرالدددددىر

                                                  زنتةدددددددد يحررادددددددديرقل هددددددددملءرزنلددددددددغةاراملنددددددددملرندددددددديريلددددددددتفي  زرلددددددددير مدددددددددار

               ايددارقيددد زأزتر                                            زييدد زأزترادديرزنلددغةارزنةدد  را دده رلمددملريددؤأ رقلددىرت

         ز خاي ة.

                                                         ي رق رت   ر لد ةرزنغ زلدملترزنتةج دةراديرقهمدمل رزنتةد يحرادير

                                                         زل هددملءرقددغةا رقأ  رقلددىراددا  ركث دد رلدديرزنالفدد  رادديرزنتةدد يحرادددير

                                                      ققددغمل رزن قددملاررللدد  رتلددقةطرت دددرودد ةزترزنتاليددارت مللدد رلدد  ار

                                            زنددددددددددددددددددالي ر مللددددددددددددددددددةر ق رهددددددددددددددددددذ رزنغ زلددددددددددددددددددملتر ملضدددددددددددددددددد ةرنلتلددددددددددددددددددةيملتر

                      زنتخفياملترزنتك ا  ر

 

 ل لك،

                 جملءرهذزرزيما ز . ر
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ر ر
ك
 يحددددددددقرنلمملنددددددددكرق رزنلدددددددددتثم رق ري قدددددددد ر دددددددد رزن  دددددددددملءرزنلددددددددملغ رلدددددددددملاةاز
ك
                                                     

                           ريفقدد ر قدهر د رزالودتفملأ رلددير                              ح زودتهرايلدةرلد  رزنلدغةارأ  رق

              مارزنا ي ة.

 

               موو  قووانو  ضوور بة     20             تعووديل  املووادة     : :                                 السادسووة والسووتو  السادسووة والسووتو                املووادةاملووادة

         وتعديالت       7242 / 2 /  71                   األمال  املبسية تار   

 

 

                                  لددددددددددديرمدددددددددددمللة رضددددددددددد ي ةرز لدددددددددددئ رزن نيدددددددددددةرتددددددددددددملاي ر ر  22            ت ددددددددددد  ررزندددددددددددملأ ر

                             ت  يئتهربحي رتة حر ملنتملل : ر    3142 / 1 /  32

  ر

ر                    يحدددددددددقرنلمملندددددددددكرق رزنلدددددددددتثم
ك
  رق رُي قددددددددد ر ددددددددد رزن  دددددددددملءرزنلدددددددددملغ رلدددددددددملاةاز
ك
                            ُ      

                                                    ح زودددددتهرأ  رق ريفقددددد ر قددددددهر ددددد رزالودددددتفملأ رلددددددير مدددددارزنادددددد ي ةر

                                                       ذندددددكرنددددد  ر دددددئتروددددد ةزتربملننلددددد ةرنتجدددددملارزن قدددددملازترزن نيدددددةر نددددد  ر

                                  ونت  ر  رز حملالترز     ركح رقم   .

 
 

رلير   .    2226 / 3 / 3ُ                     ك    ُي م ربهذزرزن يرقبت زءك

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                 ترالدىرتأج  هدملرق ربي هدملرز لد رزنددذ ر                          لديرقجد رتشدجيعرلدملنا رزن قددملاز

                                                       يلدددملهمر دددد ر دددد رللددددالةرزنددددةزا   ر دددد رقيجددددملأرقلددددملكيرالوددددتئجملاهملرق ر

                                   نلل زءرنغمليملترزنلكيرق رغ  رزنلكي ر

                                                  لددددديرقجددددد رتشدددددجيعرقدددددملغل رزن قدددددملازترزنةددددد  راددددديرقدددددغةاهملرالدددددىر

                                                  زنتةدددددددد يحررادددددددديرقل هددددددددملءرزنلددددددددغةاراملنددددددددملرندددددددديريلددددددددتفي  زرلددددددددير مدددددددددار

                               ه رلمددملريددؤأ رقلددىرت ايددارقيددد زأزتر                           زييدد زأزترادديرزنلددغةارزنةدد  را دد

         ز خاي ة.

                                                         ي رق رت   ر لد ةرزنغ زلدملترزنتةج دةراديرقهمدمل رزنتةد يحرادير

                                                         زل هددملءرقددغةا رقأ  رقلددىراددا  ركث دد رلدديرزنالفدد  رادديرزنتةدد يحرادددير

                                                      ققددغمل رزن قددملاررللدد  رتلددقةطرت دددرودد ةزترزنتاليددارت مللدد رلدد  ار

                                            زنددددددددددددددددددالي ر مللددددددددددددددددددةر ق رهددددددددددددددددددذ رزنغ زلددددددددددددددددددملتر ملضدددددددددددددددددد ةرنلتلددددددددددددددددددةيملتر

                 خفياملترزنتك ا  ر     زنت

 

 ل لك،

                 جملءرهذزرزيما ز . ر
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  ر  14      زنملأ ر

 
 

                                               ت زعىر  رتق ي رزالي زأزترزنةملفيةرزاللة رزنتملنية:

                             ةربدددددد  رزاليجددددددملارزنتفددددددقراليهددددددملربدددددد  ر                       ت تمدددددد رزوملوددددددملرنلتقدددددد ي رميمدددددد - 3

                                                  زنؤج ر زنلتأج رزذزرزلكيرل  ف هملر زنتثب رليراح همل.

 

 

 

 

       زالبنيدةر                                                    زلملرزذزرت ذارذنكرفتق ارزالي زأزترزنةملفيةربملنقملالةرلع - 2

                                      زنلملبهةرزنؤج  ر  رة   ر ز ةز رلممل لة.

    زلددىر                                                      زلددملرزذزرت ددذاترزنقملالددةرفتقدد ارزاليدد زأزترزنةددملفيةربملالوددت ملأ - 1

                                               رزالوملوددددددددديةرزننددددددددد رتدددددددددؤ  ر ددددددددد رميمدددددددددةرزن قدددددددددملارزنتملج  يدددددددددة:ر      زن  مللددددددددد

                                                          زنلمل ة زن طقة رلةايةرزن  ملء رلتممملترزن  ملءر)ت فئدة رت  يد  ر

                                                      لةددملا  رزلا فددة  رز ددو...(ر غ  هددملرلدديرزن  مللدد رقدد طرز ريددؤلير

                            %ر) ملةربملنئةرليرميمتهرك د  ر 2                         زن  ملءرنملنكهرلملرالريق راير

        زيجملا(.

                            زازترتة اراير اي رزنملنية.                             تح أرأمملاقرتط يقرهذ رزنملأ ربق

                              موووو  قووووانو  ضوووور بة موووو  قووووانو  ضوووور بة         2424                        تعووووديل املووووادة تعووووديل املووووادة     : :                                 السووووابعة والسووووتو  السووووابعة والسووووتو                املووووادةاملووووادة

                  وتعديالت وتعديالت             72427242  //  22  //    7171                                      األمال  املبسية تار   األمال  املبسية تار   

                                  لدددددددددددديرمددددددددددددمللة رضدددددددددددد ي ةرز لددددددددددددئ رزن نيددددددددددددةرتددددددددددددملاي ر ر  14      زنددددددددددددملأ ر     ت دددددددددددد  ر

               نتة حركمملريل : ر         ت  يئته ر    3142 / 1 /  32

         زنتملنية:                                      ت زعىر  رتق ي رزالي زأزترزنةملفيةرزاللة ر

 ر                                                   ت تم رزوملوملرنلتق ي رميمةرب  رزاليجدملارزنتفدقراليهدملربد   - 3

    قددد طر   ر                                                زندددؤج ر زنلدددتأج رزذزرزلكددديرل  ف هدددملر زنتثبددد رلددديرادددح همل

رتقدددد رهددددذ رزنقيمددددةراددددي
 
                  زال
 
                              %رلدددديرميمددددةرزنتقدددد ي رزن ملقدددد رزنددددذ ر  22  

رت ت  رزنقيمةرزنةزاأ ر  رزن ق ر
 
                               تتةال رأ زا رزنتحققرزنختةة ر قال
 
                              

رن لددة رزنت  ددةر دد ر ر       زنةددملفية ر        زييدد زأزت ر ا                   غ دد ر زم يددةر ر تقدد   
ك
                  فقددمل
ك
    

                "رليرهذ رزنملأ . 1       زن   ر"

                                                 زلددددددددددددملرزذزرت ددددددددددددذارذنددددددددددددكرفتقدددددددددددد ارزاليدددددددددددد زأزترزنةددددددددددددملفيةربملنقملالددددددددددددةر - 2

                                             زالبنيةرزنلملبهةرزنؤج  ر  رة   ر ز ةز رلممل لة.   لع

    زلدىر                                                      زلملرزذزرت ذاترزنقملالةرفتق ارزاليد زأزترزنةدملفيةربملالودت ملأ - 1

                              ؤ  ر ددددددددددد رميمدددددددددددةرزن قدددددددددددملارزنتملج  يدددددددددددة:ر                      زن  مللددددددددددد رزالوملوددددددددددديةرزننددددددددددد رتددددددددددد

       ت  يددد  ر ر                                                  زنلدددمل ة زن طقة رلةايدددةرزن  دددملء رلتممدددملترزن  دددملءر)ت فئدددة 

        ز ريددددؤلير ر                                             لةددددملا  رزلا فددددة  رز ددددو...(ر غ  هددددملرلدددديرزن  مللدددد رقدددد ط

      ميمتددهر ر        بملنئددةرلدي ر         ز قد ر لةدا   %ر)   2.5                         زن  دملءرنملنكدهرلددملرالريقد راددير

             ك   رزيجملا(.

                اير اي رزنملنية. ر                                        تح أرأمملاقرتط يقرهذ رزنملأ ربق زازترتة ا 

رزنةملفيةرزيي زأزتر يتق  ي رقلهرليرل  قرز ح ررالىرق ريأت ر

رالىرزنةزمع ربملنقملالةر
 
                      نل قملازترغ  رزنؤج  رقكا رلملريمكيرقلط ملممل
ك
                                        

ر  ر رزنؤج   رزنلملبهة رن بنية رليراح همل رب الترزييجملارزنتثب  لع

رنتحمي رلالف رزن قملازترزن
 
                         ة   ر ق ةز رلممل لة ر تئفيمل
ك
لملغ  ر                          

 ق رغ  رزنؤج  رض زالرايرزي زأزترلق ا ربملنايملأ  

ر) رق امل  رق  رغ  ر2  ي  رقو ملارزن قملازت رلي ربملنئة ر ملة )%

ربم  قر
 
ر ق ئال

 
رفملضحمل

 
       زنؤج  رنا ي ةرز لئ رزن نيةريخلقرتفمل تمل

ك
      

ك
      

ك
                                      

زنلمل ز رب  رزنا ي ةرالىرزن قملاترزنلملبهةرزنؤج  ربمملريق راير

ريل6 ر زنن  رقو ملاهمل رلي رزنتأج  ر% رقي زأزت رلي رلؤج  همل تفي 

 زنا ي ةرالىرتلكرغ  رزنؤج  ر زنن رالريلتفي رزنالفة ربهملرلير

 قي زأزترل ملق   ر

  ي رق رهذ رزننل ةرق رزننل ةرزنن رت لةهملرم رتص ر  رل ملاقر

ار
 
رت ذ ر مل  ر   راليهمل رتط يقهمل ر يمكي رلح أ    ق رق يملء
 
رلعرزنقملالة                                             

ربملت رلممل لةر ق ةز ر   ةر  رزنؤج  رزنلملبهةرز بنية رقالرقنهمل  

ربملننل ةرنغملن يةرزن ملاقر ز  يملءر
 
                                لجحفةر ملنيمل
ك
ز     ر ي رقلهر           

رللملبهةر رقبنية رلع رزنقملالة رزنك    ر زنق   رزن   ر  
 
رأزاممل                                                يمكي
ك
          

ر  ر ر ل  همل رتت    رال رب  الت ر ز  ةز  رزنظ    رلفس ر   لؤج  

رة ر رنل قملار   رزن ي ية رزنقيمة رلي ربملنئة رقا  ة رز  ةز  ق لي

 قاتفمل رزن   ر قلخفمل رزنطلل ر

رنمري زفق رقو ملارزن قملازت  رق رزاتفمل  رب التر  ي  رقاتفمل ر   همل

رلملر رتا ز   ر ل ة رزييجملارتلا  رب الت ر ملل  ر    لمل زييجملازت 

رتلا ر2%ر ر2ب  ر
 
      %رليرزنل  رزن يع رنل قملا رزل ح ر ملنيمل
ك
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

 

ر رب   رلمل رتا ز   ر 1 ل ة رب  ر%6 رتتفمل ت رزنل  رزن يع  رلي %

رازييجملرب الترللتة  رالىرزنطملائ رزنت   ل طقةر ق    ر ق ر

ر رزنجم ملترن ملوزربملنطملتعريتلمبملت رن  د ربملننل ة را ز رلمل  

زنتجملايةرزنقليلةرزنن رالرتلا رمملا  ريمكيرزياتمملأراليهمل ر ي ر

را ملل ر رلي
 
رلهممل ر

 
را ة ز رزنتجملاية ر قه ته رقومرزنجمع           يلا 

ك
      

ك
                                    

 ب  رزييجملا 

                       نذنك رجملءرهذزرزيما ز .
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 األسباب املوجبة

 20222022  ة في مشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانوني

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

   :ر  62      زنملأ ر

 

 

                                                      يجدد  رزنتاليدداربملنادد ي ة رت دد رتح يدد رتددملاي ر لددةءرز حددقربهددمل ر ر

رلنهددددددمل را دددددد ر
ك
           الددددددىرقوددددددملارزييدددددد زأزترزنةددددددملفيةرن بنيددددددةرلحلددددددةلمل
ك
                                       

                                             زالمتاملء رلق زارزنتناي رز خملررب  درأ ارزنلكي.

 

 

               مووووو  قوووووانو  ضووووور بة     61            تعوووووديل املوووووادة     : :                       نوووووة والسوووووتو  نوووووة والسوووووتو            الثامالثام              املوووووادةاملوووووادة

         وتعديالت       7242 / 2 /  71                   األمال  املبسية تار   

 

 

                                  لدددددددددددديرمددددددددددددمللة رضدددددددددددد ي ةرز لددددددددددددئ رزن نيددددددددددددةرتددددددددددددملاي ر ر  62           ت دددددددددددد  رزنددددددددددددملأ ر

                             ت  يئتهربحي رتة حركمملريل :    3142 / 1 /  32

 

                                                         يدددتمرزنتاليددداربملناددد ي ة رت ددد رتح يددد رتدددملاي ر لدددةءرز حدددقربهدددمل رالدددىر

رلنهدددملرا ددد رزيمتادددملء ر                    قودددملارزييددد زأزترزنةدددملفي
ك
                   ةرن بنيدددةرلحلدددةلمل
ك
               

                                    لق زارزنتناي رز خملررب  درأ ارزنلكي.

 

                                                    تجدددددداقرضدددددد ي ةرز لددددددئ رزن نيددددددةرالددددددىرقملددددددملورزن قددددددملار دددددد رالددددددىر دددددد  ر

رن  رزن  زا ر
ك
رليرب زيةرزن ملورزنذ رسج رفيهرزيف زارقلةال

ك
             زات ملاز

ك
                                        

ك
       

                                                          زن قملاية ر  ر مل رتةج  رتلكرزنا ي ةرايرفا  رلملرم  رزيف زا.

 

                                                 أرأمدددددملاقرتط يدددددقرهدددددذ رزندددددملأ  را ددددد رزيمتادددددملء ربمةجدددددلرمددددد زار   تحددددد 

                     ية اراير اي رزنملنية.

 

 

 

 

 

 

                                                         ق رزنت دد ي رزنقادد  رهددةرلدديرقجدد رتددأل  رزن  زنددةر دد رفدد  رزنادد ي ةر

                                                      بحيدد رالريتحمدد رلملنددكرق دد رز ملددملورزنادد ي ةرزنتةج ددةرالددىر مللدد ر

رالددددىرلملنددددكرهددددذزرزن قددددملارم دددد ر
ك
                         قيدددد زأزترزن قددددملارزنندددد رتتةجددددلرقوملوددددمل
ك
                               

    زا.     زيف  
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

  ر  22      زنملأ ر

 

                                 رينا رل لصرال ييرللية رن   رلير    2235                        زبت زءرليرزي زأزترزن ملور

    لهملر                                                   زاليدد زأزترزنةددملفيةرز خملضدد ةرنلادد ي ةرنادد ر  دد  روددك يةريلددغ

                                                       ددخيرا يعدد ربةددفةرلملنددكرز رز دد رزنلدد  ملءر دد رزنلكيددةرز رلدديرهددةر

                ر كمرزنملنك.

                                                        يلتفي رزال خملررزنلملارزنيهمر  رزنفق  رزال لىر  ربنل ةر ةدتهر

                                                        دد رزنلكيددةراددير  دد ت  روددك يت  رفقدد رلهمددملربلددصرادد أرأ ارزنلددكير

                                                      زنندددددد رقددددددغلةهملرز ريلددددددغلةلهملر ذنددددددكرادددددديرزنة دددددد ت  رذزترزنقيمتدددددد  ر

      الالى.             زنتأج  يت  رز

                                                 يحفددددددار ددددددقرزنملنددددددكربملالوددددددتفملأ رلدددددديرتنايدددددد روددددددك هرادددددديرزنلدددددد ةزتر

                                                            زنلملبقةر زنئ قةرنتملاي رهدذزرزنت د ي ربد ءزرلديرتدملاي رققدغملنهرأ  ر

                                                    تط يددددددددقرز اددددددددملورلدددددددد  ارزنددددددددالي رالددددددددىرز رت ت دددددددد رزنادددددددد زالرزنلدددددددد أ ر

                                   لير قة رز خاي ةر الريمكيرزوا أزأهمل.     قمل

           زاريةدددد اراددددير                                           تحدددد أرا دددد رزالمتاددددملءرأمددددملاقرتط يددددقرهددددذ رزنددددملأ ربقدددد  

              اي رزنملنية.

                              موووو  قووووانو  ضوووور بة موووو  قووووانو  ضوووور بة         5252                        تعووووديل املووووادة تعووووديل املووووادة     : :                                 التاسووووعة والسووووتو  التاسووووعة والسووووتو                املووووادةاملووووادة

                  وتعديالت وتعديالت             72427242  //  22  //    7171                                      األمال  املبسية تار   األمال  املبسية تار   

  

                                  لدددددددددددديرمددددددددددددمللة رضدددددددددددد ي ةرز لددددددددددددئ رزن نيددددددددددددةرتددددددددددددملاي ر ر  22           ت دددددددددددد  رزنددددددددددددملأ ر

               نتة حركمملريل : ر         ت  يئته ر    3142 / 1 /  32

              لليدة رن د  رلدير ر      أر عوي              ريندا رل لدصر    2022                        زبت زءرليرزي زأزترزن ملور

                                                       زاليدد زأزترزنةددملفيةرز خملضدد ةرنلادد ي ةرنادد ر  دد  روددك يةريلددغلهملر

                                                       ددخيرا يعدد ربةددفةرلملنددكرز رز دد رزنلدد  ملءر دد رزنلكيددةرز رلدديرهددةر

                ر كمرزنملنك.

                                                        يلتفي رزال خملررزنلملارزنيهمر  رزنفق  رزال لىر  ربنل ةر ةدتهر

          أ ارزنلددكير ر                                             دد رزنلكيددةراددير  دد ت  روددك يت  رفقدد رلهمددملربلددصرادد أ

                                 هملر ذندددددددكراددددددديرزنة ددددددد ت  رذزترزنقيمتددددددد  ر                     زننددددددد رقدددددددغلةهملرز ريلدددددددغلة 

                   زنتأج  يت  رزالالى.

                                                 يحفددددددار ددددددقرزنملنددددددكربملالوددددددتفملأ رلدددددديرتنايدددددد روددددددك هرادددددديرزنلدددددد ةزتر

                                                            زنلملبقةر زنئ قةرنتملاي رهدذزرزنت د ي ربد ءزرلديرتدملاي رققدغملنهرأ  ر

                                                    تط يددددددددقرز اددددددددملورلدددددددد  ارزنددددددددالي رالددددددددىرز رت ت دددددددد رزنادددددددد زالرزنلدددددددد أ ر

                     ةر الريمكيرزوا أزأهمل.              لير قة رز خاي      قمل

                                                     تحدددد أرا دددد رزالمتاددددملءرأمددددملاقرتط يددددقرهددددذ رزنددددملأ ربقدددد زاريةدددد اراددددير

              اي رزنملنية.

 

 

رهةرك    
 
          ي رق رتناي روكيرزنملنكرزنط قر ملنيمل
ك
                                   

 % ر2.2%ررقلىر2  ي رقلهرتمرتخفيدرزنقيمةرزنتأج  يةرلير

   ي رقلهرتم رايملأ رزنلطةارزنا يبية 

 نذنكرجملءرهذزرزيما ز .
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 سباب املوجبةاأل 

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

  ر  26      زنملأ ر

 

                                                      تخاددددعرنادددد ي ةرزاللددددئ رزن نيددددةرزاليدددد زأزترزنةددددملفةرزنلدددد ةيةرزنندددد ر

                                                       ت ةأرنلمالارلير  راقملارالىر    ر فقملرنلم  الترزنتملنية:ر

                                                  للط رليرزالي زأزترزنذ رالريتجمل ارزا    رللية رن   .   %رن 6 ر-
 

                                                       %رنللددط رلدديرزاليدد زأزترزنددذ ريايدد رالددىرزا  دد  رلليددة رن دد  ر الر 4 ر-

                          يتجمل ار مملل  رللية رن   .

                                                       %رنللددط رلدديرزاليدد زأزترزنددذ ريايدد رالددىر مددملل  رلليددة رن دد  ر الر 5 ر-

                        لمليةر ال ييرللية رن   .        يتجمل ا 

                               ندذ ريايد رالدىرلمليدةر الد ييرلليدة ر                     %رنللط رليرزاليد زأزترز  33 ر-

                                 ن   ر الريتجمل ارلملين رللية رن   .

                                                    %رنللط رليرزالي زأزترزنذ رياي رالىرلملين رللية رن   .  36 ر-

 

                                   الرتامل رزيةرائ  رالىرهذ رزنا ي ة.

 

                                          موووو  قووووانو  ضوووور بة األمووووال  موووو  قووووانو  ضوووور بة األمووووال          5656                        تعووووديل املووووادة تعووووديل املووووادة     : :                 السووووبعو  السووووبعو                املووووادةاملووووادة

                  وتعديالت وتعديالت             72427242  //  22  //    7171                          املبسية تار   املبسية تار   

                                  لدددددددددددديرمددددددددددددمللة رضدددددددددددد ي ةرز لددددددددددددئ رزن نيددددددددددددةرتددددددددددددملاي ر ر  26    ملأ ر       ت دددددددددددد  رزندددددددددددد

                   بحي رتة حركمملريل : ر         ت  يئته ر    3142 / 1 /  32

             زنلددددد ةيةرزننددددد ر ر                                         تخادددددعرناددددد ي ةرزاللدددددئ رزن نيدددددةرزاليددددد زأزترزنةدددددمل 

                                                       ت ةأرنلمالارلير  راقملارالىر    ر فقملرنلم  الترزنتملنية:ر

 ر                  لمليدددةر الدد ييرلليدددة                                    %رنللددط رلددديرزاليدد زأزترزندددذ رالريتجددمل ار 6 ر-

        . ن

 ر                      الدددىرلمليدددةر الددد ييرلليدددة                                %رنللدددط رلددديرزاليددد زأزترزندددذ ريايددد ر 4 ر-

      ن   . ر    ية    لل             لئن ر قا    ر               ن   ر الريتجمل ار

      لليددددة ر ر            لئندددد ر زا  ددد                                    %رنللدددط رلددديرزاليدددد زأزترزندددذ ريايدددد رالدددىر 5 ر-

      ن   . ر                     ئ ممليةر وت  رللية                  ن   ر الريتجمل ا 

               ئ ممليدددددددةر ودددددددت  ر                                  %رنللدددددددط رلددددددديرزاليددددددد زأزترزندددددددذ ريايددددددد رالدددددددىر  33 ر-

  .                 وتممليةرللية رن                        للية رن   ر الريتجمل ار ر      للية  

      ن   . ر             وتممليةرللية                                    %رنللط رليرزالي زأزترزنذ رياي رالىر  36 ر-

 

                                   الرتامل رزيةرائ  رالىرهذ رزنا ي ة.

 

 

رن اتفمل رز حملل ر  رو  رل  رزن ملةرز ج بيةر تد   رميمدةر
ك
                                                     لظ ز
ك
    

                 زن ملةرزنةا ية

                                   نغمليةرتخفيارز ا ملءرالىرزنالف  

                     ذنكرجملءرهذزرزيما ز . ن
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  ر  24      زنملأ ر

 

 

                     لدددديرمددددمللة رضدددد ي ةرزاللددددئ ر ر  26                             تط ددددقرزن دددد الترزنددددةزاأ ر دددد رزنددددملأ ر

رليرزي زأ
ك
         زن نيةرزن  نةرزات ملاز
ك
  .    2235   زتر                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               مووو  قوووانو  ضووور بة     54            تعوووديل املوووادة     : :                                   الحاديوووة والسوووبعو  الحاديوووة والسوووبعو                املوووادةاملوووادة

         وتعديالت       7242 / 2 /  71                   األمال  املبسية تار   

 

                                  لدددددددددددديرمددددددددددددمللة رضدددددددددددد ي ةرزاللددددددددددددئ رزن نيددددددددددددةرتددددددددددددملاي ر ر  24           ت دددددددددددد  رزنددددددددددددملأ ر

                             ت  يئتهربحي رتة حركمملريل : ر    3142 / 1 /  32

 

              يرمدددمللة رضددد ي ةر لددد ر  26                                     تط دددقرزن ددد التر زنلدددطةارزندددةزاأ ر ددد رزندددملأ ر

  . ر    2222                                           زاللئ رزن نيةرزن  نةرزات ملازرليرزي زأزترو ةر

رن اتفمل رز حملل ر  رو  رل  رزن ملةرز ج بيةر تد   رميمدةر
ك
                                                     لظ ز
ك
    

                زن ملةرزنةا ية 

                                  نغمليةرتخفيارز ا ملءرالىرزنالف   

رلدددعرت ددد ي رزندددملأ ر
ك
                 ز هدددجمللمل
ك
                            لددديرمدددمللة رضددد ي ةرز لدددئ رزن نيدددةر ر  26        

         ت  يئته      ر    3142 / 1 /  32      تملاي ر

 

 

 ل لك،

                 جملءرهذزرزيما ز . ر
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  ر  25      زنملأ ر

 

 

                                                      الددىر دد رلالدداربملنادد ي ةريملددكرز ريلددتثم راقددملازرل نيددملر ز دد زر ر- ر 3

                              ز دددد ر يحةدددد رلدددديرجدددد زءرللكيتددددهرز ر ر                    ز ر ةةددددملر دددد راقددددملارل قدددد 

              لليدددددة رن ددددد  ر ددددد ر ر  22                                   زودددددتثمملا رالدددددىرزيددددد زأزترلدددددملفيةرتايددددد رادددددير

                                                   زنلدددد ةراددددير ددددد راقددددملارز ريتقددددد ورلدددديرزنددددد زا  رزنملنيددددةرزنختةدددددةر

                                           بتة يحرم  رز  رليلمل رلير  رو ةري   رفيهر:ر

                  اممرزن قملار لةم ه ر-

                            لق زار ةتهر  رزن قملاربملالوهم ر-

          رزنق ا                          زي زأزترزن قملارز حقيقيةرز ر-

                           زنا ي ةرزنتةج ةرالىرزن قملا ر-

                                                   الددددىرزنالددددارز ريلددددد أرزنادددد ي ةرزنتةج ددددةرالدددددىرزن قددددملارا ددددد لملر ر- ر 2

              يق ورزنتة يح.

 

                              موووو  قووووانو  ضوووور بة موووو  قووووانو  ضوووور بة         5050                        تعووووديل املووووادة تعووووديل املووووادة     : :                                   الثانيووووة والسووووبعو  الثانيووووة والسووووبعو                املووووادةاملووووادة

                  وتعديالت وتعديالت             72427242  //  22  //    7171                                      األمال  املبسية تار   األمال  املبسية تار   

      تددددددددددددملاي ر                            لدددددددددددديرمددددددددددددمللة رضدددددددددددد ي ةرز لددددددددددددئ رزن نيددددددددددددةر ر  25           ت دددددددددددد  رزنددددددددددددملأ ر

               نتة حركمملريل : ر         ت  يئته ر    3142 / 1 /  32

 ر   ق                           يلتثم راقملازرل نيملر ز  زر ر   ق                            الىر  رلالاربملنا ي ةريملكر ر- ر 3

         زودتثمملا ر ر   ق                                               ةةملر  راقملارل ق ر ز  ر يحة رليرجد زءرللكيتدهر

                دددد رزنلدددد ةراددددير دددد ر ر          مليووووو  ليوووورة  25              لددددملفيةرتايدددد راددددير ر       قيدددد زأزت    الدددىر

 ر    ق            ةددددد يحرم ددددد ر                                 يتقددددد ورلددددديرزنددددد زا  رزنملنيدددددةرزنختةدددددةربت ر    ق      اقدددددملار

                            ليلمل رلير  رو ةري   رفيهر:ر

                  اممرزن قملار لةم ه ر-

       بمل وهم                     لق زار ةتهر  رزن قملار ر-

       زنق ا  ر   ق                  زن قملارز حقيقيةر ر       قي زأزت ر-

                           زنا ي ةرزنتةج ةرالىرزن قملا ر-

                                      يلددددد أرزنادددد ي ةرزنتةج ددددةرالدددددىرزن قددددملارا ددددد لملر ر  ق           الددددىرزنالددددار ر- ر 2

              يق ورزنتة يح.
                             ملأ  را دد رزيمتاددملء ربمةجددلرمدد زار                       تحدد أرأمددملاقرتط يددقرهددذ رزندد ر- 1

                     ية اراير اي رزنملنية.

 

 

 
 

                                                     يددددد رقلدددددهرتلدددددبلرايدددددملأ رميمدددددةرتنايددددد رودددددكيرزنملندددددكرلددددديرزييددددد زأزتر

                                                           زنةددملفيةرزنلدد ةيةرلدديرالدد ييرلليددة رن دد  رقلددىرقا  دد  رلليددة رن دد   ر

                  لليدة رم د رزنتنايد ر ر  62                                      لمملريةجلرالىرلير ملل رقي زأزتهرتاي رادير

                                مللد رزييدد زأزترت د رزنتنايدد رهدد رأ  ر                           ق ريتقد وربملنتةدد يحر ند ر نددةر 

         زنتاليا.

                       نذنك رجملءرهذزرزيما ز .
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                              اشووووووتراء إعطوووووواء القيمووووووة التمجيريووووووة     : :                                   الثالثووووووة والسووووووبعو  الثالثووووووة والسووووووبعو                املووووووادةاملووووووادة 

                                             و القسوووو  موووو  العقووووار بتسووووديد الضوووورائب املتوجبووووة علووووى         للعقووووار أ

           العقار فقط

 

 

 طددددؤرزنقيمددددةر
ُ
            دددد ر ددددمل رادددد ور جددددةأرققددددملا رهجددددارنةددددمل  رز خاي ددددة رت
ُ
                                          

                                                            زنتأج  يةرنل قملارق رزنقلمرليرزن قملارت  رزودتيفملءرضد ي ةرز لدئ ر

                                                             زن نيددةرزنتةج ددةرالددىرهددذزرزن قددملارق رزنقلددمرلدديرزن قددملار الددىرزن قددملار

ر  املورزن   رجر                 م  رزيف زار زوتيف
ك
               ملءرض ي ةرزن   رزنتةج ةر فقمل
ك
                           

رلدددديرزنددددملأ ر
ك
          لددددير ملنثددددمل
ك
                                 لدددديرمددددمللة رضدددد ي ةرزندددد    رأ  رزقددددا زطر ر  62        

                                                تل ي رقيةراوةورق رض زالرق   رلتةج ةرالىرزن مليع.

 

                                                    تحددددد أرأمدددددملاقرتط يدددددقرهدددددذ رزندددددملأ  را ددددد رزيمتادددددملء ربمةجدددددلرمددددد زار

                     ية اراير اي رزنملنية.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

رقلددىرق رزيجد زءز
ك
               لظد ز
ك
 ر  46               لديرزنقددمللة رامددمر ر  31                     ترزنندد رق ج  هدملرزنددملأ ر    

                                        الددددىرزندددد  زا رزنملنيددددةرزنختةددددةربإ ملنددددةربيمللددددملتر ر    2232 /  32 /  22      تددددملاي ر

                                                           زنقيمةرزنتأج  يةرقلىرزنة   رزنختةةربا ي ةرزند   رمد رقأترقلدىر

                                                     تددددد زكمرزن دددددمللئترنددددد  رزنة ددددد زترزنملنيدددددةرزنختةدددددةربهدددددذ رزناددددد ي ةر

                     زنتأ  ر  رقلجملاهمل 

رنل مدد ر دد 
ك
          تلددهيئ
ك
                                        فدد   ر أ زادد ر دد لملترزنالفدد  ربادد ي ةرزندد    ر ر      

رالددددددددددىرلةددددددددددلحةرز خاي ددددددددددةربتحقيددددددددددقر تحةددددددددددي رزنادددددددددد زالر
ك
                                           فملةددددددددددمل
ك
      

                       َ                              زن وةورزنلتحقةرنهملرجَ زءرامليملترزنتف ألرايرزن قملازت 

                                                        يددد رقلدددهريقتيددد  رل زادددمل ررزن  زندددةر ددد رفددد  رزناددد زالربحيددد رالر

    قدملار                                                        يحم رزنلملا رزناد زالرزنتةج دةرالدىرزن دمليعر غ د رزنت لقدةربملن 

                             ق ربملنقلمرليرزن قملارزن مل ر ر

 

 ل لك،

                 جملءرهذزرزيما ز .



  18/1/2022نهائي    

118 

 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

          ررررررررر                                                            رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر-  72      املادة 

                              زافملءرزنتة ي ر زالاممل رزنلملبهة

                                ت فؤرليرزنا ي ةرزالاممل رزنتملنية:

                                                               تلدليمرزلددةز رل وددلةرز رل قةنددةرزلدىر ددملاجرزالاز دد  رزنل  ملليددة ر تقدد يمر ر- 3

                                         ز خ لملترزنلت ملةر ملاجرزالاز   رزنل  مللية.

                                                            تلليمرزلةز رل ولةرليرن  مل رزلىرز ضمل رل لقةرنل ودةورز جم كيدة ر ر- 2

                                          ملترلددددددددديرن  ددددددددمل رللدددددددددت ملةر دددددددد رز ضدددددددددمل رل لقددددددددةرنل ودددددددددةور           تقدددددددد يمر دددددددد ل

                                                         ز جم كيددددة.ر تلددددليمرزاللددددةز ر تقدددد يمرز خدددد لملترضددددميرزال ضددددمل رزن لقددددةر

                                                        نل ودددددددةورز جم كيدددددددة ر امليدددددددملترزادددددددملأ رتةددددددد ي همل ر ذندددددددكر فقدددددددملرال ادددددددملور

                 زنتل يعرز جم   .

                                تة ي رزنذهلرزلىرزنةملا رزن كاية. ر- 1

                 تر زنةدددددددمل  رزن مللدددددددةر                                      تلدددددددليمرزاللدددددددةز ر تقددددددد يمرز خددددددد لملترزلدددددددىرزالأزاز ر- 6

                                                        زن لدددد يملترفيمددددملريخدددديرز جدددداءرزنمددددة رلدددديرلةددددملأار ملاجيددددةرالددددىرقددددا ر

                                                          مدددد   رز ره ددددملت ر ت فددددؤربملنامللدددد رندددد  روددددنت  رامليددددملترتلددددليمرز لددددةز ر

                                                                 تقدد يمرز خدد لملترقلددىرزن لدد يملتر قتحددملأزترزن لدد يملتر دد رزنلددملايعرزنمةندددةر

                                                     تلددددددددا ر مللدددددددد رلدددددددديرلةددددددددملأار ملاجيددددددددةرق رتلددددددددا رللددددددددا  ربدددددددد  رزن لدددددددد يملتر

                                                          حملأزترزن ل يملتر ب  رلةملأار ملاجية رق طرق رالرتقد ر لد ةرز جداءر    زت

          %رلددددددديرميمدددددددةر  52                                      زنمدددددددة رلددددددديرلةدددددددملأار ملاجيدددددددةرالدددددددىرقدددددددا ره دددددددملترادددددددير

                                                              زنتمةيدد  ر ق رالريلدددملا ر ددد رزنتمةيدد رق رلةددد ارلحلددد رر دد رغ ددد رزن لددد يملتر

                                                                  زتحملأزترزن ل يملت ر ي م ربهذزرزنقمللة رند  رودنت  رلديرتدملاي ر لد  ر د ر

   (.    2232 / 2 /  34      تملاي ر ر 5     ن  أر                 ز ج ي  رزن ومية)ز

                                                             تحد أرأمدملاقرتط يدقرهدذ رزندملأ ربمةجددلرل زوديمرتةد ارب دملءرالدىرزمادد ز ر

                                                                 اي رزنملنية رالىرز رتل  رهدذ رزالافدملءزترزندذ ةا رلديرتدملاي رلفدملذرهدذزر

         زنقمللة .
 

   موووو      72                       إضووووافة بنوووود إلووووى نووووص املووووادة     : :                                   الرابعووووة والسووووبعو  الرابعووووة والسووووبعو                املووووادةاملووووادة

                  يالتو  )الضور بة علوى     وتعد      2007 /  72 /  76      توار        212            القانو  رقو  

               القيمة املضافة(

 

 

      تددددددددددددددملاي ر ر   121               لدددددددددددددديرزنقددددددددددددددمللة رامددددددددددددددمر ر  31                  ياددددددددددددددمل رقلددددددددددددددىرلدددددددددددددديرزنددددددددددددددملأ ر

                                            ت  يئتدددددهر)زناددددد ي ةرالدددددىرزنقيمدددددةرزنادددددملفة(رزن  ددددد ر ر    2223 /  32 /  36

            زنتملل رلةه:

 

      تددملاي ر ر   351                                              "امليددملتر هددلرزنغددذزءرزن ةددةررانهددملر دد رزنقددمللة رامددمر

           هدددملترزن  يدددةر                                    )تحف دددار هدددلرزنغدددذزء(رزننددد رتقدددةوربهدددملرز ج ر    2222 / 4 /  34

             بةهلرزنغذزء.

 

                                                    تحددددد أرأمدددددملاقرتط يدددددقرهدددددذ رزندددددملأ  را ددددد رزيمتادددددملء ربمةجدددددلرمددددد زار

                     ية اراير اي رزنملنية.

 

 

 

 

 

           )تحف دددددددددار هددددددددددلر ر    2222 / 4 /  34      تددددددددددملاي ر ر   351                    يددددددددد رق رزنقددددددددددمللة رامدددددددددمر

                   لدددديرزنقددددمللة رت طددددؤر ددددقر ر  61                               زنغددددذزء(رقضددددمل رفقدددد  رقلددددىرلدددديرزنددددملأ ر

               رقتمددملورامليددةر                                            زوددا أزأرزنادد ي ةرنلجهددملترزن  يددةربةهددلرزنغددذزءرا دد

                            هلرزنغذزءرزنن رتقةوربهمل ر

ددددلهملر ر  61                يدددد رق رزنددددملأ ر                                        ت قدددد ربملوددددا أزأرزنادددد ي ةرزنندددد رودددد قر  ة 

                        أف هملرز خملضعرنلا ي ة 

                                                       يدد رقلددهر دد ر ددمل ر هددلرزنغددذزءرالريةجدد رضدد ي ةرودد قرق ر ةددلهملر

                                                ز خملضددددددعراليهددددددملربددددددد ريةجدددددد رامليدددددددةر لددددددمرنلاددددددد ي ةر ةددددددل رنددددددد  ر

                  الدددددددددىرزنقيمدددددددددةرزنادددددددددملفةر                                قددددددددد زاه ر ذندددددددددكر  رز خملضددددددددد   رنلاددددددددد ي ةر

                                                   يقةلددددددة ربحلددددددمرزنادددددد ي ةرالددددددىرللددددددا يملاهمر يخادددددد ة رامليددددددملاهمر

                                                        نلادد ي ةرالددىرزنقيمددةرزناددملفةر دد رل ز دد رال قددةر دد ر ددمل ربي هددملرلددير

                                            زنغ  رق ر  ر مل رتلليمهملرقلىرزنغ  رأ  راة  ر

                                                        ي رق رزنه  رهةرقافملءرامليملترزنةهلرلعرقاطملءر قرز حلمر

ر                                بملنتملل ريقتي  رزات دملارهدذ رزن م
ك
 ليدملترل فدمل رلدعر دقرز حلدمر فقدمل
ك
                           

     31       نلمملأ ر

                                                           يدد رقلدددهرتددمرزماددد ز رقنغدددملءرزنفقدد  رزنادددملفةربمةجددلرزنقدددمللة رامدددمر

رلعرهذزرزيما ز  ررررررر ر  61          قلىرزنملأ ر ر   351
ك
                       ليرزنقمللة  ر ز هجمللمل
ك
                     

 

 ل لك،

                 جملءرهذزرزيما ز . ر
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         االسترداد  -  62      املادة 

 

                                                        يحددقرنلخملضددعرنلادد ي ةرز ريلددا أر مللدد رزنادد ي ةرزن فةاددةرل ددهرز ر

                                                      جدددددداءزرل ددددددهر دددددد ر ددددددمل رزبطددددددمل رز رزنغددددددملءرز رفهددددددورزن مليددددددةرز خملضدددددد ةر

                                                       نلاددددد ي ةرز ر ددددد ر دددددمل راددددد ورأفدددددعرزندددددثمير ليدددددملرز رجاايدددددملرز رتخفددددديدر

                              اي رال قرنتملاي رزج زءرزن ملية.         ميمتهربتمل

 

                                                        تحدددد أربم وددددةورب ددددملءرالددددىرزمادددد ز ر ايدددد رزنملنيددددةرزالجدددد زءزتر زاللددددة ر

                                                           زنت لقةربملوا أزأرزنا ي ةرزنن رتفة رميم هملرزنا ي ةرزنتةج ة.

 

                                                         يحقرنلجهملترزن  يدةربةهدلرزنغدذزءرزندذ ةا ر د رمدمللة رتحف دار هدلر

             لرزنغدذزءرتحد ر                                            زنغذزءر قرزوا أزأرزنا ي ةرا  رزتمملورامليدةر هد

                                                       امملبةرزنللطةرزنختةةر فدقرزنلد  طرزن ةدةرراليهدملر د رزنقدمللة ر

        زنذ ةا.

 

    62                             إللووواء الفقووورة األخيوورة مووو  املوووادة     : :                                   الخامسوووة والسووبعو  الخامسوووة والسووبعو                املووادةاملووادة

                      وتعديالتوو  )الضوور بة علووى       2007 /  72 /  76      تووار        212           موو  القووانو  

      تووووووار        702                                        القيمووووووة املضووووووافة( املضووووووافة بموجووووووب القووووووانو  رقوووووو  

                   )تحفيز وهب الل اء(      2020 / 4 /  74

 

 

      تدددددددددددملاي ر ر   121           لدددددددددديرزنقددددددددددمللة ر ر  61                            تلغددددددددددىرزنفقدددددددددد  رز   دددددددددد  رلدددددددددديرزنددددددددددملأ ر

                                             ت  يئتدهر)زناد ي ةرالدىرزنقيمدةرزنادملفة(رزناددملفةر ر    2223 /  32 /  36

           )تحف دددددددددددار هدددددددددددلر ر    2222 / 4 /  34      تدددددددددددملاي ر ر   351                  بمةجدددددددددددلرزنقدددددددددددمللة رامدددددددددددمر

         زنغذزء(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           )تحف دددددددددار هددددددددددلر ر    2222 / 4 /  34      تددددددددددملاي ر ر   351                    يددددددددد رق رزنقددددددددددمللة رامدددددددددمر

                   لدددديرزنقددددمللة رت طددددؤر ددددقر ر  61                            ذزء(رقضددددمل رفقدددد  رقلددددىرلدددديرزنددددملأ ر   زنغدددد

                                                          زوددا أزأرزنادد ي ةرنلجهددملترزن  يددةربةهددلرزنغددذزءرا دد رقتمددملورامليددةر

                            هلرزنغذزءرزنن رتقةوربهمل ر

ددددلهملر ر  61                يدددد رق رزنددددملأ ر                                        ت قدددد ربملوددددا أزأرزنادددد ي ةرزنندددد رودددد قر  ة 

                        أف هملرز خملضعرنلا ي ة 

               ةرودد قرق ر ةددلهملر                                        يدد رقلددهر دد ر ددمل ر هددلرزنغددذزءرالريةجدد رضدد ي 

                                                ز خملضددددددعراليهددددددملربددددددد ريةجدددددد رامليدددددددةر لددددددمرنلاددددددد ي ةر ةددددددل رنددددددد  ر

                                                  قددددددددد زاه ر ذندددددددددكر  رز خملضددددددددد   رنلاددددددددد ي ةرالدددددددددىرزنقيمدددددددددةرزنادددددددددملفةر

                                                   يقةلددددددة ربحلددددددمرزنادددددد ي ةرالددددددىرللددددددا يملاهمر يخادددددد ة رامليددددددملاهمر

                                                        نلادد ي ةرالددىرزنقيمددةرزناددملفةر دد رل ز دد رال قددةر دد ر ددمل ربي هددملرلددير

             رأ  راة  ر                                زنغ  رق ر  ر مل رتلليمهملرقلىرزنغ 

                                                        ي رق رزنه  رهةرقافملءرامليملترزنةهلرلعرقاطملءر قرز حلمر

ر
ك
  بملنتملل ريقتي  رزات دملارهدذ رزن مليدملترل فدمل رلدعر دقرز حلدمر فقدمل
ك
                                                          

     31       نلمملأ ر

                 لدديرزنقددمللة ريت لددقر ر  31                                         يدد رقلددهرتددمرزمادد ز رقضددملفةرب دد رقلددىرزنددملأ ر

رلعرهذزرزيما ز  ررررررر
ك
                       ت مليملتر هلرزنغذزء ر ز هجمللمل
ك
                             

 ل لك،

                 جملءرهذزرزيما ز . ر
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   :ر  12      زنملأ ر

.........          

 

                                                     يحددددددقرنلخملضددددددعرنلادددددد ي ةرق ريقدددددد ورت دددددد رزل هددددددملءرقيددددددةرودددددد ةرليئأيددددددةر

 رالدددددددلرزودددددددا   ر  22           ضدددددددميرلهلدددددددةر
ك
           يةلدددددددمل
ك
                      أزأرالدددددددي رفدددددددملادرزناددددددد ي ةر    

                                                      زنقملبلدددددددددةرنلحلدددددددددمربهدددددددددذزرزنتدددددددددملاي  رالدددددددددىرق رالريقددددددددد رزن لدددددددددصرزنطملندددددددددلر

              ن   رن  مللية. ر          خمسة ماليي              بملوا أزأ راير

 

                                                          يحقرنلمة اييرق ريق لةز رت  رنهمليةرقيةرفاد  رز تلدملبرنلاد ي ةر

 رالددددددلرزوددددددا أزأرفددددددملادرزنادددددد ي ةرزنقملبلددددددةر ر  22           ضددددددميرلهلددددددةر
ك
                                   يةلددددددمل
ك
    

                                 رالدددىرق رالريقددد رزن لدددصرزنطملندددلر                         نلحلدددمرزنحتلددد ةراددديرتلدددكرزنفاددد

              ن   رن  مللية. ر          خمسة ماليي              بملوا أزأ راير

.........          

 

                                   تعديل الفقرتي  الثانية والثالثة م      : :                                   السادسة والسبعو  السادسة والسبعو                املادةاملادة

      توووووووووووووووار        212        القووووووووووووووانو         212               موووووووووووووو  القوووووووووووووووانو  رقوووووووووووووو      20      املووووووووووووووادة 

                                     وتعديالت  )الضر بة على القيمة املضافة(      2007 /  72 /  76

 

               لددددديرزنقدددددمللة رامدددددمر ر  12                          زنثملليدددددةر زنثملنثدددددةرلددددديرزندددددملأ ر              ت ددددد  رزنفق تدددددمل ر

                       ت  يئتددهر)زنادد ي ةرالددىر ر    2223 /  32 /  36      تددملاي ر ر   121        زنقددمللة ر  رر   121

                                    زنقيمةرزناملفة( ربحي رتة حملركمملريل :

..........           

                                                     يحددددددقرنلخملضددددددعرنلادددددد ي ةرق ريقدددددد ورت دددددد رزل هددددددملءرقيددددددةرودددددد ةرليئأيددددددةر

 رالدددددددلرزودددددددا أزأرالدددددددي رفدددددددملادرزناددددددد ي ةر ر  22           ضدددددددميرلهلدددددددةر
ك
                                يةلدددددددمل
ك
    

                                                    قملبلدددددددددةرنلحلدددددددددمربهدددددددددذزرزنتدددددددددملاي  رالدددددددددىرق رالريقددددددددد رزن لدددددددددصرزنطملندددددددددلر  زن

              ن   رن  مللية. ر            خمسي  مليو               بملوا أزأ راير

 

                                                          يحقرنلمة اييرق ريق لةز رت  رنهمليةرقيةرفاد  رز تلدملبرنلاد ي ةر

 رالددددددلرزوددددددا أزأرفددددددملادرزنادددددد ي ةرزنقملبلددددددةر ر  22           ضددددددميرلهلددددددةر
ك
                                   يةلددددددمل
ك
    

       زنطملندددلر ر                                               نلحلدددمرزنحتلددد ةراددديرتلدددكرزنفاددد   رالدددىرق رالريقددد رزن لدددص

              ن   رن  مللية. ر            خمسي  مليو               بملوا أزأ راير

.........          

 

 

 
 

 

                                                      يددد رق رزنغمليدددةرلدددير ضدددعر ددد رقأ دددؤرنطل دددملترزيودددا أزأرهددد رتج دددلر

                                                    قاهدددددددددددمل رزيأزا رزناددددددددددد يبيةربم مل جدددددددددددةرال دددددددددددملترزودددددددددددا أزأرذزترمددددددددددديمر

        لت لية 

 

                                                            يددد رق رميمددددةرزن ملدددةرزنل  ملليددددةرمددد رتدددد ل رتلدددا رك  دددد  ر بملنتددددملل ر

                  فإ رز ح رز أ ؤرزن
ك
رقيامل

ك
 ح أر  رهذ رزنملأ رقل حرلت ليمل

ك
     

ك
                             

 

 ل لك،

                 جملءرهذزرزيما ز . ر
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   :ر  21      زنملأ ر

.........          

 

                 ليئأيدددةر ضدددميرلهلدددةر ر                                    يحدددقرنلمالدددارز ريقددد ورا ددد رنهمليدددةرزيدددةروددد ة

                                                      يةلدددمل رالدددلرزودددا أزأربملننلدددد ةرنل مليدددملترزن فدددمل ر فقدددمل"ر  اددددملور ر  22

      ملدددةر                                                  هدددذ رزندددملأ  رالدددىرق رالريقددد رزن لدددصرزنطملندددلربملودددا أزأ رادددير

     ن د  ر ر           ملدةرلئيد                                        ن   رن  مللية ر ي  ارزن لصرزندذ ريقد رادير ر     لئي  

 
ك
ر فقمل

ك
 زلىرزنل ةرزنئ قة رقلملر  ر مل رنمري  رزنالارلة فمل

ك
     

ك
        املور ر                                               

                                                        هدذ رزنددملأ رفيحددقرندهرز ريقدد ورالددلرزيودا أزأرزنددذ ةارلهمددملربلغدد ر

            ميمةرزنطلل.

.........          

 

                               تعوووديل الفقوووورة موووا قبووول األخيووورة موووو       : :                                   السوووابعة والسوووبعو  السوووابعة والسوووبعو                املوووادةاملوووادة

      تووووووووووووووار        212        القووووووووووووووانو         212               موووووووووووووو  القووووووووووووووانو  رقوووووووووووووو      52      املووووووووووووووادة 

                                     وتعديالت  )الضر بة على القيمة املضافة(      2007 /  72 /  76

 

  رر   121               لدديرزنقددمللة رامددمر ر  21                          رلددملرم دد رز   دد  رلدديرزنددملأ ر           ت دد  رزنفقدد  

                       ت  يئتددددددددددددهر)زنادددددددددددد ي ةرالددددددددددددىر ر    2223 /  32 /  36      تددددددددددددملاي ر ر   121        زنقددددددددددددمللة ر

                                   زنقيمةرزناملفة( ربحي رتة حركمملريل :

..........           

                                                      يحدددقرنلمالدددارز ريقددد ورا ددد رنهمليدددةرزيدددةروددد ةرليئأيدددةر ضدددميرلهلدددةر

        اددددملور                                                يةلدددمل رالدددلرزودددا أزأربملننلدددد ةرنل مليدددملترزن فدددمل ر فقدددمل"ر ر  22

      خمسووي                                                    هددذ رزنددملأ  رالددىرق رالريقدد رزن لددصرزنطملنددلربملوددا أزأ راددير

 ر            خمسوووي  مليوووو                                        ن ددد  رن  ملليدددة ر يددد  ارزن لدددصرزندددذ ريقددد رادددير      مليوووو  

ر
ك
ر فقددمل

ك
 ن دد  رزلددىرزنلدد ةرزنئ قددة رقلددملر دد ر ددمل رنددمري دد رزنالددارلةدد فمل

ك
     

ك
                                                    

                                                           املورهذ رزنملأ رفيحقرنهرز ريق وراللرزيوا أزأرزنذ ةارلهمدملر

       زنطلل. ر         بلغ رميمة

.........          

 

 

 

 

 

 
 

                                                      يددد رق رزنغمليدددةرلدددير ضدددعر ددد رقأ دددؤرنطل دددملترزيودددا أزأرهددد رتج دددلر

                                                    قاهدددددددددددمل رزيأزا رزناددددددددددد يبيةربم مل جدددددددددددةرال دددددددددددملترزودددددددددددا أزأرذزترمددددددددددديمر

        لت لية 

 

                                                            يددد رق رميمددددةرزن ملدددةرزنل  ملليددددةرمددد رتدددد ل رتلدددا رك  دددد  ر بملنتددددملل ر

 
ك
رقيامل

ك
 فإ رز ح رز أ ؤرزنح أر  رهذ رزنملأ رقل حرلت ليمل

ك
     

ك
                                              

 

 ل لك،

                 جملءرهذزرزيما ز . ر
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                                      :رف  راوةورلةايةرالىرزن امليعرزنلتةاأ   21      زنملأ ر

 
 

قرن  ر دئترود ةزتراودمرلقطدة رمد ا ر         ئدة(رالدىر           %ر) ئ دةربملن 1                                   يط  

                                                     زنلددددددتةاأزترز خملضدددددد ةرنلادددددد ي ةرالددددددىرزنقيمددددددةرزناددددددملفةربملوددددددتو ملءر

                                                     لددددددددددملأ رزن نددددددددددايير زن دددددددددد زترزنةدددددددددد ملايةر زنددددددددددةزأرز  نيددددددددددةرزنلددددددددددت ملةر

أربم وةوريتخذر  رلجلسرزنةاازء.رر                                                              نلة ملاةر زناازاةرالىرق رتح  

 

     766               م  القانو  رق      52            تعديل املادة     : :                                   الثامنة والسبعو  الثامنة والسبعو                املادةاملادة

  (    2072                            )قانو  املوازنة العامة لعام   207 2 / 1 /  27      تار   

 

 ددد   رزندددملأ ر
ُ
           ت
ُ
       )مدددمللة ر    2231 / 2 /  13      تدددملاي ر ر   366               لددديرزنقدددمللة رامدددمر ر  21 

                      ( ربحي رتة حركمملريل :    2231                    زنةزالةرزن مللةرن ملور

 

ددقرندد  ر                    %ر) ئ ددةربملنئددة(رالددىر 1               اوددمرلقطددة رمدد ا ر ر     سوونوات    70ُ          ُيط  

                                                      زنلددددتةاأزترز خملضددددد ةرنلاددددد ي ةرالددددىرزنقيمدددددةرزنادددددملفة ربملودددددتو ملءر

                                                     لددددددددددملأ رزن نددددددددددايير زن دددددددددد زترزنةدددددددددد ملايةر زنددددددددددةزأرز  نيددددددددددةرزنلددددددددددت ملةر

                                     بصووورف النظووور عموووا إذا  وووا  املسوووتورد يتمتووو                   نلةددد ملاةر زناازادددةر

                                                   بئعفوووووواء موووووو  الرسوووووووم الجمركيووووووة أو موووووو  الضوووووور بة علووووووى القيمووووووة 

  .      املضافة

 

خددذر دد ر أرزن دد زتر زنددةزأرز  نيددةرزنلددملارقنيهددملرقاددئ  ربم وددةورُيت  حدد  
ُ
ُ         ت                                                    
ُ
 

رالىرزما ز ر اازءرزنملنيةر زنة ملاةر زناازاة.رر               لجلسرزنةاازءرب     ك                                             ملءك

 

 

 

 

 

 

 
 

ر حملجدددددةرز خاي دددددةرزنل  ملليدددددةرقلدددددىر زاأزترنةزجهدددددةرزنيجدددددارزندددددذ ر
ك
                                                      لظددددد ز
ك
    

           ت مل  رل ه 

 

                 جملءرهذزرزيما ز .
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                               إعفوواء األجهووزة واملعوودات التووي تعموول     : :                                   التاسووعة والسووبعو  التاسووعة والسووبعو                املووادةاملووادة 

                                                       علووى الطاقووة الشمسووية لتوليووود الطاقووة المهربائيووة موو  الضووور بة 

                                      على القيمة املضافة وم  الرسوم الجمركية

 

ر  رليرر   رت فؤرليرزنا ي ةرالىرزنقيمدةرزنادملفةر لدير
ك
                                                   ئفمل
ك
    

                                  ملرز حدد رز أ ددؤرنل وددمرز جم  دد ر زن وددمر                        زن وددةورز جم كيددة ربمددملرفيهدد

                                               % رز جها ر زن  زترزنن رت م رالىرزنطملمةرزنلمليةر 1          زنقطة رزند

رلدددديرتددددملاي ر
ك
          نتةنيدددد رزنطملمددددةرزنكه بملايددددة رزنندددد ريددددتمرزوددددت  زأهملرزات ددددملاز
ك
                                                    

  .    2226 /  32 /  13                        ل رهذزرزنقمللة ر نغمليةر

 

                                                        تحددد أرأمدددملاقرتط يدددقرهدددذ رزنددددملأ ربمدددملرفيهدددملرز جهدددا ر زن ددد زت را دددد ر

                                       متاملء ربمةجلرم زارية اراير اي رزنملنية.  زي

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                  لددددددديرقجددددددد رتشدددددددجيعرزودددددددتخ زورزنطملمدددددددةرزنلملددددددديةرنتةنيددددددد رزنطملمدددددددةر

            زنكه بملاية 

                                                          ليرقج رزنلملهمةر  رتخفيدر لفدةرقلتدملجرزنطملمدةرزنكه بملايدةرلدير

                                         ئ رزنتحة  رايرزوتخ زورللتقملترزنح  مملت 

                                  ليرقج رزنلملهمةر  ر ممليةرزن يئة 

 

 ل لك،

                 جملءرهذزرزيما ز . ر
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رلددددديرق  روددددد ةر ر- 3      زندددددملأ ر
ك
            يمددددد أرنددددد  رالددددد روددددد ةزترج يددددد  رزات دددددملاز
ك
                                

      قمل دددددددد  ر  زن ر    3126 / 2 / 2      تددددددددملاي ر ر  26 /  32                  لف ددددددددة رزنقددددددددمللة رامددددددددمر ر    3121

                                        بتم ي رتةميارتط يقرممللة رض ي ةرز از   .

 

                                         تعووديل املووادة األولووى موو  املرسوووم االشووترا ي رقوو      : :                   الثمووانو  الثمووانو                املووادةاملووادة

                                )تمديووووود توقيوووووف العمووووول بقوووووانو  ضووووور بة       7202 / 0 /  71      توووووار       55

         األراض ي(

 

 

      تددددددددددددملاي ر ر  22                                        ت دددددددددددد  رزنددددددددددددملأ رز  لددددددددددددىرلدددددددددددديرزن وددددددددددددةورزالقددددددددددددا زع رامددددددددددددمر

                     ة رضددددد ي ةرز از دددددد  ..( ر                       )تم يددددد رتةميددددددارزن مددددد ربقددددددملل ر    3151 / 5 /  32

رنملريل :
ك
         فقمل
ك
     

 

 ر  22                          لف دددددددة رزن ودددددددةورزالقدددددددا زع رامدددددددمر ر    2226 /  32 /  13           يمددددددد أرنغمليدددددددةر

                                   زنقمل دددد  ربتم يدددد رتةميددددارتط يددددقرمددددمللة ر ر    3151 / 5 /  32          زنةددددملأار دددد ر

               ض ي ةرز از   .

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                          بمملرق رز ود ملبرزنند رقأترقلدىر مدارزن مد ربقدمللة رضد ي ةرز از د  ر

                              ةبملترزيمتةملأيةرالىرزنالف                             الرتاز رمملامةرالرب رازأترزنة

  ر

                 جملءرهذزرزيما ز .
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              السووووووول السووووووول           علوووووووىعلوووووووى              جمر ووووووويجمر وووووووي          رسووووووو رسووووووو           فووووووورضفووووووورض    : :                                     الحاديوووووووة والثموووووووانو  الحاديوووووووة والثموووووووانو                املوووووووادةاملوووووووادة 

   ُ         ٌ                   ُ         ٌ                  وُ صن  مثيٌل لها منها في لبنا وُ صن  مثيٌل لها منها في لبنا                                                           والبضائ  التي يت  استيرادهاوالبضائ  التي يت  استيرادها


 ر     زنلدددددددددلع ر   الدددددددددى  %ر  32 ر    مددددددددد ا  ر     جم  ددددددددد  ر         وددددددددد ةزتراودددددددددم ر 2    نددددددددد  ر رُ    ُيفددددددددد  

ةدد عر ددد رن  ددمل رلثيدد رنتلدددكر                                                               زن اددمليعرزنندد ريددتمرزودددت  زأهملرقذزر ددمل ري 

                                                    زنللعر زن امليعربكميملترتكف رزيو هئ رزنحل رتلا ر ملل .

 

أرزن اددمليعر زنلددلعرز خملضدد ةرنل وددمربقدد زارللددا  ريةدد اراددير حدد  
ُ
                                                      ت
ُ
 

                     ي  رزنملنيةر زنة ملاة.    ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           ليرقج رزنلملهمةر  ر ممليةرزنة ملاةرزنل  مللية 

  ر

                                                   لدددددديرقجددددددد رز حددددددد رلدددددديرزيودددددددت  زأر لدددددددملريتلدددددددبلربددددددهرلددددددديرلدددددددا رك  ددددددد ر

                                نل مئترز ج بيةرقلىر ملاجرن  مل  ر

 

                                                          لدديرقجددد رز حددد رلددديرزاتفدددمل رقوددد ملارزن مدددئترز ج بيدددةرلقملبددد رزنل ددد  ر

            زنل  مللية ر

 

        ددددك ردد                 نذندددددددددددددد

                 جملءرهذزرزيما ز .
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                                 إعفوواء  املجموعووات السووياحية الوافوودة     : :                                     الثانيووة والثمووانو  الثانيووة والثمووانو                املووادةاملووادة 

   وء       ضم  شر                                    إلى لبنا  م  رس  سمة اإلقامة واملرور 

 

 

ر  رلدددددديرر دددددد  رت فددددددؤرزنجمةاددددددملترزنلدددددديمل يةرزنةزفدددددد  رقلددددددىر
ك
                                                ئفددددددمل
ك
    

                                                       ن  دددددمل رلددددديراودددددمرودددددمةرزيممللدددددةر زنددددد  ا رقذزر مللددددد رلددددد  رقمملل هدددددملرالر

                              وددد ةزترلددديرتدددملاي ر لددد رزنقدددمللة ر ددد ر ر 1                       تت ددد  ررقوددد ة  ر ذندددكرنددد  ر

                 ز ج ي  رزن ومية.

 

                                                    يفهدددمرت  دددملا ر"لجمةادددةروددديمل ية"ر ددد رلجمةادددةرلؤنفدددةرلددديروددد  ةر

    .             ق خملرر لملرفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                     لددديرقجددد رتشدددجيعرزنقطدددمل رزنلددديملخ ر ددد رن  دددمل  رلدددير دددئ رتشدددجيعر

                                                    زنلددددددةز رالددددددىرايددددددملا رن  ددددددمل رالددددددىرقددددددا رلجمةاددددددملترندددددد  رالرتتجددددددمل ار

        قو ة  ر

  ر

 ل لك،

                 جملءرهذزرزيما ز . ر
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   2      املادة

 

 

 

 

 

 

                                                           زذزر دددمل رزاللتقدددمل ريت دددمل  راقدددملازرل نيدددملرفيلدددتة ىراودددمرزاللتقدددمل رالدددىر

                                                    زوددددددملارزن لدددددددصرز حمللددددددد رلددددددديرضدددددد برزنقيمدددددددةرزنتملج  يدددددددةرزن ي دددددددةر ددددددد ر

                           )ز قددد رالددد ر لةدددا(ر ذندددكرا ددد لملر ر    3202                    سدددجئترزنتاليددداربدددملن ممر

                   رزنةداة رز رزنةد  ر                                        ياة رهذزرزن لصرياي رالىرزالود ملارزندذ ةا ر د

     بهمل.

 

                    مووووووو  املرسووووووووم مووووووو  املرسووووووووم       22                              إللووووووواء نوووووووص املوووووووادة إللووووووواء نوووووووص املوووووووادة     : :                                     الثالثوووووووة والثموووووووانو  الثالثوووووووة والثموووووووانو                املوووووووادةاملوووووووادة

          72227222  //    7272  //    7070            تار   تار           2020                          االشترا ي رق  االشترا ي رق  

  

  

 ر    3111 /  32 /  35      تددددملاي ر رLE /  22                   لدددديرزن ودددةورزالقددددا زع ر ر 1           تلغدددىرزنددددملأ ر

 ر   321    امدددددددددددمر ر    2222                    لددددددددددديرمدددددددددددمللة رلةزالدددددددددددةرادددددددددددملور ر  62              زن  ندددددددددددةربملندددددددددددملأ ر

                     تلت   ربملن يرزمت :

 

ريلددددددددددتة ىراوددددددددددمر ر       قذزر ددددددددددمل "
ك
            زاللتقددددددددددمل ريت ددددددددددمل  راقددددددددددملازرل نيددددددددددمل
ك
       زنفدددددددددد زألر                          

               الددددددددددىرقوددددددددددملارزن لددددددددددصر                                      زال لددددددددددملءزتر زالفدددددددددد زارر زنقملوددددددددددمةر زن ملأنددددددددددةر

  (ر       قا  دددة   ) ر  62                                             ز حمللددد رلددديرضددد برزنقيمدددةرزنتأج  يدددةرزن ي دددةربدددملن ممر

              أزاد  رضد ي ةر             د رزنحملفظدملتر                            تقدةورزنةدمل  رزنملنيدةرزيمليميدةر     ي ر

                                زنقيمدةرزنتأج  يدةربتدملاي رقاطملئهدملر                             ز لئ رزن نيدةر د رب د  تربتخمد  ر

                     ت  رتح ي ر زض ر لفةد ر                                   ذنكرنغمليةرز تلملبرزن وةورزن قملايةر

                          ق رقلمللملترزنهج رزن قملا ر ر                                نلحةةرزنخم ةرليرزجمملل رزنتخم  

                           أ  رق رت دددددد ي ر دددددد رميمددددددةرز حةددددددةر ر     تخمدددددد                     للالددددددةربتط يددددددقرهددددددذزرزن

 ر                               ذنددكرا ددد لملرياددة رهدددذزرزن لددصريايددد                     بملننلددد ةرن قددةأرزن يدددعر       زنخم ددةر

 .                                       الىرز و ملارزنذ ةا ر  رزنةاة ر زنة  ربهمل

                                                  تحدددد أرأمددددملاقرتط يددددقرهددددذ رزنددددملأ را دددد رزالمتاددددملءربقدددد زاريةدددد ار

    ".              اير اي رزنملنية

 

                                                        ق رزنغمليددددددةرلدددددديرزمادددددد ز رمددددددمللة رت دددددد ي رزنددددددملأ رزنثملنثددددددةرلدددددديرزن وددددددةور

                  هدددددددد رق رتلددددددددتة ىراوددددددددةور ر    3111 /  32 /  35      تددددددددملاي ر ر  22             زالقددددددددا زع رامددددددددمر

             دددددددد رزن قددددددددملازتر ر               نقملوددددددددمةر زن ملأنددددددددة                      زال لددددددددملءزتر زالفدددددددد زارر ز       زنفدددددددد زألر

   لددددير ر 3                                                       زن نيددددةربملالوددددت ملأرنلقيمددددةرزنف ليددددةرنل قددددملاركمددددملر اأر دددد رزن  دددد ر

    (    3121 /   365                    زن وةورزيقا زع راممر ) ر 2                ج   رزن وةوراممر

 

                                                        ففدد  رهددذزرزنت دد ي رق رياددة رتخمدد  رزنقيمددةرزنتأج  يددةرزنةددمل حةر

رنقيمةرزن قملاربتملاي رل   
ك
                         نت فيذرزن مللئترزن قملايةر فقمل
ك
         اهمل ركمدملر                            

رلدددير ر  62                                 تقددد ارضددد برزنقيمدددةرزنتأج  يدددةربدددملن ممر
ك
    بددد ال
ك
         زننددد ر دددمل ر ر    32.2   

رم  رزنت  ي رز    .
ك
                   ي م ربهملروملبقمل
ك
               

                                                          كمملراللرليرزنلدؤ ن  ر د رزند  زا رزن قملايدةرزنتقيد ربمادمة رهدذزر

                                                       زنقددمللة رأ  رق ريحددقرنهددمرا دد رز تلددملبرزن وددةورت دد ي رزنتخمدد  ر

                            زنةزاأر  رزنقيمةرزنتأج  ية.

            ذزرزالما ز .          نذنكرجملءره



  18/1/2022نهائي    
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                الرسووووووم فوووووي دوائووووور الرسووووووم فوووووي دوائووووور                                 تحديووووود واسوووووتيفاءتحديووووود واسوووووتيفاء    : :                                     الرابعوووووة والثموووووانو  الرابعوووووة والثموووووانو                املوووووادةاملوووووادة

                  أو بعملووووة أو بعملووووة                                                                                             املفوضوووويات السياسووووية والقنصووووليات بالوووودوالر األمير ووووياملفوضوووويات السياسووووية والقنصووووليات بالوووودوالر األمير ووووي

                                            البلد ال ي تتواجد في البلد ال ي تتواجد في 
  

  

 

ر  رلديرر د ر
ك
            ئفدمل
ك
                          زن ودةورر د رأ زاد رزنفةضديملتر ر      تلدتة ى       تحد أر   ر    

رنل  رزنة  ر
ك
ر فقمل

ك
            زنليملويةر زنق ةليملتربملن  الارز ل    ر ة ز

ك
     

ك
                                        

            ملدةرزن لد ر ت                                             زن تم رليرم  رلة  رن  مل ركمملر يمكديرزودتيفملةهملر

 .                       زنذ رتتةزج رفيهرزن  ثة

 

                                             نصرزنحةدلةربملند  الارز ل   د رق رزنيدةا ر تدةأ ر د ر              يتمرتحةيد رزن دمل -

                                                   لددددددملبرز خاي ددددددةرزنفتددددددة ربمل دددددد  رهددددددملت  رزن ملتدددددد  رندددددد  رلةدددددد  ر

 .     ن  مل 

 

 

 
 

                                                           بمدددملرق رزن  ثدددملترزن بلةلملوددديةر زنق ةدددليةرتلدددتة  رزن ودددةورزنا ت دددةر

رنل ملددةرزنحليددةرنادد ر
ك
                   الددىرقاددحملبرزن ئمددةربددملن مئترز ج بيددةر فقددمل
ك
                                     

      بل  ر

                                         ق رتحددة رقلددىرز خاي ددةرزنل  ملليددةرتلددكرزن وددةور ر                    بمددملرقلددهرلدديرزنط يعدد 

                                 بملن ملةراينهملرزنن رزوتةفي ربهمل ر

                                                    بمدددددددددملرق رلددددددددديرقدددددددددأ رذندددددددددكرق ريدددددددددةف رنلخاي دددددددددةرقيددددددددد زأزتربدددددددددملن مئتر

          ز ج بية

                                                              بمدددملرق رزنقدددمللة رقجدددملارندددةاي  رز خملاجيدددةر زنغاددد ب  ر زنملنيدددةرت ظددديمر

                    قوتيفملءرتلكرزن وةو 

 

                 جملءرهذزرزيما ز .     نذنكر ر

 

 

 

 

 

 

 

 



االسباب املوجبةالنص املقتـرحالنص الحالـي

 من قانون 32 املعدل باملادة 1966/2/14 تاريخ  66/11 من القانون رقم 28 و 27املادتين 
1985موازنة 

1990 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 
1991 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 
1993 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 
1995 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

:رسوم استخراج الرمال والحص ى الخصوصية املتاخمة لألمالك العمومية البحرية

 لألصول-
ً
.ل. ل1000: عن كل متر مكعب من الرمل أو الحص ى املرخص به وفقا

تعديل رسوم املرافئ واملنائر  :املادة الخامسة والثمانون
 1966/2/14 تاريخ 66/11تعدل رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من القانون رقم 

 امللحق بقوانين املوازنة 9 والجدول رقم 1985 من قانون موازنة 32املعدل باملادة 

 ملا يلي1995 و1993 و1991 و1990لالعوام 
ً
:، وفقا

:رسوم استخراج الرمال والحص ى من األمالك الخاصة املتاخمة لألمالك العامة البحرية

 لألصول- 
ً
: عن كل متر مكعب من الرمل أو الحص ى املرخص به وفقا

رسوم استخراج الرمال والحص ى من األمالك العامة البحرية وفلشها ضمن األمالك العامة 

8.000: البحرية أو إعادتها إلى البحر

 لألصول- 
ً
.ل. ل16,000: عن كل متر مكعب من الرمل أو الحص ى املرخص به وفقا

 1985 من قانون موازنة 33 املعدل باملادة 1966/2/14 تاريخ 66/11القانون 
1991 امللحق بقانون موازنة 9 والجدول رقم 1990 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 
1993 امللحق بقانون موازنة  9والجدول رقم 

 1985 من قانون موازنة 33 املعدل باملادة 1966/2/14 تاريخ 66/11القانون 
1991 امللحق بقانون موازنة 9 والجدول رقم 1990 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 
1993 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

األسباب املوجبة 

2022للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام 

 11/66إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من القانون رقم 

 من قانون موازنة 32 املعدل باملادة 1966/2/14تاريخ 

 و 1991 و1990 في قوانين املوازنة لألعوام 9والجدول رقم 1985

قد مض ى على العمل بها أكثر من خمس وعشرين , 1995 و 1993
ً
,عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت الكثير من املعطيات 

كما تغيرت قيمة العملة , وظروف العمل في املرافئ واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات املستوفاة , الوطنية

,متوافقة مع واقع الحال

 على زيادة ايرادات الخزينة, لهذه االسباب
ً
,وحرصا

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات املفروضة على مخالفي 

.احكام القوانين البحرية
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االسباب املوجبةالنص املقتـرحالنص الحالـي

 11/66إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من القانون رقم 

 من قانون موازنة 32 املعدل باملادة 1966/2/14تاريخ 

 و 1991 و1990 في قوانين املوازنة لألعوام 9والجدول رقم 1985

قد مض ى على العمل بها أكثر من خمس وعشرين , 1995 و 1993
ً
,عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت الكثير من املعطيات 

كما تغيرت قيمة العملة , وظروف العمل في املرافئ واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات املستوفاة , الوطنية

,متوافقة مع واقع الحال

 على زيادة ايرادات الخزينة, لهذه االسباب
ً
,وحرصا

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات املفروضة على مخالفي 

.احكام القوانين البحرية

(.ل.ل)رسم املالحة - 1

:رسم الوصول والسفر يحدد كما يلي

90:  طن1000 إلى 1عن كل طن صاف من - 

 40.000: مع حد أدنى قدره    

60: 3000 إلى 1001عن كل طن صاف من - 

30:  فما فوق3001عن كل طن صاف من - 

للسفن اللبنانية% 50حسم 

(.ل.ل)رسم املالحة - 1

:رسم الوصول والسفر يحدد كما يلي

350: عن كل طن صاف -

200.000: مع حد أدنى قدره

للسفن اللبنانية% 15حسم 

 1985 من قانون موازنة 33 املعدل باملادة 1966/2/14 تاريخ 66/11القانون 
1991 امللحق بقانون موازنة 9 والجدول رقم 1990 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 
1993 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

(.ل.ل)رسوم املنائر - 2

100:  طن1000 إلى 1عن كل طن صاف من - 

 50.000: مع حد أدنى قدره

60: 3000 إلى 1001عن كل طن صاف من - 

40:  فما فوق3001عن كل طن صاف من - 

للسفن اللبنانية% 50حسم 

 

(.ل.ل)رسوم املنائر - 2

420: عن كل طن صاف - 

 300.000: مع حد أدنى قدره

للسفن اللبنانية% 15حسم 
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االسباب املوجبةالنص املقتـرحالنص الحالـي

 11/66إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من القانون رقم 

 من قانون موازنة 32 املعدل باملادة 1966/2/14تاريخ 

 و 1991 و1990 في قوانين املوازنة لألعوام 9والجدول رقم 1985

قد مض ى على العمل بها أكثر من خمس وعشرين , 1995 و 1993
ً
,عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت الكثير من املعطيات 

كما تغيرت قيمة العملة , وظروف العمل في املرافئ واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات املستوفاة , الوطنية

,متوافقة مع واقع الحال

 على زيادة ايرادات الخزينة, لهذه االسباب
ً
,وحرصا

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات املفروضة على مخالفي 

.احكام القوانين البحرية

 1985 من قانون موازنة 33 املعدل باملادة 1966/2/14 تاريخ 66/11القانون 
1991 امللحق بقانون موازنة 9 والجدول رقم 1990 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 
1993 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 
1995 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

(.ل.ل): الرسوم السنوية املترتبة على السفن- 3

سفن املالحة- أ

رسم سنوي على السفن املسجلة في لبنان واملعدة للمالحة الساحلية أو الدولية البعيدة املدى 

 ملا يلي
ً
:وفقا

 300: 1000 إلى 1عن كل طن صاف من -

100: 3000 إلى 1001عن كل طن صاف من - 

50:  فما فوق3001عن كل طن صاف من - 

 

(.ل.ل):  الرسوم السنوية املترتبة على السفن- 3

سفن املالحة- أ

رسم سنوي على السفن املسجلة في لبنان واملعدة للمالحة الساحلية أو الدولية البعيدة 

 ملا يلي
ً
:املدى وفقا

 1.100: 1000 إلى 1عن كل طن صاف من - 

550: 3000 إلى 1001عن كل طن صاف من - 

300:  فما فوق3001عن كل طن صاف من - 

1985 من قانون موازنة 33 املعدل باملادة 1966/2/14 تاريخ 66/11القانون 
1991 امللحق بقانون موازنة 9 والجدول رقم 1990 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 
1993 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 
1995 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

سفن املرافئ - ب

الزوارق اآللية

:عن كل زورق تتراوح قوة محركاته 

 25 و 1بين 
ً
60.000:    حصانا

 50 و26 بين 
ً
90.000:  حصانا

 100 و 51بين
ً
120.000:  حصانا

180.000:  فما فوق101بين 

 

سفن املرافئ - ب

الزوارق اآللية

:عن كل زورق تتراوح قوة محركاته 

 25 و 1بين 
ً
260.000:    حصانا

 50 و26 بين 
ً
400.000:  حصانا

 100 و 51بين
ً
520.000:  حصانا

740.000:  فما فوق101بين 
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االسباب املوجبةالنص املقتـرحالنص الحالـي

 11/66إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من القانون رقم 

 من قانون موازنة 32 املعدل باملادة 1966/2/14تاريخ 

 و 1991 و1990 في قوانين املوازنة لألعوام 9والجدول رقم 1985

قد مض ى على العمل بها أكثر من خمس وعشرين , 1995 و 1993
ً
,عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت الكثير من املعطيات 

كما تغيرت قيمة العملة , وظروف العمل في املرافئ واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات املستوفاة , الوطنية

,متوافقة مع واقع الحال

 على زيادة ايرادات الخزينة, لهذه االسباب
ً
,وحرصا

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات املفروضة على مخالفي 

.احكام القوانين البحرية

 1985 من قانون موازنة 33 املعدل باملادة 1966/2/14 تاريخ 66/11القانون 

1991 امللحق بقانون موازنة 9 والجدول رقم 1990 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1993 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1995 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

:القوارب والفاليك املجهزة بمجاذيف

15.000:  أمتار5عن كل قارب أو فلوكة ال يزيد طوله   عن -

25.000:  أمتار5عن كل قارب أو فلوكة يزيد طوله عن - 

(شالونات- مواعين)جروم املرفأ 

:إذا كانت الحمولة الصافية تتراوح

20 و 5 بين  
ً
25.000:  طنا

50 و 21 بين  
ً
35.000:  طنا

100 و 51 بين  
ً
50.000:  طنا

75.000:  فما فوق101 بين  

:القوارب والفاليك املجهزة بمجاذيف

70.000:  أمتار5عن كل قارب أو فلوكة ال يزيد طوله   عن -

135.000:  أمتار5عن كل قارب أو فلوكة يزيد طوله عن - 

(شالونات- مواعين)جروم املرفأ 

:إذا كانت الحمولة الصافية تتراوح

20 و 5 بين  
ً
70.000:  طنا

50 و 21 بين  
ً
100.000:  طنا

100 و 51 بين  
ً
135.000:  طنا

200.000:  فما فوق101 بين  

سفن النزهة-  ج

املجهزة بمحرك

:         عن كل زورق تتراوح قوة محركاته بين

25 إلى 1من - 
ً
75.000:  حصانا

50 إلى 26من - 
ً
125.000:  حصانا

175.000:  حصان100 إلى 51من - 

225.000:  حصان300 إلى 101من - 

450.000:  حصان700 إلى 301من - 

650.000:  حصان فما فوق701من - 

سفن النزهة-  ج

املجهزة بمحرك

:عن كل زورق تتراوح قوة محركاته بين

  

25 إلى 1من - 
ً
200.000:  حصانا

50 إلى 26من - 
ً
335.000:  حصانا

470.000:  حصان100 إلى 51من - 

600.000:  حصان300 إلى 101من - 

1.200.000:  حصان700 إلى 301من - 

1.735.000:  حصان فما فوق701من - 
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االسباب املوجبةالنص املقتـرحالنص الحالـي

 11/66إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من القانون رقم 

 من قانون موازنة 32 املعدل باملادة 1966/2/14تاريخ 

 و 1991 و1990 في قوانين املوازنة لألعوام 9والجدول رقم 1985

قد مض ى على العمل بها أكثر من خمس وعشرين , 1995 و 1993
ً
,عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت الكثير من املعطيات 

كما تغيرت قيمة العملة , وظروف العمل في املرافئ واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات املستوفاة , الوطنية

,متوافقة مع واقع الحال

 على زيادة ايرادات الخزينة, لهذه االسباب
ً
,وحرصا

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات املفروضة على مخالفي 

.احكام القوانين البحرية

غير املجهزة بمحرك  

:عن كل زورق يتراوح طوله بين

   

25.000:  أمتار5 إلى 1من - 

50.000:  أمتار5أكثر من - 

:سفن الصيد املجهزة بمحرك-  د

       25,000  

10.000:   سفن الصيد غير املجهزة بمحرك

غير املجهزة بمحرك

:عن كل زورق يتراوح طوله بين

200.000:  أمتار5 إلى 1من - 

300.000:  أمتار5أكثر من - 

:سفن الصيد املجهزة بمحرك-  د

67.000:  أمتار8عن كل زورق صيد ال يزيد طوله عن - 

100.000:  متر12 متر و 8,1عن كل زورق صيد يبلغ طوله بين - 

150.000:  متر15 متر و 12,1عن كل زورق صيد يبلغ طوله بين - 

 300.000:  متر15عن كل زورق صيد يزيد طوله عن - 

30.000:  سفن الصيد غير املجهزة بمحرك

:الزوارق الشراعية-  هـ

يستوفى الرسم التالي دون اعتبار قوة املحرك

75.000:  أمتار5من ا إلى -

100.000:  أمتار5أكثر من - 

:الزوارق الشراعية-  هـ 

يستوفى الرسم التالي دون اعتبار قوة املحرك

150.000:  أمتار5من ا إلى - 

 250.000:  أمتار10 و5,1بين - 

350.000:  متر15 و 10,1بين - 

450.000:  متر15أكثر من - 

يستوفى رسم سنوي عن سفن النزهة والزوارق الشراعية التي يتم إرساءها وفق األصول في 

:مرافئ الصيد والنزهة التابعة للدولة اللبنانية وفق التالي

 200.000:  أمتار3عن كل متر طولي للسفن والزوارق الشراعية التي ال يتجاوز عرضها - 

.ل.ل

.ل. ل300.000:  أمتار3عن كل متر طولي للسفن والزوارق الشراعية التي يتجاوز عرضها - 

133



االسباب املوجبةالنص املقتـرحالنص الحالـي

 11/66إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من القانون رقم 

 من قانون موازنة 32 املعدل باملادة 1966/2/14تاريخ 

 و 1991 و1990 في قوانين املوازنة لألعوام 9والجدول رقم 1985

قد مض ى على العمل بها أكثر من خمس وعشرين , 1995 و 1993
ً
,عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت الكثير من املعطيات 

كما تغيرت قيمة العملة , وظروف العمل في املرافئ واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات املستوفاة , الوطنية

,متوافقة مع واقع الحال

 على زيادة ايرادات الخزينة, لهذه االسباب
ً
,وحرصا

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات املفروضة على مخالفي 

.احكام القوانين البحرية

 (.ل.ل): الرسوم املترتبة على البضائع-  4

 كان نوعها حتى ولو أفرغت - 
ً
عن كل طن متري من البضائع املفرغة في املوانئ اللبنانية أيا

100: بواسطة األنابيب

 كان نوعها حتى ولو أفرغت -
ً
عن كل طن متري من البضائع املفرغة خارج املرافئ واملوانئ أيا

 50: بواسطة األنابيب

%30تستفيد السفن اللبنانية من حسم قدره 

تعفى الحبوب واملحروقات التي تستوردها الدولة اللبنانية من هذا الرسم

 (.ل.ل): الرسوم املترتبة على البضائع-  4

 كان نوعها حتى ولو أفرغت - 
ً
عن كل طن متري من البضائع املفرغة في املوانئ اللبنانية أيا

270: بواسطة األنابيب

 كان نوعها حتى ولو أفرغت -
ً
عن كل طن متري من البضائع املفرغة خارج املرافئ واملوانئ أيا

 140: بواسطة األنابيب

%20تستفيد السفن اللبنانية من حسم قدره 

.تعفى الحبوب واملحروقات التي تستوردها الدولة اللبنانية من هذا الرسم

 1985 من قانون موازنة 33 املعدل باملادة 1966/2/14 تاريخ 66/11القانون 

1991 امللحق بقانون موازنة 9 والجدول رقم 1990 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1993 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1995 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

(.ل.ل): الرسوم املترتبة على املؤسسات واألفراد-  5

 

:الوكالء البحريون-  أ

:  يخضع الوكالء البحريون املؤتمنون  على السفن التجارية للرسمين التاليين

1.500.000: رسم تسجيل مقطوع يسدد عند التسجيل- 

800.000: رسم سنوي يسدد في الشهر األول من السنة- 

 

(.ل.ل):  الرسوم املترتبة على املؤسسات واألفراد- 5

:الوكالء البحريون-  أ

:يخضع الوكالء البحريون املؤتمنون  على السفن التجارية للرسمين  التاليين

2.000.000: رسم تسجيل مقطوع يسدد عند التسجيل- 

1.000.000: رسم سنوي يسدد في الشهر األول من السنة- 
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االسباب املوجبةالنص املقتـرحالنص الحالـي

 11/66إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من القانون رقم 

 من قانون موازنة 32 املعدل باملادة 1966/2/14تاريخ 

 و 1991 و1990 في قوانين املوازنة لألعوام 9والجدول رقم 1985

قد مض ى على العمل بها أكثر من خمس وعشرين , 1995 و 1993
ً
,عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت الكثير من املعطيات 

كما تغيرت قيمة العملة , وظروف العمل في املرافئ واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات املستوفاة , الوطنية

,متوافقة مع واقع الحال

 على زيادة ايرادات الخزينة, لهذه االسباب
ً
,وحرصا

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات املفروضة على مخالفي 

.احكام القوانين البحرية

:(الستيفادورية)متعهدو التفريغ والشحن - ب

2.000.000: رسم تأسيس- 

500.000: رسم سنوي يسدد في الشهر األول من السنة- 

:متعهدو تموين السفن بالزيوت واملحروقات- ج

5.000.000: رسم تأسيس- 

800.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 

:متعهدو تموين السفن باملأكوالت واملشروبات- د

1.000.000: رسم تأسيس- 

500.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 

:(الستيفادورية)متعهدو التفريغ والشحن -   ب

 2.000.000: رسم تأسيس- 

1.000.000: رسم سنوي يسدد في الشهر األول من السنة-

:متعهدو تموين السفن بالزيوت واملحروقات- ج

5.000.000: رسم تأسيس- 

2.000.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 

:متعهدو تموين السفن باملأكوالت واملشروبات- د

2.000.000: رسم تأسيس- 

1.000.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 

:متعهدو نقل نفايات السفن-  هـ

1.000.000: رسم تأسيس- 

1.000.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 

.ل.ل/ 1.000.000/كفالة مصرفية بقيمة- 

:متعهدو نقل ضمن املرفأ-   و

2.000.000: رسم تأسيس- 

800.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 

:متعهدو تصليح سفن-  ز

1.500.000: رسم تأسيس- 

600.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 

:متعهدو نقل نفايات السفن-  هـ

2.000.000: رسم تأسيس- 

1.000.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 

:متعهدو نقل ضمن املرفأ-  و

2.000.000: رسم تأسيس- 

1.000.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 

:متعهدو تصليح سفن-  ز

2.000.000: رسم تأسيس- 

1.000.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 

:متعهدو نشاطات أخرى-  ح

500.000: رسم تأسيس- 

500.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 

:الكفاالت املصرفية-  ط

 كفاالت مصرفية سنوية تحدد 5يقدم جميع األفراد واملؤسسات والشركات املبينين في البند 

مقدار كل منها وتعدل بقرار من وزير األشغال العامة والنقل وتسري على جميع هؤالء املسجلين 

قبل صدور هذا القانون

:متعهدو نشاطات أخرى-  ح

2.000.000: رسم تأسيس- 

1.000.000: رسم سنوي يسدد خالل الشهر األول من السنة- 

:الكفاالت املصرفية-  ط

 كفاالت مصرفية سنوية 5يقدم جميع األفراد واملؤسسات والشركات املبينين في البند 

تحدد مقدار كل منها وتعدل بقرار من وزير األشغال العامة والنقل وتسري على جميع 

هؤالء املسجلين قبل صدور هذا القانون
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االسباب املوجبةالنص املقتـرحالنص الحالـي

 11/66إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من القانون رقم 

 من قانون موازنة 32 املعدل باملادة 1966/2/14تاريخ 

 و 1991 و1990 في قوانين املوازنة لألعوام 9والجدول رقم 1985

قد مض ى على العمل بها أكثر من خمس وعشرين , 1995 و 1993
ً
,عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت الكثير من املعطيات 

كما تغيرت قيمة العملة , وظروف العمل في املرافئ واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات املستوفاة , الوطنية

,متوافقة مع واقع الحال

 على زيادة ايرادات الخزينة, لهذه االسباب
ً
,وحرصا

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات املفروضة على مخالفي 

.احكام القوانين البحرية

(.ل.ل): الرسوم املترتبة على البحارة والعمال-  6

30.000: ربان, ضابط بحري, تلميذ ضابط بحري- 

10.000: بحار اختصاص ي- 

500: صياد بحري- 

(.ل.ل):  الرسوم املترتبة على البحارة والعمال-  6

75.000: ربان, ضابط بحري, تلميذ ضابط بحري-

30.000: بحار اختصاص ي- 

15.000: بحار سفر - 

15.000: صياد بحري هاٍو- 

1،000: صياد بحري- 

 1985 من قانون موازنة 33 املعدل باملادة 1966/2/14 تاريخ 66/11القانون  

1991 امللحق بقانون موازنة 9 والجدول رقم 1990 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1993 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1995 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

(.ل.ل)رسم اإلنشاء -  7

:يستوفى رسم مقطوع عن

100.000: سفينة نزهة- 

30.000: سفينة صيد- 

50.000: سفينة مرفأ- 

25.000: قارب مرفأ- 

10.000: عن كل طن من حمولتها الصافية: ماعونة-

 

(.ل.ل)رسم اإلنشاء -  7

:يستوفى رسم مقطوع عن

300.000: سفينة نزهة- 

100.000: سفينة صيد- 

150.000: سفينة مرفأ- 

75.000: قارب مرفأ- 

30.000: عن كل طن من حمولتها الصافية: ماعونة- 

(.ل.ل)رسوم تملك السفن -  8

عن سفن املالحة-  أ

:يستوفى عن كل طن من الحمولة الصافية للسفينة إذا كان تاريخ إنشائها ال يتعدى عشر سنوات

800 : 1000 – 1من - 

400 : 3000 – 1001من - 

100:  فما فوق3001من - 

:إذا كان تاريخ إنشائها يتعدى العشر سنوات وال يتجاوز الثالثين سنة

600 : 1000 – 1من - 

200 : 3000 – 1001من - 

75:  فما فوق3001من - 

(.ل.ل)رسوم تملك السفن  -  8

عن سفن املالحة-  أ

:يستوفى عن كل طن من الحمولة الصافية للسفينة

1.600 : 1000 – 1من - 

800 : 3000 – 1001من - 

200: 5000 – 3001من - 

300: 10,000 – 5001من - 

400:  فما فوق10,001من - 
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االسباب املوجبةالنص املقتـرحالنص الحالـي

 11/66إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من القانون رقم 

 من قانون موازنة 32 املعدل باملادة 1966/2/14تاريخ 

 و 1991 و1990 في قوانين املوازنة لألعوام 9والجدول رقم 1985

قد مض ى على العمل بها أكثر من خمس وعشرين , 1995 و 1993
ً
,عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت الكثير من املعطيات 

كما تغيرت قيمة العملة , وظروف العمل في املرافئ واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات املستوفاة , الوطنية

,متوافقة مع واقع الحال

 على زيادة ايرادات الخزينة, لهذه االسباب
ً
,وحرصا

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات املفروضة على مخالفي 

.احكام القوانين البحرية

سفن النزهة-  ب

:   يستوفى رسم مقطوع

5,000: عن زورق مجهز بمحرك

15,000: عن زورق غير مجهز بمحرك

سفن النزهة-  ب

:يستوفى رسم مقطوع

:عن زورق مجهز بمحرك

100.000:  أمتار9ال يزيد طوله عن - 

15  و 9.1بين - 
ً
150.000:  مترا

15أكثر من - 
ً
250.000:  مترا

50.000: عن زورق غير مجهز بمحرك

 1985 من قانون موازنة 33 املعدل باملادة 1966/2/14 تاريخ 66/11القانون 

1991 امللحق بقانون موازنة 9 والجدول رقم 1990 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1993 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

1995 امللحق بقانون موازنة 9والجدول رقم 

سفن الصيد-  ج

15.000: عن زورق مجهز بمحرك- 

10.000: عن زورق غير مجهز بمحرك

سفن املرفأ-  د

100.000: عن زورق مجهز بمحرك- 

40.000: عن زورق غير مجهز بمحرك- 

املواعين, الشالونات-  هـ

تعامل كسفن املالحة

رسم طابع مالي على محضر التسجيل   واحد ونصف باأللف على قيمة السفينة-  و

رسم طابع مالي على سند الشطب       نصف باأللف على قيمة السفينة-  ز

سفن الصيد-  ج

50.000:  أمتار10عن زورق مجهز بمحرك وال يزيد طوله عن - 

 100.000:  متر15 متر و 10.1عن زورق مجهز بمحرك يبلغ طوله بين - 

200.000:  متر15عن زورق مجهز بمحرك يزيد طوله عن - 

50.000: عن زورق غير مجهز بمحرك

  

سفن املرفأ-  د

250.000: عن زورق مجهز بمحرك- 

150.000: عن زورق غير مجهز بمحرك- 

تعامل كسفن املالحة: املواعين, الشالونات-  هـ

واحد ونصف باأللف على قيمة السفينة  : رسم طابع مالي على محضر التسجيل-   و

نصف باأللف على قيمة السفينة: رسم طابع مالي على سند الشطب-  ز
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االسباب املوجبةالنص املقتـرحالنص الحالـي

 11/66إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من القانون رقم 

 من قانون موازنة 32 املعدل باملادة 1966/2/14تاريخ 

 و 1991 و1990 في قوانين املوازنة لألعوام 9والجدول رقم 1985

قد مض ى على العمل بها أكثر من خمس وعشرين , 1995 و 1993
ً
,عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت الكثير من املعطيات 

كما تغيرت قيمة العملة , وظروف العمل في املرافئ واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات املستوفاة , الوطنية

,متوافقة مع واقع الحال

 على زيادة ايرادات الخزينة, لهذه االسباب
ً
,وحرصا

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات املفروضة على مخالفي 

.احكام القوانين البحرية

(.ل.ل)قيمة املستندات الرسمية -  9

60.000: قانون التجارة البحرية- 

25.000: سند تمليك بحري- 

 50.000: دفتر حركة سفن املالحة- 

50.000: دفتر تنقالت البحارة لسفن املالحة- 

100.000: خريطة بحرية أو مصور بحري- 

20.000: تذكرة متعهد تموين أو متعهد تفريغ وشحن أو وكيل بحري- 

(.ل.ل)قيمة املستندات الرسمية  -  9

60.000: قانون التجارة البحرية- 

25.000: سند تمليك بحري- 

50.000: دفتر حركة سفن املالحة- 

50.000: دفتر تنقالت البحارة لسفن املالحة- 

100.000: خريطة بحرية أو مصور بحري- 

 20.000: بطاقة لكل عامل مع متعهد تموين أو متعهد تفريغ وشحن أو وكيل بحري- 

15.000: تذكرة ربان, أو ضابط أو تلميذ ضابط بحري أو بحري اختصاص ي - 

15.000: دفتر حركة زوارق النزهة واملرفأ- 

10.000: دفتر حركة زوارق الصيد- 

25.000: تذكرة بحري سفر- 

5.000: تذكرة بحري صيد- 

تعدل قيمة هذه املستندات واملستجدة من مثيالتها بقرار من وزير النقل

بطاقة ربان, أو ضابط بحري أو تلميذ ضابط بحري أو مهندس بحري أو بحري -  

 25.000: اختصاص ي أو بحري أو بحري صياد هاوي

25.000: دفتر حركة زوارق النزهة واملرفأ- 

10.000: دفتر حركة زوارق الصيد- 

50.000: تذكرة بحري سفر- 

50.000: تذكرة صيد بحري هاو- 

 5.000: تذكرة بحري صيد- 

. تعدل قيمة هذه املستندات واملستجدة من مثيالتها بقرار من وزير األشغال العامة والنقل

كما تحدد رسوم الدورات البحرية وبدالت التدريس للمدرسين واملدربين بقرارات تصدر عن 

وزير االشغال العامة والنقل

(.ل.ل)تعويض عن أعمال إضافية تؤمن خارج الدوام الرسمي وعلى البحارة والسفن - 10

:األعمال اإلضافية- أ 

4.000: عن كل ساعة عمل نهاري أو كسر الساعة ولكل موظف

8000: عن كل ساعة عمل ليلية أو كسر الساعة ولكل موظف- 

 للمادة السابقة أمانة للخزينة توزع على املوظفين املختصين في 
ً
تدفع املبالغ املستوفاة وفقا

مكاتب املرافئ  واملنائر  بموجب الئحة مفصلة بالساعات االضافية املؤمنة يصدقها رئيس مصلحة 

.النقل البري والبحري

(.ل.ل)تعويض لجان الكشف على اعمال البواخر وعلى البحارة والزوارق  - 10

: لجان الكشف على اعمال البواخر-  أ

يستوفى من اصحاب العالقة عن االعمال املؤمنة ملصلحتهم خارج اوقات الدوام الرسمي 

:املبالغ التالية

14.000: عن كل ساعة عمل نهاري أو كسر الساعة ولكل موظف- 

21.000: عن كل ساعة عمل ليلية أو كسر الساعة ولكل موظف- 

 على جميع 
ً
تدفع املبالغ املستوفاة أمانة لدى صناديق رئاسة املرافئ, ويتم توزيعها شهريا

العاملين في املديرية العامة للنقل البري والبحري بموجب الئحة يصدقها املدير العام للنقل 

البري والبحري بناء على قرار تنظيم توزيع عائدات األعمال اإلضافية صادر عن وزير 

.األشغال العامة والنقل
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االسباب املوجبةالنص املقتـرحالنص الحالـي

 11/66إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من القانون رقم 

 من قانون موازنة 32 املعدل باملادة 1966/2/14تاريخ 

 و 1991 و1990 في قوانين املوازنة لألعوام 9والجدول رقم 1985

قد مض ى على العمل بها أكثر من خمس وعشرين , 1995 و 1993
ً
,عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت الكثير من املعطيات 

كما تغيرت قيمة العملة , وظروف العمل في املرافئ واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات املستوفاة , الوطنية

,متوافقة مع واقع الحال

 على زيادة ايرادات الخزينة, لهذه االسباب
ً
,وحرصا

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات املفروضة على مخالفي 

.احكام القوانين البحرية

:فحص الزوارق والسفن والبحارة-  ب

:السفن - 

معاينة زوارق الصيد

3.000: لرئيس اللجنة- 

2.0000: لكل من أعضاء اللجنة- 

:فحص الزوارق والسفن والبحارة-  ب

:الزوارق والسفن- 

معاينة زوارق الصيد

8.000: لرئيس اللجنة- 

6.000: لكل من أعضاء اللجنة- 

معاينة زوارق النزهة واملرفأ واليخوت

5.000: لرئيس اللجنة- 

4.000: لكل من أعضاء اللجنة- 

معاينة زوارق النزهة واملرفأ واليخوت

14.000: لرئيس اللجنة- 

11.000: لكل من أعضاء اللجنة- 

معاينة البواخر

12.000: لرئيس اللجنة- 

8.000: لكل من أعضاء اللجنة- 

:فحص البحارة

9.000: لرئيس اللجنة- 

6.000: لكل من أعضاء اللجنة- 

معاينة البواخر

32.000: لرئيس اللجنة- 

22.000: لكل من أعضاء اللجنة- 

فحص املالحين العاملين في البحر والغواصين وربابنة زوارق النزهة واليخوت وسائقي 

:الدراجات املائية والعاملين في قطاع النقل واملالحة البحرية

:عن كل شهادة أو إجازة

24.000: لرئيس اللجنة- 

16.000: لكل من أعضاء اللجنة- 

لجنة االمتحانات الرئيسية

:عن كل طالب

22.500: لرئيس اللجنة- 

20.000: لكل من أعضاء اللجنة- 

17.500: لالختصاصيين والفنيين- 
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االسباب املوجبةالنص املقتـرحالنص الحالـي

 11/66إن رسوم املرافئ واملوانئ املحددة في كل من القانون رقم 

 من قانون موازنة 32 املعدل باملادة 1966/2/14تاريخ 

 و 1991 و1990 في قوانين املوازنة لألعوام 9والجدول رقم 1985

قد مض ى على العمل بها أكثر من خمس وعشرين , 1995 و 1993
ً
,عاما

 وحيث انه خالل هذه الفترة قد تغيرت الكثير من املعطيات 

كما تغيرت قيمة العملة , وظروف العمل في املرافئ واملنائر

ولم تعد قيمة هذه الرسوم والغرامات املستوفاة , الوطنية

,متوافقة مع واقع الحال

 على زيادة ايرادات الخزينة, لهذه االسباب
ً
,وحرصا

ارتأينا إعادة النظر بالرسوم والغرامات املفروضة على مخالفي 

.احكام القوانين البحرية

العقوبات عن املخالفات ألحكام هذا القانون وسواه من النصوص البحرية واملرعية-  11

: يعاقب بغرامة نقدية عن كل متر مربع من األمالك العامة البحرية يشغل دون ترخيص قانوني- 

 
ً
خمسة أضعاف سعر املتر املربع املعتمد لتحديد البدل السنوي إلشغال أمالك عامة بحرية وفقا

للمناطق

.ل. ل50.000: كل متر مكعب مستخرج من األمالك العامة البحرية دون ترخيص قانوني - 

.ل. ل35.000: عن كل بحري أو عامل يعمل دون رخصة أو دون أن يحمل رخصة انتهى مفعولها- 

.ل. ل25.000: عن املخالفات األخرى ألحكام هذا القانون - 

.ل. ل50.000.000 إلى 50.000عن مخالفات أنظمة املالحة البحرية وسير العمل في املرفأ من - 

العقوبات عن املخالفات ألحكام هذا القانون وسواه من النصوص البحرية - 11

(.ل.ل)واملرعية  

:يعاقب بغرامة نقدية 

خمسة : عن كل متر مربع من األمالك العامة البحرية يشغل دون ترخيص قانوني - 

أضعاف سعر املتر املربع املعتمد لتحديد البدل السنوي إلشغال أمالك عامة بحرية 

 للمناطق
ً
وفقا

150.000: عن كل متر مكعب مستخرج من األمالك العامة البحرية دون ترخيص قانوني-

: عن كل مالح بحري أو عامل بحري يعمل دون رخصة أو يحمل رخصة انتهى مفعولها- 

100.000

100.000عن املخالفات األخرى ألحكام هذا القانون - 

 الى 100.000من : عن مخالفات أنظمة املالحة البحرية وسير العمل في املرفأ  - 

150.000.000

عن كل تلوث يجري باملحروقات السائلة وغيرها سواء من السفن أو من املصانع القائمة على  - 

 عن تحميل ربان السفينة وأصحاب السفينة ومستأجريها ومجهزيها وأصحاب 
ً
الشواطئ فضال

املصانع بالتكافل والتضامن من كل ما يعنيه, نفقات إعادة األوضاع إلى حالتها السابقة قبل 

.ل. ل200.000.000 إلى 200.000التلوث وكل عطل وضرر من 

 للمادة 
ً
1966/2/14 تاريخ 66/11 من القانون 33تحدد هذه الغرامة وفقا

عن كل تلوث يجري باملحروقات السائلة وغيرها سواء من السفن أو من املصانع القائمة  - 

 عن تحميل ربان السفينة وأصحاب السفينة ومستأجريها ومجهزيها 
ً
على الشواطئ فضال

وأصحاب املصانع بالتكافل والتضامن من كل ما يعنيه, نفقات إعادة األوضاع إلى حالتها 

1.500.000.000 الى 500.000من : السابقة قبل التلوث وكل عطل وضرر 

 للمادة 
ً
1966/2/14 تاريخ 66/11 من القانون 33تحدد هذه الغرامة وفقا

تستوفي الخزينة على اإليرادات غير الصافية التي تجنيها محطتا إرشاد السفن في مرفأي  -ب

.على هذه اإليرادات (عشرة باملئة)% 10بيروت وطرابلس نسبة قدرها 

ويطبق هذا اإلجراء على سائر محطات اإلرشاد وعلى املرشدين املرخص لهم في سائر املرافئ 

.واملصبات

تستوفي الخزينة من اإليرادات غير الصافية التي تجنيها محطتا إرشاد السفن في مرفأي - ب

.من هذه اإليرادات (خمسة عشرة باملئة)% 15بيروت وطرابلس نسبة قدرها 

كما تستوفي الخزينة من اإليرادات غير الصافية لسائر محطات اإلرشاد واملرشدين املرخص 

.من هذه اإليرادات (عشرة باملئة)% 10لهم في سائر املرافئ واملصبات نسبة قدرها 

تلغى الرسوم السابقة املخالفة لهذه الرسوم,  - ج

.وكل تخفيض أو حسم سابق معطى للسفن اللبنانية

تلغى الرسوم السابقة املخالفة لهذه الرسوم، وكل تخفيض أو حسم سابق معطى - ج

للسفن اللبنانية

تخفض الغرامات املتوجبة على متأخرات تسديد الرسوم السنوية على كافة أنواع السفن 

من قيمة هذه الغرامات, شرط أن  (تسعون باملئة)% 90واملراكب والدراجات املائية بنسبة 

.2021يتم تسديد هذه املتأخرات قبل نهاية كانون األول 
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نوع الرسم

 أو البدل

النص القانوني 

موضوع التعديل

 قيمة الرسم أو 

البدل الحالي 

(.ل.ل)
البيان

 قيمة الرسم أو 

األسباب املوجبة$البدل املقترح 

رسوم املطارات :املادة السادسة والثمانونرسوم املطارات
 امللحق بكل من 9 وتعديالته في الجدول رقم 1983/6/15 تاريخ 36املرسوم االشتراعي رقم )تعدل رسوم املطارات 

:لتصبح كالتالي (2019 واملعدل بقانون موازنة 1999-1993-1991موازنات السنوات 

ً
:أوال

بدالت الهبوط واألنوار واإليواء وخدمات املالحة الجوية

بدل هبوط الطائرات - أ

 Aircraft Flight) املحدد في دليل الطيران MTOWعن كل طن أو جزء منه على أساس الوزن األقص ى لإلقالع   - 7,500

Manual)

 $                             5

:عن إنارة املدارج واملمرات - 

 تضاف عالوة عن كل إقالع أو هبوط تفتح فيها أنوار املدارج واملمرات - 250,000
ً
170                       $ إضافة إلى بدل الهبوط نهارا

بدل الخدمات املالحية - ب

:يستوفى عن الطائرات التي تعبر األجواء اللبنانية دون الهبوط في املطارات اللبنانية بدل الخدمات املالحية التالية

75للطائرات حتى زنة  - 75,000
ً
50                          $  طنا

75للطائرات التي يزيد وزنها عن  - 150,000
ً
100                       $  طنا

بدل إيواء الطائرات - ج

عن اإليواء داخل الحظائر -1

عن اإليواء داخل الحظائر الخاصة بالدولة لطائرات شركات الطيران أو الطائرات الخاصة- 1-1

 ملدة 75عن كل طن أو جزء منه حتى  - 10,000
ً
7                             $  ساعات8 ساعة أو كسورها التي تزيد عن أول 24 طنا

75عن كل طن أو جزء منه إضافي حتى  - 7,000
ً
5                             $  طنا

عن اإليواء خارج الحظائر -2

:عن اإليواء خارج الحظائر لكافة الطائرات بما فيها تلك التي لديها هنغارها الخاص

 ملدة 75عن كل طن أو جزء منه حتى زنة - 4,0001-2
ً
4                             $  ساعات8 ساعة أو كسورها التي تزيد عن أول 24 طنا

 تاريخ 36املرسوم االشتراعي رقم 

 وتعديالته في الجدول 1983/6/15

 امللحق بكل من موازنات 9رقم 

 1999-1993-1991السنوات 

2019واملعدل بقانون موازنة 

األسباب املوجبة 

2022للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية ملشروع موازنة العام 

ملا كانت جميع الرسوم 

املحصلة في مطار رفيق 

بيروت - الحريري الدولي 

 من قانون 25محددة باملادة 

رسوم املطارات الصادر بتاريخ 

 وتعديالته 1947/3/19

 امللحق 9بموجب الجدول رقم 

بقانون املوازنة العامة لعام 

2019،

ومع بلوغ نسبة التضخم املالي 

مستويات قياسية لم تشهد 

 ،
ً
لها الدولة اللبنانية مثيال

ترافقت مع تدني قيمة العملة 

الوطنية مقابل العمالت 

األجنبية ملستويات غير 

مسبوقة بحيث أصبحت 

الرسوم املتوجب تحصيلها 

لصالح الخزينة اللبنانية 

 بموجب 
ً
املحددة أصوال

 بالليرة اللبنانية 9الجدول رقم 

، ال بل رمزية 
ً
زهيدة جدا

مقارنة بالعمالت األجنبية، 

بحيث أصبحت تكاليف 

الخدمات املؤداة لشركات 

الطيران ال تتناسب مع قيمة 

الكلفة الالزمة لتنفيذها،
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نوع الرسم

 أو البدل

النص القانوني 

موضوع التعديل

 قيمة الرسم أو 

البدل الحالي 

(.ل.ل)
البيان

 قيمة الرسم أو 

األسباب املوجبة$البدل املقترح 

 تاريخ 36املرسوم االشتراعي رقم 

 وتعديالته في الجدول 1983/6/15

 امللحق بكل من موازنات 9رقم 

 1999-1993-1991السنوات 

2019واملعدل بقانون موازنة 

ملا كانت جميع الرسوم 

املحصلة في مطار رفيق 

بيروت - الحريري الدولي 

 من قانون 25محددة باملادة 

رسوم املطارات الصادر بتاريخ 

 وتعديالته 1947/3/19

 امللحق 9بموجب الجدول رقم 

بقانون املوازنة العامة لعام 

2019،

75عن كل طن أو جزء منه إضافي حتى - 3,0002-2
ً
2                             $  طنا

70                          $ بدل استخدام خدمة سيارة إطفاء خارج إطار الحاالت الطارئة -100,0003
ً
:ثانيا

بدالت إشغال مساحات في املباني واألراض ي داخل حرم املطار

( راكب كحد أقص ى للكونتوار الواحد50)بدل استعمال الكونتوارات في قاعة املسافرين لكل رحلة -   أ

عن استعمال الكونتوار الواحد ملدة أقصاها ثالثة ساعات من قبل شركات الطيران أو وكالؤها داخل قاعة  - 150,000

املسافرين في مبنى محطة الركاب الحالي

 $                       100

البدالت السنوية إلشغال املساحات داخل حرم املطار من قبل شركات الطيران أو وكالؤها الرسميون وشركات  -ب

 والحائزة على 
ً
الخدمات األرضية الوطنية ونوادي الطيران ومدارس ومؤسسات تدريب الطيران املجاز لها رسميا

ترخيص ممارسة مهنة التدريب وشركات البريد وشركات الوقود ومخلص ي البضائع ووسطاء النقل البري والبحري 

(بموجب مزايدات علنية)والجوي ووكالء الشحن الجوي واملستثمرين 

البدالت السنوية إلشغال املساحات في مبنى محطة الركاب الحالي وفي مبنى الطيران العام بما فيها تكاليف - 1

الكهرباء ومياه الخدمة

400                       $ عن كل متر مربع من  الصالونات- 1-1 600,000

500                       $ عن كل متر مربع من الصالونات في مبنى الطيران العام- 1-2 750,000

500                       $ عن كل متر مربع من الكونتوارات- 1-3 750,000

400                       $ عن كل متر مربع من  املكاتب- 1-4 600,000

500                       $ عن كل متر مربع من املكاتب في مبنى الطيران العام- 1-5 750,000

80                          $ عن كل متر مربع من  املستودعات- 1-6 120,000

عن كل متر مربع من املساحات املخصصة كمعارض دائمة لعرض منتوجات الجمعيات الصناعية واملهنية -1-7 300,000

...والتجارية والفنية والحرفية واملؤسسات ذات املنفعة العامة وإلخ

 $                       200

البدالت السنوية إلشغال املساحات خارج مبنى محطة الركاب الحالي وخارج مبنى الطيران العام بما فيها  - 2

تكاليف الكهرباء ومياه الخدمة

200                       $ عن كل متر مربع من املكاتب- 300,0002-1

80                          $ عن كل متر مربع من املستودعات أو الحظائر- 120,0002-2

30                          $ عن كل متر مربع من األراض ي املكشوفة- 40,0002-3

وحيث أن الرسوم والبدالت 

في أمور متعلقة بالخدمات )

الجوية والتراخيص وإشغال 

املحققة في الدولة  (مساحات

املحيطة بلبنان تتجاوز 

بأضعاف الرسوم املحققة في 

لبنان بموجب الجدول 

،
ً
املعمول به حاليا

 

وبناًء على ما تقدم من أسباب،

تم وضع هذه املادة التي ترمي  

 9إلى تعديل الجدول رقم 

امللحق بقانون موازنة العام 

2019

ومع بلوغ نسبة التضخم املالي 

مستويات قياسية لم تشهد 

 ،
ً
لها الدولة اللبنانية مثيال

ترافقت مع تدني قيمة العملة 

الوطنية مقابل العمالت 

األجنبية ملستويات غير 

مسبوقة بحيث أصبحت 

الرسوم املتوجب تحصيلها 

لصالح الخزينة اللبنانية 

 بموجب 
ً
املحددة أصوال

 بالليرة اللبنانية 9الجدول رقم 

، ال بل رمزية 
ً
زهيدة جدا

مقارنة بالعمالت األجنبية، 

بحيث أصبحت تكاليف 

الخدمات املؤداة لشركات 

الطيران ال تتناسب مع قيمة 

الكلفة الالزمة لتنفيذها،

 9وملا كان تعديل الجدول رقم 

 يتوافق واملصلحة 
ً
املرفق ربطا

العامة ولصالح الخزينة 

 على 
ً
اللبنانية وال يؤثر سلبا

حركة مطار رفيق الحريري 

بيروت،- الدولي 
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نوع الرسم

 أو البدل

النص القانوني 

موضوع التعديل

 قيمة الرسم أو 

البدل الحالي 

(.ل.ل)
البيان

 قيمة الرسم أو 

األسباب املوجبة$البدل املقترح 

 تاريخ 36املرسوم االشتراعي رقم 

 وتعديالته في الجدول 1983/6/15

 امللحق بكل من موازنات 9رقم 

 1999-1993-1991السنوات 

2019واملعدل بقانون موازنة 

ملا كانت جميع الرسوم 

املحصلة في مطار رفيق 

بيروت - الحريري الدولي 

 من قانون 25محددة باملادة 

رسوم املطارات الصادر بتاريخ 

 وتعديالته 1947/3/19

 امللحق 9بموجب الجدول رقم 

بقانون املوازنة العامة لعام 

2019،

عن كل متر مربع من األراض ي املكشوفة املشغولة من قبل شركات الطيران أو وكالؤهما الرسميون وشركات - 3

 والحائزة على 
ً
الخدمات األرضية الوطنية ونوادي الطيران ومدارس ومؤسسات تدريب الطيران املجاز لها رسميا

ترخيص ممارسة مهنة التدريب وشركات البريد وشركات الوقود ومخلص ي البضائع ووسطاء النقل البري والبحري 

والجوي ووكالء الشحن الجوي واملؤسسات األخرى والتي أقامت إنشاءات ومبان على نفقتها الخاصة عليها وبعد 

انقضاء مدة العقد على إقامة تلك املنشآت واملباني بعد توصيفها وتحديد وجهة استعمالها بما فيها تكاليف 

الكهرباء ومياه الخدمة

100                       $ عن كل متر مربع من املكاتب- 150,0003-1

80                          $ عن كل متر مربع من املستودعات أو الحظائر- 120,0003-2

150,0004 - 
ً
100                       $ عن اإليواء لكل سيارة من سيارات تاكس ي املطار املرخص لها سنويا

ً
:ثالثا

بدالت الخدمات األرضية والتسهيالت املختلفة

:Handlingبدل الخدمات األرضية    -1

الشركات التي تقوم بتقديم الخدمات األرضية للطائرات نسبة مئوية من قيمة البدالت / يستوفى من املؤسسات  - 5%

الشركات من كل طائرة يساوي/ التي تستوفيها تلك املؤسسات 

5%

Boarding Bridges استعمال الجسور املتحركة بدل -2

100                       $  ساعات أو كسورها3عن كل  - 150,000

بدل استعمال الشبكة الهاتفية الداخلية ملطار بيروت الدولي -3

100                       $ بين املوزع الرئيس ي للمطار ومكتب املشترك  (WIRESC )بدالت تأسيس خط اتصال  - 150,000

70                          $ بين املوزع الرئيس ي للمطار ومكتب املشترك  (WIRESC )بدل صيانة سنوي لكل خط اتصال  - 100,000

70                          $ بدل اشتراك سنوي لخط هاتف داخلي من مقسم هاتف املطار - 100,000

70                          $ رسم اشتراك سنوي لبريد صوتي في مقسم املطار - 100,000

340                       $ (AIS)بدل سنوي عن توصيل على نظام معلومات الطيران - 500,0004

100                       $ بدل سنوي مقطوع لقاء تركيب هوائي على سطح أحد مباني املطار أو أنتان وسواه بما في ذلك التمديدات- 150,0005

بدل سنوي عن كل متر مربع لتركيب تجهيزات فنية لغرفة االتصاالت والكهرباء التابعة لإلدارة على أال تقل - 400,0006

املساحة عن متر واحد

 $                       270

ساعة من الطاقة الكهربائية لألماكن التي يستخدم فيها عداد يتغذى من شبكة / بدل استهالك الكيلوواط - 7

املديرية العامة للطيران املدني بما فيها كلفة املولدات يضاف إليه الضريبة على القيمة املضافة

 $                             1
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FIDS $                          20بدل سنوي عن توصيل مكاتب الشركات على نظام - 8

ً
:رابعا

بدالت تسجيل وتأمين الطائرات وإصدار شهادات الصالحية واإلجازات والكفاءات وشهادات مستثمر والتراخيص 

:والشهادات الصحية والفحوصات

:بدل تسجيل الطائرات   -1

 Aircraft Flight) املحدد في دليل الطيران MTOWعن الطائرات التي ال يزيد وزنها األقص ى عند اإلقالع  - 1,000,000

Manual)عن خمسة أطنان:

 $                       670

:عن الطائرات التي يزيد وزنها عن خمسة أطنان - 

800                       $ عن الخمسة أطنان األولى - 1,200,000

160                       $ عن كل طن أو جزء منه إضافي - 240,000

:بدل إصدار أو تجديد شهادة الصالحية للطيران   -2

عن  (Flight Manual)بدل سنوي على الطائرات التي ال يزيد وزنها األقص ى عند اإلقالع املحدد في دليل الطيران  - 1,200,000

:خمسة أطنان

 $                       800

:بدل سنوي عن الطائرات التي يزيد وزنها عن خمسة أطنان - 

800                       $ عن الخمسة أطنان األولى - 1,200,000

40                          $ عن كل طن أو جزء منه إضافي - 600,000

670                       $ إصدار شهادة صالحية للتصدير لفئة طائرات النقل العادية أو العامودية - 1,000,000

، الطائرات الهوائية والطائرات العادية والعامودية  - 400,000
ً
إصدار شهادة صالحية للتصدير للطائرات الخفيفة جدا

...املخصصة لغير النقل

 $                       270

200                       $ والبالونات الحرة التي تحمل أشخاص (Gliders)إصدار شهادة صالحية للتصدير للطائرات الشراعية  - 300,000

:(LEASE)بدل تسجيل عقود إيجار الطائرات    -3

واحد باملئة$800 على أن ال تزيد عن Wet Leaseيستوفى عن عقد إيجار الطائرات - 1-3واحد باملئة

670                       $  املسجل في لبنان أو الخارج رسم مقطوع يساويDry Leaseيستوفى عن عقد إيجار الطائرات - 1,000,0003-2

:بدل إصدار اإلجازات مع الكفاءات بنفس التاريخ   -4

170                       $ إصدار إجازة طيار خط جوي - 250,000

100                       $ إصدار إجازة طيار تجاري أو ميكانيكي مالح أو طيار خاص - 150,000

70                          $ إصدار إجازة ميكانيكي لصيانة الطائرات أو أجازة تلميذ طيار - 100,000
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2019،

70                          $ إصدار إجازة من أي نوع لم يرد ذكرها أعاله - 100,000

50                          $ إصدار إجازة للمرة الثانية من أي نوع - 75,000

100                       $  على الطائرة ملدة ستة أشهرExtra Crewإصدار إذن عضو طاقم إضافي  - 150,000

20                          $  على الطائرة لسفرة واحدةExtra Crewإصدار إذن عضو طاقم إضافي  - 25,000

70                          $ (VALIDATION-FLY)إصدار شهادة اعتماد جوي  - 100,000

50                          $ بدل مصادقة على إجازة طيران أو إجازة ميكانيكي طيران - 

:بدالت إضافة الكفاءات   -5

100                       $ إضافة كفاءة الطيران بواسطة اآلالت أو كفاءة طراز أو كفاءة معلم طيران عائدة إلجازة عضو هيئة قيادة الطائرة - 150,000

70                          $ إضافة كفاءة طراز طائرة أو طراز محرك أو أية كفاءة أخرى عائدة إلجازة ميكانيكي لصيانة الطائرات - 100,000

35                          $ إضافة كفاءة طراز عائدة إلجازة مضيف أو مضيفة في الجو- 50,000

:بدالت تجديد اإلجازات والكفاءات املدونة عليها   -6

80                          $ تجديد إجازات الطيارين بمختلف أنواعها - 120,000

80                          $ تجديد إجازة ميكانيكي مالح أو ميكانيكي لصيانة الطائرات - 120,000

35                          $ تجديد إجازة من أي نوع لم يرد ذكرها أعاله - 50,000

يستوفى بدل تجديد الكفاءات على اختالف أنواعها للفترات الزمنية امللحوظة لصالحيتها في األنظمة النافذة والتي 

قد تكون ستة أشهر أو سنة أو سنتين حسب اإلجازات

20                          $ بدل إصدار سجل رحالت الطيارين وأفراد أطقم الطائرة   -25,0007

:بدل خدمات جوية تجارية وخاصة   -8

:الخاصة بـ (Air Operator Certificate)إصدار شهادة مستثمر جوي  - 

400                       $ (Aerial Work)عمل جوي  - 300,000

1,400                   $ (Air Taxi)التاكس ي الجوي  - 1,000,000

3,000,000 - Commuter $                   4,000

بواسطة طائرات ذات محركات توربينية وتحتوي على خمسين  (Airline Operations)عمليات الخطوط الجوية  - 5,000,000

مقعد أو أكثر

 $                   7,000

5,000                   $ عمليات الخطوط الجوية األخرى - 4,000,000

1,000                   $ (Foreign Air Operator Certificate)إصدار شهادة مستثمر جوي لبنانية لشركة أجنبية  - 750,000
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: إصدار تعديل شهادة مستثمر جوي تتعلق بـ

400                       $ (Aerial Work)عمل جوي - تعديل شهادة املستثمر الجوي  - 300,000

600                       $ (Aerial Work)عمل جوي - إدخال طراز طائرة جديد - 450,000

400                       $ (Air Taxi)التاكس ي الجوي - تعديل شهادة املستثمر الجوي  - 300,000

600                       $ (Air Taxi)التاكس ي الجوي - إدخال طراز طائرة جديد - 450,000

700                       $ (Commuter Operations)-   تعديل شهادة املستثمر الجوي  - 500,000

800                       $ (Commuter Operations)- إدخال طراز طائرة جديد - 600,000

1,000                   $ (Airline Operations)عمليات الخطوط الجوية – تعديل شهادة املستثمر الجوي أو تحديدات االستثمار  - 750,000

4,000                   $ طائرات توربينية تحتوي على خمسين كرس ي ركاب أو أكثر– عمليات الخطوط الجوية - إدخال طراز طائرة جديد - 3,000,000

3,000                   $ باقي الطائرات– عمليات الخطوط الجوية - إدخال طراز طائرة جديد - 2,000,000

200                       $ (Foreign Air Operator Certificate)إصدار تعديل شهادة مستثمر جوي لبنانية لشركة أجنبية  - 150,000

800                       $ إصدار ترخيص لعمليات البالونات مع ركاب باألجرة - 600,000

1,500                   $  كلغ5700طائرات ذات وزن ال يزيد عن - إصدار شهادة مستثمر خاص  - 1,000,000

3,000                   $  كلغ5700طائرات ذات وزن يزيد عن - إصدار شهادة مستثمر خاص  - 2,000,000

400                       $ إصدار تعديل لشهادة مستثمر خاص - 300,000

400                       $ إعادة إصدار شهادة مستثمر خاص بعد توقيف العمل بها من قبل الطيران املدني اللبناني - 300,000

100                       $ إعادة إصدار شهادة مستثمر خاص بعد تسليمها الطوعي من قبل صاحبها - 75,000

200                       $ إصدار ترخيص لعمل جوي خاص في مناسبة مع متفرجين - 150,000

2,000                   $ (Flight Training Organization Operator Certificate)إصدار شهادة مستثمر مؤسسة تدريب في الطيران  - 1,500,000

200                       $ إعادة العمل بشهادة مستثمر مؤسسة تدريب في الطيران أوقف العمل بها - 150,000

 Operations)إصدار تعديل لشهادة مستثمر مؤسسة تدريب مع الطيران املدني أو تحديد االستثمار  - 150,000

Specifications)

 $                       200

2,000                   $ (Maintenance Training Organization Certificate)إصدار شهادة مستثمر مؤسسة تدريب في صيانة الطائرات - 1,500,000

2,000                   $ (GHC-Ground Handing Certificate)إصدار شهادة مستثمر خدمات أرضية  - 1,500,000

2,000                   $ إصدار شهادة مستثمر في التدريب في مجال الطيران - 1,500,000
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700                       $ تجديد شهادة مستثمر من أي نوع كان - 500,000

ً
:خامسا

:بدالت إصدار إجازات الدخول إلى املناطق املحرمة في املطار -1

:يستوفى عن إصدار إجازات الدخول إلى املناطق املحرمة في املطار البدالت التالية - 

7                             $ إجازة دخول إلى حرم املطار ليوم واحد - 10,000

14                          $ إجازة دخول إلى حرم املطار من يومين إلى أسبوع - 20,000

14                          $ إجازة دخول إلى حرم املطار من أسبوع إلى شهر - 20,000

100                       $ إجازة دخول سنوية إلى حرم املطار - 150,000

100                       $ إصدار أو تجديد رخصة تجول سنوية للسيارات العاملة داخل حرم املطار - 150,000

200                       $ إجازات عمل لسيارات األجرة العاملة في املطار ملدة سنة - 300,000

14                          $ إصدار رخصة سائق آليات شركات ضمن حرم املطار - 20,000

تلغى جميع اإلعفاءات عن بدالت إصدار إجازات الدخول السنوية إلى املناطق املحرمة في املطار لشركات الطيران 

الوطنية واملستثمرين ومخلص ي البضائع الجمركيين الذين تم إعفاؤهم من تسديد هذه البدالت بموجب قوانين 

سابقة

بدالت إصدار إفادات -2

7                             $ إفادة ارتفاق - 10,000

70                          $ إفادة كشف ميداني على اإلشارات الضوئية لألبنية - 100,000

إفادات صادرة عن املديرية العامة للطيران املدني للحصول على معلومات أو إحصاءات عن الطيران - 

14                          $ بيان إجمالي شهري بعدد وصول ومغادرة الطائرات - 1

70                          $ بيان سنوي مفصل بالشهر بعدد وصول ومغادرة الطائرات- 2

14                          $ بيان شهري بعدد وصول ومغادرة الطائرات لجهة معينة- 3

70                          $ بيان سنوي مفصل بالشهر بعدد وصول ومغادرة الطائرات لجهة معينة- 4

14                          $ (وضول ومغادرة)بيان إجمالي شهري بعدد الركاب والطاقم  - 5

70                          $ (وضول ومغادرة)بيان إجمالي سنوي مفصل بالشهر بعدد الركاب والطاقم  - 6

14                          $ بيان شهري بعدد الركاب القادمين واملغادرين من وإلى جهة معينة- 7

70                          $ بيان سنوي مفصل بالشهر بعدد الركاب القادمين واملغادرين من وإلى لجهة معينة- 8

 تاريخ 36املرسوم االشتراعي رقم 

 وتعديالته في الجدول 1983/6/15

 امللحق بكل من موازنات 9رقم 

 1999-1993-1991السنوات 

2019واملعدل بقانون موازنة 
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نوع الرسم

 أو البدل

النص القانوني 

موضوع التعديل

 قيمة الرسم أو 

البدل الحالي 

(.ل.ل)
البيان

 قيمة الرسم أو 

األسباب املوجبة$البدل املقترح 

 تاريخ 36املرسوم االشتراعي رقم 

 وتعديالته في الجدول 1983/6/15

 امللحق بكل من موازنات 9رقم 

 1999-1993-1991السنوات 

2019واملعدل بقانون موازنة 

ملا كانت جميع الرسوم 

املحصلة في مطار رفيق 

بيروت - الحريري الدولي 

 من قانون 25محددة باملادة 

رسوم املطارات الصادر بتاريخ 

 وتعديالته 1947/3/19

 امللحق 9بموجب الجدول رقم 

بقانون املوازنة العامة لعام 

2019،

 (دبلوماس ي، درجة أولى، درجة رجال األعمال، درجة سياحية)بيان شهري بعدد الركاب مع طبيعة الراكب - 9

(وصول ومغادرة)والطاقم 

 $                          35

دبلوماس ي، درجة أولى، درجة رجال األعمال، درجة )بيان سنوي مفصل بالشهر بعدد الركاب مع طبيعة الراكب - 10

(وصول ومغادرة)مع الطاقم  (سياحية

 $                       140

35                          $ بيان شهري بأوقات وصول ومغادرة الرحالت لشركة معينة- 11

140                       $ بيان سنوي مفصل بالشهر بأوقات وصول ومغادرة الرحالت لشركة معينة- 12

14                          $ بيان شهري بكمية الشحن املستورد واملصدر بما فيه البريد إلى وجهة معينة- 13

70                          $ بيان سنوي مفصل بالشهر لكمية الشحن املستورد واملصدر بما فيه البريد إلى وجهة معينة- 14

14                          $ بيان إجمالي شهري بكمية الشحن املستورد واملصدر بما فيه البريد - 15

70                          $ بيان إجمالي سنوي مفصل بالشهر لكمية الشحن املستورد واملصدر بما فيه البريد - 16

14                          $ معلومات أخرى- 17

اإلعفاءات على معلومات أو إحصاءات عن الطيران

من تخفيض  (العاملة في لبنان)يستفيد الباحثون من األساتذة والطالب والدوائر الرسمية والبلديات والجامعات 

من قيمة الرسوم املتوجبة% 50يعادل 

ً
:سادسا

:AFTENوتخصيص عنوان في شبكة  (ب)أجور البرقيات من الفئة 

                          $20يحتسب البدل لكل برقية يتم تبادلها مع عنوان في الخارج- 30,0001

7                             $ يحتسب البدل لكل برقية يتم تبادلها مع عنوان داخل لبنان- 10,0002

AFTN $                   1,000رسم تخصيص سنوي لعنوان في شبكة - 1,500,0003

ً
:سابعا

بدالت إصدار دليل معلومات الطيران وتعديالته

100                       $ بدل دليل معلومات الطيران إلكتروني مع تعديالته - 150,000

يوزع دليل معلومات الطيران وملحقاته وتعديالته باملجان على اإلدارات واملؤسسات الرسمية األجنبية على أساس 

املعاملة باملثل

 

أجور البرقيات 

(ب)من الفئة 

 بدل املقطوع عن 

كل عنوان
 1951/9/28قانون صادر بتاريخ 

قبول سوق وتسعير البرقيات من )

على شبكة املواصالت  (ب)الفئة 

(السلكية والالسلكية للطيران املدني

 بدل املجموعة 

5الواحدة من   

ل.كلمات ل
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نوع الرسم

 أو البدل

النص القانوني 

موضوع التعديل

 قيمة الرسم أو 

البدل الحالي 

(.ل.ل)
البيان

 قيمة الرسم أو 

األسباب املوجبة$البدل املقترح 

 تاريخ 36املرسوم االشتراعي رقم 

 وتعديالته في الجدول 1983/6/15

 امللحق بكل من موازنات 9رقم 

 1999-1993-1991السنوات 

2019واملعدل بقانون موازنة 

ملا كانت جميع الرسوم 

املحصلة في مطار رفيق 

بيروت - الحريري الدولي 

 من قانون 25محددة باملادة 

رسوم املطارات الصادر بتاريخ 

 وتعديالته 1947/3/19

 امللحق 9بموجب الجدول رقم 

بقانون املوازنة العامة لعام 

2019،

ً
:ثامنا

:اإلعفاءات- 1

:تعفى من البدالت املحددة في رسوم املطارات أعاله - 

طائرات الدولة اللبنانية - 

طائرات رؤساء الدول ورؤساء الحكومات أثناء قيامها بزيارات رسمية - 

الطائرات الديبلوماسية وكافة البعثات التي تقوم بزيارات رسمية - 

طائرات الصليب األحمر الدولي والهالل األحمر الدولي - 

طائرات منظمة األمم املتحدة واملنظمات املنبثقة عنها - 

الطائرات التي تقوم بأعمال اإلنقاذ - 

 املساعدات اإلنسانية والهبات لصالح الدولة اللبنانية  أو لصالح الصليب األحمر  - 
ً
الطائرات التي تنقل حصرا

وطائرات اإلجالء (منظمة األمم املتحدة والقوات املنبثقة عنها) واملنظمات الدولية UNاللبناني ولصالح قوات 

الطائرات العسكرية - 

:تعفى من  بدالت الهبوط واألنوار واإليواء والعبور- 2

 - 
ً
طائرات نوادي الطيران اللبنانية واملعتبرة ذات منفعة عامة ومدارس ومؤسسات تدريب الطيران املجاز لها رسميا

والحائزة على ترخيص ممارسة مهنة التدريب

ً
:تاسعا

:تستفيد بصورة مؤقتة

شركات الطيران الوطنية ذات الرحالت املنظمة أو العارضة اضافة الى شركات الخدمات األرضية الوطنية من  - 

تخفيض يعادل ثالثين باملائة من جميع رسوم وبدالت املطارات العاملة في لبنان لخدمة الطيران املدني في السنة 

 ابتداًء من السنة الثانية بمقدار عشرة 
ً
األولى من تاريخ نفاذ هذا القانون ومن ثم تخفض هذه النسبة تدريجيا

 باملائة عند انتهاء السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا القانون
ً
 ليصبح قيمة التخفيض صفرا

ً
باملائة سنويا

من % 75يطبق اإلعفاء الوارد أعاله على الشركات التابعة لشركات الطيران الوطنية طاملا أنها تمتلك أكثرمن  - 

رأسمال هذه الشركات

الطائرات التي تقوم بتجربة دون   - 
ً
أن تكون ناقلة ركابا

طائرات مدارس الطيران املجاز لها  - 
ً
رسميا

أما الطائرات التي تقوم بعرض  - 

جوي بمناسبة أعياد واحتفاالت 

فيستوفى منها نصف الرسم املعين

تعفى طائرات نوادي الطيران  - 

اللبنانية املخص لها واملعتبرة ذات 

منفعة

 املعدل بقانون 1950قانون موازنة 

 واملعدل 1961/12/19صادر بتاريخ 

إعفاء من ) 1999بقانون موازنة 

:(رسوم املطارات

طائرات الدولة - 

طائرات أعضاء السلكين   - 

الدبلوماس ي والقنصلي شرط 

املعاملة باملثل
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نوع الرسم

 أو البدل

النص القانوني 

موضوع التعديل

 قيمة الرسم أو 

البدل الحالي 

(.ل.ل)
البيان

 قيمة الرسم أو 

األسباب املوجبة$البدل املقترح 

 تاريخ 36املرسوم االشتراعي رقم 

 وتعديالته في الجدول 1983/6/15

 امللحق بكل من موازنات 9رقم 

 1999-1993-1991السنوات 

2019واملعدل بقانون موازنة 

ملا كانت جميع الرسوم 

املحصلة في مطار رفيق 

بيروت - الحريري الدولي 

 من قانون 25محددة باملادة 

رسوم املطارات الصادر بتاريخ 

 وتعديالته 1947/3/19

 امللحق 9بموجب الجدول رقم 

بقانون املوازنة العامة لعام 

2019،

 -  
ً
طائرات نوادي الطيران اللبنانية واملعتبرة ذات منفعة عامة ومدارس ومؤسسات تدريب الطيران املجاز لها رسميا

من بدل األنوار% 50والحائزة على ترخيص ممارسة مهنة التدريب من تخفيض يعادل 

بيروت  نصف بدالت إشغال - يستوفى من اإلدارات الرسمية العاملة في حرم مطار رفيق الحريري الدولي  * 

املساحات املحددة أعاله، وتعفى اإلدارات الرسمية املعنية باألمن والجمارك من دفع البدالت في األماكن املحددة 

 للمخطط التوجيهي العام ملطار رفيق الحريري الدولي 
ً
بيروت– لها وفقا

ً
:عاشرا

في ما خص املعلومات املناخية التي تسوقها مصلحة األرصاد الجوية في املديرية العامة للطيران املدني فهي تبقى 2002/7/29 تاريخ 438القانون رقم 

 الذي لحظ في املادة الثانية منه إمكانية تعديل قيم البدالت 2002/7/29 تاريخ 438خاضعة ألحكام القانون رقم 

بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة وزارة األشغال العامة والنقل
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          اسوووتيفاء رسووو  السووومات املتوجوووب     : :                                     السوووابعة والثموووانو  السوووابعة والثموووانو                املوووادةاملوووادة

               املدير وووووة العاموووووة                                  عنووووود تقووووودي  طلوووووب الحصوووووول عليهوووووا لصوووووال  

           لألم  العام

 

 
 
 أوال
 
ر  رلددددديرر دددد  رتلدددددتة  رزن ي يدددددةرزن مللددددةرن لددددديرزن دددددملور   

ك
                                             :ر ئفددددمل
ك
      

                                                اودددددمرزنلدددددمملترزنتةجدددددلر)باملفدددددةرقلةزاهدددددمل(را ددددد رتقددددد يمرالدددددلر

.
ك
رن لة رزنح أ رممللةلمل

ك
 ز حةة راليهمل ر ذنكر فقمل

ك
                    

ك
                        

 

 
 
 ثانيووووووا
 
                                                  :رالري ددددددملأرهددددددذزرزن وددددددمرقذزرتددددددمرافدددددددرالددددددلرزنلددددددمةرق رقذزرنددددددمر     

  .          يلتف رلنهمل

 

 
 
 ثالثوووووووووووا
 
                                            :رالريتةجدددددددددددلرق راودددددددددددمرودددددددددددمةرقضدددددددددددمل  را ددددددددددد رمددددددددددد  ورزنازاددددددددددد  ر     

                                                   نلملددتفي ييرزنددذييرودد قرق رتقدد لةزربطل ددملترز حةددة راليهددملر

ر
ك
رنددملر اأر دد رزن  دد رق ال

ك
  تددمرزوددتيفملءرزن وددمرزنتةجددلرانهددمل ر فقددمل

ك
                    

ك
                                   

      قائ .

 

                                                        تح أرا  رزالمتاملءرأمملاقرتط يقرهذ رزنملأ ربمةجلرم زاررية ار

                                       ز ليدددةر زن لددد يملترب دددملءرالدددىرزماددد ز رلددد ي ر                       ادددير ايددد رزنملنيدددةر  ايددد رزن

                املورز ليرزن ملو.

 

 

 

                   ايملأ ر  رزيي زأزتر -

رنتخفيار -
ك
        قلاملليةرتق يمرال ملترزنلمملتر أفعرزن وةورقنكا  ليمل
ك
                                                

                    ز ا ملءرايرزنةزا   .

                           ت ظيمررنيةرزوتيفملءرزن وةو. -

                                                    وددد راغددد زترزن هددد برلددديرتلددد ي رزن ودددةورزن ملتجدددةراددديراددد وراغ دددةر -

                   ورل مللئاهمرزن جا .                    لق ل رزنطل ملتربملوتئ 
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

 

 

 

                                    فدد  رغ زلددةرالددىرزنلدد  ملترزنلدديمل يةرزنندد ر ر :                  املووادة الثامنووة عشوورة

ر ملاجيةر  ر مل رتخلارلير  راه اه
ك
                               تلتق ور فةأز
ك
             ملرايرزنغملأا             

                  ررررررررررررررررر

 

 

 

ر ملاجيددةراددير
ك
           تفدد  رالددىرزنلدد  ملترزنلدديمل يةرزنندد رتلددتق ور فددةأز
ك
                                           

                                                       ر خير  راهد اهملريتخلداراديرزنغدملأا رند  رقمةدملهملرقود ةامل ر

           . .ر)فقدد ر ر         1.222.222                                   الددىرقلقاددملءرزنلددمةرغ زلددةرلملنيددةربقيمددةر

    ملخ ر                                                       ئ ددددةرلئيدددد  رن دددد  رن  ملليددددة( ر يلددددمحرن ددددملق رقااددددملءرزنةفدددد رزنلددددي

          بملنغملأا .

 

                                                            تح أرأمملاقرتط يقرهذ رزندملأ ربقد زارلدير ايد رزن ز ليدةر زن لد يملتر

رالىرزما ز رل ي راملورز ليرزن ملو.      ك                                ب ملءك

 

 

    موو       عشوورة         الثامنووة       املووادة    نووص       إللوواء    : :                                     الثامنووة والثمووانو  الثامنووة والثمووانو                املووادةاملووادة

        العامووووة         املوازنووووة        قووووانو   )      2072 / 1 /  27       تووووار       766     رقوووو           القووووانو  

     علووووى       غرامووووة      بفوووورض        املتعلووووق  (     2072       للعووووام        امل حقووووة           واملوازنووووات

         تسوووووتقدم      التوووووي          السوووووياحية         الشووووور ات
 
 وفوووووودا
 
     حووووووال    فوووووي        خارجيوووووة       

                          امللادرة واستبدال  بنص آخر    ع         عهدةها    في    م       تخلف

 

      تددددددددملاي ر ر   366               لدددددددديرزنقددددددددمللة رامددددددددمر ر            زنثملل ددددددددةرالدددددددد                يلغددددددددىرلدددددددديرزنددددددددملأ ر

                                             )مددددددددمللة رزنةزالددددددددةرزن مللدددددددددةر زنةزالددددددددملترزنلحقددددددددةرنل دددددددددملور ر    2231 / 2 /  13

                                   رغ زلدددددددددةرالدددددددددىرزنلددددددددد  ملترزنلددددددددديمل يةرزننددددددددد ر    بفددددددددد           (رزنت لدددددددددقر    2231

ر ملاجيةر  ر مل رتخلارلير  راه اهملرايرزنغملأا  ر
ك
                                             تلتق ور فةأز
ك
            

                            يلت مل رانهملربملن يرزنتملل :

 

ر ملاجيددةراددير
ك
فدد  رالددىرزنلدد  ملترزنلدديمل يةرزنندد رتلددتق ور فددةأز

ُ
           ت

ك
                                          

ُ
 

            لملنيددددةربقيمددددةر                                         دددد ر ددددخير دددد راهدددد اهملريتخلددددارادددديرزنغددددملأا رغ زلددددةر

       تلددددددددددتة ىر ر                    لئيدددددددددد  رن دددددددددد  رن  ملليددددددددددة(                 . .ر)فقدددددددددد ر ئ ددددددددددةر ر         1.222.222

                              لدددددددددمحرن ددددددددملق رقاادددددددددملءرزنةفددددددددد رزنلددددددددديملخ ر  ُ  يُ  ر                   ل ملقدددددددد  را ددددددددد رزنغدددددددددملأا  

          بملنغملأا .
 

           للا  رية ار ر               هذ رزنملأ ربق زا ر     تط يق ر                 ا  رزالمتاملءرأمملاق ر    تح أ

                                زن لددد يملترب ددملءرالدددىرزماددد ز رلددد ي ر ر        زن ز ليدددة ر                   ايددد رزنملنيدددةر  ايدد ر ر  اددي

                املورز ليرزن ملو.

 

                               ز حملنيدددةرتلدددبلرا دددملا ر"نددد  رقمةدددملهملر ر                      ت دددذارتط يدددقرزنددد يربةددديغته

                                                        قود ةامل رالددىرزلقادملءرزنلددمة"ر دة رزنلددمةرزيجمملنيدةرتمدد حرناملفددةر

 ر  دددددد ر ددددددمل ر
ك
          قااددددددملءرزنةفدددددد رزنددددددذييريتةجددددددلرالدددددديهمرزنغددددددملأا رودددددد ةيمل
ك
                                           

ف  رزنغ زلةرتلا رل ملق را  رزنغملأا .
ُ
                                   تخلارق  همرت
ُ
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 األسباب املوجبة

 20222022  مشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في 

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

 ر   365                                       _ر)كمددددددملرت دددددد ن ربمةجددددددلرزن وددددددةورزالقددددددا زع رامددددددمر ر  41      زنددددددملأ ر

          زنقمللة ر ر    3152 / 6 / 2      تملاي ر ر  52 / 6              زنقمللة راممر ر    3121 / 4 /  32      تملاي ر

           (ر زنقددددددمللة ر    3112              )مددددددمللة رلةزالددددددةر ر    3112 / 5 /  22      تددددددملاي ر ر  12 /  36    امددددددمر

             (.رر زنقدددددمللة ر    3111              )مدددددمللة رلةزالدددددةر ر    3111 /  32 /  32      تدددددملاي ر ر   252    امدددددمر

   (.    3115              )ممللة رلةزالةر ر    3115 / 2 / 2      تملاي ر ر   423

                                                         الىرادملنب رزجد زءرزقدغمل راةبةغ زفيدةرز ريةأادةزرلد    رز خاي دةر

                                                      م  رت فيذرهذ رزالقغمل رولفةرلملنيةريح أرلق زاهملركمملريل :

                     _ العقارات املبسية:   7
                             

           قيمة الرس   

     ن    ر 2     42.22            اير  راقملار
 

 

                       _ العقارات غير املبسية: 2
 

 

     ن    ر      42.222      هكتملا ر  32       زم رلير

  ر  22   ر  32                      اير  راقملارللمل تهرب  ر
ك
 هكتملاز
ك
     ن    ر       322.222       

     ن    ر       322.222      هكتملا ر   322   ر ر  23                      اير  راقملارللمل تهرب  ر

     ن    ر       222.222      هكتملا ر   322                         اير  راقملارتتجمل ارللمل تهر

 

     702              موووو  القوووورار رقوووو      42         يل املووووادة    تعوووود    : :                                     التاسووووعة والثمووووانو  التاسووووعة والثمووووانو                املووووادةاملووووادة

          وتعديالةها      7224 / 2 /  75      تار   

 

           ت دددد يئاهملر ر    3124 / 1 /  32      تددددملاي ر ر   351              لدددديرزنقدددد زارامددددمر ر  41           ت دددد  رزنددددملأ ر

              زنقدمللة رامدمر ر    3121 / 4 /  32      تملاي ر ر   365                          الويمملرزن وةورزالقا زع راممر

 ر    3112 / 5 /  22      تدددددددددملاي ر ر  12 /  36              زنقدددددددددمللة رامدددددددددمر ر    3152 / 6 / 2      تدددددددددملاي ر ر  52 / 6

 ر    3111 /  32 /  32      تددددددددددددملاي ر ر   252              زنقددددددددددددمللة رامددددددددددددمر  (ر    3112              )مددددددددددددمللة رلةزالددددددددددددةر

       )مددددددددددمللة ر ر    3115 / 2 / 2      تددددددددددملاي ر ر   423             (.رر زنقددددددددددمللة ر    3111              )مدددددددددمللة رلةزالددددددددددةر

           (ر ملنتملل :    3115       لةزالةر

                                                         الددددىراددددملنب رزجدددد زءرزقددددغمل راةبةغ زفيددددةرز ريةأاددددةزرلدددد    رز خاي ددددةر

                                                          م  رت فيذرهذ رزالقغمل رولفةرلملنيةريح أرلق زاهملركمملريل :
 

                      _ العقارات املبسية :   7

      الرس       قيمة

     ن    ر         3.222.222            اير  راقملار

 

                       _ العقارات غير املبسية: 2

           قيمة الرس  

     ن    ر         3.222.222           .ررررررررر 2 و      32.222        قم ررلير

     ن    ر         2.222.222  رر  . 2 و ر     22222   ر     32222    ب  ر

     ن    ر         1.222.222  رر  . 2 و ر      322222   ر ر     23222    ب  ر

     ن    ر         6.222.222   .ر 2 و ر      322222                        راقملارتتجمل ارللمل تهر

 

ر خاي دددددةرزن  ندددددةر
ك
رهمللدددددمل

ك
               ندددددملر مللددددد رزن ودددددةورزن قملايدددددةرتلدددددا رأ دددددئ

ك
     

ك
                                

ن راددددد  رلددددد زتر دددددمل رر  هدددددملرز جددددد   رامدددددمر  ر 1                                                  زنل  ملليدددددةر مددددد راددددد  

              )مدددددددمللة رلةزالدددددددةر ر    3115 / 2 / 2      تدددددددملاي ر ر   423                   زنلحدددددددقربملنقدددددددمللة رامدددددددمر

  (    3115    و ةر

                  رتت ملودددلرلدددعرز جهدددةأر                                   بمددملرز رهدددذ رزن ودددةورزلددد ح رضددد يلةر ال 

                                                     زالامددددددمل ر  لفددددددةرزنط ةادددددددملتر ز خدددددد زا ر ودددددددةزهملرزنندددددد ريتطلبهدددددددملر

                                                     زن مدد ر دد رزلمللددملترزنهددج رزن قددملا ر أ زادد رزنلددمل ةرفألدد حرلددير

                                    زنئاورت  ي رزن ةةررزنن رت املهملر ه :

           ت د يئاهملر ر    3124 / 1 /  32      تدملاي ر ر   351              ليرزنق زارامدمر ر  41      زنملأ ر ر- 3

                  رلةزمددددددددعرزن قددددددددملازتر                                 زنندددددددد رتت ددددددددمل  رزالقددددددددغمل رزنطةبةغ زفيددددددددةر دددددددد

                                      زناملتلر  ميرز خ زا رزنةةار تةزت همل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  18/1/2022نهائي    

154 

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                     ددددةربةددددفةروددددلفةرتتجددددمل ار                                    زذزر مللدددد رزن ددددملنصرزنةأاددددةرلدددد    رز خاي

ر
ك
 لق زارزالكئ رز رتق رانهملرفإ رزل  رزنهج رزن قدملا ريادعركلدفمل
ك
                                                       

                                                           بمقدد زارزن وددةورزنطةبةغ زفيددةرز حقيقيددةرزنتةج ددةرنلخاي ددةر لقدد زار

                                          زن لصرزنةزجلرزاملأتهرزنيهمرز رتحةيلهرلنهم.

 

                                                     يتةجددددلرأفددددعرزن وددددةورزنطةبةغ زفيددددةر نددددةرادددد  رزاددددحملبرزن ئمددددةر

                                       ن رال ةزرليرزجلهملرزالاممل رزنطةبةغ زفية.                   ايرزتمملورزن ملللةرزن

 

                                                             راملندلرزجد زءرزقدغمل راةبةغ زفيدةريدؤ  رز ريم دعرت فيدذهملرند ز ر

                                                         لدديرزندد  زع ريتةجددلراليددهر دد ر ملنددةرزلتقددمل رزنه دد ا رز ريلدد أرزلددىر

رادددددددير
ك
رنت  فددددددةرزن وددددددةورزألدددددددمل رزن لددددددصرزن دددددد  رت ةياددددددمل

ك
    ز خاي ددددددةر فقددددددمل

ك
                                       

ك
            

             يقددددةر  دددد رلةمددددعر                                        زنةمدددد رزنددددذ رياددددة رزنه دددد ارمدددد رلدددد فهرالددددىرزنط  

رزنيدددددددهرلفقدددددددملترزن قددددددد ر زاللتقدددددددمل .ر زذزرزالدددددددمراملندددددددلر
ك
                                           زن قدددددددملارلادددددددملفمل
ك
            

                                                     زالقدددغمل رزالأزا راددديراددد ور ملجتدددهرزلدددىرزالقدددغمل رم ددد ر لدددة رزنةاددد ر

                                                          زن   رنلقيملوربملن م رتل رزيملورفئريتةجلرزذرذز رزنت دةيد رزلدملر

                                                        زذزرنددددمري لددددمرزالأزا رادددديراغ تددددهرهددددذ ر ددددئ رزنهلددددةرزنددددذ ةا رفيلدددداور

                                              عرت دةيدرلقطدة رمد ا رالد رن د زتر ند ر ز رندمرينتقد ر         ا  اذرب ف

                        زنه  ارزلىرلةمعرزن قملا.

 

                                                    ت فدددددددد رلدددددددديرزن وددددددددةورزنطةبةغ زفيددددددددةرزملددددددددملورزن قددددددددملازترزنلددددددددتملكةر

.
ك
 لجمللمل
ك
      

 

 

                                                رزن دددددددملنصرزنةأادددددددةرلددددددد    رز خاي دددددددةربةدددددددفةرودددددددلفةرتتجدددددددمل ار    مللددددددد ر     زذز

ر
ك
 لقددد زارزالكدددئ رز رتقددد رانهدددملرفدددإ رزلددد  رزنهدددج رزن قدددملا ريادددعركلدددفمل
ك
                                                       

                                                           بمقددددد زارزن ودددددةورزنطةبةغ زفيدددددةرز حقيقيدددددةرزنتةج دددددةرنلخاي دددددةر لقددددد زار

                                          زن لصرزنةزجلرزاملأتهرزنيهمرز رتحةيلهرلنهم.

 

          زن ئمددةراددير ر                                             يتةجددلرأفددعرزن وددةورزنطةبةغ زفيددةر نددةرادد  رزاددحملب

                                                       زتمملورزن ملللةرزنن رال ةزرليرزجلهملرزالاممل رزنطةبةغ زفية.

 

                                                                راملنلرزج زءرزقغمل راةبةغ زفيةريؤ  رز ريم عرت فيذهملرن ز رلير

                                                              زن  زع ريتةجلراليهر  ر ملنةرزلتقمل رزنه  ا رز ريل أرزلىرز خاي دةر

رادددديرزنةمدددد رزنددددذ ر
ك
رنت  فددددةرزن وددددةورزألددددمل رزن لددددصرزن دددد  رت ةياددددمل

ك
                فقددددمل

ك
                                       

ك
    

رزنيددهر
ك
      يادة رزنه دد ارمدد رلد فهرالددىرزنط يقددةر  دد رلةمدعرزن قددملارلاددملفمل
ك
                                                     

                                                          لفقدددملترزن قددد ر زاللتقدددمل .ر زذزرزالدددمراملندددلرزالقدددغمل رزالأزا راددديراددد ور

                                                         ملجتدددهرزلدددىرزالقدددغمل رم دددد ر لدددة رزنةاددد رزن دددد  رنلقيدددملوربملن مددد رتلدددد ر

                                                              زيملورفئريتةجلرزذرذز رزنت ةيد رزلملرزذزرنمري لمرزالأزا رايراغ تدهر

                                              هلددةرزنددذ ةا رفيلدداورا  اددذربدد فعرت ددةيدرلقطددة رمدد ا ر          هددذ ر ددئ رزن

                                                               لمليةرزنارن   رن  ملليةر ن ر ز رنمرينتق رزنه  ارزلىرلةمعرزن قملا.

 

 

.
ك
 ت فؤرليرزن وةورزنطةبةغ زفيةرزململورزن قملازترزنلتملكةرلجمللمل
ك
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 نوع االعمال

                           اشلال جار ة في موق  العقار  - 7

                                                  يدد فعراوددمراددير دد روددملاةرتقيدد  ر دد رلةمددعرزن قددملارربملنت قدد ر ر-  قر

ر زيملبملرم ا ر
ك
             ذهملبمل
ك
             ن   رن  مللية ر      32.222     

                                 ت ت  رزجازءرزنلملاةروملاةر ملللة.

                                              يلدددددددم رهدددددددذزرزن ودددددددمرجميدددددددعرلفقدددددددملترزندددددددةةف   ربمددددددديرفددددددديهمر

                                                 زن ددددددمل لة ر زن مددددددمل  ر لقدددددد زارزنت ددددددةيدرادددددديرزمالترزنف يدددددددة ر

                                     ميرزنط ةاملترزنئالةراللجملارزالقغمل .

                                                    يلتة ىرزج  رلق ربحللرزنت  فةرزن مة ربهملرن  رزالأزا . ر- ب

             ن   رن  مللية ر     2.222             لقطةاةرم اهملر                  يلتة ىرزج  رلق ر

 

 

 

 

                                                   زذزرجدد  رزن قدد رأز دد رزن ي ددة ر ا دد لملري ةدد  رزنه دد ارزلددىر

                                                   زلجددملارادد  رامليددملترز  ددملءروددف  ر ز دد  رنلددت ا  رلختلفدد   ر

رالىرا أرزن مليملت.
ك
                  تةا روملاملترزنلف ر زجةارزن ق ر لبيمل
ك
                                   

 

 ر     2.222 ر                                            مدددديرتخددددةورزنتح يدددد :راددددير دددد ر ددددتمرز رائلددددةرلختةلددددة: ر- 2

         مللية      ن   رن

 

                                              يددددددددد   رضدددددددددميرهدددددددددذ رزن ودددددددددةورلفقدددددددددةرلقددددددددد رزنتخدددددددددةورن زكاهدددددددددملر

                                                   لةددددد   رت كيبهدددددمل.ر  ددددد ر ملندددددةرزبطدددددمل ر ددددد  أ رالريلدددددتة ىراودددددمر

                                                    زن تةرايرزنتخةورزنن رتنا ر تلت م رنةلحةرزنملنكرلفله.

 

 نوع االعمال

                           اشلال جار ة في موق  العقار  _  7

ر ر                                 يدد فعراوددمراددير دد روددملاةرتقيدد  ر دد رلةمددع ر-  قر
ك
 زن قددملار بملنت قدد رذهملبددمل
ك
                     

              ن   رن  مللية. ر       342.222             زيملبملرم ا ر

                                 ت ت  رزجازءرزنلملاةروملاةر ملللة.

                                                       يلدددم رهدددذزرزن ودددمرجميدددعرلفقدددملترزندددةةف   ربمددديرفددديهمرزن دددمل لة ر

                                                       زن مدددمل  ر لقددد زارزنت دددةيدراددديرزمالترزنف يدددة ر  مددديرزنط ةادددملتر

                     زنئالةراللجملارزالقغمل .

                          فةرزن مة ربهملرن  رزالأزا .                           يلتة ىرزج  رلق ربحللرزنت    ر- ب

 

 ر             ن دددددددد  ررن  ملليددددددددة ر       322.222  رر                              يلددددددددتة ىرزجدددددددد  رلقدددددددد رلقطةاددددددددةرمدددددددد اهمل

      لمر ر  32                     نلململفملترزنن رتق راير

  ر    لم ر  32                                     ن   رن  ملليةرررنلململفملترزنن رتاي راير ر       122.222

                         رررررررررررررررررررررررر

                                                         زذزرج  رزن قد رأز د رزن ي دة ر ا د لملري ةد  رزنه د ارزلدىرزلجدملار

                                          ملترز  ددددددددملءروددددددددف  ر ز دددددددد  رنلددددددددت ا  رلختلفدددددددد   رتددددددددةا ر        ادددددددد  رامليدددددددد

رالىرا أرزن مليملت.
ك
                  وملاملترزنلف ر زجةارزن ق ر لبيمل
ك
                              

 

            رررررررررررر                                             مددددددددددددديرتخدددددددددددددةورزنتح يددددددددددددد ر:راددددددددددددددير ددددددددددددد ر دددددددددددددتمرز رائلدددددددددددددةرلختةلددددددددددددددة: ر- 2

  ر            ن   رن  مللية ر       122.222

 

                                                     يدد   رضددميرهددذ رزن وددةورلفقددةرلقدد رزنتخددةورن زكاهددملر لةدد   ر

                                أ رالريلدتة ىراودمرزن تدةراديرزنتخدةور                            ت كيبهمل.ر   ر ملنةرزبطدمل ر د   

                                    زنن رتنا ر تلت م رنةلحةرزنملنكرلفله.
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                                                   زامددمل رلكتبيددةر:راددير دد روددملاةرقددغ رنةضددعرللددملايعرزالفدد زازتر ر- 1

        ت ظدددديمر ر                                          لددددملبرزنقيملوددددملتر تصددددحيحر  يطددددةرزلمللددددةرزنلددددمل ة

                                               دد زا رزوملودديةر ميددملارزنلددمل ملتر تصددحيحرسددج رزنلددمل ملتر

              ن   رن  مللية. ر     6.222

                                 ت ت  رزجازءرزنلملاةروملاةر ملللة.

 

                                    سحلر هوراير  يطةرزلمللةرزنلمل ةرر . . ر- 6

                                                    هددورل دد  رنتاددمرزلددىرللددارزن قددملا ر نت طدد رنلملددت ا  رت دد ر

                                            مي رزن مليملترزنطةبةغ زفيةر  رزنهج رزن قملا .

 

       )ل.ل.( 

   22  ×     12   ر ر  22  ×     12     ميملار ر  لي

          اير  رسحل

 

1.222      

   22  ×     12   ز ر ر  12  ×     62        ليرميملار

          اير  رسحل

 

6.222      

  (  22  ×     22                      ليرميملارلةار ل رك   ر)

          اير  رسحل

 

6.222      

  (  22  ×      322                  ليرميملار ل رك   ر)

          اير  رسحل

 

2.222      

 

 

 

 
 

 

 

                                                   زامددددمل رلكتبيدددددةر:رادددددير ددددد رودددددملاةرقدددددغ رنةضدددددعرللدددددملايعرزالفددددد زازتر ر- 1

                                                  لددددددددملبرزنقيملوددددددددملتر تصددددددددحيحر  يطددددددددةرزلمللددددددددةرزنلددددددددمل ةر ت ظدددددددديمر

                                                  دددددد زا رزوملودددددديةر ميددددددملارزنلددددددمل ملتر تصددددددحيحرسددددددج رزنلددددددمل ملترررر

   رر             ن   رن  مللية. ر       322.222

                            رزجازءرزنلملاةروملاةر ملللة.      ت ت 

 

                                   سحلر هوراير  يطةرزلمللةرزنلمل ةر . . ر- 6

                                                        هورل   رنتادمرزلدىرللدارزن قدملا ر نت طد رنلملدت ا  رت د رميد ر

                                        زن مليملترزنطةبةغ زفيةر  رزنهج رزن قملا .

 

       )ل.ل.( 

   22  ×     12   ر ر  22  ×     12        ليرميملار

                                            اير  رسحلرررررررررررررررررررررررررررررررررر

22.222       

   22  ×     12   ز ر ر  12  ×     62  ار      ليرميمل

                                            اير  رسحلرررررررررررررررررررررررررررررررررر

22.222       

 

  (  22  ×     22                      ليرميملارلةار ل رك   ر)

                                            اير  رسحلرررررررررررررررررررررررررررررررررر

22.222       

 

  (  22  ×      322                  ليرميملار ل رك   ر)

                                           اير  رسحلررررررررررررررررررررررررررررررررر

322.222        
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                            سحلر هور  زا ربط يقةرأ اي : ر- 2

       )ل.ل.( 

                         اير  ر هخةرميملار ل رك   

            (ربلة ر ز    22  ×    2 2 )

1.222      

                            اير  رنة رزضمل  رنلنهخةرميملا

             لةار ل رك   

6.222      

 

                         اير  ر هخةرميملار ل رك   

            (ربلة ر ز    22  ×      322 )

32.222       

                            اير  رنة رزضمل  رنلنهخةرميملا

          ل رك   

1.222      

 
 

                                                    تخفدرهذ رزن وةوربنل ةر مل  ربملنئةرنلنهخةرزنثمللية.

                            ربملنئةرن قيةرزننهو.                              وت  ربملنئةرنلنهخةرزنثملنثةر و
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                          اوةورزنةةارزنفةتةغ زفية:ر ر- 4
 

 ). . (       

     رررر     2.222     رررر     ررر                        اير  رنة ةرول يةرررر

     (رز ر  26 ×  35                            اددددير ددددد رلدددددةا رفةتةغ زفيدددددةرميدددددملار)

( 31  × 31  )  

3.222      

      1.222   42  ×     22                            اير  رلةا رفةتةغ زفيةرميملا:ر

         رررررررر    222.  22    322  ×     22                            اير  رلةا رفةتةغ زفيةرميملا:ر

       22.222  ر   322 ×   322                            اير  رلةا رفةتةغ زفيةرميملا:ر

       12.222  ر   322 ×   322                            اير  رلةا رفةتةغ زفيةرميملا:ر

 

                        بملنئةرايرزننهورزالضملفية. ر  62                        تخفدرهذ رزن وةوربنل ةر

 

                            بملنئددددةرزالأزازترزن مللددددةر دددد ر ددددمل ر ر  22                       تلددددتفي رلدددديرتخفدددديدرمدددد ا ر

                الدددددةرنهدددددذ رزالامدددددمل ر                                          تقددددد يمهملرزندددددةا ر زندددددةزأرزنكيمملايدددددةر غ  هدددددملرزنئ 

 ر  32                                                   اددئ  رالددىرذنددكرتلددتفي رزالأزازترزن مللددةرلدديرتخفدديدرمدد ا ر

                                     بملنئةرفيمملرزذزرم ل رزنلة ملترزنلل ية.

 

                                                       زذزرزوددددتةجلرزنطلددددلرزجدددد زءرزامددددمل رلكتبيددددةريلددددتة ىراوددددمرزضددددمل  ر

                                                   مددددد ا ر دددددئترن ددددد  ر لةدددددارزنل ددددد  رادددددير ددددد رودددددملاةرامددددد رز رجددددداءرلدددددير

        زنلملاة.

 

 

                         اوةورزنةةارزنفةتةغ زفية: ر- 4
 

 

 ). . (       

        322.222     رررر     ررر                                              اير  رنة ةرول يةرررررررررررررررررررررررررر

     (رز ر  26 ×  35                            اددددددددير دددددددد رلددددددددةا رفةتةغ زفيددددددددةرميددددددددملار)

( 31  × 31  )  

22.222       

 

        222.222  ر  42  ×     22                             اير  رلةا رفةتةغ زفيةرميملار:ر

          3.222.222    ررر   ر  22 3  ×     22                             اير  رلةا رفةتةغ زفيةرميملار:ر

          3.222.222   رر   ر   322 ×   322                             اير  رلةا رفةتةغ زفيةرميملار:ر

          3.222.222     رررر   322 ×   322                     رفةتةغ زفيةرميملار:ر          اير  رلةا 

 

                        بملنئةرايرزننهورزالضملفية. ر  62                        تخفدرهذ رزن وةوربنل ةر

 

 

 

 

 

 

                                                       زذزرزوددددتةجلرزنطلددددلرزجدددد زءرزامدددددمل رلكتبيددددةريلددددتة ىراوددددمرزضدددددمل  ر

                                        ارن   رن  ملليدةرادير د رودملاةرامد رز رجداءرلدير                  م ا ر مملليةرال رزن

        زنلملاة.
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 ب املوجبةاألسبا النص املقترح النص الحالي

 

 

 ر   365                                       _ر)كمددددددملرت دددددد ن ربمةجددددددلرزن وددددددةورزالقددددددا زع رامددددددمر ر  46      زنددددددملأ ر

       )مدددمللة ر ر    3152 / 6 / 2      تدددملاي ر ر  52 / 6              زنقدددمللة رامدددمر ر    3121 / 4 /  32      تدددملاي ر

              زنقدمللة رامددمر ر    3112 / 5 /  22      تددملاي ر ر  36               (ر زنقددمللة رامدمر    3152       لةزالدةر

 ر    3115 / 2 / 2      تددددددددددددددددددددملاي ر ر   423           (ر زنقدددددددددددددددددددمللة ر    3111 /  32 /  32      تدددددددددددددددددددملاي ر ر   252

   (:    3115              )ممللة رلةزالةر
 

 

                                                         ددددد لملريددددد عىراةودددددملءرزناملتدددددلرزن مل لدددددةرنئلتقدددددمل رزلدددددىر دددددملاجرزنددددد زا  ر ا

ربأ ادددملورزندددملأت  ر
ك
                امددئ
ك
 ر  32         زندددؤا ر ددد ر ر   351              لددديرزنقددد زارامدددمر ر  66   ر ر  61   

                                    ت  يئتدددددددددهريتةجدددددددددلرالدددددددددىرزادددددددددحملبرزن ئمدددددددددةرز ر ر    3124         رذزاروددددددددد ةر

ر
ك
رلحدددد أز

ك
رلقطةادددمل

ك
رزضددددملفيمل

ك
راودددممل

ك
 يددد ف ةزرنةددد    رز خاي ددددةرللددد قمل

ك
      

ك
       

ك
       

ك
     

ك
                           

          كمملريل ر:

 
 

   .(   ل.ل ) 

                              ددددددددمل رزلتقددددددددمل رااددددددددديسرزنكتددددددددلرزن دددددددددمل  ر    زذزر ر-

                                   يجدددددد  رأز دددددد رزن ي ددددددةرزناددددددملايرفيهددددددملرزنكتددددددلر

                زن قملا رزن مل   

22.222       

                                 زذزر ددددددددمل رزلتقددددددددمل رااددددددددديسرزنكتددددددددلرزن دددددددددمل  ر ر-

                                   يجددددددد  ر دددددددملاجرزن ي دددددددةرزنادددددددملايرفيهدددددددملرزنكتدددددددلر

                زن قملا رزن مل   

62.222       

 
 

      توووووار        702              مووووو  القووووورار رقووووو      46            تعوووووديل املوووووادة     : :                 التسوووووعو  التسوووووعو                املوووووادةاملوووووادة

          وتعديالةها     722 4 / 2 /  75

 

           ت د يئاهملر ر    3124 / 1 /  32      تدملاي ر ر   351              ليرزنقد زارامدمر ر  46           ت   رزنملأ ر

          زنقدددمللة ر ر    3121 / 4 /  32      تدددملاي ر ر   365                          الوددديمملرزن ودددةورزالقدددا زع رامدددمر

               (ر زنقددمللة رامدددمر    3152              )مددمللة رلةزالدددةر ر    3152 / 6 / 2      تدددملاي ر ر  52 / 6    امددمر

  (ر    3111 /  32 /  32      تددددددملاي ر ر   252              زنقددددددمللة رامددددددمر ر    3112 / 5 /  22      تدددددملاي ر ر  36

           (ر ملنتملل :    3115              )ممللة رلةزالةر ر    3115 / 2 / 2      تملاي ر ر   423          زنقمللة ر
 

                                                         ا ددددد لملريددددد عىراةودددددملءرزناملتدددددلرزن مل لدددددةرنئلتقدددددمل رزلدددددىر دددددملاجرزنددددد زا  ر

ربأ ادددملورزندددملأت  ر
ك
                امددئ
ك
 ر  32         زندددؤا ر ددد ر ر   351              لددديرزنقددد زارامدددمر ر  66   ر ر  61   

                                    ت  يئتدددددددددهريتةجدددددددددلرالدددددددددىرزادددددددددحملبرزن ئمدددددددددةرز ر ر    3124         رذزاروددددددددد ةر

رزضددددملف
ك
راودددممل

ك
     يددد ف ةزرنةددد    رز خاي ددددةرللددد قمل

ك
     

ك
ر                           

ك
رلحدددد أز

ك
رلقطةادددمل

ك
 يمل

ك
      

ك
       

ك
  

         كمملريل :
 

   .(   ل.ل ) 

                                 زذزر ددددددددمل رزلتقددددددددمل راادددددددديسرزنكتددددددددلرزن ددددددددمل  ر ر-

                                   يجدددددد  رأز دددددد رزن ي ددددددةرزناددددددملايرفيهددددددملرزنكتددددددلر

                زن قملا رزن مل   

3.222.222          

                                 زذزر ددددددددمل رزلتقددددددددمل راادددددددديسرزنكتددددددددلرزن ددددددددمل  ر ر-

                                   يجدددددد  ر دددددددملاجرزن ي ددددددةرزنادددددددملايرفيهددددددملرزنكتدددددددلر

                زن قملا رزن مل   

2.222.222          

 

                                         الفدد  رز ا ددملءرزن ملتجددةرادديرقلتقددمل رزنةةددارقلددىر               لدديرقجدد رتحميدد رزن

              ملاجرلاملت هر

                            تخفيارز ا ملءرايرز خاي ة ر

 

 ل لك،

                 جملءرهذزرزيما ز . ر

 

                ت ددد يئاهملرزننددد ر ر    3124 / 1 /  32      تدددملاي ر ر   351              لددديرزنقددد زارامدددمر ر  46      زندددملأ ر

                                                      تت ددددددمل  رزلتقددددددمل راادددددديسرزنكتددددددلرزن قددددددملا رزن ددددددمل  رالوددددددتممل رزن قددددددةأر

                              حدبسرز رز رودبلرمدمله ريحدة رأ  ر                           ملاجرلكت هرب زع رزند  رز رز

                            اةارزنت ملم ييرزلىرأزا ته.
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                                                         7جدول رق  

 

  (    3152                ليرممللة رلةزالةر ر  32                 )كمملرت   ربملنملأ ر

       موازنوووة   -    22 /  72 /  75  -     200               مووو  القوووانو  رقووو     2             وبالجووودول رقووو   )

7222    ( 

   12       لةزالةر ر  12 / 2 / 2      تملاي ر ر   621         ليرممللة ر ر  62         بملنملأ ر

- ر   423               لدددددددديرزنقددددددددمللة رامددددددددمر ر 1                           )كمددددددددملرت دددددددد  ربمةجددددددددلرز جدددددددد   رامددددددددمر

  (  15       لةزالةر ر-  15 / 2 / 2

 

        املدفوعة              رسوم التسجيل   في 

                                               ورزنتةج ددةرادديرت ظدديمرزنحملضدد رزن دد  رنلقيدد ر دد رزنهددج ر      زن وددة  ر- 3

                                                   زن قددددددددملا ر:ربمددددددددملرفيهددددددددملرميدددددددد رزن قددددددددةأر دددددددد رزنهددددددددج رزنيددددددددةل ر  مددددددددير

      2.222  رر                               زنط ةاملترزنئالةرنحملض راللرزنقي 

 

                                               زن وددددددةورزنتةج ددددددةرادددددديرت ظدددددديمرلددددددةارزنصددددددحملاارزن ينيددددددةراددددددير ر- 2

                                                 زنصدددددددحملاارزنتكميليدددددددةر اددددددديروددددددد  زترزنطدددددددملبةر ددددددد رزن دددددددملاقرغ ددددددد ر

    :          زنملة ةرت 

      2.222  رر         اير  رو  

 
 

رفيلتة ىرلير  رق يكرايرو   رلةار
ك
                                 زذزر مل رزنلكرقملي مل
ك
                   

                                                زن ودددددددمرزندددددددذ ةارزادددددددئ  رتلدددددددتة ىرزن ودددددددةورلفلدددددددهملراددددددديرت ظددددددديمر

                                                      زنلد  زترز ج يدد  راديرز دد رزفدد زار ضدمرز ددورز را د رت ظدديمر هددور

         مووووو  قوووووانو     7                 تعوووووديل الجووووودول رقووووو      : :                                   الحاديوووووة والتسوووووعو  الحاديوووووة والتسوووووعو                املووووادةاملووووادة

         وتعديالت       7200             موازنة العام 

 

         لددددددديرمدددددددمللة ر ر  32                      ت  يئتدددددددهرالوددددددديمملرزندددددددملأ ر ر 3                ي ددددددد  رز جددددددد   رامدددددددمر

 ر    3111 /   252               لديرزنقدمللة رامدمر ر 1             ز جد   رامدمر ر    3152             لةزالةرزن دملور

   لدددددير ر 1             ز جددددد   رامدددددمر ر    3112                      لددددديرمدددددمللة رلةزالدددددةرزن دددددملور ر  62        زندددددملأ ر

          ملنتملل : ر    3115 /   423            زنقمللة راممر

 

 
     فوعة   املد              رسوم التسجيل   في 

                                                    زن وددةورزنتةج ددةرادديرت ظدديمرزنحملضدد رزن دد  رنلقيدد ر دد رزنهددج ر ر- 3

                                                 زن قدددددددددملا ربمدددددددددملرفيهددددددددددملرميددددددددد رزن قدددددددددةأر دددددددددد رزنهدددددددددج رزنيدددددددددةل ر  مددددددددددير

  ر     . . ر      22.222  رر                               زنط ةاملترزنئالةرنحملض راللرزنقي 

 

                                               زن وددددددةورزنتةج ددددددةرادددددديرت ظدددددديمرلددددددةارزنصددددددحملاارزن ينيددددددةراددددددير ر- 2

       اقرغ ددددددد ر                                          زنصدددددددحملاارزنتكميليدددددددةر اددددددديروددددددد  زترزنطدددددددملبةر ددددددد رزن دددددددمل

             زنملة ةرت  :

  ر     . . ر       222.222  رر         اير  رو  

 
رفيلتة ىرلير  رق يكرايرو   رلةار

ك
                                 زذزر مل رزنلكرقملي مل
ك
                   

                                                زن ودددددددمرزندددددددذ ةارزادددددددئ  رتلدددددددتة ىرزن ودددددددةورلفلدددددددهملراددددددديرت ظددددددديمر

                                                      زنلد  زترز ج يد  راديرز دد رزفد زار ضدمرز ددورز را د رت ظديمر هددور

رنت   رميمةرزن ملةرزنل  مللية ر
ك
                              لظ ز
ك
     

رقكا رليرال ييرو ةرالىرتح ي رتلكرزن وةو                                                         ي رقلهرل  

 

 ل لك،

                 جملءرهذزرزيما ز . ر

 

 ر    3124 / 1 /  32      تددددددملاي ر ر   351                  زنلحددددددقربددددددملنق زارامددددددمر ر 3             _رز جدددددد   رامددددددمر 1

                                    ةورزنقي ر زنل  زتر زالفملأزترزن قملايدةر                        ت  يئتهرزنذ ريت مل  راو

          ئفهمل.
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                                      ايرزنل  زترزاللليةرزنن رتايعررز رتتلا.

               ز حقدددددة رزن ينيدددددةر ر                                  زن ودددددةورزنتةج دددددةراددددديرت ظددددديمرقدددددهملأزترميددددد  ر- 1

                                         كذنكرمي رزن هة رزن قملايةرالىرزلةزاهملر:

      2.222 ر           اير  رقهملأ  ر-

 

                                                    ت ظدددديمرقددددهملأزترميدددد رز حقدددددة رزن ينيددددةر زن هددددة رزن قملايددددةرادددددير

                                                    جميددددعرزن قددددملازترزنةزم ددددةر دددد رل طقددددةرزلمللددددةرسددددج راقددددملار ز دددد  ر

                                          ز خملض ةرنلحقرز رزن هةلةرلقملب رلفسرزن يي

 

                             حرزجمملنيددةرز رزف زأيددةربددملنقيةأر                            زن وددةورزنتةج ددةرادديرت ظدديمرنددةزا ر- 6

      2.222  رر                                   زن  لةر  رزنهج رزن قملا راير  راقملا.

                                                           ت ظيمرزنلةزاحرزالجمملنيةرز رزالف زأيةرزنلملارزنيهملرالىرلط ةادملتر

                                                            لتةج دددةربملن  دددملا رزنتملنيدددةر:ر)الاحدددةرزجمملنيدددةرز رزف زأيدددة(ربدددملنقيةأر

                                         زن  لةر  رزنهج رزن قملا رنغمليةرتملاي ر....

 

                                   ةراددددديرت ظددددديمر هدددددورز ر ئلدددددملتراددددديرزنة دددددملاقر             زن ودددددةورزنتةج ددددد ر- 2

  رر                                                زنتكميليددةر:راددير دد ر هددخةرز ر ئلددةريلددتة ىراددير دد رلددفحة

2.222      

 

                                                     زن وةورزنتةج ةرايرل مللئترقن ركتملبيةر ايرل مللئترت ليصر ر- 4

            زائ ر:ررر

 

                                                 ادددددددير ددددددد رميددددددد رز رقددددددد  رز رميددددددد رز تيدددددددملا رز رتددددددد م  رميدددددددةأر ددددددد ر ر-

 ر        ترزنطددددددددملبة                                        زنهدددددددج رزن قدددددددملا رز ر دددددددد رأفاددددددد رزنتهددددددددجي رز رسدددددددجئ 

2.222      

                   ايرزنل  زترزالللية.

                      زترميددددد رز حقدددددة رزن ينيدددددةر                            زن ودددددةورزنتةج دددددةراددددديرت ظددددديمرقدددددهملأ ر- 1

                                      كذنكرمي رزن هة رزن قملايةرالىرزلةزاهمل:

      . . ر       222.222  رر           اير  رقهملأ  ر-

 

                                                         ت ظيمرقهملأزترمي رز حقة رزن ينيدةر زن هدة رزن قملايدةراديرجميدعر

                                                       زن قدددملازترزنةزم دددةر ددد رل طقدددةرزلمللدددةرسدددج راقدددملار ز ددد ر ز خملضددد ةر

                                نلحقرز رزن هةلةرلقملب رلفسرزن يي

 

                                       ت ظدديمرنددةزاحرزجمملنيددةرز رزف زأيددةربددملنقيةأر ر                 زن وددةورزنتةج ددةراددي ر- 6

       . .ر ر      22.222    .ررر                                  زن  لةر  رزنهج رزن قملا راير  راقملا

 

 

 

 
 

                                                زن ودددددةورزنتةج دددددةراددددديرت ظددددديمر هدددددورز ر ئلدددددملتراددددديرزنة دددددملاقر ر- 2

                                                    زنتكميليدددةراددددير دددد ر هدددخةرز ر ئلددددةريلددددتة ىرادددير دددد رلددددفحةرررررر

       . .ر ر      22.222

 

                   ةر ايرل مللئترت ليصر                                  زن وةورزنتةج ةرايرل مللئترقن ركتملبي ر- 4

        زائ :
 

                                                 ادددددددير ددددددد رميددددددد رز رقددددددد  رز رميددددددد رز تيدددددددملا رز رتددددددد م  رميدددددددةأر ددددددد ر ر-

                                                زنهدددددددج رزن قددددددددملا رز ر ددددددد رأفادددددددد رزنتهدددددددجي رز رسددددددددجئترزنطددددددددملبةر

   .ر    .  ر      22.222
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      2.222  رر                      اير  راقملارز ر قرلختلا ر-

                                                 _راددددددديرزنلددددددددهملأزترزننددددددد رت دددددددد  راددددددد ور جددددددددةأرميددددددد ر ادددددددديرزنلددددددددةزاحر

      2.222   ررر                  زنلل يةراير  راقملا

                                               اددددددديرزنلدددددددهملأزتربتو يددددددد رلطملبقدددددددةرلدددددددةارزنصدددددددحملاارزن قملايدددددددةر _

                                   ررررررررررررررررررررررررررررررررررر                                    زنصدددددددددددددددددددددددحملاارزنتكميليدددددددددددددددددددددددةرنئلدددددددددددددددددددددددة رادددددددددددددددددددددددير ددددددددددددددددددددددد راقدددددددددددددددددددددددملا

                                        ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر        رررررررر     2.222

                                                  اددددير دددد رت ليددددصرز رزاددددئ ريج يددددهرزلدددد  رزنهددددج رزن قددددملا راددددئ  ر ر-

      2.222  رر                   الىرزن فقملترزن فةاة

 

                                                     زن وددةورزنتةج ددةرادديرل زج ددةرزنهددجئترزن قملايددةر ز خدد زا رز ر ر- 2

                                              اوددددددددةورزنكلدددددددداراددددددددير دددددددد راقددددددددملار ذنددددددددكربملالضددددددددملفةرزلددددددددىرزنطددددددددملتعر

      2.222  رر                           زنقمللة  رزنف   رالىرزن  زاد

 

 ر  62                      لدملريلد ر:ر)بمةجدلرزندملأ ر ر 3              ليرز جد   رامدمر ر 2               زضيارزلىرزن   ر

   (.  12         _رلةزالةر ر  12 / 2 / 2  _      621         ليرممللة ر
 

      تدددددددددملاي ر ر   252         لددددددددديرمدددددددددمللة ر ر  26                              اودددددددددةورزفدددددددددملأزترلفددددددددد رزنلكيدددددددددةربملندددددددددملأ ر

  (    3111              )ممللة رلةزالةر ر    3111 /  32 /  32
 

     ن    ر     2.222       ررررررر                  اير  رل طقةراقملاية

     ن    ر    222.  22                 ررررررررررررررررر          اير  رماملء

     ن    ر       322.222              رررررررررررررر            اير  رلحملفظة

     ن    ر       222.222                 ررررررررررررررررر           اير  رن  مل 

 

 

  ر     . . ر      22.222  رر                      اير  راقملارز ر قرلختلا ر-

                                               ادددددددديرزنلددددددددهملأزترزنندددددددد رت دددددددد  رادددددددد ور جددددددددةأرميدددددددد ر ادددددددديرزنلددددددددةزاحر ر-

   رر     . . ر 2     22.22                     زنلل يةراير  راقملاررر

                                               ادددددديرزنلددددددهملأزتربتو يدددددد رلطملبقددددددةرلددددددةارزنصددددددحملاارزن قملايددددددةر ر-

                                                           زنصدددددددددددددددددددددددحملاارزنتكميليدددددددددددددددددددددددةرنئلدددددددددددددددددددددددة رادددددددددددددددددددددددير ددددددددددددددددددددددد راقدددددددددددددددددددددددملاررررررررررررررررررررررر

  ر     . . ر      22.222

                                                  اددددير دددد رت ليددددصرز رزاددددئ ريج يددددهرزلدددد  رزنهددددج رزن قددددملا راددددئ  ر ر-

   رر     . . ر      22.222                     الىرزن فقملترزن فةاةرر

 

                       ترزن قملايددةر ز خدد زا رز ر                               زن وددةورزنتةج ددةرادديرل زج ددةرزنهددجئ  ر- 2

                                              اوددددددددةورزنكلدددددددداراددددددددير دددددددد راقددددددددملار ذنددددددددكربملالضددددددددملفةرزلددددددددىرزنطددددددددملتعر

  ر     . . ر      22.222                            زنقمللة  رزنف   رالىرزن  زادر

 

 

 
                       اوةورزفملأزترلف رزنلكية ر-

                                       ركلاربملن قملازترزنن ريملكهملرق  همر: ر-
 

      ن   ر     ررررر      22.222 ر                     اير  رل طقةراقملايةررر

     رررر    ن        ررررر ر       222.222                  رررررررررررررررررر          اير  رماملء

      ن   ر  رر       222.222              رررررررررررررر            اير  رلحملفظة

  ر      ن   رر  رر         2.222.222                رررررررررررررررر           اير  رن  مل 
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                                               تخاددددددددددعرن وددددددددددمرزنطدددددددددددملتعرزنددددددددددملل رزنلدددددددددددهملأزتر زنلددددددددددت  زتر ملفدددددددددددةر ر- 5

 ر   351   ر ر   355                                           زندددددددذ ةا رزادددددددئ ر زن ةدددددددةرراليهدددددددملر ددددددد رزنقددددددد زاييرامدددددددمر

     3124 / 1 /  32           زنؤا   ر  ر

                            ةر دد رهددذزرز جدد   ربإنةددمل راددملتعر                           تلددتة ىرزن وددةورزنقطةاددةرزن نيدد ر-

                                               لددددددددددددملل ربقيمددددددددددددةرزن وددددددددددددمرالددددددددددددىرزالوددددددددددددت املءرزنددددددددددددذ ريطلددددددددددددلربمةج ددددددددددددهر

                                                 زالوتحةددددددددمل رالددددددددىر هددددددددورزنلددددددددت  زترزنلددددددددملارزنيهددددددددملر زالاددددددددئ رالددددددددىر

                                                          زنهددجئترزن قملايددةر ز خدد زا ر ذنددكربملالضددملفةرزلددىرزنطددملتعرزنقددمللة  ر

                     زنتةجلرالىرزالوت املء.

                                                 تخفددددددددرزلدددددددىرزن ةددددددداراودددددددةورقفدددددددملأزترزن فددددددد رزننددددددد ريقددددددد لهملرادددددددئبر

رنطلبهمل.                                                ك        ز جملل ملترالب زاهملرنلجملل ةرزنن رينتم رزنيهملرب ملءك
 

       تر ملفدددددددددددةر                                        تخاددددددددددعرن وددددددددددمرزنطدددددددددددملتعرزنددددددددددملل رزنلدددددددددددهملأزتر زنلددددددددددت  ز ر- 5

 ر   351   ر ر   355                                           زندددددددذ ةا رزادددددددئ ر زن ةدددددددةرراليهدددددددملر ددددددد رزنقددددددد زاييرامدددددددمر

                                           رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    3124 / 1 /  32           زنؤا   ر  ر

                                                       تلددتة ىرزن وددةورزنقطةاددةرزن نيددةر دد رهددذزرز جدد   ربإنةددمل راددملتعر ر-

                                               لددددددددددددملل ربقيمددددددددددددةرزن وددددددددددددمرالددددددددددددىرزالوددددددددددددت املءرزنددددددددددددذ ريطلددددددددددددلربمةج ددددددددددددهر

                             ت  زترزنلددددددددملارزنيهددددددددملر زالاددددددددئ رالددددددددىر                    زالوتحةددددددددمل رالددددددددىر هددددددددورزنلدددددددد

                                                          زنهددجئترزن قملايددةر ز خدد زا ر ذنددكربملالضددملفةرزلددىرزنطددملتعرزنقددمللة  ر

                     زنتةجلرالىرزالوت املء.

ر دد ر ر     زنمليددة                               زلددملرزذزرتجددمل اترميمددةرهددذ رزن وددةور
ك
    زنددارن دد  رتدد فعرلقدد ز
ك
                  

               ل    رز خاي ة.

                                                       زذزر ملل رزن ملللةر ملض ةرن ودمر لدب ر اودمرلقطدة ر د رر ر ز د ر

رنةددددد    ر         فتددددد فعرا  
ك
رلقددددد ز

ك
        ادددددذرزن ودددددةورزننلدددددبيةر زنقطةادددددةرل دددددمل

ك
     

ك
                              

         ز خاي ة.

 

 

 

 

 
 



  18/1/2022نهائي    

164 

 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

                               أحكووام خاصووة بالرسوووم املتوجبووة علووى     : :                                   الثانيووة والتسووعو  الثانيووة والتسووعو                املووادةاملووادة

                   إشلال األمال  العامة

 
 

ر  رليرر   ر بةةا رزوتو ملايةر ن  ر ز   رفق :
ك
                                             ئفمل
ك
     

أرلهدددد رتقدددد يمرال ددددملترزنتقلددددي ر زالوددددتفملأ رلدددديرز حلددددمر -                                                  تمدددد  

                                                     زنكلدددددد رن دددددد الترققددددددغمل رز لددددددئ رزن ح يددددددةر زنغ زلددددددملت رزنحدددددد أ ر دددددد ر

رلدديرزنددملأ ر
ك
          زنفقدد  رزال لددىرلدديرزن  دد ر ملل ددمل
ك
                    :رل مل جددةرزيقددغمل رغ ددد ر  33                           

          نلدتةرققده ر  ر    2232 /  46        لة رامدمر                              زنقمللة  رن لئ رزن ح يةرليرزنقدمل

                          ليرتملاي ر ل رهذزرزنقمللة .

                                       %رليرغ زلملترزنتأ  ر  رتل ي راودةورققدغمل ر  12           ت فؤربنل ةر -

                        لدددملرم ددد  رقددد طرتلددد ي رهدددذ ر ر    2231                      ز لدددئ رزن مللدددةراددديروددد ةزتر

                                                         زن وةور  رلهلةرقمةملهملروتةرققه رليرتملاي ر ل رهذزرزنقمللة .

 ر    2222 ر                                        يمكدددددديرتقلددددددي راوددددددةورققددددددغمل رز لددددددئ رزن مللددددددةرن ددددددملل  -

                                        ن  ر ئترو ةزترأ  رقيةرغ زلملترق رفةزا .ر ر    2223  

                                                   يتةجددددلرالددددىرز  ددددخملررزندددد زغ   ربملالوددددتفملأ رلدددديرهددددذزرزنتقلددددي ر

                                                    تقدد يمرالددلر طدد ر ددئ رلهلددةرقمةددملهملروددتةرققدده رلدديرتددملاي ر لدد ر

             هذزرزنقمللة .

 

 

                                                         ي رق رزن  ي رليرقملغل رز لئ رزن مللةرنمريتمك ةزرلديرتقد يمر

                             زنتقلي ر زيوتفملأ رليرز حلم ر      ال ملتر

                                                 لدددددديرقجدددددد رللددددددملا اهمرنتقلددددددي راوددددددةورققددددددغمل رز لددددددئ رزن مللددددددةر

       2223   ر    2222      ن ملل ر

 

 ل لك،

                 جملءرهذزرزيما ز . ر
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                                                    دددد ر ددددمل رزنتخلددددارادددديرتلدددد ي رز ملددددملطر دددد رلةزايدددد همل رتلددددتحقر

رقنيهدددددددملرزنغ  
ك
             ملفدددددددةرز ملدددددددملطرلاددددددددملفمل
ك
                          زلددددددددملترزننددددددد ر مللدددددددد رل فدددددددمل رلنهددددددددملر                 

. 1                                 تتةجلراليهملرفملا  رقضملفيةربم   ر
ك
 %رو ةيمل
ك
        

                                                       تحتللراوةورققغمل رز لئ رزن مللةرالىرقوملارزنفا  رليرزن ملور

                                                 زنندددددد رنددددددمريحةدددددد رفيهددددددملرقمفددددددمل رتلددددددبلر بددددددملءر ةا لددددددملرزوددددددت ملأزر ر    2222

                                              نلق زازترزنةملأا راير ازا رزن ز ليةر زن ل يملت.

                       زن مللدةرزن ح يدةرز خملضد ةر                            يمكيرنلمؤولدملترزنلدملغلةرن لدئ ر -

                                                     ناددد ي ةرزندددد   رالددددىرقودددملارزندددد بحرز حقيقدددد رتنايددد ربدددد الترققددددغمل ر

             لملرت  رضمير ر    2222                                       ز لئ رزن مللةرزن ح يةرزن ملا  ر اممل رو ةر

                                            ز ا ملءرزنقملبلةرنلتناي رلير زاأزاهملرزنل ةية.
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                                تحميول أحوحاب العالقوة مصوار ف أعموال     : :                                   الثالثة والتسعو  الثالثة والتسعو          دةدة      املااملا 

                 التحديد والتحر ر

 

                                                      يتحمد رقاددحملبرزن ئمدةرلةددملايارقامدمل رتح يدد ر تح يد رزن قددملازتر ر- 3

رنملر
ك
    زن ملا  رنهمر ذنكربف  راومرلقطة ر ل ةرنلمل ةر  راقملار فقمل
ك
                                                       

     يل :

 .(ل.لالرسووووووووووو  )

          3.222.222  2 و ر    1222             قم رليرللمل ةر  -

 

      لليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة ر

               ملددددددممليةرقنددددددار

             ن   رن  مللية

 

     رررر 2 و ر    1222    ليرر ر-

  2 و   ررر      32.222    زلىر ر

                 ئ ددددةرلئيدددد  رن ددددد  ر          1.222.222

        ن  مللية

   رر      32.222   لير ر-

  2 و ر       322.222    زلىر ر

               ودددددتةرلئيددددد  رن ددددد  ر          4.222.222

        ن  مللية

  ر 2 و  رر       322.222  لي ر-

          لملرفة  

                الد  رلئيد  رن دد  ر           32.222.222

        ن  مللية

 

                                      نددددمريحادددد  زرقامددددمل رزنتح يدددد ر زنتح يدددد رتلددددبلر                ق رزنئكدددد  رزنددددذيير    - 2

                                                            غيدددملبهمرق رزندددذييرتم  دددةزراددديرأفدددعرزن ودددةورزنطلةبدددةرتةضدددعرققدددملا رالدددىر

                                                             لحملض رزنتح ي رزن ملا  رنهمربقيمةرزن وةورزنتةج دةرالديهمر الريلد  ر

                          ل  ارزناليرالىرهذزرزن وم.
 

                                                        ق رقامدددمل رزنتح يددد ر زنتح يددد ر ددد رن  دددمل ربددد قترل دددذرلددد  ارزنقددد زار

                    )تح يددد ر تح يددد رزاللدددئ ر ر    3124 / 1 /  32      تدددملاي ر ر   354  مر           زنتلددد يع رامددد

                                                        زن قملايدددة(ر اغدددمرلددد  ارهدددذ رزنددد  رزنال يدددةرزنطةيلدددةربقيددد رل دددملاقر

                                                          ا ي  ر د رن  دمل رندمرت ملقد رفيهدملرقامدمل رزنتح يد ر زنتح يد ر ود ملبر

                                                    ا يددددددد  رقهمهدددددددملرزنتمةيددددددد رزندددددددملل رزندددددددئاورنهدددددددذ رزالامدددددددمل ر  يددددددد رز ر

                غ  رزنملة ةرنهمر                                      قاحملبرز لئ ر ز حقة رزن ينيةر  رزن ملاقر

                                                        ز حقر  رز رتج  رقاممل رزنتح ي ر زنتح ي ر د رل دملاقهمريأ دمل ر

                                                       اقدددملازاهمر ددد رلظدددملورزنهدددج رزن قدددملا رزندددذ ريثبددد رللكيددد همر يدددؤلير

                                  نهمرزنثقةرزنطلقةربقيةأرهذزرزنهج .

                                                         ليرقج رزيو ز ر  رقكممل رامليدملترزنتح يد ر زنتح يد ر د رجميدعر

                          رهذزرزن يرزنذ ريةجلرالدىر                                 زن ملاقرزنل  ملليةرزنت قيةرتمرقما ز

                                                      زاحملبرزن ئمةرز ريتحملةزرلةملايارقامدمل رزنتح يد ر زنتح يد ر

                                                       زن ملا  رن قملازاهمر ذندكربد فعراودمرلقطدة ربملننلد ةرنلدمل ةر د ر

      اقملا.

رقادملأ رزن مد ربد يرزندملأ ر
ك
                       ق رقما ز رهدذ رزندملأ رهدةرف ليدمل
ك
   لدير ر  61                            

           زننددددددددددد رقنغيددددددددددد ر ر    3124 / 1 /  32      تدددددددددددملاي ر ر   354                    زنقددددددددددد زارزنتلددددددددددد يع رامدددددددددددمر

            بمةجدددلرهدددذ ر ر    3121 / 4 /  32      تدددملاي ر ر   326                   ودددةورزيقدددا زع رامدددمر   بملن

                                                      زنملأ ر مل رقاحملبرزن قملازتريتحملة رلةملايارقاممل رزنتح ي ر

           زنتح ي .
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                            املؤسسوات التوي توقفوع عو  العمول       مونح     : :                           بعة والتسعو  بعة والتسعو          الراالرا              املادةاملادة

                                                               بشوكل نهوائي نتيجووة إنفجوار مرفووم بيوروت إذا عوادت إلووى مزاولوة أعمالهووا 

  :                                 ، حس  م   امل الضر بة على أرباحها       م  جديد

 

ر  رلددددديرر ددددد  ر
ك
             ئفدددددمل
ك
                            زنؤولدددددملترزننددددد رتةمفددددد راددددديرزن مددددد ر       تلدددددتفي ر    

               لاز ندددةرقامملنهدددملر ر                                               تلدددا رنهدددملي رلتيجدددةرزلفجدددملارل فدددأرب ددد  ترقذزرادددملأترقلدددى

          اددددديرز ادددددةزور                                   لدددددير لدددددمرلدددددير مللددددد رزناددددد ي ةرالدددددىرقابمل هدددددملر ر       لددددديرج يددددد 

  .    2221   ر    2222   ر    2223

 

                                                        تحددد أرا دددد رزالمتادددملء رأمددددملاقرتط يدددقرهددددذ رزندددملأ ربمةجددددلرمددد زاريةدددد ار

                اير اي رزنملنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

رنلمؤولملترزنتجملايةرزنن رتةمف راديرزن مد رتلدا رنهدملي ر
ك
                                                  تشجي مل
ك
      

                                      فأرب   ترقلدىرل دمل أ رلاز ندةرقامملنهدملرلدير          مللفجملارل          تا اهملرب      لتيجةر

      ج ي  

                                                    لددددددددديرقجددددددددد رتدددددددددأل  رزودددددددددتم زايةرامددددددددد رز جددددددددد زءرزن دددددددددمللل  ر ددددددددد رتلدددددددددكر

         زنؤولملت 

                               ليرقج رت ايارزن مةرزيمتةملأ  

                 جملءرهذزرزيما ز .
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                                                              إعفووواء الشووور ات الدامجوووة مووو  ضووور بة إعفووواء الشووور ات الدامجوووة مووو  ضووور بة     : :                                   الخامسوووة والتسوووعو  الخامسوووة والتسوووعو                املوووادةاملوووادة 

                                                                          الدخل على األرباح ملدة محددة وضم  شروءالدخل على األرباح ملدة محددة وضم  شروء

     

ر  رلديرر د  ر
ك
             ئفدمل
ك
         ود ةزترلددير ر 1    ند  ر ر                زنلدد  ملترزن زلجدة  ر       تلدتفي ر    

       الددىرق ر                                       لددير لددمرالددىر مللدد رضدد ي ةرزندد   رالددىرز ابددمل ر             تددملاي رزندد لج ر

                                 لددددددددديرزناددددددددد ي ةرالدددددددددىرلجمدددددددددة رميمدددددددددةراقودددددددددممل ر ر     حلدددددددددم     ذندددددددددكرز       الريايددددددددد ر

                                                          زنلددد كت  رزن زلجدددةر زن  لجدددةر قددد طرق رتلدددتم رزنلددد كةرزن زلجدددةر ددد ر

                                                         زوتخ زورللدتخ ل رزنلد كةرزن  لجدةرقلدىرجمللدلرللدتخ ليهمل رند  رالر

                                                    تقدددد راددددير ددددئترودددد ةزت ر قدددد طرق رالريقدددد رادددد أرزنلددددتخ ل  ر دددد ر دددد ر

              لدددددة رزنثملبتدددددةر                                           قددددد كةربتدددددملاي رزنددددد لجرادددددير ملدددددة ر ق رالرتقددددد رميمدددددةرز

      . .ر ر          22.222.222 2 . 2 3                                   زنملأيدددددددددةر دددددددددد ر ددددددددد رلنهمددددددددددملربتدددددددددملاي رزندددددددددد لجراددددددددددير

                      لليملاررن   رن  مللية(.          ملةرال ر )

                          لدددددمرالدددددىر مللددددد رزناددددد ي ةرالدددددىر           زن  لجدددددةرلدددددير              تلدددددتفي رزنلددددد كةر    كمددددملر

                                                 قابمل هملرزنحققةر ئ رزنل ةرزنن ر ة رفيهملرزيل لملجر.

               الىرزنتةاي ملت.                                             ت قؤرز ابمل رزن ملتجةرايرزيل لملجر ملض ةرنلا ي ةر

 

                                               يلتثق رليرليرهذ رزنملأ رزنةملا ر زنؤولملترزنملنية.

                                                        تحددد أرا دددد رزيمتادددملء رأمددددملاقرتط يدددقرهددددذ رزندددملأ ربمةجددددلرمددد زاريةدددد ار

                اير اي رزنملنية.

 

 

 

 

                                   به  رقاملأ رتنلي رزيمتةملأرزنل  مل   

رن  ضدددددددددمل رزيمتةدددددددددملأيةرزنةددددددددد  ةرزننددددددددد رتمددددددددد ربهدددددددددملرزنلددددددددد  ملتر
ك
                                               لظددددددددد ز
ك
     

                                     راة ارز لددةز ر دد رةدد رز الددةرزيمتةددملأيةر                    زنتجملايددةر لدد ةبةرتددأل 

رالدىرامد ر
ك
         زنملنيةرزنن ري مل  رلنهملرزنقطمل رزنة   ر زنن رق  ترودل يمل
ك
                                                     

                     زوتم زايةرزنل  ملت 

رليرزيمفمل      
ك
           ليرقج رتحف ارزنل  ملترالىرزن لجرب ال
ك
                                   

رالىرز لة رزنثملبتةر الىرللتخ ل رزنل  ملترزن  لجة 
ك
                                                  فملةمل
ك
       

       نذنك ر

                 جملءرهذزرزيما ز .
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                                                        إعفووووووووواء فوائووووووووود الودائووووووووو  الجديووووووووودة إعفووووووووواء فوائووووووووود الودائووووووووو  الجديووووووووودة     : :                                   السادسوووووووووة والتسوووووووووعو  السادسوووووووووة والتسوووووووووعو                املوووووووووادةاملوووووووووادة 

            سنواتسنوات          خمسخمس                                                                                    بالعمالت االجننية لدى املصارف م  الضر بة ملدة بالعمالت االجننية لدى املصارف م  الضر بة ملدة 

 

ر  رلددددديرر ددددد  
ك
            ئفددددمل
ك
               لددددديرزنقدددددمللة رامدددددمر ر  23                    ت فدددددؤرلددددديرضدددد ي ةرزندددددملأ ر ر    

                   زنفةزادددددد رزن ملتجددددددةراددددددير   ر     ودددددد ةزت ر    مددددددس                ت دددددد يئاهمل رندددددد  ر ر    2221 /   612

                    دئ رفادد  ر مدسرودد ةزتر                         ز ج بيدةرزنندد ريدتمرقيدد زاهملر        بددملن مئتر        زنةأزيدعر

رق ر                         لددديرتدددملاي ر لدددد رهدددذزرزنقددددمللة ر
ك
    نددد  رزنةددددملا رزن ملللدددةر دددد رن  دددمل رلقدددد ز
ك
                                

  .                  زن ملللةر ملاجرن  مل  ر                                لير ئ رتحةي رلة   رليرق  رزنةملا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ت ددددد يئاهملرمددددد ر ر    2221 /   612               لددددديرزنقدددددمللة رامدددددمر ر  23              يددددد رق رزندددددملأ ر

                                                  ف ضددددددددد رضددددددددد ي ةرالدددددددددىرزنفةزاددددددددد رلملتجدددددددددةراددددددددديرزنةأزيدددددددددعرزنةأادددددددددةر ددددددددد ر

                     زنةملا رباملفةرزن مئت 

رن ددددةأ رز لددددةز رقلددددىرن  ددددمل ر ييدددد ز ر أزيددددعرقج بيددددةرتلددددا ر
ك
                                                  تشددددجي مل
ك
       

                        ق  رزنةملا رزن ملللةر ملاجر ر                             لق  رق رلير ئ رتحةي رلة   رلي

       ن  مل  

                                                    لددديرقجددد رتنلدددي رزنقطدددمل رزنةددد   ر لدددير ئندددهرتحف دددارزيمتةدددملأر

          زنل  مل   

                 جملءرهذزرزيما ز .
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     72      املادة 

                                  فؤرليرزن ومرالىرزنقيمةرزنتأج  ية:  ي  ر

                                                   زالبنيدددةرزنخةةدددةرالممللدددةرزنلددد ملا رزن ينيدددةرنلمدددذزهلرزن اددد  ر ر- ر 3

           بهملراوميمل.

                                                     زالبنيددددددةرزنندددددد رتلددددددغلهملرزن  ثددددددملترزن بلةلملودددددديةر زنق ةددددددليةر  دددددد ر ر- ر 2

                                                   لةةددددددار دددددد رهددددددذ رزن  ثددددددملتريتمتددددددعربمل حةددددددمللةرزن بلةلملودددددديةرقدددددد طر

               زن ملللةربملنث .

                                 ظمدددةرزاللددمرزنتحدد  ر ف  اهددملر زنة دددملالتر                     زالبنيددةرزنندد رتلددغلهملرل  ر- ر 1

                                                      زن بثقددددددددددةرانهددددددددددملر لمثلددددددددددةرزالااددددددددددملءرفيهددددددددددملرز رزن دددددددددد  بة ر زن دددددددددد  بة ر

                                    زن مل لة ر ز خ  زءر زل ملءرو رزنةفةأ.

                                                   زنؤولددملترزنندد رالرتتددةبىرزندد بحرالددىرز رتحدد أرهددذ رزنؤولددملتر ر- ر 6

 ر  36                                                    بقددد زاريةددد اراددديرلجلدددسرزندددةاازءر)فقددد  رلادددملفةربملنقدددمللة رامدددمر

    112 3 / 5 /  22      تملاي ر

                                                    زالبنيدددددةرزنلدددددغةنةرلددددديرزن  ندددددةرل دددددذرتدددددملاي رزقدددددغملنهملر  نددددد روددددد ةر ر- ر 2

                                                الرتلدددددددددا أرزن ودددددددددةورزننددددددددد روددددددددد قرأف هدددددددددمل.ر ت ت ددددددددد رزنلدددددددددلفملتر ر    2232

                                                       زن طدددددمل رودددددملبقملرنل لددددد يملترللددددد أ رلددددديرجددددد زءرهدددددذزرزالنغدددددملء ر يتدددددةلىر

                                                         ايدددددددد زرزنلددددددددؤ  رزن ل يددددددددةر زنق  يددددددددةر زنملنيددددددددةربقدددددددد زارللددددددددا  رت فيددددددددذر

                 لامة رهذ رزنملأ .

 

   موووو      72         موووو  املووووادة    5            تعووووديل البنوووود     : :                                 لسووووابعة والتسووووعو  لسووووابعة والتسووووعو    اا              املووووادةاملووووادة

                وتعديالتوووووووووو  )قووووووووووانو        7200 / 0 /  72     تووووووووووار      00 /  40            القووووووووووانو  رقوووووووووو  

                         الرسوم والعالوات البلدية(

 

 

    00 /  40               موووووووووووو  القووووووووووووانو  رقوووووووووووو      72         موووووووووووو  املووووووووووووادة    5           يعوووووووووووودل البنوووووووووووود 

                                         وتعديالت  )قانو  الرسوم والعالوات البلديوة(       7200 / 0 /  72     تار  

 ملا يلي:
 
        وفقا
 
     

 

 

 

 

 

 

 

                                            بنيةرزنلغةنةرليرزن  نةرل ذرتملاي رققغملنهمل. ز ر- 2

 

                                                   ز بنيددددددةرزنلددددددغةنةرلدددددديرزنؤولددددددملترزن مللددددددةرل ددددددذرتددددددملاي رققددددددغملنهملر ر- 4

                                 الرتلا أرزن وةورزنن رو قرأف همل. ر    2223 /  32 /  13        نغمليةر

 

                                                      ال تستفيد م  ه ا اإلعفاء الجهات التي تستفيد م  اإلعفواءات 

                         املمنوحة للمؤسسات العامة.
 

                                      نؤولددملترزن مللدددةرتلدددغ ربملييجددملا راددد  رل دددمل  ر                   يدد رق رزن  ندددةر ز

                                                         نقدددملءربددد الترل تف دددة ر ق راددد ورقافملئهدددملرلدددير ملفدددةرزن ودددةورزن ل يدددةر

                                                            الددىرز بنيدددةرزنلدددتأج  رلددديرزنغ ددد ر زنلدددغةنةرلنهدددملري تدددلراليهدددملرل دددملنصر

                                                       ودددد ةيةراملالددددة رلمددددملريت ددددملا ر  ضدددد هملرزنددددملل  ر مللددددةر ق رققددددغملنهملر

                    ددد رودددبي رتأأيدددةر  لدددةر      بددد رهدددةر                               نهدددذ رزن دددمل  رالريندددتجرنهدددملرلددد ز ي  

                تلي  رل فقراملو         امللةرق 

                                                            يددد رقلدددهرالريجدددةارق رتددد فعرزن  ندددةراودددةوربل يدددةرالدددىرزن دددمل  رزننددد ر

                                                             تلتأج هملرليرزنغ  ر الرتنتجرنهملرل ز ي  ر  ر   رق رزنفق  رز  لدىر

                                                     لددددديرزندددددملأ رزنثملل دددددةرلددددديرمدددددمللة رضددددد ي ةرز لدددددئ رزن نيدددددةرمددددد رقافددددد ر

                          رزن نيددةرالددىرل ملليهددملر ندد ر                                تلددا رأزاددمرزن لدد يملترلدديرضدد ي ةرز لددئ

               نةر ملل رلؤج   

 ر    2222              نغمليددةرزن ددملور ر    2233                                   يدد رق رزن وددةورزن ل يددةرادديرز اددةزور

                                                      زنتةج ددددددددةرالددددددددىرزن ددددددددمل  رزنندددددددد رتلددددددددغلهملرقأزازترزن  نددددددددةر زنؤولدددددددددملتر

                                               زن مللةربملت رتفة رزنثئ ممليةرلليملارن   رن  مللية 

                                          ليرقج ر ة رزيافملءربملنؤولملترزن مللةرفق  ر

 

 ل لك،

                ملءرهذزرزيما ز . ج ر
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

     00      املادة 

 

 

 

 

 

                                                    ت فدددددؤرلددددديراودددددم رز لدددددملءر لددددديمللةرزنجدددددملاي رزالالدددددفةرل ظمدددددةرزاللدددددمر

  .                                    زنتح  ر ف  اهملر زنة ملالترزن بثقةرانهمل

 

                                                         كمدددملرت فدددؤرزالبنيدددةرزنلدددغةنةرلددديرزن  ندددةرل دددذرتدددملاي رزقدددغملنهملر  نددد ر

                                الرتلا أرزن وةورزنن رو قرأف همل ر    2232    و ةر

 

               مووووو  القوووووانو  رقووووو      00            تعوووووديل املوووووادة     : :                                   الثامنوووووة والتسوووووعو  الثامنوووووة والتسوووووعو                املوووووادةاملوووووادة

                                وتعديالتو  )قوانو  الرسووم والعوالوات       7200 / 0 /  72      تار       00 /  40

         البلدية(

 

 

عووودل املووووادة ثمووووانو  موووو  القووووانو 
ُ
                           ت
ُ
              )قووووانو  الرسوووووم     00 /  40        رقوووو   

 ملا يلي:       7200 / 0 /  72                        والعالوات البلدية( تار   
 
         وفقا
 
     

 

                                                     ت فددددؤرلدددديراوددددم رق لددددملءر لدددديمللةرزنجددددملاي ر ز الددددفةرل ظمددددةرز لددددمر

                                      زنتح  ر ف  اهملر زنة ملالترزن بثقةرانهمل.

 

          كمملرت فؤ:

 

                                            ز بنيةرزنلغةنةرليرزن  نةرل ذرتملاي رققغملنهمل. ر- 3

 

                                    لدددددديرزنؤولددددددملترزن مللددددددةرل ددددددذرتددددددملاي رققددددددغملنهملر ر              ز بنيددددددةرزنلددددددغةنة ر- 2

                                   ر الرتلا أرزن وةورزنن رو قرأف همل.    2223 /  32 /  13        نغمليةر

 

                                                      ال تستفيد م  ه ا اإلعفاء الجهات التي تستفيد م  اإلعفواءات 

                         املمنوحة للمؤسسات العامة.

 

 
 

                                                       يددد رق رزن  نددددةر زنؤولددددملترزن مللددددةرتلدددغ ربملييجددددملا رادددد  رل ددددمل  ر

                                   اددد ورقافملئهدددملرلدددير ملفدددةرزن ودددةورزن ل يدددةر                      نقدددملءربددد الترل تف دددة ر ق ر

                                                            الددىرز بنيدددةرزنلدددتأج  رلددديرزنغ ددد ر زنلدددغةنةرلنهدددملري تدددلراليهدددملرل دددملنصر

                                                       ودددد ةيةراملالددددة رلمددددملريت ددددملا ر  ضدددد هملرزنددددملل  ر مللددددةر ق رققددددغملنهملر

                         بددد رهدددةر ددد رودددبي رتأأيدددةر  لدددةر                               نهدددذ رزن دددمل  رالريندددتجرنهدددملرلددد ز ي  

                تلي  رل فقراملو         امللةرق 

                                       تددد فعرزن  ندددةراودددةوربل يدددةرالدددىرزن دددمل  رزننددد ر                     يددد رقلدددهرالريجدددةارق ر

                                                             تلتأج هملرليرزنغ  ر الرتنتجرنهملرل ز ي  ر  ر   رق رزنفق  رز  لدىر

                                                     لددددديرزندددددملأ رزنثملل دددددةرلددددديرمدددددمللة رضددددد ي ةرز لدددددئ رزن نيدددددةرمددددد رقافددددد ر

                                                         تلددا رأزاددمرزن لدد يملترلدديرضدد ي ةرز لددئ رزن نيددةرالددىرل ملليهددملر ندد ر

                نةر ملل رلؤج  ر 

 ر    2222              نغمليددةرزن ددملور ر    2233             يددةرادديرز اددةزور                      يدد رق رزن وددةورزن ل 

                                                      زنتةج ددددددددةرالددددددددىرزن ددددددددمل  رزنندددددددد رتلددددددددغلهملرقأزازترزن  نددددددددةر زنؤولدددددددددملتر

                                               زن مللةربملت رتفة رزنثئ ممليةرلليملارن   رن  مللية 

                                          ليرقج ر ة رزيافملءربملنؤولملترزن مللةرفق  ر

 

 ل لك،

                 جملءرهذزرزيما ز . ر
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 األسباب املوجبة

 20222022  وص القانونية في مشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النص

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                              إعفاء مؤقع لتسديد الرس  ع   ول     : :                                   التاسعة والتسعو  التاسعة والتسعو                املادةاملادة 

     2022 و      2027                                          ترخيص لسيارة معدة لتيجار م  اللير ع  سنتي 

 

 

رلدددددديرزن ودددددمرزنددددددةزاأر دددددد رزن  ددددد ر
ك
 فدددددؤرلؤمتددددددمل

ُ
                          ت

ك
         

ُ
رزنت لددددددقر ر 4 

ك
        لدددددديروملأوددددددمل
ك
        

                                             ورزناددددددد ز ييرز خمللدددددددةر ددددددد رجددددددد   رزن ودددددددةورزنف  ضدددددددةرالدددددددىر     ب ودددددددة 

   لدددير ر   632                                               لختلددارقلدددةز رزن ك دددملترزمنيدددةرزن ةدددةرراليدددهر ددد رزندددملأ ر

   ( ر    2232 /  32 /  22      تددددددددملاي ر ر   261                              مددددددددمللة رزنلدددددددد  رز ج يدددددددد ر)مددددددددمللة رامددددددددمر

                                                            زنليملازترزنن رتملكهدملر  دملالترتدأج  رزنلديملازترنمملاودةرقامملنهدملرادير

   .ر    2222   ر    2223     و ن ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر
ك
 لظددددددد ز
ك
رلددددددديرز ا دددددددملءرزننددددددد رتتحملهدددددددملر    

ك
                        ن  ضدددددددمل رزيمتةدددددددملأيةر تخفيفدددددددمل
ك
                        

                                                               ملالترتأج  رزنليملازترايرزنليملازترزنن رتملكهملرنمملاوةرقامملنهمل ر

                                                         الويمملر  رة رزن  ةأرزنك   رزنذ ري مل  رل هرزنقطمل رزنليملخ  

                                                       ليرقج رتفملأ رتةمارهؤالءرزنالف  رايرزن م ر تشجي همرالدىر

          زيوتم زا 

  ر

 ل لك،

         زيما ز . ر       جملءرهذز ر
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                    رف  نسب االستثمار في املناطق الصناعية    : :           املائةاملائة              املادةاملادة 

 

 

ر  رلدددددديرر دددددد  ر ندددددد  ر ددددددئترودددددد ةزترلدددددديرتددددددملاي ر لدددددد رهددددددذزر
ك
                                             ئفددددددمل
ك
    

                               ٪ ر ملفدددددددةر لدددددددلرزالودددددددتثمملار ددددددد رزن دددددددملاقر  22           ت فدددددددعربنلددددددد ةر ر        زنقدددددددمللة  

                                 زنة ملايةرالىرز از   رزنل  مللية.ر

 

                                                    تحددددد أرأمددددددملاقرتط يددددددقرهددددددذ رزنددددددملأ ربمةجددددددلرمدددددد زاريةدددددد اراددددددير اازءر

                                       زنة ملاةر ز قغمل رزن مللةر زن ق ر زنملنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 يددددددددددد رق رافدددددددددددعر لدددددددددددلرزيودددددددددددتثمملار ددددددددددد رزن دددددددددددملاقرزنةددددددددددد ملايةرتتددددددددددديحر

                                   تليي رللمل ملترقك د رلمدملريخفدارلدير لفدةر ر                 نلمؤولملترزنة ملاية

                                     زنتليي ر ي فعر ل ةرز ج   رزيمتةملأية 

رزنؤولدددملترزنةددد ملايةر
 

                   لددديرقجددد رتنلدددي رزنقطدددمل رزنةددد ملع ر  ددد 
 

                                

                   الىرتةويعرقامملنهمل 

 

                 جملءرهذزرزيما ز .
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح حاليالنص ال

 

                                اسووتيفاء الضوورائب والرسوووم بووالليرة   :                        املووادة الخامسووة والثالثووو  

           اللبنانية:

ر  رلددددددديرر ددددددد رادددددددملورق ر دددددددملر رتلدددددددتة ىرجميدددددددعرزناددددددد زالر
ك
                                            ئفدددددددمل
ك
    

                                                       زن ودددددةور ز جدددددةارادددددير ددددد رقلدددددةز رز خددددد لملترزننددددد رتقددددد لهملرزن  ندددددةر

          زنمةندددددددةرق ر ر                                             زنل  ملليدددددددةرا ددددددد رلختلدددددددارقلدددددددةز رزنؤولدددددددملترزنملةكدددددددةرق  

رلدديرم دد رزن  نددة ربددملنل   رزنل  ملليددةرفقدد  ربمددملر
ك
رق رجاايددمل

ك
                                           زندد زا  ر ليددمل

ك
         

ك
            

                                                فيهملرأفعرقيجملازترزن مل  رزنلتأج  رليرم  رزن  نة.

                                                            قذزرزمتاددد رزناددد  ا رل ملأندددةرزنل ددد  رزنل  ملليدددةربدددأ راملدددةرقج بيدددةر

ر
ك
ر فقدددددددددمل

ك
 بملننلددددددددد ةر جدددددددددةارت ددددددددددرز خددددددددد لملت رفيادددددددددة رذندددددددددكرقنازليدددددددددمل

ك
     

ك
                                           

                                   زنن ريف ضهملرزنة  رزن كا رزنل  مل  . ر                نلتل    رزن ومية

                                                        قلددددملربملننلدددد ةرقلددددىر ةددددةرزن  نددددةر دددد رمطددددمل رزوددددتخ زجرزندددد ف ر زنغددددملار

ربملندددد  الارز ل   دددد رق ر
ك
                     للددددتقملاهمملر بي هددددملرفياددددة رزوددددتيفملةهملر ةدددد ز
ك
                                      

        زنيةا .

 

 

         2525                        إللووواء املوووادة إللووواء املوووادة     : :                       املائوووة وواحوووداملائوووة وواحووود              املوووادةاملوووادة
 
 مووو  القوووانو  النافووو  حمموووا
 
 مووو  القوووانو  النافووو  حمموووا
 
                       
 
                      

                                                          العامة واملوازنات امل حقة لعام العامة واملوازنات امل حقة لعام                     )املوازنة)املوازنة            20202020  //  22  //  55            تار   تار         44        رق  رق  

20202020          )  )      
  

  ر      زن ملفددذ ر        زنقددمللة   ر  لددي ر  12 ر     زنددملأ  ر    تلغددى
ك
  كمددمل
ك
 ر    2222 / 1 / 2 ر     تددملاي  ر 4 ر   امددم ر    

 ر    انهددددمل ر        يلددددت مل  ر (    2222 ر    ن ددددملو ر      زنلحقددددة ر          زنةزالددددملت ر      زن مللددددة ر        )زنةزالددددة

        زنتملل : ر     بملن ي

           زنل  مللية: ر       بملنل    ر      تلتة ى

  ر          زنل  مللية. ر      نل  نة ر    ت ةأ ر    زنن  ر     ز حةي -

          زن وةو. ر       زنا زال -

 ر         زنل  ملليددة ر      زن  نددة ر      تقدد لهمل ر    زنندد  ر       ز خدد لملت ر     قلددةز  ر   دد  ر  اددي ر  الت    زن دد  -

  ر       زند زا   ر   ق   ر      زنمةندة ر   ق   ر       زنملةكة ر       زنؤولملت ر     قلةز  ر     لختلا ر    ا   
ك
  ليدمل
ك
 ر   ق   ر    

 
ك
 جاايمل
ك
 ر   بأ  ر         زنل  مللية ر      زنل    ر      ل ملأنة ر       زنا  ا  ر     زمتا  ر     قذز ر      م لهمل  ر  لي ر     

 ر   ذندددددددك ر      فيادددددددة   ر        ز خددددددد لملت  ر   ت دددددددد ر     ن ددددددد الت ر       بملننلددددددد ة ر      قج بيدددددددة ر    املدددددددة

 
ك
 قنازليمل
ك
  ر       

ك
  فقمل
ك
       ن  مل . ر    لة   ر      يح أهمل ر    زنن  ر        نلتل     ر    

     يل : ر  لمل ر      زنفق   ر   هذ  ر     ق املو ر  لي رُ      ُيلتثق 

 
 
 أوال
 
 ر      زنحدددددددددد أ  ر         زنل  ملليددددددددددة ر      نل  نددددددددددة ر    ت ددددددددددةأ ر    زنندددددددددد  ر        ز ابددددددددددمل  ر     ز حةددددددددددي ر :   

 ر     زنددددد ف  ر       زودددددتخ زج ر    مطدددددمل  ر  لدددددي ر      زن  ندددددة ر    كحةدددددة ر        ز ج بيدددددة  ر       بدددددملن مئت

         بي همل. ر           للتقملاهممل ر        زنغملا 

 
 
 ثانيووووووووووا
 
 ر          زييدددددددددد زأزت ر       زن  زتددددددددددل ر   الددددددددددى ر       زنتةج ددددددددددة ر        زن وددددددددددةو ر       زنادددددددددد زال ر :     

 ر        ز ج بيددددددة  ر       بددددددملن مئت ر        للددددددتحقيهمل ر   قلددددددى ر       زن ملادددددد   ر         زنفةزادددددد  ر       ملادددددد زت    زن

                                                      يددد رقلدددهريقتيددد  رزودددتيفملءرزناددد زالر زن ودددةور بددد الترز خددد لملتر

                                                             زنندددد رتقددددد لهملرزيأزازترزن مللدددددةربدددددملنل   رزنل  ملليددددةربملودددددتو ملءراددددد أرلدددددير

                      تلكرزنا زالر زن  الت ر

 

                 جملءرهذزرزيما ز .     نذنكر ر
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 األسباب املوجبة النص املقترح حاليالنص ال

      ز  ي: ر     الى

 ر       زن فةادددة ر          للحقملاهدددمل ر        ز جدددةا         زن  زتدددل ر   الدددى ر       زنتةج دددة ر       زناددد ي ة -

         ز ج بية. ر       بملن مئت

 ر   امددددددم ر        زنقددددددمللة   ر  لددددددي ر  23 ر     زنددددددملأ  ر     ق اددددددملو ر     بمةجددددددل ر       زنتةج ددددددة ر       زنادددددد ي ة -

 ر    ن ددملو ر  قددة    زنلح ر          زنةزالددملت ر      زن مللددة ر       زنةزالددة ر       )مددمللة   ر          ت د يئاهمل ر    2221 /   612

  ر       زنا ي ة ر      زمتطمل  ر     ر         زالوتم زا  ر     جهة ر (    2221
ك
  فقمل
ك
        ز حلملب. ر    ن ة  ر    

 ر       زن قةنددددددددددددة ر      ز لددددددددددددةز  ر    اة ا ر       قيدددددددددددد زأزت ر   الددددددددددددى ر       زنتةج ددددددددددددة ر       زنادددددددددددد ي ة -

  ر      زن   . ر     ض ي ة ر      ممللة   ر  لي ر      زنثملن  ر     زن ملب ر       املو ر     فقمل ر       ز ج بية

 ر       ز حقدددددة   ر     لدددددمل  ة ر       زنلدددد  ملت ر   الدددددى ر       زنتةج ددددة ر        زن ودددددةو ر       زنادددد زال -

        زنلغلة. ر         زن ا  نية ر       ز حقة   ر     لمل  ة ر         زنل  ملت ر         زن ا  نية

  ر        زنلملف يي ر  اي ر       زنغملأا  ر    اوةو -
ك
 بح ز
ك
  ر    

ك
  جةز
ك
         ز ل    . ر        بملن  الا  ر    

 ر        زنليملودددية ر        زنفةضددديملت ر      أ زاددد   ر        تلدددتةفيهمل ر    زننددد  ر        زنق ةدددلية ر      زن ودددةو -

 ر       بددددملن مئت ر         قوددددتيفملةهمل ر   يددددتم ر    يدددد  ر      ز خددددملاج ر   دددد  ر         زنل  ملليددددة ر           زنق ةددددليملت

 ر        زنليملودددية ر       زنفةضدددية ر    فيهدددمل ر     تمددملاا ر    زننددد  ر      زنحليدددة ر       بملن ملدددة ر   ق   ر       ز ج بيددة

        لهمللهمل. ر       نق ةلية ز ر   ق  

         زنطملازت. ر    اوةو -

         زنةاازء. ر    لجلس ر  اي ر     ية ا  ر      بق زا  ر       تح ي همل ر   يتم ر      اوةو ر     ض زال ر   قية -

 
 
 ثالثووووووا
 
 ر      زن مللددددددة ر         زنؤولددددددملت ر      زن مللددددددة ر       زيأزازت ر     نةددددددمل   ر       زنتةج ددددددة ر      زن دددددد الت ر :     

 ر       ز از دددد   ر     ددددملاج ر      زنق لددددة ر       ز خدددد لملت ر  اددددي ر     زن ددددملو ر        زنقددددمللة   ر     ق ددددخملر ر       وددددملا  

   رر          زنل  مللية.

                    زنددملأ ربمةجددلرمدد زارلددير ر                                 تحدد أرا دد رزيمتاددملء رأمددملاقرتط يددقرهددذ 

              اي رزنملنية.
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     210                                         تتووووملف موووووارد الصووووندوق )املعدلووووة بالقووووانو  رقوووو     : 2      املووووادة 

      (رلي:    2236 / 6 /  32 ر     تار  

                         . .ر)قندارن د  رن  ملليدة(ر ر    3222                            املتعريد عىرادملتعرزنختدملاربقيمدةر  . 3

              مللئتر زيفددملأزتر                                          الددىر دد رلختددملارق ريلةددقرزنطددملتعرالددىرجميددعرزن دد

                         زنةملأمملترزنةملأا را ه.ر

 

 

 

 
 

                                                    زنلدددملا زتر زنه دددملتر زنددد حرزننددد ريقددد ارلجلدددسرقأزا رزنةددد    ر  . 2

                                           م ةنهملرت  رلةزفقةر اي رزن ز ليةر زن ل يملت.

 

 
 

                        للملهمملتر ازا رزن ز لية.  . 1

 

                 ه مووووووووو  القوووووووووانو  رقووووووووو   2 ه   ة          تعوووووووووديل املووووووووواد    : :                         املائوووووووووة واثنوووووووووا املائوووووووووة واثنوووووووووا               املوووووووووادةاملوووووووووادة

ل بالقووووانو  (      املختووووار       ) طوووواب        2007 / 7 / 5      تووووار         2007 /   212     ا           املعوووودا

     2076 / 6 /  75      تار         2076 /   210    رق  

 

                    )ممللة رادملتعرزنختدملا(ر ر    2223 / ر   221               ليرزنقمللة راممر ر 1            ت    رزنملأ ر

 :               تة حركمملريأت 

  :                       تتملف موارد الصندوق م  ه

ُ                       املتعرُي عىراملتعرزنختملاربقيمةر - 7                       . .ر)ر ملدةررال رن د  ر     20222     

                لدددىرجميدددعرزن دددمللئتر                                        ن  ملليدددة( ر الدددىر ددد رلختدددملارق ريلةدددقرزنطدددملتعرا

                                                         زيفددددملأزتر زنةددددملأمملترزنةددددملأا را ددددده ركمددددملرالددددىرزيأزازترزن مللدددددةرر

                                                         زنؤولددملترزن مللدددةر زن لددد يملتر  ملفدددةرزن زجدددعرزن  يدددةراددد ورزودددتئور

 .                                                      زن مللئترزنةملأا رايرق رلختملارقذزرنمرتتاميرزنطملتعرزنختملا

                                                      تددددددتمرا ملاددددددةرزنطددددددملتعربإقدددددد ز ر ازا رزنملنيددددددةر فددددددقرز لددددددة رزنت  ددددددةر

  .                                         زارزنطةزتعرزنملنيةر نةمل  رقأزا رزنة       يل

ارلجلدددسرقأزا رزنةددد    ر - 2                                                      زنلدددملا زتر زنه دددملتر زنددد حرزننددد ريقددد  

 .                                         م ةنهملرت  رلةزفقةر اي رزن ز ليةر زن ل يملت

هددددملرلجلددددسرقأزا ر - 2 ددددلةرلدددديرزنختددددملايير زنندددد ريق                                                         زالقددددا ز ملترزنحة 

 .                                           زنة    رت  رلةزفقةر اي رزن ز ليةر رزن ل يملت

 . "                  زن ز ليةر زن ل يملت ر             للملهمملتر ازا  - 6

 

م ر    مل  ر  نمل
 
 زنتقخ
 
  ر        زنل  مل   ر       زيمتةملأ ر     ر      ز حملل  ر     

ك
  ةةلمل
ك
 ر       زنل ةزت ر     ر     

 ر   ددد  ر         زيلخفدددمل  ر        ز جدددةا  ر     زنلدددلع ر     قوددد ملا ر   ددد  ر       زنطدددملا ء ر         زياتفدددمل  ر      ز   ددد  

 ر   الددل ر      زلخفددمل  ر   قلددى ر   قأ  ر  مدد  ر       زنخددملت   ر   ندد   ر        زنددةزا    ر      ل ددمللئت ر     ال ددملت

         زنطةزتع  ر   الى ر       زنخملت  

  ر     ضدددد يلة ر      ةدددد       نل ر      زنملنيددددة ر      زنددددةزاأ ر     مللدددد  ر    نددددمل
ك
 جدددد ز
ك
  ر        لتأتيددددة ر   

ك
  ةدددد ز
ك
 ر  لددددي ر    

        زنختملا  ر    املتع ر   بيع ر       قي زأزت

 ر    ك  ددد  ر    تلدددا  ر      زلخفاددد  ر  مددد  ر      زنطدددملتع ر   بيدددع ر  لدددي ر       زنتأتيدددة ر        زاليددد زأزت ر     مللددد  ر    ندددمل

 
ك
 جدددددد ز
ك
 ر       زنلددددددتج   ر         زالمتةددددددملأية ر      زال ضددددددمل  ر    تلددددددبل  %ر  22 ر  اددددددي ر    تايدددددد  ر     بنلدددددد ة ر   

          زنختملايي  ر   بهمل ر    يقةو ر    زنن  ر       زن مللئت ر   الى ر    ك    ر    تلا  ر     زنطلل ر        زلخفمل 

 
ك
  تدددددد زا مل
ك
  ر      زن مللددددددة ر       زنةزالددددددة ر     تحميدددددد  ر    ن دددددد و ر       

ك
 قا ددددددملءز
ك
 ر   دددددد  ر       مللددددددة ر      قضددددددملفية ر      

 .     زن ئأ ر   بهمل ر     تم    ر    زنن  ر      زنظ   

 ر     مللد  ر   أفدع ر  لدي ر      ز لدةا  ر     ت مل ج ر  نم ر    مل  ر     ر     يتمكي ر  ني ر        زنة      ر  ق  ر     بممل 

 :     قهمهمل ر     قو ملب ر    ن    ر      2222 ر     زن ملو ر     ر        زنختملايي ر       للتحقملت

        زنةجةأ  ر        زي تيملا  ر   لقي ر   قلى ر   قأ  ر    زنذ  ر       زنطةزتع ر   بيع ر     ر      زنك    ر     زن قي  -

 ر    2234 ر–      2232 ر     ندد  ا  ر        زنختددملايي ر       للددتحقملت ر    بدد فع ر        زنةدد      ر    ميددملو -

 .        زي تيملا  ر     ر     قضمل   ر      زلخفمل  ر   قلى ر   قأ  ر    زنذ  ر    ز ل 

   .ر   .   ر    2222 ر   قلى ر      زنطملتع ر    ميمة ر   افع ر     يتةجل ر    نذنك
ك
 بد ال
ك
  .ر   .   ر    3222 ر  لدي ر   

دددة ر       ز خاي ددة ر     تحميددد  ر     ادد و ر        قي زأزتدده ر     ايدددملأ  ر  لددي ر        زنةددد      ر     يددتمكي ر   نادد   ر    قي 

 ر       قلاملليددددددة ر   قلددددددى ر    ضددددددملفة    بملي  ر        نلةدددددد      ر       للددددددملهمملت ر  لددددددي ر      قضددددددملفية ر      تاددددددملنيا

 ر       ز حةددة   ر      لنهددمل ر        زييدد زأزت ر     ايددملأ  ر   الددى ر     تلددملا  ر     ق دد    ر     لددةزاأ ر  اددي ر     زن حدد 

 ر      تلددتخ و ر      زنندد  ر      زنةددملا  ر   دد  ر      زنةأاددة ر      ز لددةز  ر     فةزادد  ر  لددي ر       قيدد زأزت ر   الددى

   (.      زنختملا ر     الية  )ر ر     و ةزت ر 4 ر    

  .    2223 / 3 / 2      تدملاي ر ر    2223 /   221               لديرزنقدمللة رامدمر ر 1            ت د ي رزندملأ ر       زماد ز ر   تدمر       ل لك،
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.
ك
 ياة رقنةمل راملتعرزنختملارقنازليمل
ك
                               

     رقوووووووووو           القوووووووووانو      موووووووووو   ه  6 ه       املوووووووووادة       تعوووووووووديل    : :                       املائوووووووووة وثالثووووووووووةاملائوووووووووة وثالثووووووووووة              املوووووووووادةاملوووووووووادة

ل (      املختووووار      طوووواب   )       2007 / 7 / 5       تووووار        2007 /   212      و        بالقووووان      ا املعوووودا

     2076 / 6 /  75       تار        2076 /   210     رق 

 ددددددددد   رزندددددددددملأ ر"
ُ
            ت
ُ
            )مدددددددددمللة رادددددددددملتعر ر    2223 /   221                 "رلددددددددديرزنقدددددددددمللة رامدددددددددمر 6 

 :               تة حركمملريأت  ر    2236 /   222                        زنختملا(رزن    ربملنقمللة ر

ربختمرزنختملا ه
ك
رلمهةاز

ك
            ياة رقنةمل راملتعرزنختملارقنازليمل

ك
       

ك
                              . 

                                                  قذزرزلت ددددددعرزنختدددددددملارادددددديرقنةدددددددمل رادددددددملتعرزنختددددددملارالدددددددىرزن دددددددمللئتر  - 2

                                                     ملأزتر زنةملأمملترزنةملأا ررا ه رالىرقأزا رزنةد    رتةجيدهر     زيف

ارزاللت ددددددمل ريحدددددد ورلدددددديرت دددددددرق ر دددددد رتقدددددد يمملتر                                                        قلددددددذزارندددددده ر قذزرتكدددددد  

 .                                         زنة    ربق زارية ارايرلجلسرقأزا رزنة     

ر  ادملورزندملأ ر - 1
ك
             ق(ري مل راملتعرزنختملارقلىرزن ملاةرزن  يرنهمر فقمل
ك
                                             

     3142 / 5 / 2      تملاي ر ر  42                       ليرزن وةورزالقا زع راممر ر  22

                                                      يجددةارق ري ددمل راددملتعرزنختددملارل ملقدد  رقلددىرزنختددملاييرق را زبدد ر  (   ب

                                             زنختدددددددددددملايير ددددددددددد رن  دددددددددددمل ربةزودددددددددددطةرقلددددددددددد  رزنةددددددددددد    رزنتددددددددددددملتعر

 .                                   نلة    رزنت مل   رنلمختملايير  رن  مل 

                                             يلددددددددددتفي ربملاددددددددددةرزنطةزتددددددددددعرزن  ةدددددددددد  ر زنختددددددددددملايير ا زبدددددددددد ر  (   ت

                       %رلدديرميمددةرزنطةزتددعرتحلددمر 2                        زنختددملاييرلدديرج ملنددةرمدد اهملر

ر  املورزنملأ ر     نهمرو
ك
رليرقل رزنطةزتعرزنللمةرنهمر فقمل

ك
             لفمل

ك
                               

ك
   

 . "    3142 / 5 / 2      تملاي ر ر  42                   ليرزن وةورزالقا زع ر ر  26
 

 ر        زنقددمللة   ر    زند ي ر    لدل ر       بدةزجبهم ر       يقةلددة   ر ال ر       زنخدملت   ر   ت دد ر  ق  ر    ت د  

 ر     ادددددددددنهم  ر       زنةدددددددددملأا  ر       زن دددددددددمللئت ر    جميدددددددددع ر   الدددددددددى ر      زنختدددددددددملا ر    ادددددددددملتع ر      بإنةدددددددددمل 

 ر       زنطل دملت ر    مل     قودتق ر    بد فد ر      زن  يدة ر       زند  زا  ر      قنادازو ر   ا و ر   زلى ر       بملالضملفة

 ر        زنت دملليم ر   اغدم ر      لختدملا  ر    ادملتع ر     جدةأ ر    أ    ر  لي ر        زنختملايي ر  اي ر       زنةملأا 

دد  ر  لددمل ر    فدق ر      زن  يددة ر          زنددةازازت ر      ز جهددملت ر  اددي ر       زنةدملأا   ر     زنددملأ  ر    اليدده ر    لة 

       2236 /   222 ر         بملنقمللة   ر     زن    ر    2223 /   221 ر        زنقمللة   ر  لي ر       زن زت ة

 

 ر  لدي ر       زن  ةد   ر      زن ملاة ر   م   ر  لي ر      زنلة   ر     ر       زنطةزتع ر   بيع ر   ا   ر  ق  ر   كممل

 ر      زنطددملتع ر    تددةف  ر      زنختددملا ر     الددى ر      زنددةزاي ر   الددى ر      ويلدده   ر    ملنيددة  زن ر      ازا  ر   م دد 

 ر     قنةدمل  ر  لدي ر      زنختدملا ر    يم دع ر   ودبل ر  ق  ر  لي ر     يح    ر   لممل ر       ز  مملت  ر    جميع ر    

 ر     ايددملأ  ر         بملنتددملل  ر        زنةدد      ر       قيدد زأزت ر     ايددملأ  ر   قلددى ر        بملن تيجددة ر      يددؤأ  ر      زنطددملتع

 ر       بملنلدددة   ر      زنطدددملتع ر   ادد   ر  ق  ر   قلدددى ر       بمليضدددملفة ر       نلمختددملا ر      زنق لدددة ر       ز خدد لملت

  ر       نة      ز ر     ر       زنليةنة ر     ايملأ  ر   قلى ر     ويؤأ 
ك
 ب ال
ك
 ر     ك  د   ر    كميدة ر     جةأ ر  لي ر   

  .       زنطةزتع ر     لخا   ر  لي

 

 

 ل لك،

      تدددددددملاي ر ر    2223 /   221               لددددددديرزنقددددددمللة رامدددددددمر ر 6            ت دددددد ي رزندددددددملأ ر ر      زماددددددد ز  ر  تددددددم

2 / 3 / 2223    .  

 

 



  18/1/2022نهائي    

178 

 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                    )املوازنوة العاموة واملوازنوات )املوازنوة العاموة واملوازنوات             20722072  //  11  //    2727            تار   تار             766766              و  رق  و  رق            القانالقان

      (:(:        20722072                        امل حقة لعام امل حقة لعام 

                                                                      تعووووديل مووووودة صووووالحية جوووووواز السووووفر والرسووووووم تعووووديل مووووودة صووووالحية جوووووواز السووووفر والرسووووووم                                 املووووادة العشووووورو :املووووادة العشووووورو :

                    املتوجبةاملتوجبة

       )قووانو        2070 / 6 /  70      تووار       12               موو  القووانو  رقوو      20           تعوودل املووادة 

            ( موووودة صووووالحية     2070                                     املوازنووووة العامووووة واملوازنووووات امل حقووووة لعووووام 

                                     لسفر والرسوم املتوجبة علي  بحيث تصبح:      جواز ا

       )ت ظدديمر ر    3145 / 3 / 5      تددملاي ر ر  45 /  33               لدديرزنقددمللة رامددمر ر 2           ت دد  رزنددملأ ر

 ر  55 /  64               لددددددددديرزنقدددددددددمللة رامدددددددددمر ر 6                               جدددددددددةزازترزنلدددددددددف رزنل  ملليدددددددددة(ر زندددددددددملأ ر

            ت  يئاهمل:

 ر    3145 / 3 / 5      تدددددددددملاي ر ر  45 /  33               لددددددددديرزنقدددددددددمللة رامدددددددددمر ر 2           ت ددددددددد  رزندددددددددملأ ر ر   أ .

          ملنتملل : ر                                        )ت ظيمرجةزازترزنلف رزنل  مللية(ربحي رتة ح

ُ                                                     ُي طددؤرجددةزارزنلددف رندد  رودد ةرق ر ددئترودد ةزترق ر مددسرودد ةزترق ر

رنطللرزنلت ع  ر ُي    رنقملءراومرج ي .
ك
                ُ                    ال رو ةزتر فقمل
ك
               

                ت ددددددد يئاهملربحيددددددد ر ر  55 /  64               لددددددديرزنقدددددددمللة رامدددددددمر ر 6           ت ددددددد  رزندددددددملأ ر ر  ب.

              تة حر ملنتملل :

 

 

 

 

              لسوووفر اللبنووواني                       تعوووديل مووودة صوووالحية جوووواز ا    : :                         املائوووة وأر عوووةاملائوووة وأر عوووة              املوووادةاملوووادة

                والرسوم املتوجبة

 ر    2231 /  22 /  13      تدملاي ر ر   366                                   ت   ررزنملأ رزن ل   رليرزنقدمللة رامدمر

             ( رلدددد  رلددددئ يةر ر    2231                                       )رزنةزالددددةرزن مللددددةر زنةزالددددملترزنلحقددددةرن ددددملور

                                           جةزارزنلف ر زن وةورزنتةج ةراليهربحي رتة ح:

 
 

 ر    3145 /  23 /  25      تدددددددددملاي ر ر  45 /  33               لددددددددديرزنقدددددددددمللة رامدددددددددمر ر 2           ت ددددددددد  رزندددددددددملأ ر

               لدددددديرزنقددددددمللة رامددددددمر ر 6                                        )ت ظدددددديمرز جددددددةزازترزنلددددددف رزنل  ملليددددددة(ر زنددددددملأ ر

            ت  يئاهمل: ر 5   315 /  22 /  23      تملاي ر ر  55 /  64

 ر    3145 /  23 /  25      تدددددملاي ر ر  45 /  33               لددددديرزنقدددددمللة رامدددددمر ر 2           ت ددددد  رزندددددملأ ر ر-  قر

                                                    )ت ظيمرز جةزازترزنلف رزنل  مللية(ربحي رتة حر ملنتملل :

رنطللر
ك
      ي طؤرجةزارزنلف رن  ر مسرو ةزترق رال رو ةزتر فقمل
ك
                                               

                               زنلت ع ر ر ي   رنقملءراومرج ي .

 ر    3155 /  22 /  23      تددملاي ر ر  55 /  64               لدديرزنقدمللة رامددمر ر 6           ت د  رزنددملأ ر ر–  بر

                              ت  يئاهملربحي رتة حر ملنتملل :

 

 

 

 

                                                        ق رزن دددملي  رزن  نيدددةر قفاددد رزنمملاودددملترزننددد رتة ددد  ربهدددملرزن ظمدددةر ر -

                           رتقيددددد  رباددددد  ا رميدددددملورزنددددد   رICAO                      زن  نيدددددةرنلط ددددد ز رزنددددد   

         (روددد ةزت ر 2                                        بإلددد زارجدددةزازترودددف رالرتقددد رلدددئ ي هملرادددير مدددسر)

ربحللرزنلت  ر  32                         الرتاي رلئ ي هملرايرال ر)
ك
             (رو ةزتر)رأزاممل
ك
               

 . (  ICAO Annex 1  – Facilitation                 زنةملأارايرزاليامل 

                رجددةزازترزنلددف ر                                        ق ر ملفددةرأ  رزن ددملنمرالرتلددمحرنلملددملف يير ددمللل ر-

                     (رققددددددددده ربملالوتحةدددددددددمل رالدددددددددىر 4                         زننددددددددد رتقددددددددد رلدددددددددئ ي هملراددددددددديرودددددددددتةر)

                                                         تأق  زترأ ة رقلىرقازضيهمل رز ل رزنذ ريج  رليرجةزازترزنلف ر

                                                    زنندددد رتمدددد حرندددد  رودددد ةر ز دددد  رغ دددد رلددددمل حةرنئوددددتخ زورت دددد رلدددد  ار

 .                   (رققه رالىرقل زاهمل 4     وتةر)

      ودد ةزتر                                                ق رزيبقددملءرالددىرجددةزازترزنلددف رندد  رودد ةر ز دد  رق ر ددئتر ر-

رايملأ رضغ رزن م ر  رز ليرزن ملورلتيجة
ك
                                    ليرقألهر تممل
ك
            : 

 .                                                      زاتفمل ر ت   رتق يمرزنطل ملتر  رزن زكار زنتلبلربملالاأ ملو ر- 

  ر-
ك
 زاتفمل رقا زأرزنطل ملترزنن ريتمرل مل ج هملرل كايمل
ك
                                              . 

                                                         لدديرلمل يددةرزنتالفددةرزنملأيددة رفددإ ر لفددةرقدد زءر قلدد زارجددةزارزنلددف ر ر-

رلتيجددةرتدد هةارودد  رلدد  ر ر                           زن يددةلا  رزاتف دد رتلددا رك  دد  
ك
                     لددؤ  ز
ك
     

                                                            زنل   رزنل  ملليةرلقملب رزن  الارز ل     رالويمملرفيمملر يرزن وةور

                                                      زنلتةفمل رايرجةزازترزنلدف رزنم ة دةرند  رود ةر ز د  رق ر دئتر

 .      و ةزت

 .                  ايملأ ر  رزيي زأزت ر -
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ر ر                          تح أراوةورقل زارجةزارزنلف 
ك
رلم داز

ك
 زن ملأ رزنذ رالريحم راممدمل

ك
      

ك
                       

     يل :    كمملر

 

 قيمة الرس  نوع الرس 

 )ل.ل.( جواز سفر

       40،000        ملدة سنة

        200.000              ن  ر ئترو ةزت

        200.000              ن  ر مسرو ةزت

        500.000              ن  رال رو ةزت

 

 

 

 

 

 

                                    تح أراوةورقل زارجةزارزنلف ركمملريل :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع الرس  الرس  املقترح

 جواز سفر : 

  
              ملدة خمس سنوات    ل.ل         400.000

              ملدة عشر سنوات    ل.ل           7.000,000
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 20222022  العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة 

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

     2002                      ( ملوحق بموازنوة عوام    2             جودول رقو  ) 

 

 

 
 

 
 

 نوع

 الرس 

 النص القانوني

 موضوع التعديل

 قيمة الرس 

 )ل.ل.(

           جدددددددددددددددددددددةزارودددددددددددددددددددددف ر

              ن  مللددددددددددد رج يددددددددددد ر

          ندددددددددددددددددد  ر مددددددددددددددددددسر

             وددددد ةزتريحمددددد ر

ر
ك
رلميددددددددددددددددددداز

ك
 اممدددددددددددددددددددمل

ك
       

ك
     

               ا دددددد رتج يدددددد  ر

              نلمد  رذزاهدمل

   لددددددددددددددددددددددىر      ياددددددددددددددددددددددمل رز

   لدددددددددددددددددير ر 6      زندددددددددددددددددملأ ر

        زنقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمللة ر

 ر  64 /  55

             ت  يئتدددددددددددددددددددددهر الر

            وددددددديمملرز جددددددد   ر

      زنلحدددددددددقر ر 1    امدددددددددمر

              بقدددددددمللة رلةزالدددددددةر

     2222    املور

   لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددير

      زنفئددددددددددددددددددددددددةر

      ز  لى

3.222.222          

   لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددير

      زنفئددددددددددددددددددددددددةر

        زنثمللية

222.222        

   لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددير

      زنفئددددددددددددددددددددددددةر

        زنثملنثة

222.222        

                                                        تح أرز امملورزنم ا ر فئملاهملربق زارليرل ي راملورز ليرزن ملو

 

 

                       تعديل وإضافة رس  جديد       ::                      املائة وخمسةاملائة وخمسة              املادةاملادة

      ُ                                                      ي دد  ر ُياددمل رزلددىرز جدد   رزنت لددقربتح يدد رميمددةرزن وددةورزنلددتةفمل راددير

رلم ددددا ر رزن ةددددةررررانهددددملر دددد رز جدددد   ر
ك
                                 جدددةزازترزنلددددف رزنندددد رتحمدددد رقاممللددددمل
ك
                             

               )مدددمللة رزنةزالدددةر ر    2221 /  32 /  12      تدددملاي ر ر   612                     /رزنلحدددقربملنقدددمللة رامدددمر 1     امدددمر/

       يل :رر ر     ( رلمل    2221                             زن مللةر زنةزالملترزنلحقةرن ملور

 
 

 

 )بالليرة اللبنانية(      

  
 نوع الرس 

النص القانوني موضوع 

 التعديل
 الرس  املقترح الفئة

         جووووووواز سووووووفر   7

           لبنوووواني ملووووودة 

    خمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووس 

      سوووووووووووووووووووووووووووووونوات 

 
 
 يحمووول رقموووا
 
         

 
 
 مميزا
 
      

   مووووووووووووووو     6           تعووووووووووووووودل املوووووووووووووووادة 

    64 /  00            القوووووووووووووووانو  رقووووووووووووووو  

                وتعديالتووووووووووووووووووووو  ال سووووووووووووووووووووويما 

        / امل حوووق  2           الجووودول رقووو /

                    بقوووووووووانو  موازنوووووووووة العوووووووووام 

     222 / 2   200    رقووووووووووووو        2002

  /  2             والجوووووووووووووووووووووودول رقوووووووووووووووووووووو  /

                    امل حوووووووق بقوووووووانو  موازنوووووووة 

    رقووووووووووووووووووووووووووو        2002      العوووووووووووووووووووووووووووام 

2002    / 621    

   موووووووووووووووووووووووووووووو  

      الفئوووووووووووووووة 

      األولى

7.500.000          

   موووووووووووووووووووووووووووووو  

      الفئوووووووووووووووة 

        الثانية

7.250.000          

 
 
 
 

 

        )رمدددددمللة ر ر    2221 /  32 /  12      تددددملاي ر ر   612                   بمددددملرق رزنقددددمللة رامددددمر ر-

         (رمد ر د أر ر    2221                                     زنةزالةرزن مللةر زنةزالدملترزنلحقدةرن دملور

                                /رل ددهر رميمددةرزن وددةورزنلددتةفمل راددير 1                دد رز جدد   رامددمر/

رلم ا 
ك
      جةزازترزنلف رن  ر مسرو ةزتر تحم رقاممللمل
ك
                                        . 

        )رمدددددددددددددمللة ر ر    2235 /  26 /  35      تدددددددددددددملاي ر ر  21        زنقددددددددددددمللة ر ر        نددددددددددددملر دددددددددددددمل  ر-

       (ر رمدددددد ر ر    2235                                     زنةزالددددددةرزن مللددددددةر زنةزالددددددملترزنلحقددددددةرن ددددددملور

رنلمددملأ رزنلددملت ةرلددير ر  15                  تاددمير دد رزنددملأ رامددمر
ك
                   ل ددهرت دد يئ
ك
         

                                              مدددددمللة رت ظدددددديمرجددددددةزازترزنلدددددف رزنل  ملليددددددةر ر يدددددد رقلدددددد حر

 .                                              جةزارزنلف ريم حرن  رو ةر رق ر مسرق رال رو ةزت

ريلدت ع رق ريةدملار                 نملر مل رزنةزمعرز  ر-
ك
                نتلد يع رزندذ ةاررلفدمل
ك
                   

 ر   612                     /رزنلحددقربملنقددمللة رامددمر ر 1                       قلددىرت دد ي رز جدد   رامددمر/ر

                          زنلددددددت  رقاددددددئ ر ر ذنددددددكرلددددددير ددددددئ ر ر    2221 /  32 /  12      تدددددملاي ر

                                              قضملفةراوةورجةزازترزنلف رزنم ة ةرن  رال رو ةزتر

رنا رفئة
ك
رلم ا ر رت  مل

ك
         زنن رتحم رقاممللمل

ك
             

ك
                  . 

 .            ئملترزنيلةا                            ايملأ ر  رزيي زأزت رتطمل رزنف ر -

                                                   قنغملءرزنفئدةرزنثملنثدةرلديراودةورجدةزازترزنلدف رزنند رتحمد ر ر-

                                              قامملورزنم ا  رن  ورزيم مل ر ل ةبةر  رزنتط يقر.
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النص القانوني موضوع  نوع الرس   

 التعديل

 قيمة الرس  الفئة

         جووووووواز سووووووفر  2

           لبنوووواني ملوووودة 

    عشوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور 

      سووووووووووووووووووووووووووووونوات 

 
 
 يحموول رقموووا
 
         

 
 
 مميزا
 
      

   مووووووووووووووو     6      املوووووووووووووووادة      تعووووووووووووووودل 

    64 /  00            القوووووووووووووووانو  رقووووووووووووووو  

                وتعديالتووووووووووووووووووووو  ال سووووووووووووووووووووويما 

        / امل حوووق  2           الجووودول رقووو /

                    بقووووووووووانو  موازنووووووووووة العووووووووووام 

     222 /    2002    رقووووووووووووو        2002

  /  2             والجوووووووووووووووووووووودول رقوووووووووووووووووووووو  /

                    امل حوووووووق بقوووووووانو  موازنوووووووة 

    رقووووووووووووووووووووووووووو        2002      العوووووووووووووووووووووووووووام 

2002    / 621    

   موووووووووووووووووووووووووووووو  

      الفئوووووووووووووووة 

      األولى

2.000.000          

   موووووووووووووووووووووووووووووو    

      الفئوووووووووووووووة 

        الثانية

7.500.000          

                               بقرار م  مدير عام األم  العام .                           تحدد األرقام املميزة وفئاةها 
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                ( ر)اوددددددددددةورزنفدددددددددد زألر 2                 (رلدددددددددديرز جدددددددددد   رامددددددددددمر) 3           زن  دددددددددد رامددددددددددمر) ر    ي دددددددددد  

      تدددددددملاي ر ر  22                                               زاللتقدددددددمل رزننلدددددددبية(رزنلحدددددددق ربملن ودددددددةورزيقدددددددا زع رامدددددددمر

        ايدددددد ز ر ر  32      تددددددملاي ر ر   365                        ر زن وددددددةورزيقددددددا زع رامددددددمر    3111 /  32 /  35

                                  ر ت  يئاهممل ربحي رية حركمملريل :    3121

 
 

 نوع املعاملة
 أساس

 الرس 

معدل الرس  

 باملئة

          اقددددملا ر)لددددملر ر            فددد زألر ددددقرايقدددد  - 3

                        ا زرز  ممل (ر بيعرزنةفملء

            ميمددددددددةرزن قددددددددملار

     ز حق

2 

 

 

%ربملننل ةرنلة  زترزنلك يةرزنن ر1يخفدرل   رزن ومرقلىر

ر122يتملكهملرزنل  مللية رايرز جاءرليرميم هملرزنذ رالرياي راير

ر يط قرل   راومر رن  مللية  رزنذ ر2للية رن    رز جاء %رالى

 للية رن   رن  مللية.رر122ياي راير

 

 

 
 

      (، (،   22                                  ( مووو  الجووودول رقووو  )( مووو  الجووودول رقووو  )  77                                  تعوووديل البنووود رقووو  )تعوووديل البنووود رقووو  )    : :                     املائوووة وسوووتةاملائوووة وسوووتة              املوووادةاملوووادة

                                                                                                              )رسوووووم الفووووراغ واالنتقووووال السسوووونية( امل حووووق، باملرسوووووم اإلشووووترا ي )رسوووووم الفووووراغ واالنتقووووال السسوووونية( امل حووووق، باملرسوووووم اإلشووووترا ي 

            تووار   تووار             760760                                              ، واملرسوووم اإلشووترا ي رقوو  ، واملرسوووم اإلشووترا ي رقوو          72227222  //    7272  //    7070            تووار   تووار           2020        رقوو  رقوو  

                            ، وتعديالةهما.، وتعديالةهما.        72527252              حز را  حز را          7272

 

              زألر زاللتقدمل ر            ( ر)اودةورزنفد 2                 (رلديرز جد   رامدمر) 3                ي د  رزن  د رامدمر)

   ر    3111 /  32 /  35      تدملاي ر ر  22                                     زننلبية(رزنلحدق ربملن ودةورزيقدا زع رامدمر

               ر ت  يئاهممل ر    3121        اي ز ر ر  32      تملاي ر ر   365                      زن وةورزيقا زع راممر

                   بحي رية حركمملريل :

 
 

 نوع املعاملة
 أساس

 الرس 

معدل الرس  

 باملئة

 ر                         فدددد زألر ددددقرايقدددد راقددددملا ربددددملن يع - 2

                            )لملرا زرز  ممل ر بيعرزنةفملء(

            ميمددددةرزن قدددددملار

        ق رز حق

1 

 

                                              تلغىرجميعرزن ةةررزنن رتت ملا رلعرليرهذ رزنملأ .

 

رن  ضمل رزيمتةملأيةرزنن رتم ربهملرزن ئأ 
ك
                                     لظ ز
ك
  ر    

رنلمددددددةزا   رنتهددددددجي راقددددددةأرزن يددددددع 
ك
                              تشددددددجي مل
ك
               لمددددددملريددددددةف رودددددديةنةر ر       

         نلخاي ة 

رنلتخمي ملترز ج ي    2                  ي رق رل   رزند
ك
                   %رقل حرك   ز
ك
             

 

 ل لك،

                 جملءرهذزرزيما ز .
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 أو     : :                       املائة وسبعةاملائة وسبعة              املادةاملادة
 
 أو إعفواء مو  رسووم قيود اإلنشواءات أقسواما
 
    إعفواء مو  رسووم قيود اإلنشواءات أقسواما
 
                                     
 
                                 

                                                                                                          اإلنشووووواءات، العقوووووارات التوووووي  انوووووع فوووووي طوووووور اإلنشووووواء أو اإلنجووووواز اإلنشووووواءات، العقوووووارات التوووووي  انوووووع فوووووي طوووووور اإلنشووووواء أو اإلنجووووواز 

                      واإلعفاء م  واإلعفاء م              20202020      آب آب       66                                                      نتيجة إنفجار مرفم بيروت في نتيجة إنفجار مرفم بيروت في               وتضررت وتضررت 

                                              الحصول على رخصة ترمي .الحصول على رخصة ترمي .

 

رق رزي لدددملءزت رزن قدددملازتر
ك
                       ت فددؤرلددديراودددةورميددد رزي لددملءزترقملدددمللمل
ك
                                

                                                           زنند ر مللد ر د رادةارزي لدملءرق رزيلجدملار تاد اترلتيجدةرقلفجدملارل فددأر

                                      رالدددىرق رتادددمرقفدددملأ رلددديرز جددديشرزنل  دددمل  ر    2222   ربر ر 6         ب ددد  تر ددد ر

                                               ق ةملءرن بنيةرزنتا ا رتثب رق رزن قدملارزنلدتفي رهدةر ر          زنذ رقج   

                 تلددددا رالريمكنهددددملرلددددير ر                                   لدددديرضددددميرزن قددددملازترزنتادددد ا رلدددديرزيلفجددددملا 

 
ك
 زلجملارامليةرمي رزال لملءزترقململلمل
ك
                               .  

 

                                               كمدددددددددملرت فدددددددددؤرهدددددددددذ رزن قدددددددددملازترلددددددددديرز حةدددددددددة رالدددددددددىرا ةدددددددددةرتددددددددد ليمر

          ق رل مدملا ر                                            يلت مل رايرهذ رزن  ةدةربإفدملأ رلديرله د ارلد   ر

                           لةدد مةرلدديرلقملبددةرزنه  ودد  ر دد ر      ودد ةزتر ر  32   اددير ر              ن يددهر  دد  رتايدد 

رفيهملرق رزن  ملءرلت  ر لمل  رنلا ليم.
ك
                                   ب   ترلت ه ز
ك
             

 

 

 

 

 
 

رن  ضمل رزيمتةملأيةرزنن رتم ربهملرزن ئأ ر زنن 
ك
                                           لظ ز
ك
        اأاهدمل       زاأزأت     

       ب   ت      ل فأ       زلفجملا    ت  

رنل لملارزنذ رق   هرهذزرزيلفجملا 
ك
                                لظ ز
ك
      

              تلددددةيةرق ضدددددمل ر ر        زنادددد ليم  ر                                لدددديرقجدددد رللددددملا  رزنددددملنك  ر دددد رقامددددمل 

          اقملازاهم 

                       نذنك رجملءرهذزرزيما ز .
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     2072 /   271      تار        766               م  القانو  رق      40      املادة 

                رجية وامللتربي                          تعديل رسوم في وزارة الخا

ر  رلدديرر دد  ري دد  راوددمرزنطددملتعرزنددملل رالددىرزن ددمللئترزنندد ر
ك
                                                    ئفددمل
ك
    

                                                         تقددددد ور ددددد ر ازا رز خملاجيدددددةر زنغاددددد ب  ر زيفدددددملأزتر زنةدددددملأمملترزننددددد ر

                                           تة ارانهملربحي رية حر ملةررال رن   رن  مللية.

 

                       امل حوووق باملرسووووم اإلشوووترا ي    7                   ممووورر مووو  الجووودول رقووو      26      البنوود 

                          )قانو  رس  الطاب  املالي(:      7241 / 0 / 5      تار       41    رق  

 

 ر  26

      لك ا 

                         لددددددةا رق دددددد زجرزنقيدددددد رلدددددديرسددددددجئتر

(ر  ددددد ر  يقدددددةر
ك
            زنقيددددد ر)يلدددددتة ىرنةدددددقمل
ك
                  

                             ا زجرق ر الأ رق رائ رق ر فمل .

      . . ر     3.222

 

          766766                              مو  القوانو  رقو  مو  القوانو  رقو          4040                              إللواء نوص املوادة إللواء نوص املوادة     : :                           املائوة وثمانيوةاملائوة وثمانيوة              املوادةاملوادة

          لبنوود لبنوود                       (، وتعووديل ا(، وتعووديل ا        20722072                                            )املوازنووة العامووة للعووام )املوازنووة العامووة للعووام             20722072  //      271271            تووار   تووار   

        4141                                                      امل حق باملرسوم اإلشوترا ي رقو  امل حق باملرسوم اإلشوترا ي رقو        77                                      ممرر م  الجدول رق  ممرر م  الجدول رق          2626

                                                  )قانو  رس  الطاب  املالي()قانو  رس  الطاب  املالي(            72417241  //  00  //  55            تار   تار   

  

 ر    2231 /   132      تددددددددملاي ر ر   366               لدددددددديرزنقددددددددمللة رامددددددددمر ر  42              يلغددددددددىرلدددددددديرزنددددددددملأ ر

               لكد ارلديرز جد   ر ر  26               ( ر ي   رزن  د ر    2231                      )زنةزالةرزن مللةرنل ملور

 ر    3142 / 5 / 2     ملاي ر تدددددددددد ر  42                           زنلحددددددددددقربملن وددددددددددةورزيقددددددددددا زع رامددددددددددمر ر 3    امددددددددددمر

                                        )ممللة راومرزنطملتعرزنملل (رنية حركمملريل :

 

 

 

 

 ر  26

      لك ا 

                        ق:رزن دددددددددمللئترزننددددددددد رتقددددددددد ور ددددددددد ر

                          ازا رز خملاجيدددددددددددددددددةر زنغاددددددددددددددددد ب  ر

                         زيفددددددملأزتر زنةددددددملأمملترزنندددددد ر

          تة ارانهمل
 

                       ب:رلدددددةا رق ددددد زجرزنقيددددد رلدددددير

                     سددددددددجئترزنقيدددددددد ر  دددددددد ر  يقدددددددددةر

                       ا زجرق ر الأ رق رادددددددددددددددددددددددددددددددددددددئ رق ر

      فمل 

      . . ر      22.222

 

 

 
 

      . . ر      32.222

 

 

رنلظ   رزنملنيةر زيمتةملأيةرزنة  ةرزنن رتم ربهملرزن ئأ 
ك
                                                    لظ ز
ك
     

رنت   رميمةرزنل   رزنل  مللية 
ك
                              لظ ز
ك
      

                 جملءرهذزرزيما ز .
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                                                                              منح وز ر املالية والوزراء املختصي  صالحية منح وز ر املالية والوزراء املختصي  صالحية     : :                       املائة وتسعةاملائة وتسعة          ادةادة    املامل

                                                                                                            مؤقتوة لتعوديل التيوزيالت والشوطور والسسوب املتعلقوة بالضورائب مؤقتوة لتعوديل التيوزيالت والشوطور والسسوب املتعلقوة بالضورائب 

                  والرسوم:والرسوم:

  

ر  رلدددددددديرر دددددددد  ر بةددددددددةا رقوددددددددتو ملاية ريمدددددددد حر ايدددددددد رزنملنيددددددددةر
ك
                                                ئفددددددددمل
ك
    

                                                          بملننلدددد ةرنلادددد زالر زن وددددةورزنندددد رتحققهددددملر تحةددددلهملر ازا رزنملنيددددة ر

                                             زنددةاي رزنخدتيربملننلدد ةرنلددملا رزن ودةورز  دد   رندد  ر                 ايد رزنملنيددةر  

                                                          ونت  رليرتملاي رلفملذرهذزرزنقدمللة ر دقرت د ي رزنتندايئتر زنلدطةار

                                                       زننلددلرزنت لقددةربتلددكرزنادد زالر زن وددةوربمةجددلرمدد زازترتةدد ار

رقلىرلقتايملترزنةضعرزيمتةملأ ر  ل ةرزنتقخم.
ك
                                         انهمرقوت ملأز
ك
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رنلتقخمرزنذ ريله  رزيمت
ك
                       لظ ز
ك
              ةملأرزنل  مل       

رن  ضمل رزيمتةملأيةرغ  رزنلتق   
ك
                               لظ ز
ك
      

رنلحملجةرقلىرزن  لةر زنل اةر  رل مل جدةرق  املودملترزنتقدخمر
ك
                                                      لظ ز
ك
     

                                                      اددددد ورزيودددددتق زا ربمدددددملريدددددؤلير قدددددة رز خاي دددددةر زنالفددددد  رالدددددىر ددددد ر

     وةزء

      نذنك 

                 جملءرهذزرزيما ز .
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 مصادر تمو ل اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة::ر20املادة 

رزنتاملللةر رن أزا  رزنةا ية رزيوا زتيجية رتط يق رتمةي  يمكي

 نل فمليملترزنةل ة ر زن  زلجرزنحليةرليرزنةملأارزنتملنية:

 

 

رل -3 رزن مللة  رنلهيئةرزنةزالة رت ل  رزاتمملأزت ر ئ  ي

 زنةا يةريأزا رزن فمليملترزنةل ة.

 لةزالملترزيأزازترزنحلية. -2

 زنق   ر زنه ملت. -1

 زنة    رزنةاق رنل يئةر)ا  رزن  ءربملن م رفيه(. -6

رزن فمليملتر -2 زوتثمملازترزنقطمل رز خملرر  رامليةرقأزا 

ر  رليرر  ريجملارن  خملرر
 
                       زنةل ة ر ي  ر  ئفمل
ك
                  

 ي ي  رليرزنقطمل رز خملرر نل ل يملترزن  ةي  رق رزنط

رزن  ةةر رزن ملل  رقاحملب رزن ل يملت   زتحملأزت

ن مل جةرزن فمليملترزنةل ةر /ق رل زكارزنتخليرزننهملي ر

رل ملللهمر رلي رزن تجة رزنكه بملاية رزنطملمة ر ل  لنهمل 

رق ريلتحةلةزر رالى رز خملر  ر لملبهم رالى بملنل كة

 الىرق ررالىرزنا  ييرزنئاور  ر ازا رزنطملمةر زنيمل  

رزنطملمةر ركميملت رق زء رن  مل  ركه بملء رلؤولة تتةلى

زن تجةرتل  رقأ ؤربخملةرال ربملنمليةرليرلتةو ر

                                      إضوووافة بنووود  إلوووى املوووادة الثامنوووة والعشووورو      : :                       املائوووة وعشووورةاملائوووة وعشووورة              املوووادةاملوووادة

        ملتكاملوووووة          )اإلدارة ا     2070 /  70 /  70      توووووار       00                مووووو  القوووووانو  رقووووو 

        الصلبة(          للنفايات

 

      تووار       00                                               يضوواف إلووى املووادة الثامنووة والعشوورو  موو  القووانو  رقوو  

70  / 70  / 2070         

                                                 )اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة(، البند التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

رزنتاملللةر رزيأزا  رنتمةي  رج ي   رلةملأا رقضملفة رقج  لي

 نل فمليملترزنةل ة 

 جملءرهذزرزيما ز .
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ت  فةربيعرزنكه بملءرزنن رت تم همل ريلغىرق ريهحلرق ر

ر  ر ر زنيمل  رزنطملمة ر ازا  رلي رزن طؤ رزنا  يي ي لق

 مل رلخملنفةرزن  يرنهرزنل  طرزنن رالىرقوملوهملر

رق ر أ   رزنا  يي  رق رل ح رنلمخملنا ريا تل  

 ت ةيد.

يجملارت  ي رزنل  رزنذ ةاربمةجلرل وةوريتخذر  ر

رالىرزما ز ر اي  رزنطملمةر زنيمل ر رب ملء                   ك                                لجلسرزنةاازء

  زن يئة.ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                زن وةورزنتملنية: - 4

 اوددددةورل ملقدددد  رندددد أزا رزنحليددددةرنتغطيددددةر لفددددةرجمددددعر                                          

                            زن فمليملتر لقلهملربط  رف ملنة.

 ةرنتغطيدددددةر لفدددددةرل  لدددددةر                      اودددددةورغ ددددد رل ملقددددد  رنلخاي ددددد                    

                                             ل مل جددددةرزن فمليدددددملترزنةددددل ةر زندددددتخليرزننهددددملي رلنهدددددمل ر

                                               الدىرق ريةددملا ربملننلدد ةرند أزازترزنحليددةرزنندد رتتددةلىر

رنلمدددملأ رزنتملوددد ةر
ك
رتط يقدددمل

ك
رق رجاايدددمل

ك
                هدددذ رزن  لدددةر ليدددمل

ك
       

ك
         

ك
               

                                           لدديرهددذزرزنقددمللة  رقضددملفةرهددذ رزن وددةورالددىر ةدد هملر

                          ليرزنة    رزن ل  رزنلتق .

 

رت درزن تجمل رزن فمليملتراوةورالى رق رلةاية رنكمية
 
                         تر ل ة
ك
      

ر
 
 زن تجةر ئ رتةني هملرق رليرج زءرزوتخ زلهملر ذنكرتط يقمل
ك
                                                   

 ن  قرللؤ نيةرزن تج.
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 األسباب املوجبة

 20222022  في مشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية 

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 يدف (: –                ا  تطبيق مبدأ )امللو   :ر22املادة 

 

 

 

 

 

 

 

ر -3 ت ر)زنلة  ربم  ق
 
               امئ
ك
ر  رر–    را ه رزن ةةر ي فع(

ف  ر 666/2222زنقمللة راممر رالىرتةملا  راومرُ    ي 

رنلهةزءرتلةي هملرأاجةر للراملتحركةرزنةملأارزل  مل ملت

تخذربم وةور ذنكرحي  زن ر    ك ب ملء  رزنةاازءرلجلسر  رُ    ي 

  زن ل يملت.ر زن ز ليةر زنملنيةرزن يئةر اازءرزما ز رالى

 

م   22م  املادة  7تعديل البند : : املائة والحادية عشراملائة والحادية عشر  املادةاملادة

)قانو  حماية نوعية  72/6/2070تار    10القانو  رق  

 الهواء(

 

ل البنووووووووود        توووووووووار       10    رقووووووووو             مووووووووو  القوووووووووانو      22         مووووووووو  املوووووووووادة    7ُ   ا        ُيعووووووووودا

ُ         )قوووانو  حمايوووة نوعيوووة الهوووواء(، بحيوووث ُيصوووبح كموووا       2070 / 6 /  72                                  

      يلي :

 

تر - 3 ربم ددددددددد قر)زنلدددددددددة 
ك
               امدددددددددئ
ك
                    يددددددددد فع(رزن ةدددددددددةررا دددددددددهر ددددددددد ر ر–   

 ر   الدددى ر      تةدددملا   ر   اودددم رُ    ُيفددد   ر      2222 /   666            زنقدددمللة رامدددمر

 ر      زنحدددي   ر      نلهدددةزء ر       تلةي هدددمل ر    أاجدددة ر    لدددل ر      زنةدددملأا ر        زل  مل دددملت

 ر    ز    زمادد ر   الددى ر    ك ب ددملءك  ر       زنددةاازء ر    لجلددس ر   دد  رُ    ُيتخددذ ر      بم وددةو ر     ذنددك

            زن ل يملت. ر          زن ز لية ر        زنملنية ر      زن يئة ر      اازء

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر
 

                                                     لددديرقجدددد رفدددد  رزن وددددةورزنتةددددملا يةرالددددىرزل  مل ددددملترزنةددددملأار ملفددددةر

                          نيسرزنةملأارزنتح كةرفق  

                 جملءرهذزرزيما ز .
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة ص املقترحالن النص الحالي

 

 

 

 

  ر

                                                            إعفوواء جزئووي موو  الرسوووم للسوويارات إعفوواء جزئووي موو  الرسوووم للسوويارات     : :                                     املائووة والثانيووة عشووراملائووة والثانيووة عشوور              املووادةاملووادة

iinn  --((HHyybbrriidd;;  pplluugg                                                                                  واملركبووات غيوور امللوثووة للبيئووة، الهجينووة منهووا واملركبووات غيوور امللوثووة للبيئووة، الهجينووة منهووا 

HHyybbrriidd))     أو التي تعمل على المهرباء أو التي تعمل على المهرباء                                                    ffuullll  eelleeccttrriicc))))    

  

   هددددددددددملر                                                    ت فدددددددددؤرزنلدددددددددديملازتر زن ك دددددددددملترغ دددددددددد رزنلة ددددددددددةرنل يئدددددددددة رزن جي ددددددددددةرلن

(Hybrid; plug-in Hybrid)ق رزنندددد رت مدددد رالددددىرزنكه بددددملءر ر                          full 

electricودددةزءر مللددد رج يددد  رق رللدددت ملةرالريتجدددمل ارتدددملاي رلددد  هملر ر                                                

رلديرتدملاي ر
ك
          زنلنت  ر زنن ريتمرقوت  زأهملر ئ ر دئترود ةزترقات دملاز
ك
                                                 

                            %رلددددددددددديرزن ودددددددددددةورزنتملنيدددددددددددة:رزن ودددددددددددةور  52                    لفدددددددددددملذرهدددددددددددذزرزنقدددددددددددمللة رلدددددددددددير

                        ز ل  راودددددددمرزنتهدددددددجي ر اوددددددددةور                         ز جم كيدددددددة راودددددددمرزيوددددددد هئ رزنددددددد 

                                              زنل  ر)زنياملليك(رن  رزنتهجي رنلم  رز  لىرفق .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         زن يئة ر ر    مملية         ليرقج ر

                                                      لدددديرقجدددد رقاطددددملءر ددددةزفارنلمدددددةزا   رالددددىرزنتةجددددهرلحددددةرزودددددت ممل ر

                                 ويملازتر ل ك ملترغ  رللة ةرنل يئة 

                                          ليرقج رز ح رليرقو هئ رزنطملمةرزن ا  نية 

                 جملءرهذزرزيما ز .
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 ب املوجبةاألسبا

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

 

 

 

 14زنفق  رز   رليرزنملأ ر

 

ر
 
رزوت ملأز رزن تقلة ر ز حقة  رز لةز  رميم رنلتاليا

 
رقوملومل  تتخذ

ك
                                           

ك
          

 ن و ملارزنلملا  ربتملاي :

زم ملترز حملللةرنغمليةرهذزربملننل ةرنلة ر13/32/2224 -3

 زنتملاي .

ر -2 رزبت زء  رز حملللة رنلةزم ملت ربملننل ة رزنملأ  رهذ                                                ك لفملذ

  نغمليةرلفملذهمل.ر3/3/2222لير

ر -1 رزبت زء  رز حملللة رنلةزم ملت ربملننل ة رزنةزم ة                                             ك  ةة 

 ليرتملاي رلفملذرهذ رزنملأ .

 

 

 

 

 

 

        2424                                                        تعوووديل الفقووورة األولوووى مووو  املوووادة تعوووديل الفقووورة األولوووى مووو  املوووادة     : :                                                 املوووادة املائوووة والثالثوووة عشوووراملوووادة املائوووة والثالثوووة عشووور

                                    وتعديالتوو  )فوورض رسوو  وتعديالتوو  )فوورض رسوو              72527252  //      764764                                وم اإلشووترا ي رقوو  وم اإلشووترا ي رقوو                موو  املرسووموو  املرسوو

                                                                                انتقال على األموال املنقولة وغير املنقولة(انتقال على األموال املنقولة وغير املنقولة(

 

                       مووو  املرسووووم اإلشوووترا ي رقووو      24                           تعووودل الفقووورة األولوووى مووو  املوووادة 

                                            وتعديالت  )فرض رس  انتقوال علوى األمووال املنقولوة       7252 /   764

                             وغير املنقولة(، تصبح كما يلي:

 

رنلتاليددددددارمدددددديم
ك
            تتخددددددذرقوملوددددددمل
ك
ر ر          

ك
 ز لددددددةز ر ز حقددددددة رزن تقلددددددةرزوددددددت ملأز
ك
                              

                       ن و ملارزنلملا  ربتملاي :

 
 

                                             لفددددددددملذرهددددددددذ رزنددددددددملأ ربملننلدددددددد ةرنلةزم ددددددددملترز حمللددددددددلةرزنندددددددد ر -

                    ةل رنغمليةرلفملذهمل.

                                             ةددددة رزنةزم ددددةربملننلدددد ةرنلةزم دددددملترزنندددد رتحةدددد رت ددددد ر -

                      تملاي رلفملذرهذ رزنملأ .

 

رقلىرزنت   رزنك   ر  رميمةرزن ملةرزنل  مللية 
 
                                            لظ ز
ك
     

رقلىرق
 
       لظ ز
ك
 رتلاؤرزنةا ةر  رزنتة يحرايرزنةفيملتر زنةزم ملترزنن ر     

رتملاي ر ر   رنل وم رزنف لية رزنقيمة رز خاي ة رقفق 
 
رم يممل                                              ةل 
ك
          

  ةة رزنةزم ة 

رن فعرميمةرزنتنايئترزنم ة ةرنلةا ة 
 
                                    لظ ز
ك
      

  ليرقج رز حفملظرالىر قة رز خاي ة 

 نذنكرجملءرهذزرزيما ز .
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 األسباب املوجبة

 20222022  على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام للتعديالت املقترحة

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

  

 

 

 

 الفصل الراب 

 مواد متفرقة

 

 

 للاية عشرة بعةاملائة والرااملادة  م 

 والتاسعة والثالثو  املادة املائة 
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 األسباب املوجبة

 20222022  في مشروع موازنة العام للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                                إجوووووووووراءات تنظيميوووووووووة فيموووووووووا خوووووووووص إجوووووووووراءات تنظيميوووووووووة فيموووووووووا خوووووووووص     : :                       الرابعوووووووووة عشووووووووورالرابعوووووووووة عشووووووووور                املائوووووووووة و املائوووووووووة و             املوووووووووادة املوووووووووادة  

                                الشؤو  الضر نيةالشؤو  الضر نية

  

                                                          تدد لجرل ي يددةرزنادد ي ةرالددىرزنقيمدددةرزناددملفةربم ي يددةرزنددةزاأزتر ددد ر

                                                       ل ي يددددددددةرزنملنيددددددددةرزن مللددددددددةر يدددددددددتمرت دددددددد ي رهياليددددددددةرل ي يددددددددةرزندددددددددةزاأزتر

رالدددددىرزماددددد ز ر ايددددد ر ب                                     ك                 مةجدددددلرل ودددددةوريتخدددددذر ددددد رلجلدددددسرزندددددةاازءرب دددددملءك

                                                    زنملنيةرضميرلهلةروتةرققه رليرتملاي رلفملذرهذزرزنقمللة .

 

                                   ايدد رزنملنيددةرأ زادد رل ي يددةرزنددةزاأزتر ر    ي طدد  ر                       قلددىر دد  رقلجددملاررزنهياليددة

                                                     زنةددددددددمل  رزنملنيددددددددةررزيمليميددددددددةر دددددددد رزنحملفظددددددددملت رزنختةددددددددةربادددددددد ي ةر

                              ملت   رنتلدكرزند  زا  ر دقرزالضدطئ ر                          زن   ر  رلملر يرزنالف  رزنت

                                                           باملفددةرزنهددملورزن ةاددةربدد  زا رل ي يددةرزنادد ي ةرالددىرزنقيمددةرزناددملفةر

                                                      بمةجددلرمدد زازترت ظيميددةرتةدد ارا دده رالددىرق رتحةدد رت  يددةرهددؤالءر

                      زنالف  ربتلكرزن  زا .

 

 

 

 

 

رنتاملل رقاممل رزنتحقدقرزناد يب ربد  رزنة د زترزنختةدةرباد ي ةر
ك
                                                       لظ ز
ك
    

                                  ختةةربملنا ي ةرالىرزنقيمةرزناملفة ر                 زن   ر زنة  زترزن

رنملريةف  رقتمل دةرزنف لدةرنلة د زترزنختةدةرباد ي ةرزند   ر
ك
                                                    لظ ز
ك
     

                                                ن ضددددددددددطئ ربمهددددددددددملورزنة دددددددددد زترزنختةددددددددددةربملنادددددددددد ي ةرالددددددددددىرزنقيمددددددددددةر

                                                       زنادددملفةرلدددير لددديرقامدددمل رزنتحقدددقر تدددةف  رزنكث ددد رلددديرز ا دددملءرالدددىر

                  زيأزا رزنا يبية ر

                   زأيددددددددددةرندددددددددد لجرل ي يددددددددددةر                                    يدددددددددد رق رزنقدددددددددد زارربمللجددددددددددملارز خطددددددددددةزترزيا

                                                           زنا ي ةرالىرزنقيمةرزناملفةر ل ي يةرزنةزاأزتر مل رم رقتخذرل دذر

       و ةزت  ر  32        قكا رلير

                                                     لديرقجدد ر ةدد رائمدةرزنالددارلددعرجهدةر ز دد  ربملننلدد ةرنادد ي ن ر ر

                                  زن   ر زنا ي ةرالىرزنقيمةرزناملفة 

رن ا ددددملءرزيأزايددددةرزن ملتجددددةرادددديرميددددملورزندددد ي ت  ربددددإج زءزتر
ك
                                                   تخفياددددمل
ك
       

                                              ك ا رنا رلالار ملضعرنلا ي ةرالىرزنقيمةرزناملفة          لممل لةرلت

                                                            ي رقلهرتمرلقد رلهدملورزنتحةدي رلديرل ي يدةرز خاي دةرقلدىرل ي يدةر

             ملتربحيددد رقلدددد حر ظدددد                                         زندددةزاأزتر زنةددددمل  رزنملنيدددةرزيمليميددددةر ددد رزنحملف

                                    ه مل رتلملبهر ملل رب  رلهملورزن ي ت   ر

رقلدددددددىرل كايدددددددةرزناددددددد ي ةرالدددددددىرزنقيمدددددددةرزنادددددددملفةرزنحةدددددددةا رضددددددد
ك
                                                لظددددددد ز
ك
   مير     

                                                                    ب   ترناملفةرزنالف  رز خملض   رنتلكرزنا ي ةرالىرز از   رزنل  مللية ردرر

                                                         ليرقج رتخفيار لفةرزن ق رالىرزنةةف  ر الىرزنالف  ر د رةد ر

                                                   زاتفمل رزو ملارزنح  مملتر ت   رميمةرزنل   رزنل  مللية 

رالىرتةليملترزن  كرزن  ل         ك                          ب ملءك

                 جملءرهذزرزيما ز .     نذنكر ر
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 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

اعتماد التوطي  لدى املصارف اعتماد التوطي  لدى املصارف : : املائة والخامسة عشراملائة والخامسة عشر  املادةاملادة

بصورة إلزامية م  أجل دف  رواتب املستخدمي  في املؤسسات بصورة إلزامية م  أجل دف  رواتب املستخدمي  في املؤسسات 

  ملدراء وأعضاء مجالس اإلدارةملدراء وأعضاء مجالس اإلدارةوالشر ات  افة، واوالشر ات  افة، وا

  

ُ                                                        ُي تم رزنتةا  رن  رزنةملا ربةةا رقنازليةرليرقج رأفعرا زتلر

                                                       زنلدددتخ ل  ر ودددملا رزنت ةيادددملتر زن ددد الترلهمدددملر مللددد رتلدددمي هملر ددد ر

                                                   زنؤولددددددددملتر زنلدددددددد  ملتر ملفددددددددة ر كددددددددذنكرتلددددددددكرزنندددددددد رتدددددددد فعرنلمدددددددد ازءر

                               رلددددددملرنددددددمريت ددددددملا رذنددددددكرلددددددعرز رلةددددددةرر                    قااددددددملءرلجددددددملنسرزيأزا 

    .ر    نية           ممللةليةرأ  

 فددددددؤرل ددددددمللئترزنتددددددةا  رلدددددديراوددددددمرزنطددددددملتعرزنددددددملل ر ُيحدددددد أرزن دددددد  ر
ُ
                                        ُ           ت
ُ
 

                                                    ز م   رزنذ رتلتةفيهرزنةملا ربخملةررال رن   رن  مللية.ر

رالدددىر            ا دد رزيمتاددملءر     تحدد أر                                  ك     أمددملاقرتط يدددقرهددذ رزنددملأ ربم وددةورب ددملءك

                            زما ز ر اي  رزنملنيةر زن م .

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                              ليرقج رتف ي رزيناازورزنا يب  

                                         رقامددددمل رزنتحقددددقرزناددددد يب  ر ز حدددد رلدددديرامليدددددملتر             لدددديرقجدددد رتف يددددد

                زن ه برزنا يب  

                 جملءرهذزرزيما ز .     نذنكر
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  ر 6      زنملأ ر
 

 

 
 

                        لةلددملترزنكا  ليددةرتتمتددعر                                  الددىرزنلددلطملترز جم كيددةرز لددملءرمملادد  رل

                                                     بمةزلدددددفملترزاللدددددمل ر زنلددددد يةرزناددددد  اية.رتحفدددددار ددددد رهدددددذ رزنقملاددددد  ر

                                                   زنتةدددددددددملايحر زالفةدددددددددمل ملتر زنحملضددددددددد ر زنة دددددددددملاقر زنلدددددددددت  زتر ملفدددددددددةر

                                                         لددددا ريم دددداربةضددددة ربدددد  رزنتةددددملايحر زالفةددددمل ملترزنلددددملارزنيهددددملر دددد ر

                                                               زنددملأ رزنثملليددةرلدديرهددذزرزنقددمللة ر بدد  رتلددكرزنددذ ةا ر دد رزنددملأ رزنثملنثددةر

   ه.  ل 

 
                                 لددددئ يةرزنةنددددةجرزن ملقدددد رزلددددىرزنتةددددملايحر  «                     نهيئددددةرزنتحقيددددقرز خمللددددة »

                                                          زالفةمل ملتر زنحملض ر زنة ملاقر زنلت  زترلةضة رزنملأ رزنثملنثدةر

                ليرهذزرزنقمللة .

 

 

 

               موو  القووانو  رقوو     6            تعووديل املووادة     : :                                     املائووة والسادسووة عشووراملائووة والسادسووة عشوور              املووادةاملووادة

                           )التصووووووووور ح عووووووووو  نقوووووووول االمووووووووووال عبووووووووور       2075 /  77 /  26        تووووووووار   :     62

  (      الحدود

 

 ر    2232 /  33 /  26        تدددددددددددددملاي ر:ر ر  62               لددددددددددددديرزنقدددددددددددددمللة رامدددددددددددددمر ر 6           ت ددددددددددددد  رزندددددددددددددملأ ر

                                                      )زنتة يحرايرلق رزاللةز را  رز ح  أ(ربحي رتة حركمملريل :

 

                                                         الددىرزنلددلطملترز جم كيددةرز لددملءرمملادد  رل لةلددملترزنكا  ليددةرتتمتددعر

                                                     بمةزلدددددفملترزاللدددددمل ر زنلددددد يةرزناددددد  اية.رتحفدددددار ددددد رهدددددذ رزنقملاددددد  ر

                   زتر ملفددددددددددةر  لدددددددددا ريم ددددددددددار                                 زنتةدددددددددملايحر زنحملضددددددددد ر زنة ددددددددددملاقر زنلدددددددددت  

                                                               بةضة رب  رزنتةملايحرزنلملارزنيهملر  رزنملأ رزنثملليةرلديرهدذزرزنقدمللة ر

                                        ب  رتلكرزنذ ةا ر  رزنملأ رزنثملنثةرل ه.

 

 

             لددددددئ يةرزنةنددددددةجر ر                ولووووووتدارة الضوووووور نية  «                     نهيئددددددةرزنتحقيددددددقرز خمللددددددة »

                                                           زن ملق رزلىرزنتةملايحر زنحملض ر زنة ملاقر زنلت  زترلةضدة رزندملأ ر

             هذزرزنقمللة .           زنثملنثةرلير

 

 

 

 
 

 

                                                            ليرقج رتةف  رمملا  رل لةلدملترقك د رند أزا رزناد يبيةر د رلدملريت لدقر

                                                       ت مليملترلقد رز لدةز را د رز حد  أرلمدملريلدملهمربدملنتحققرلديرادحةر

                                                           قاممل رزنالف  رالويمملرزنذييري تم   رزن فعرزن ق  رنل مليملتر  ر

        ز خملاج 

 

 ل لك،

                 جملءرهذزرزيما ز . ر
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                                                   :رق رزن قددملازترزن ز لددةرقلددىرقلددئ رزن  نددةر دد رزندد  رتددؤج ر  40      املووادة 

رالدددىر                                              ك     ت ددد رزيادددئ رانهدددملرنددد  رقا دددعروددد ةزترالدددىرز كاددد ر ب دددملءك

            كلارقأزا .ر ر                                 ت ي  رو  رزفتتمل رزنازي  رالىرق   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      القوووورار رقوووو  القوووورار رقوووو        مووو  مووو          4040                        تعووووديل املووووادة تعووووديل املووووادة     : :                                     املائووووة والسووووابعة عشوووراملائووووة والسووووابعة عشووور              املوووادةاملوووادة

                                                )إدارة وبيووووووووووووووووو  أمووووووووووووووووال  الدولوووووووووووووووووة )إدارة وبيووووووووووووووووو  أمووووووووووووووووال  الدولوووووووووووووووووة             72247224  //    2525                    الصووووووووووووووووادر فووووووووووووووووي الصووووووووووووووووادر فووووووووووووووووي           215215

                    الخصوصية(الخصوصية(

  

  

       )قأزا ر ر    3124 /  22          زنةدددملأار ددد ر ر   222              لددديرزنقددد زارامدددمر ر  42           ت ددد  رزندددملأ ر

                                           بيعرقلئ رزن  نةرز خةةلية(رنتة حركمملريل :

                  لددددير ددددئ رلازيدددد  ريددددتمر                                يمكدددديرتددددأج  رقلددددئ رزن  نددددةرز خةةلددددية

رنقدددمللة رزنلدد زءرزن        ت ظيمهددملر
ك
                 زوددت ملأز
ك
رقلددىرأفادد رقددد  طر    ددملو       

ك
                ررقودددت ملأز
ك
          

رالدددددددىرقماددددددد ز رزن ي يدددددددةرزن مللدددددددةرنللدددددددؤ  ر                      ك                                  ياددددددد هر ايددددددد رزنملنيدددددددةرب دددددددملءك

           زن قملاية.ر

                                 يتمرزنتأج  ر نفا زتر  هملرز م   :

                                                    قا ددددددعرودددددد ةزترمملبلددددددةرنلتج يدددددد رندددددد  ر ز دددددد  ربملننلدددددد ةرنل قددددددملازتر -

                                                          زن نيددددةر زن قددددملازترغ دددد رزن نيددددةرزنندددد رالريتاددددميراقدددد رزييجددددملارقممللددددةر

     يهمل.          ق لملءزترال

                                                       تلدعرودد ةزترمملبلددةرنلتج يدد رندد  ر ز دد  ربملننلدد ةرنل قددملازترغ دد ر -

                                                  زن نيةرزنن ريتاميراق رزييجملارقممللةرق لملءزتراليهمل.

 

                                                           بمدددملرق رزنازيددد زتر زن ملمةدددملترزننددد رتجددد  رنةدددمل  رزن  ندددةرزنل  ملليدددةر

                           تتمرلير ئ رقأزا رزن ملمةملت 

                                         جهةرلد  رزنتدأج  رلدملربد  رزن قدملازترزن نيدةر ر        زنتمي ا                  بمملرقلهريقتي  ر

                                              ي  رزنتمي ارب  رزن قملازترغ  رزن نيةرزنن ري زأر                     غ  رزن نية ركمملريقت

                                                           قممللددةرق لددملءزتراليهدددملرالددىرلفقدددةرللددتأج هملر زن قدددملازترغ دد رزن نيدددةر

       ز     

                                                       بمملرق رزن  نةرتملكرزنكث  ررليرزن قملازترغ  رزنلتثم   

 

                      نذنكرجملءرهذزرزيما ز .
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                                                           فيمملرا زرز  ةز رزنن رتؤج رفيهملرزن قدملازتريأزا رامةليدةرنةدلحةر

                                                       نلم ف ددددةرزن مةليددددةرق ري دددد  رزن لدددد يملتريجددددلربةددددةا رقج ملايددددةرق ر

                            يج  رزنتأج  ربملنازأرزن لق .

                                               قذزرنمري ج رزنازأرفيمكيرقج زءرزنتأج  ربملن    .

 

                                      مملترزوتحقملمهملرق رنمرت فذرز ا ملءرز    ر                        قذزرنمرت فعرز ج  ر  رق  

                                                     قددد  طرزنتدددأ   رفددديمكيرز حكدددمرتلدددقةطر دددقرزنلدددتأج ربقددد زارلدددير

                                                        ايدددد رزنملنيددددةرقذزرنددددمريدددد رلدددديرز فادددد رلئ قددددةرت فيددددذرزن قدددد ربجميددددعر

                 زنط  رزنقمللةلية.

                                  ق رهذزرزنق زارالريق  رقأ ؤرل زج ة.

 

 

 

 

 

 

                                                         تددددتمرقممللددددةرزي لددددملءزترنغمليددددةرزوددددتثمملارزن قددددملارزنددددؤج رت دددد رلةزفقددددةر

رالمادد ز رلدد ي راددملورزنلددؤ  رزن قملايددة رقدد طرادد ور                 ك                                           ايدد رزنملنيددةرب ددملءك

   ة.                     لخملنفةرزنقةزل  رزن اي

                                                         تنتقددددد رللكيدددددةرهدددددذ رزي لدددددملءزترنل  ندددددةرزنل  ملليدددددةرا ددددد رزل هدددددملءرلدددددد  ر

                                                       زييجملارق روقةطر قرزنلتأج رنخملنفتدهرقد  طرزنتدأج   رأ  رق ر

                                                   يتةجددددددددددلرالددددددددددىررزن  نددددددددددةرق رل لددددددددددصرق رت ددددددددددةيدرنقددددددددددملءرتملكهددددددددددملرهددددددددددذ ر

                زي لملءزت.رررررر

                                                          فيمملرا زرز  ةز رزنن رتؤج رفيهدملرزن قدملازتر  د رق دخملررزنقدمللة ر

رالدددددىرق رالرتقددددد رميمدددددةر          زن دددددملوريجددددد  
ك
                    رزنتدددددأج  ربدددددملنازأرزن لقددددد ر ةددددد ز
ك
                            

                                                   زييجملارايرز    ربملنمليةرليرزنقيمةرزنتخمينيةرنل قملا.

 

 

                                                           قذزرنمرت فعربد الترزنتدأج  ر د رق مدملترزودتحقملمهمل رق رتمد رلخملنفدةر

                                                      ق ادددملورزن قددد  ريمكددديرندددةاي رزنملنيدددةرز حكدددمرتلدددقةطر دددقرزنلدددتأج ر

                            قدد ربجميددعرزنطدد  رزنقمللةليددة ر                                 قالرقذزرزتخددذرمدد زازربمئ قددةرت فيددذرزن

                                            الريق  رهذزرزنق زارق را يقرليرا  رزن زج ة.

 

 

 

 

 

 
 

 
 



  18/1/2022نهائي    

197 

 األسباب املوجبة

 20222022  وع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشر 

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

   20      املادة 

 

 

 

 

 

                                                        غمليدةرزنؤولددةرق رتاددميرندد  رزنةدملا رزن ملللددةر دد رن  ددمل رزنةأزيددعر

                                                               بملن ملةرزنل  ملليةر بملن مئترز ج بيةرلهمملر مل رلة رهذ رزنةأزيدعرق ر

       قجلهمل.

   لددددددددددددةر         /ر . .ر م          22.222.222                           تلددددددددددددم رزناددددددددددددممللة رنغمليددددددددددددةرل لددددددددددددصرر/

                                                        ودددددددد    رلليددددددددة رن دددددددد  رن  ملليددددددددةرق رلددددددددملري ملأنددددددددهربددددددددملن مئترز ج بيددددددددةر

ر فملاددددد   رلجمدددددة ر لدددددملبملترزنةأزيدددددعرزن ملاددددد  رندددددةأ ر ز ددددد ر
ك
                                                اقودددددمملال
ك
      

                                                  ن  رق رلة  ر ي ت  رل كارزنة  ر ف  اهرلؤولةر ز   .

 

رليرتملاي رتةمدارزنةد  ر
ك
                     ق رهذ رز حلملبملترالرتنتجرفةزا رزات ملاز
ك
                                    

          ايرزن فع.

       النافو   ر           مو  القوانو      20            تعديل املوادة     : :                                     املائة والثامنة عشراملائة والثامنة عشر              املادةاملادة

 رق  
 
     حمما
 
                                )قانو  املوازنة العاموة واملوازنوات       2020 / 2 / 5      تار      4    

      صوووورفية                              ( )تعووووديل قيمووووة ضووووما  الودائوووو  امل    2020            امل حقووووة لعووووام 

                                          املشووووووووووووومولة بضووووووووووووومانة مؤسسوووووووووووووة ضوووووووووووووما  الودائووووووووووووو  املصووووووووووووورفية 

      تووووار       41 /  20               موووو  القووووانو  رقوووو      76                       واملنصوووووص عليهووووا فووووي املووووادة 

      توووووووووووووار        770               مووووووووووووو  القوووووووووووووانو  رقووووووووووووو      76          وفوووووووووووووي املوووووووووووووادة       7241 / 5 / 2

1 / 77  / 7227    )  

 

 
 
 أوال
 
 ر    3142 / 2 / 1      تدددددملاي ر ر  42 /  25               لدددديرزنقددددمللة رامددددمر ر  36             :رت دددد  رزنددددملأ ر   

           بحي رتة ح:

                            ندددددد  رزنةددددددملا رزن ملللددددددةر دددددد رن  ددددددمل ر                    غمليددددددةرزنؤولددددددةرق رتاددددددمير

                                                        زنةأزيدددددعربملن ملدددددةرزنل  ملليدددددةر بدددددملن مئترز ج بيدددددةرلهمدددددملر دددددمل رلدددددة ر

                      هذ رزنةأزيعرق رقجلهمل.

              /ر . .رودددتممليةر           422.222.222                           تلدددم رزنادددممللة رنغمليدددةرل لدددصرر/

ر
ك
 لليدددددة رن ددددد  رن  ملليدددددةرق رلدددددملري ملأندددددهربدددددملن مئترز ج بيدددددةراقودددددمملال
ك
                                                      

                 ندةأ ر ز د رند  رق ر ر                                     فملا   رلجمة ر لملبملترزنةأزيدعرزن ملاد  

                                           لة  ر ي ت  رل كارزنة  ر ف  اهرلؤولةر ز   .

 

رلدددددديرتددددددملاي رتةمددددددار
ك
               ق رهددددددذ رز حلددددددملبملترالرتنددددددتجرفةزادددددد رزات ددددددملاز
ك
                                    

                زنة  رايرزن فع.
 

رنلتدددددد   رزنك  دددددد ر دددددد رميمددددددةرزن ملدددددد
ك
                            لظدددددد ز
ك
                           ةرزنل  ملليددددددة ر تدددددد هةاهملرتجددددددمل ر    

                زن مئترز ج بية 

                                                     لددددديرقجددددد رتشدددددجيعرزندددددةزا   رالدددددىرقيددددد ز رقلدددددةزنهمرنددددد  رزنةدددددملا ر

                                                           تةف  رز حممليةرنتلكرزنةأزيعرلير ئ رافعرميمةرزناممللة ررررر

 

 ل لك،

                 جملءرهذزرزيما ز . ر
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                               نددددددةأا  رندددددد  رلةدددددد  رلتةمددددددارادددددديرزندددددد فعر                ا دددددد لملرياددددددة ر  دددددد رز

                                                     لدددددملبملترل ي دددددةرق رغ  هدددددملرلددددديرزنةج دددددملترتجدددددمل رزنةددددد  رزندددددذ ةا ر

                                                           وةزءر ملل ربملن ملةرزنل  ملليدةرق ربدملن مئترز ج بيدة رتجد  رلقمللدةر

                                                         بد  رلجمدة ر لدملبملتهرزن زا دةر لجمدة ر لدملبملتهرزن ي دةر لةج ملتدهر

     ر                                               ز  دددد  .ر الرتلددددم رزناددددممللةروددددة رالددددي  رزندددد زايرندددد  رزنةدددد

                                           نغمليةرل لصر ملةر و    رللية رن   رن  مللية.
 

                                                     ي ت ددد ر ددد ر لدددملبرللدددا   رلهمدددملرت ددد أرقادددحملبه ربمثملبدددةر لدددملبر

       ز  .
 

ربمثملبةر لملبر ز  ر  ر لملبرت كة.
ك
                                ي ت  رقيامل
ك
            

                                                       تلدتثق رلديرزنادممللةرز حلدملبملترزن ملاد  رن ةودملءر قاادملءرلجددملنسر

    خملرر                                                قأزا رزنةدددددملا ر زنددددد ازءر ل زمبددددد رز حلدددددملبملتر ا جدددددملترز  ددددد

                                                     زنذ ةايير قلةنهمر ف  اهمرن  رزنة  رزنذ رينتمة رقنيه.

 

:ريلغدىرلديرزندملأ ر
ك
                 ملليمل
ك
 ر    3113 /  33 / 2      تدملاي ر ر   332               لديرزنقدمللة رامدمر ر 3     

                           زنت لقربإلئ رزنةضعرزنة   .

:ري دد  رلدديرزن  ددةأر)
ك
                   ملنثددمل
ك
           لدديرزنقددمللة ر ر  36           (رلدديرزنددملأ ر 1    (ر ) 2    (ر ) 3     

           بحي رتة ح: ر    3113 /  33 / 2      تملاي ر ر   332    اممر

      /ر . ر          22.222.222                              عربملن ملدددددددددةرزنل  ملليدددددددددةر نددددددددد رل لدددددددددصر/      زنةأزيددددددددد ر- ر 3

                                                      ملددددددةر ودددددد    رلليددددددة رن دددددد  رن  ملليددددددةر كددددددذنكرزنةأزيددددددعربددددددملن مئتر

                                                     ز ج بيدددددددةرندددددددملري دددددددملأ رل لدددددددصر ملدددددددةر وددددددد    رلليدددددددة رن ددددددد  رن  ملليدددددددةر

                                                   بحلدلرود  رلد  رزن ملدةرز ج بيدةربتدملاي رقادئ رتةمدارزنةدد  ر

             جمملنيةرنجمة ر                                               ايرزن فعرق رم زار ضعرزني ر لهمملربلغ رزنقيمةرزي 

                                               ا ددد لملريادددة ر  ددد رزندددةأا  رنددد  رلةددد  رلتةمددداراددديرزنددد فعر

                                                     لملبملترل ي دةرق رغ  هدملرلديرزنةج دملترتجدمل رزنةد  رزندذ ةا ر

                                   زنل  ملليدددددددةرق ربدددددددملن مئترز ج بيدددددددة رتجددددددد  ر ر                 ودددددددةزءر مللددددددد ربملن ملدددددددة

                                                      لقمللةرب  رلجمة ر لملبملتهرزن زا ةر لجمة ر لملبملتهرزن ي ةر

                                                  لةج ملتدددددهرز  ددددد  .ر الرتلدددددم رزنادددددممللةرودددددة رالدددددي  رزنددددد زاير

                    للية رن   رن  مللية. ر      وتمملية                     ن  رزنة  رنغمليةرل لصر
 

                                                     ي ت  ر  ر لملبرللا   رلهمملرت  أرقاحملبه ربمثملبةر لملبر

       ز  .
 

ربمثملبةر لملبر ز  ر  ر لملبرت كة.    ي 
ك
                               ت  رقيامل
ك
         

                                                 تلدددددددتثق رلددددددديرزناددددددددممللةرز حلدددددددملبملترزن ملادددددددد  رن ةودددددددملءر قااددددددددملءر

                                                   لجدددددملنسرقأزا رزنةدددددملا ر زنددددد ازءر ل زمبددددد رز حلدددددملبملتر ا جدددددملتر

                                               ز  ددخملررزنددذ ةايير قلددةنهمر فدد  اهمرندد  رزنةدد  رزندددذ ر

             ينتمة رقنيه.

 
 
 ثانيوا
 
 ر    3113 /  33 / 2      تددملاي ر ر   332               لديرزنقدمللة رامدمر ر 3                :ريلغدىرلديرزندملأ ر     

                           زنت لقربإلئ رزنةضعرزنة   .

 
 
 ثالثووا
 
           لدديرزنقددمللة ر ر  36           (رلدديرزنددملأ ر 1    (ر ) 2    (ر ) 3                  :ري دد  رلدديرزن  ددةأر)     

           بحي رتة ح: ر    3113 /  33 / 2      تملاي ر ر   332    اممر

      /ر . ر           422.222.222                                    زنةأزيددعربملن ملددةرزنل  ملليددةر ندد رل لددصر/ ر- ر 3

                                                وددددددددتممليةرلليددددددددة رن ددددددددد  رن  ملليددددددددةر كدددددددددذنكرزنةأزيددددددددعربدددددددددملن مئتر

                                           ملأ رل لصر ئ ممليةرلليدة رن د  رن  ملليدةربحلدلر            ز ج بيةرنملري

                                              ودد  رلددد  رزن ملدددةرز ج بيدددةربتدددملاي رقادددئ رتةمدددارزنةددد  ر

                                                     ايرزن فعرق رم زار ضعرزنيد ر لهمدملربلغد رزنقيمدةرزيجمملنيدةر
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                          زنةأزيعرن  رزنة  رزنةز  .

 

                                                       الرتلدددددم رزنادددددممللةرزنةأزيدددددعر ددددد رفددددد   رزنةددددد  ر ددددد رز خدددددملاج.ر ي ت ددددد ر

                                                       زن كددارزن اي دد  رنلمةدد  ر جميددعرف  اددهر دد رن  ددمل رلؤولددةر ز دد  ر

                                   فيمملريت لقربتط يقرق املورهذ رزنملأ .

 

                                                  يدددد فعرلدددديرقلددددد رزناددددممللةرزندددددذ ةا ر دددد رزنفقددددد  رزنلددددملبقةر نددددد ر ر- ر 2

                                           فددددةارلدددد  ارمدددد زارقاددددئ رزنتةمددددارادددديرزندددد فعرق رمدددد زار  %ر ر  12      لدددد ةر

ر قلددددددملرادددددديرا يددددددقر
ك
               ضددددددعرزنيدددددد ر يدددددد فعرزن لددددددي رزن ددددددملق رقلددددددملرتقلدددددديطمل
ك
                                       

                                                    وددد  زتر اي دددةر دددئ رلهلدددةروددد ةر فقدددملرندددملريقددد ا رزنجلدددسرزن كدددا ر

            نة  رن  مل .

 

                                                 فيمدددددملريت لدددددقربملنادددددممللةرفقددددد  ر ا ددددد لملريادددددة ر  ددددد رزندددددةأا  ر ر- ر 1

                 زنيدد راليددهر لددملبملتر ر                                 ندد  رلةدد  رلتةمددارادديرزندد فعرق رلةضددةاة

                                                        ل ي دةرق رغ  هدملرلديرزنةج دملترتجددمل رزنةد  رزندذ ةا رودةزءرق مللدد ر

                                                          بملن ملددددددةرزنل  ملليددددددةرق ربددددددملن مئترز ج بيددددددة رتجدددددد  رزنقمللدددددددةربتددددددملاي ر

                                                     قاددددئ رتةمددددارزنةدددد  رادددديرزندددد فعرق رمدددد زار ضددددعرزنيدددد راليددددده ربدددد  ر

                                                     لجمددددددة ر لددددددملبملتهرزن زا ددددددةر لجمددددددة ر لددددددملبملتهرزن ي ددددددةر لةج ملتددددددهر

                                         رتلدددددم رزنادددددممللةرودددددة رالدددددي  رزنددددد زايرنددددد  رزنةددددد  ر         ز  ددددد  ر ال 

                                           نغمليةرل لصر ملةر و    رللية رن   رن  مللية.

 

                                نجمة رزنةأزيعرن  رزنة  رزنةز  .

 

                                                الرتلدددددم رزنادددددممللةرزنةأزيدددددعر ددددد رفددددد   رزنةددددد  ر ددددد رز خدددددملاج.ر

                         ةددددد  ر جميدددددعرف  ادددددهر ددددد رن  دددددمل ر                          ي ت ددددد رزن كدددددارزن اي ددددد  رنلم

                                               لؤولةر ز   رفيمملريت لقربتط يقرق املورهذ رزنملأ .

 

                                                  يد فعرلدديرقلدد رزنادممللةرزنددذ ةا ر دد رزنفقد  رزنلددملبقةر ندد ر ر- ر 2

                                        %رفددةارلدد  ارمدد زارقاددئ رزنتةمددارادديرزندد فعرق ر ر  12      لدد ةر

ر قلددملراددير
ك
         مد زار ضددعرزنيدد ر يدد فعرزن لددي رزن دملق رقلددملرتقلدديطمل
ك
                                            

                     لددددددةرودددددد ةر فقددددددملرنددددددملريقدددددد ا ر                       ا يددددددقرودددددد  زتر اي ددددددةر ددددددئ رله

                         زنجلسرزن كا رنة  رن  مل .

 

                                                 فيمددملريت لددقربملناددممللةرفقدد  ر ا دد لملرياددة ر  دد رزنددةأا  ر ر- ر 1

                                            ندددد  رلةدددد  رلتةمددددارادددديرزندددد فعرق رلةضددددةاةرزنيدددد راليددددهر

                                             لدددددددملبملترل ي ددددددددةرق رغ  هددددددددملرلدددددددديرزنةج ددددددددملترتجددددددددمل رزنةدددددددد  ر

                                                زندددددددددددذ ةا روددددددددددددةزءرق مللدددددددددددد ربملن ملدددددددددددةرزنل  ملليددددددددددددةرق ربددددددددددددملن مئتر

                                       تجدد  رزنقمللددةربتددملاي رقاددئ رتةمدارزنةدد  راددير         ز ج بيدة ر

                                                زنددددددد فعرق رمددددددد زار ضدددددددعرزنيددددددد راليدددددددده ربددددددد  رلجمدددددددة ر لدددددددملبملتهر

                                                زن زا دددددددةر لجمدددددددة ر لدددددددملبملتهرزن ي دددددددةر لةج ملتدددددددهرز  ددددددد  ر الر

                                              تلددم رزنادددممللةروددة رالدددي  رزندد زايرنددد  رزنةدد  رنغمليدددةر

                                ل لصروتممليةرللية رن   رن  مللية.
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 األسباب املوجبة

 20222022  ة العامللتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازن

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                  إلزام البلديات  ل في نطاقها إجوراء     : :                                     املائة والتاسعة عشراملائة والتاسعة عشر              املادةاملادة 

                                                       مس  ميداني للمؤسسوات التجار وة والصوناعية واملهنيوة القائموة 

                                            ضم  نطاقها، وتزو د وزارة املالية بنتيجة املس 

 

 

رل
ك
  يتةجددددددددلرالددددددددىر دددددددد ربل يددددددددةرق رتجدددددددد  رلهددددددددحمل
ك
رنلمؤولددددددددملتر                               

ك
          يدددددددد زليمل
ك
      

                                                      زنتجملايددددددددةر زنةدددددددد ملايةر زنه يددددددددةرزنقملامددددددددةرضددددددددميرلطملمهددددددددملر دددددددد رلهلددددددددةر

                                                           قمةملهملروتةرققه رليرتملاي رلفملذرهدذزرزنقدمللة  ركمدملريتةجدلراليهدملر

                                                             تا يددد ر ازا رزنملنيدددةر دددئ رقددده رلددديرقل هدددملءرزنهلدددةرزنلدددملارقنيهدددملرقادددئ  ر

رب تيجدددددةرذندددددكرزنهددددد ري ددددد  رزودددددمرلدددددمل لرزنؤولدددددةر
ك
رلفةدددددئ

ك
                                      تق يددددد ز

ك
     

ك
      

                                              اددددددد ر امدددددددمر لادددددددمل رسدددددددجلهر اممدددددددهرزناددددددد يب ر ددددددد ر دددددددمل ر جدددددددةأ ر    زنثئ

                                                     بملننلدددد ةرن  ددددخملررزنط ي يدددد   ر زوددددمرزنلدددد كةر اممهددددملرزنادددد يب ر

                                                      بملننلدد ةرن  ددخملررزن  ددةي   ر ا ي ددةرزننلددملطر ا ددةز رلمملاوددتهر

                                اممرزنهملتار جميعرهؤالءرز  خملر.

 

                                                        تددتمرلئ قددةر دد رلجلددسربلدد  رنددمريقددمربهددذزرزنهدد ر قيدد ز رلتملاجددهر

        زنملنية. ر         قلىر ازا 

 

 

 

 

 
 

                                                 ليرقج رقق ز رزن ل يملتر  رز ح رليرزن ه برزنا يب  

                                                    لددددددديرقجددددددد رتحددددددد ي رزن لةلدددددددملترزنةجدددددددةأ رنددددددد  رزيأزا رزنادددددددد يبيةر

           تيةيمهمل 

                        ليرقج رتف ي رزيناازو 

 

                 جملءرهذزرزيما ز .
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

                                  إلووووزام اتحووووادات البلووووديات بتوووووفير آالت     : :                             املائووووة والعشوووورو املائووووة والعشوووورو               املووووادةاملووووادة 

                                        طح  متنقلة ل حد م  الرمي العشوائي للردم

 

 

                                                       يحظ رالىرقاحملبرز از   ر الىرقادحملبر اشرزن  دملءرلقد رزند أور

  هر                                                        زن ملتجرايرزوتةئ رز از   ر  اشرزن  ملءرقلدىرقلدملكيرق د  ر اليد

     ٍ        تلاٍ رالةزي .

 

ُ                                                     كمدددملرُيلددداور ددد رزتحدددملأربلددد يملتربتدددةف  رقمتراحددديرلت قلدددةرلددديرقلةزندددهر     

                                                   ز خمللددددددة رقلددددددملرلددددددير ددددددئ رتملكهددددددملرق رلددددددير ددددددئ رزوددددددتئجملاهمل ريددددددتمر

                                                     زودددددتخ زلهملر ددددد رلةزمدددددعر اشرزن  دددددملءر  ددددد ر اشرزوتةدددددئ رز از ددددد  ر

                                       زنةزم ةرضميرلطمل رزن ل يملترزنتملت ةرنه.ر

 

                       ملبرز از د  ر  اشرزن  دملءر                                يتمرتلغي ررالترزنطحيرالىرلفقةرقادح

           لقملب راوم.

 

                                                   تحددددد أرا ددددد رزيمتادددددملءرأمدددددملاقرتط يدددددقرهدددددذ رزندددددملأ ر كدددددذنكرزن ودددددمر

رالىرزما ز ر اازءرزنملنيدةر زن ز ليدةر زن لد يملتر زن يئدةر            ك                                                     بم وةورب ملءك

           زناازاة.

 

 

 
 

رالىرزن يئة 
ك
             فملةمل
ك
      

                                          امليملترافعرزند أورزن دملتجراديرزوتةدئ رز از د  ر ر   ظيم   ت         ليرقج ر

                                              تةف  ررالتراحديرلدير دئ رقندازورقتحدملأزترزن لد يملتر              اشرزن  ملءر

             الىرتألينهمل 

                                                    لدددددديرقجدددددد رزيوددددددتفملأ رلدددددديرزندددددد أورزن ددددددملتجرادددددديرزوتةددددددئ رز از دددددد  ر

               اشرزن  ملء 

 

                 جملءرهذزرزيما ز .
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 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 سباب املوجبةاأل  النص املقترح النص الحالي

                        فووورض تووودابير وغراموووات ل حووود     : :                                               املائوووة والحاديوووة والعشووورو املائوووة والحاديوووة والعشووورو               املوووادةاملوووادة 

                  م  اشتعال األراض ي

 

ُ                                                      ُيلددددددداورقادددددددحملبرز از ددددددد  ربملتخددددددددملذر ملفدددددددةرزنتددددددد زب  رزنئالدددددددةرنتلددددددددذيلر

                                                   قغةدددددمل رز  دددددجملار قبقدددددملءرقازضددددديهمر ملنيدددددةرلددددديرز الدددددملبر لدددددير ددددد ر

         ق  رقيدددملار                                                   زندددةزأرزنقملبلدددةرن قدددت مل  رالروددديمملر ددد رزنفاددد زترزنمتددد  رلدددير

                                          نغمليةرنهمليةرقه رتل ييرزنثمل  رلير  رو ة.

 

                                                         يتةجدلرالددىرزتحدملأزترزن لدد يملتر زن لد يملترتددأل  رزن د زترز خمللددةر

                                                        بف ورز غةمل ر ز الملبربهد  رتحةيلهدملرقلدىرقودم  رق رلدةزأريمكدير

                                     زوت مملنهملرنغمليملترزنت فئة رلقملب راوم.

 

  ير                                                  تفددد  رالدددىر ددد رلددديريخدددملنارق ادددملورهدددذ رزندددملأ رغ زلدددةر لدددبيةراددد

               رلا رل  ع.

 

                                                         تالددددار ازا رزناازاددددةربملنتنلددددديقرلددددعرزن لدددد يملترلتملت دددددةرت فيددددذرهدددددذ ر

        زنملأ .ر

 

                                                         تح أرا  رزيمتاملءرأمملاقرتط يقرهذ رزنملأ ركمملرتح أرزنغ زلملتر

رالددددددددددىرزمادددددددددد ز ر اازءرزنملنيددددددددددةر زن ز ليددددددددددةر زن لدددددددددد يملتر            ك                                             بم وددددددددددةورب ددددددددددملءك

                   زناازاةر زن يئة.

 
 

رالىرزن يئة 
ك
             فملةمل
ك
      

                   ط رققت مل رزنغملبملت                   ليرقج رز ح رلير 

                                                     لدديرقجدد رزيوددتفملأ رلدديرز غةددمل ر ز الددملبرزنف  لددةرزنحةنددةرقلددىر

                                             قوم  رق رلةزأريمكيرزوت مملنهملرنغمليملترزنت فئة 

رزنلؤ نيةرزنةا ية                                                        ليرقج رت ايارقناازورزنةزا   ر  س 

  ر

 ل لك،

                 جملءرهذزرزيما ز . ر
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                                                        إعطواء وزارة السوياحة الحوق فوي إعطواء وزارة السوياحة الحوق فوي     : :                                               املائة والثانية والعشورو املائة والثانية والعشورو               املادةاملادة 

                                    بي  منتجات سياحيةبي  منتجات سياحية

  

  

                                                   ت طدددددددؤر ازا رزنلددددددديمل ةرز حدددددددقر ددددددد ربيدددددددعرل تجدددددددملتروددددددديمل يةرللددددددد قةر

                                            زن فعربملن ملةرز ج بيةرا  رلةم هملرزينكا    .

 

 

                                                   تحدددددد أرأمددددددملاقرتط يددددددقرهددددددذ رزنددددددملأ  را دددددد رزيمتاددددددملءربمةجددددددلرمدددددد زار

                                     للا  رية اراير اي  رزنملنيةر زنليمل ة.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                            ليرقج رتشجيعرزنليمل ةرا  ربيعرل تجملترويمل ية 

                                         ليرزج راف رز خاي ةرت مئترقج بيةرقضملفيةر 

                                                     ليرقج رتةف  رف ررج ي  رم رتاة رلتةزف  ر ملاجرن  مل  

 

         زيما ز . ر       جملءرهذز     نذنكر ر
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 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

     2222 / 2 / 5              زنةملأاربتملاي ر ر   322               ليرزنقمللة راممر ر  32      زنملأ ر

 

 

 

 

 
 

 

 ر      يدددددددملا  ر    قادددددددئ  ر     الددددددديهم ر      زن ةدددددددةر ر       ز خ ددددددد زء ر      ز اادددددددملء ر   ددددددد  ر     يلدددددددا ط ر-  "أ

 ر   قلددى ر       بمليضدملفة ر        ز تةمللدهم ر   د   (ر      فدة   ر    لدمل ر        لملجيلدت   ) ر    اليدمل ر   أزت   قدهمل

  .      و ةزت" ر   ال  ر  اي ر   تق  ر ال ر        

 
 

 

        التمو ل ر :  75      املادة 

 

                                                     ق.رياددة رنلهيئددةرلةزالددةرودد ةيةر مللددةرتدد اجر دد ربددملبر ددملررضددمير

                                                           زنةزالةرزن مللةر تاة ر ملفيةرنتغطيةرلةملايارزنهيئةر  لملاملاهمل.

 

 

 

                        تعوووووديل الفقووووورة د مووووو  املوووووادة     : :                                               املائوووووة والثالثوووووة والعشووووورو املائوووووة والثالثوووووة والعشووووورو               املوووووادةاملوووووادة

   موووووووووو      75                                           السادسوووووووووة وتعوووووووووديل البنووووووووودي  هأ ه وه به مووووووووو  املوووووووووادة 

               )مكافحوووة الفسووواد       2020 / 5 / 0              الصوووادر بتوووار        715            القوووانو  رقووو  

                                   نشاء الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد(                  في القطاع العام وإ

 

      تددملاي ر ر   322                                                ت دد  رزنفقدد  ر"أ"رلدديرزنددملأ رزنلملأوددةرلدديرزنقددمللة رامددمر

                                             )لاملفحدددددددةرزنفلدددددددملأر ددددددد رزنقطدددددددمل رزن دددددددملور ق لدددددددملءرزنهيئدددددددةر ر    2222 / 2 / 5

 :                                    زنةا يةرناملفحةرزنفلملأ(رنتة حركمملريل 

                                                يلدددددددا طر ددددددد رز اادددددددملءرز خ ددددددد زءرزن ةدددددددةررالددددددديهمرقادددددددئ ر يدددددددملا ر ر- أ"

                                           )لملجيلدددت  ر لدددملرفدددة (ر ددد رز تةمللدددهمربمليضدددملفةرقلدددىر            قدددهملأزتراليدددملر

                                                      دددد  رالرتقدددد رادددديرالدددد رودددد ةزت رق ر يددددملا رقجددددملا ر دددد رق تةمللددددهمر

 ".                                   بمليضملفةرقلىر    رالرتق رايرال ييرو ة

 ر   322               لدددددديرزنقددددددمللة رامددددددمر ر  32                    "رق"ر "رب"رلدددددديرزنددددددملأ ر             ي دددددد  رزن  دددددد ز ر

                               )لاملفحددددددددةرزنفلددددددددملأر دددددددد رزنقطددددددددمل رزن ددددددددملور    2222 / 2 / 5              زنةددددددددملأاربتددددددددملاي ر

 :                                              يئةرزنةا يةرناملفحةرزنفلملأ(ربحي رية حمل ركمملريل            ق لملءرزنه

                                                 ياددددددة رنلهيئددددددةرلةزالددددددةرودددددد ةيةر مللددددددةرالددددددىرق رتدددددد اجرللددددددملهمةر -   ق

                                                    زن  ندددةرنهددددملر دددد رفةدددد ر ددددملررضددددميربددددملبرااملوددددةرلجلددددسرزنددددةاازءر دددد ر

                                                      مدددددددمللة رزنةزالدددددددةرزن مللدددددددةر تادددددددة ر ملفيدددددددةرنتغطيدددددددةرلةدددددددملايارزنهيئدددددددةر

 .           لملاملاهمل

 

 
َ
 ل  ددددددددمل
َ
                                              لددددددددمل رقاددددددددحملبرزنكفددددددددملء ر ز خ دددددددد  ر زن ملم يددددددددةر ددددددددمللل ر ر  لددددددددي ر    

                                                        زيجدددددملازترزندددددذييراملدددددةزر ددددد رزيأزا ر سدددددخ  زر ملفدددددةرق مدددددملاهمر خ لدددددةر

                                                      زن  نةرالىر لملبرافعرللتةزهمرز  ملأيم ر لةلح همرزنشخةيةر

                     ليرقلاملليةرز تيملاهم 

                                           تمرزما ز رت  ي رزنفق  رأرليرزنملأ رزنلملأوة.

 

                                  قددملت ر  يد رقلدهرالريجددةارق ريادة راملمدد ر                     قلدملر د رلددملر ديراقد رزن ف

رنتاملابرزنةمل   
ك
               زن فقةرهةرلفلهرل زملرهذزرزن ق رلظ ز
ك
                                    

                                                        تدددمرزمادددد ز رادددد ورقيددددئءرلهمددددةرل زم ددددةراقدددد رزن فقددددملترندددد ايسرزنهيئددددةر

                                  قلمملرل زم ةرزن ق ربحللرزنقمللة .

لحدددددددددارقبدددددددددةزبر ددددددددد رمدددددددددمللة رزنةزالدددددددددةرزن مللدددددددددةرتت لدددددددددقرفقددددددددد ر
ُ
                                              يددددددددد رت
ُ
      

                           زنجلددددددددسرزن وددددددددتةا رقضددددددددملفةرقلددددددددىر ر                         بددددددددملنةازازتر زن املوددددددددملترزنددددددددثئت

                                             زن فقملترزنلا كةر ز تيملا رزنةزالةربحللرز لة  

                                                         ي رتلحارفةة رضميرهذ رز بةزبرنلم ي يملترزن مللةرزنتملت ةر

                                                       نهددددددذ رزنددددددةازازتر كددددددذنكرنلهيئددددددملتر زنؤولددددددملترزن مللددددددةرزنندددددد رتتمتددددددعر

                     بملوتقئ رلملل ر قأزا  

       قلمددملر ر                                                يدد رق ر حدداربددملبرنلهيئددةر ادد ور حددارزاتمددملأزترلفةددلة

                                                        لجدد أرللددملهمةريخددملنار ملفددةرزيجدد زءزترزنت  ددةر دد رتحادد  رزنةزالددةر

                ل  رز هجمللهمل 
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                       لدددهملرقلدددىر ايددد رزندددمل رزندددذ ر                                   ت ددد رزنهيئدددةرللددد   رزنةزالدددةر ي ف دددهرااي

                                                       يادددددمهرقلدددددىرللددددد   رزنةزالدددددةرزن مللدددددةرزن فةادددددةرقلدددددىرلجلدددددسرزندددددةاازءر

                                                زنذ ريتةلىرق ملن هملرقلىرز جهملترزنختةةر للرز لة .

 

                                                   ب.ريفددتحرنلهيئددةر لددملبر ددملررندد  رلةدد  رن  ددمل ر يتددةلىراادديسر

                                                         زنهيئةراق رلفقملاهملر ل زم دةراقد هملر فقدملرن لدة رزن ةدةرراليهدملر

                                                و ةرزن مةلية.ر   رنهمليةرزنل ةرزنملنية ري و راايسر               رممللة رزنحمل

                                                       زنهيئدددددةرجددددد ز  ربملالاتمدددددملأزترزنةددددد  فةرقلدددددىر ازا رزنملنيدددددةرلةددددد مةر

                                                       ل ددده ر تط دددقر ددد رقدددأ رهدددذ رز جددد ز  رق ادددملورزن ظدددملورزندددملل رز خدددملرر

         بملنهيئة.

                                                  تخاددددعر لددددملبملترزنهيئددددةرن ظددددملورزنتدددد ميقرزندددد ز ل ر نلتدددد ميقر ر- ج

                       نحملودددد ةر فدددقرال ادددملورزنددددملأ ر                              زنلدددتق رلددديرم دددد رلاملتدددلرزنتددد ميقر ز

                    )مدمللة رلةزالدةرزن دملور ر    2223 / 4 /  25      تدملاي ر ر   124               ليرزنقمللة رامدمر ر  21

                                                        (ر تنلدد رز حلددملبملتر تقددملاي رزنتدد ميقرزن ملادد  رنهددملر دد رز ج يدد  ر    2223

                                            زن وميةر الىرزنةمعرزن وم رزينكا    رنلهيئة.

 

                                                              أ.ريفتحرزاتمملأرقضمل  ر  رزنةزالةرزن مللةرنلهيئةرنلل ةرزنتلغيليةر

                                                         لددىرت دد رأ ددة رهددذزرزنقددمللة ر  ددارزن فددملذ رميمتددهرالدد  رلليددملازتر   ز  

              ن   رن  مللية.

 

 

 

 

 

 دد رزنهيئددةرللدد   رزنةزالددةر ي وددلهرا 
ُ
                                 ت
ُ
رن لددة رزلددىر ايدد ر 

ك
                ايلددهملر فقددمل
ك
          

 .                                                       زنملنيةرضميرزنهلةرزن ةةرراليهملر  رممللة رزنحملو ةرزن مةلية

 

                                                 يفدتحرنلهيئددةر لدملبر ددملررند  رلةدد  رن  دمل  ر يتددةلىراادديسر -   ب

رن لدددددددة رزن ةدددددددةرراليهدددددددملر ددددددد رمدددددددمللة ر
ك
                             زنهيئدددددددةراقددددددد رلفقملاهدددددددملر فقدددددددمل
ك
                       

 .                                        زنحملو ةرزن مةليةر زنقةزل  رزن ايةرزيج زء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                يددددددددد رق رللددددددددد   رزنةزالدددددددددةرزن ددددددددد رلددددددددديرم ددددددددد ر ددددددددد رجهدددددددددةريخادددددددددعر

                                                         نلم ململددةر دد ر ازا رزنملنيددةر لددير ددمريددتمرجمددعر مللدد رزنلددملايعرضددمير

                                                     للد   رلة د ري ود رقلدىرااملوددةرز حاةلدةربحلدلرمدمللة رزنحملودد ةر

          زن مةلية 

 

          اء  علي ،بن

                           تمرزما ز رت  ي رهذ رزنملأ .
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         )املوازنووووووة       2072 / 1 /  27      تووووووار        766               موووووو  القووووووانو  رقوووووو      17      املووووووادة 

  (   207 2                              العامة واملوازنات امل حقة للعام 
 

 

                                                    تقلي رزن ية رزنا ت ةرنلة    رزنةاق رنلاممل رزالجتمملع 

 

قلدددددددد رزندددددددد ية   3
ُ
           .رت
ُ
                                    ملفددددددددةرزنتةج ددددددددةرنلةدددددددد    رزنددددددددةاق رنلاددددددددممل ر ر    

            رالددددددددىرالدددددددد  ر    2235                                      زالجتمددددددددملع رالددددددددىرزن  نددددددددةرنغمليددددددددةرنهمليددددددددةرزن ددددددددملور

ُ                          قملدددملطروددد ةيةرلتلدددمل يةرالدددىرق رُيلددد أرزنقلددد رز   رم ددد رنهمليدددةر                            

                     ةج ددملترزنملنيددةرنلةدد    ر                    رلددعر جددةبرتلدد ي رزنت    2231          قدده رقيلددة ر

  .    2231                                               زنةاق رنلاممل رزيجتمملع رزن ل  ر  رزنةزالةرنل ملور
 

 

                                                         .رتا تلرالىرزن ية رزنقلدطةرفملاد  رود ةيةرتدةزا رل د  رزنفملاد  ر 2

                           الىرو  زترز خاي ةرن  رو ة.

           موو  القوووانو      17            تعووديل املووادة     ::املائووة والرابعووة والعشوورو املائووة والرابعووة والعشوورو   املووادةاملووادة

                             ازنوة العاموة واملوازنوات امل حقوة      )املو       2072 / 1 /  27      توار        766    رقو  

  (    2072      للعام 

 

 ر    2231 / 2 /  13      تددددددددددددملاي ر ر   366               لدددددددددددديرزنقددددددددددددمللة رامددددددددددددمر ر  23            ت ددددددددددد   رزنددددددددددددملأ ر ر

                (نتة حر ملنتملل :    2231                                       )زنةزالةرزن مللةر زنةزالملترزنلحقةرنل ملور
 

                                                 تقلدددددددد رزندددددددد ية ر زنفةزادددددددد ر ملفددددددددةرزنتةج ددددددددةرنلةدددددددد    رزنددددددددةاق ر ر- 3

    الدددددددىر ر    2223  ور                                           نلادددددددممل رزالجتمدددددددملع رالدددددددىرزن  ندددددددةرنغمليدددددددةرنهمليدددددددةرزن دددددددمل

                             وددددد ةزترالدددددىرق ريلددددد أرزنقلددددد رز   ر ر  32                   قملدددددملورلتلدددددمل يةر نددددد  ر

                     ذنددددكرت دددد رتدددد ميقرميمددددةر ر    2222                             م دددد رنهمليددددةرقدددده رقيلددددة رلدددديرزن ددددملور

                                هذ رزن ية رليرم  ر ازا رزنملنية.

                                                       تح أرأمملاقرتط يقرهذ رزنفق  ربق زارية اراير اي رزنملنية.
 

       ارل دد  ر                                            تا تددلرالددىرزندد ية رزنقلددطةرفملادد  رودد ةيةرتددةزا رلةدد ر- 2

                                                        زنفملادد  رالدددىروددد  زترز خاي دددةرنددد  روددد ةرالدددىرق رالرتايددد ر ددد رلطلدددقر

   %.   6.2          ز  ةز راير

                          ددددددد رلةزايددددددد هملرزنقمللةليدددددددةرلدددددددير ر    2222                   تلددددددد أرللدددددددتحقملترزن دددددددملور ر- 1

                                        زالاتمملأزترزنخةةةرنهذ رزنغمليةر  رزنةزالة

                                                   يمكيرتل ي رأية رزناممل رزالجتمملع ربةزوطةرو  زتر اي ةر ر- 6

                    ز حاةلةرنهذ رزنغملية ر                        بملنل   رزنل  ملليةرتة اهمل

                                                        تح أرأمملاقرتط يقرهذ رزنملأ را  رزالمتاملءربق زارللدا  ريةد ار

                        اير اي  رزنملنيةر زن م .
 

 

                                                  ز رزنةضددددددددددددعرز حددددددددددددملل رنلخاي ددددددددددددةرزن مللددددددددددددةرالريلددددددددددددمحربتلدددددددددددد ي ر مللدددددددددددد ر

ربمليضدددملفةرزلدددىرضددد  ا رزن مددد ر
ك
                         للدددتحقملترزنادددممل رزالجتمدددملع رلقددد ز
ك
                            

رزماد ز ر                                         الىرتل ي رزن ملنصرزنتةج ةرالىرزن  نةرنلة                        رنذنكرتم 

                                                    تقلددددددي رهددددددذ رزندددددد ية ربملالضددددددملفةرزلددددددىرقلاملليددددددةرتلدددددد ي هملربةزوددددددطةر

                               و  زتر اي ةربملنل   رزنل  مللية.
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حد األدنن لعدد سنوات الخدمة التي : تحديد الاملادة التسعو  

 تتيح الحق بالتقاعد

 
 

 

رالىر ربملنتقملا  رز حق رتتيح رزنن  رزنف لية رز خ لة رو ةزت را أ ح أ ُ                                                          ي 

 زنلا رزنتملل :ر

 بملننل ةرنلللكرزن لك  :ر -

 21رليرر
 
رب ال

 
    امللمل

ك
    

ك
رن ف زأر زن ت ملءر35    

 
                امللمل
ك
     

 22رليرر
 
رب ال

 
    امللمل

ك
    

ك
رنلا ملطر22    

 
       امللمل
ك
     

 35رليرر
 
رب ال

 
    امللمل

ك
    

ك
 ر32    

 
 امللمل
ك
 نا ملطرزال تةملرر    

 

 

 

 

 

 

                                          تعووووووديل املووووووادة تسووووووعو  موووووو  تعووووووديل املووووووادة تسووووووعو  موووووو      ::ملائووووووة والخامسووووووة والعشوووووورو ملائووووووة والخامسووووووة والعشوووووورو اا  املووووووادةاملووووووادة

                                            )قووووووووووووانو  املوازنووووووووووووة العامووووووووووووة )قووووووووووووانو  املوازنووووووووووووة العامووووووووووووة             20722072  //  11  //    2727            تووووووووووووار   تووووووووووووار             766766                        القووووووووووووانو  رقوووووووووووو  القووووووووووووانو  رقوووووووووووو  

      (  (          20722072                                            واملوازنات امل حقة لعام واملوازنات امل حقة لعام 

 

 
 
 أوال
 
رتل ة رليرزنقمللة راممر    رت    رزنملأ  ر13/2/2231تملاي رر366                                   :

ربحي رتة 2231)ممللة رزنةزالةرزن مللةر زنةزالملترزنلحقةرن ملور حر(

 كمملريل :ر

 

رالىر ربملنتقملا  رز حق رتتيح رزنن  رزنف لية رز خ لة رو ةزت را أ ح أ ُ                                                          ي 

 زنلا رزنتملل :ر

 بملننل ةرنلللكرزن لك  :ر -

رلير
 
    نلذييربملق  زراملهمرقات ملاز
ك
                          3/5/2231: 

 21رن ف زأر زن ت ملءر
 
                امللمل
ك
     

 22رنلا ملطر
 
رامللمل

 
       امللمل

ك
     

ك
     

 35رنا ملطرزال تةملرر
 
              امللمل
ك
     

  لملرم  :رر13/2/2231نلذييرأ لةزرز خ لةرربتملاي ر

 35رن ف زأر زن ت ملءر
 
                امللمل
ك
     

 22رنلا ملطر
 
رامللمل

 
       امللمل

ك
     

ك
     

 32رنا ملطرزال تةملرر
 
              امللمل
ك
     

 

 

 

                                                           بمملرز ره مل رزن  ي رليرزنةةف  ر زن لك ي  ريلاالة ربملالوتم زار

                                                         رزنةةيفةرليرقج رزوتكممل رزنل  طرزنن رتلمحرنهمربمل حةة ر

                  الىرل ملشرتقملا   ر

                                                         لدددديرقجدددد رز حفددددملظرالددددىرل دددد قرزنلددددمل ز ربدددد  رزن ددددمللل  ر دددد رزيأزازتر

                                          زن مللةر  رلختلارقوئكهملرزيأزايةر زن لك ية 

                                                      لدددديرقجدددد رز حفددددملظرالددددىرلكتلدددد ملترهددددؤالءرزن ددددمللل  رزنددددذييرأ لددددةزر

       2231 / 5 / 3           ز خ لةرم  ر

ربهملرزن ئأ  رن  ضمل رزيمتةملأيةرزنة  ةرزنن رتم  
ك
                                              لظ ز
ك
      

رنت هةارميمةرزنل   رزنل  ملليةرتجمل رزن  الارز ل     
ك
                                                   لظ ز
ك
      

ر دد رزنجددمل رقلددملو
ك
               قفلددمل مل
ك
                                     زن ددمللل  ر دد رزنقطددمل رزن ددملورن وددتفملأ رلددير ر       

                                          ف ررام رج ي  رم رتاة رلتةزف  ر ملاجرن  مل  

                 جملءرهذزرزيما ز .
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رزن ملشر رالوتحقمل  رزنقمللةلية رزن   رزوتكممل  رقلامللية را و ر مل    

رل ملشر رنهم ريلتحق رزنقمللةلية رزنلي رزن لك ي   رن لةأل زنتقملا  

رنل   ر  ل هم.
 
              تقملا  ر فقمل
ك
            

ر رزنملأ  رلي رزن لك ية  ر22يلتفي  راممرر رزالقا زع  رزن وةو لي

 .64/2232قمللة راممرليرزنر24 زن  نةربمةجلرزنملأ رر62/51

 
 

 بملننل ةرنلللكرزيأزا :ر -

رر22 رلي
 
رب ال

 
    امللمل

ك
    

ك
رز  املورر22     رت زعى رق  رالى رزنةةف   رناملفة

 
                                   امللمل
ك
    

ز خمللةربملن ق  ر ق ضمل رلةةف رزنفئةرزنثملنثةر لملرفة رزنذييرأ لةزر

ر رل   ربملالوتم زاربمل خ لة رنهم رالريلمح روي ر   رزن مللة ر22زنةةيفة

.
 
 امللمل
ك
     

 

زوتكممل رزن  رزنقمللةليةرالوتحقمل رزن ملشرر  ر مل را ورقلامللية

رج زءر رلي رزنقمللةلية رزنلي ر زالوملتذ  رزن لم   رن لةأل زنتقملا  

أ ةنهمرزلىرلئ رزنت ليمرزن وم  ربقةزل  ر مللةرتجمل اترق طر

رنل   ر  ل هم.
 
              زنلي ريلتحقرنهمرل ملشرتقملا  ر فقمل
ك
                                 

 

.ر32بملننل ةر وملتذ رز جملل ةرزنل  ملليةر -
 
 امللمل
ك
     

 

رزن ملشر رالوتحقمل  رزنقمللةلية رزن   رزوتكممل  رقلامللية را و ر مل    

رل ملشر رنهم ريلتحق رزنقمللةلية رزنلي رزن لك ي   رن لةأل زنتقملا  

رنل   ر  ل هم.
 
              تقملا  ر فقمل
ك
            

رزنملأ  رلي رزن لك ية  ر22ريلتفي  راممرر رزالقا زع  رزن وةو لي

 .64/2232ليرزنقمللة راممرر24 زن  نةربمةجلرزنملأ رر62/51

 

 بملننل ةرنلللكرزالأزا   -

 22رليرر
 
رنلذييربملق  زراملهمرزات ملاز

 
    امللمل

ك
                           

ك
    3/5/2231 

 22رنلذييرأ لةزرز خ لةربتملاي رر
 
                           امللمل
ك
 لملرر13/2/2231    

 م  رالىرق رت زعىرزال املورز خمللةربملن ق .

 

 

ا ورقلاملليةرزوتكممل رزن  رزنقمللةليةرالوتحقمل رزن ملشر  ر مل ر

رج زءر رلي رزنقمللةلية رزنلي ر زالوملتذ  رزن لم   رن لةأل زنتقملا  

أ ةنهمرزلىرلئ رزنت ليمرزن وم  ربقةزل  ر مللةرتجمل اترق طر

رنل   ر  ل هم.
 
              زنلي ريلتحقرنهمرل ملشرتقملا  ر فقمل
ك
                                 

 بملننل ةر وملتذ رز جملل ةرزنل  مللية: -

 32ر 
 
 امللمل
ك
    . 

 

 
 
 ثانيا
 
 .ُ                                             ي  م ربهذزرزنقمللة رفةار ل  ر  رز ج ي  رزن ومية:رر     
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                 الطلووووووووووب موووووووووو  االدارات     : :     و و                                             املائووووووووووة والسادسووووووووووة والعشوووووووووور املائووووووووووة والسادسووووووووووة والعشوووووووووور               املووووووووووادةاملووووووووووادة

                                                      واملؤسسوات العاموة واملشوار   املشوتركة والشور ات املختلطوة الو  

                                                         .... تزو وووود وزارة املاليووووة باملعلومووووات التووووي تملمهووووا عوووو  موجووووودات 

                              الدولة العقار ة وغير العقار ة

 

 

                                                         الدىرجميدعرزالأزازترزن مللددةر زنؤولدملترزن مللددةر زنلدملايعرزنلددا كةر

                                ق دددددخملررزنقدددددمللة رزن دددددملورتا يددددد ر ازا ر                        زنلدددد  ملترزنختلطدددددةر ودددددملا ر

                                                              زنملنيةربملن لةلملترزنن رتملكهملرايرلةجةأزترزن  نةرزن قملاية ر غ  ر

                                                           زن قملايددةربإودددتو ملءرزنتجه دددازترز خمللدددةربدددملنقة رزن لدددك يةر ز ل يدددةر

                                                        ضدددميرلهلدددةرودددتةرققددده رلددديرتدددملاي رلفدددملذرهدددذزرزنقدددمللة ربملالضدددملفةرزلدددىر

                جد  زر غ د رذندكر                                           جهةرزوت ممل رهذ رزنمتلاملتر قدملغليهملر د ر دمل ر

                                                 لددددديرزن لةلدددددملترزننددددد ريجدددددلرز رتحددددد أربم ودددددةوريةددددد اراددددديرلجلدددددسر

                                     زنةاازءرب ملءرالىرزما ز ر اي رزنملنية.

 

                                                     يلتثق رليرق املورهذزرزن يرزن ل يملتر قتحملأزترزن ل يملت.

 

 

 

 

 

 
 

                                                      ز رزنهددددد  رلددددديرهددددددذزرزنددددد يرهددددددةرز ريادددددة رندددددد  ر ازا رزنملنيدددددةرأزتددددددملر

                تمكنهددددددملرلدددددديرأازوددددددةر                                     ل لةلددددددملتر ملللددددددةرادددددديرلةجددددددةأزترزن  نددددددةرزنندددددد ر

                                                     زنةضددد   رزندددملل ر زالمتةدددملأ ربط يقدددةرالميدددةر زضدددحةر نددد رتدددتمكير

رن طيدددددملتر ل لةلدددددملتر زضدددددحةر
ك
                       لددددديرزتخدددددملذرز خطدددددةزترزنئالدددددةر فقدددددمل
ك
                            

         قفملفة.
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                         عدم توجب التعو ض العائلي     : :                                               املائة والسابعة والعشرو املائة والسابعة والعشرو               املادةاملادة

                                                   عنوووووود اسووووووتفادة أفووووووراد عائلووووووة املوظووووووف أو املتقاعوووووود املتوووووووفي موووووو  

                              حصته  م  معاش مورثه  التقاعدي

 

 

                                                         الريتةجددلرزنت ددةيدرزن ددملال را دد رزوددتفملأ رقفدد زأراملالددةرزنةةددارق ر

        تقملا  .                                         زنتقملا رزنتة  رلير ة همرليرل ملشرلةاثهمرزن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                      املنددددملرز رزنت ددددةيدرزن ددددملال ريلددددتحقرالب ددددملءر ب ددددملترزنةةددددارزنددددذيير

ربم دملشر
ك
       نيسرن يهمرأ  ر ملرربهمر بمدملرز رتخةيةدهمر خةديمل
ك
                                           

                                             لةاثهمرزنتقملا  ريت ملمدرلعرل  قرا ور جةأرأ   

 

  ل لك

 

                                                       تدددمرزمادددد ز رهدددذزرزندددد يربملالضدددملفةرزلددددىرتخفيدددارزالا ددددملءرزنملنيدددةرالددددىر ر

        ز خاي ة
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                  الوووووو ي    الوووووو ي    يي          املوووووووظفاملوووووووظف                اسووووووتفادة اسووووووتفادة     : :                                               املائووووووة والثامنووووووة والعشوووووورو املائووووووة والثامنووووووة والعشوووووورو               املووووووادةاملووووووادة

                                                                                                          يباشوووووورو  عملهوووووو  بعوووووود تووووووار   نفوووووواذ هوووووو ا القووووووانو ، عنوووووود انتهوووووواء يباشوووووورو  عملهوووووو  بعوووووود تووووووار   نفوووووواذ هوووووو ا القووووووانو ، عنوووووود انتهوووووواء 

                        ف م  الخدمةف م  الخدمة                                                خدماةه  م  تعو ضات الصر خدماةه  م  تعو ضات الصر 

  

                                              الددىرز حاةلددةر  ددئ رلهلددةر ددئترودد ةزترلدديرتددملاي رلدد  ار

                                                 هذزرزنقمللة رق رتتقد ورلديرلجلدسرزن دةزبربملد   رمدمللة ر

                ناممل رزنليخة ة.

 

ر  رلددير
ك
        ئفددمل
ك
     ر               يلددتفي رزنةةفددة ر ر                دد راددملورق ر ددملر ر    

          قمدد زارهددذ ر ر               املهددمرت دد رتددملاي                          وددلكرزلتمددةزرزنددذييري ملقدد   ر

رلدديرتقدد يمملترمددمللة 
ك
                 زنددملأ ر ةدد ز
ك
                     رضددممل رزنلدديخة ةرا دد ر          

        قم زا .

 

                                           يلدددددددددددتثق رلددددددددددديرق ادددددددددددملورزنفقددددددددددد  رقادددددددددددئ رقودددددددددددملتذ رز جملل دددددددددددةر

                                                 زنتفددد غ  رلدددنهمر زنت ملمددد يير كدددذنكرجميدددعرزنت ملمددد ييرلدددعر

                                                   زيأزازترزن مللدددددددددددةرق ر ددددددددددد رزنت لددددددددددديمرز ومل ددددددددددد  رق رزنثدددددددددددمللة رق ر

                                                زنت ليمرزننه رق رزنتقق ربتملاي رل  ارهذزرزنقمللة .

 

 

 

 

رنلحممليددددةر                        ز رل ظددددمرزندددد   رزنتق لددددةرت 
ك
رلة دددد ز

ك
         تمدددد رلظمللددددمل

ك
      

ك
         

                                            زالجتمملايدددددددددةر  ددددددددد رلقددددددددد ل هملرضدددددددددممل رزنلددددددددديخة ةر زن ظدددددددددملور

                                                  زنتقملادد  ر يدد رياددة رجميددعرزن ددمللل  ر دد رزنقطددملا  رزن ددملور

                                           ز خددددددددملرر ملضدددددددد   رن ظددددددددملورلة دددددددد ريددددددددؤليرنهددددددددمرزنتغطيددددددددةر

ربت دد ي ر
ك
        زنصدحيةر زالجتمملايدةر بملنتدملل ريجدلرزن د ءرتد ايجيمل
ك
                                            

       ملرقكادددددددد ر                                      زنتلدددددددد ي ملترزنختلفددددددددةرلدددددددديرقجدددددددد رتة يدددددددد هملر ج لهدددددددد

       ا زنة.
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                  مموووورر الووووى مموووورر الووووى         2424                        اضووووافة املوووادة اضووووافة املوووادة     : :                                               املائووووة والتاسوووعة والعشوووورو املائووووة والتاسوووعة والعشوووورو               املوووادةاملوووادة

                            )نظووووام التقاعوووود )نظووووام التقاعوووود             72027202  //  44  //    2222            تووووار   تووووار           6161                                        املرسوووووم اإلشووووترا ي رقوووو  املرسوووووم اإلشووووترا ي رقوووو  

    ((                              الصرف م  الخدمةالصرف م  الخدمة    و و 

  

  

      )لظدددملور ر    3151 / 4 /  21      تدددملاي ر ر  62                              يادددمل رزلدددىررزن ودددةورزيقدددا زع رامدددمر

  :            لك ارزنتملنية ر  24                                 زنتقملا ر زنة  رليرز خ لة( رزنملأ ر

ر  رلدديرر دد راددملورق ر ددملر ر   دد رل زاددمل رق اددملورزنددملأ ر
ك
                                                ئفددمل
ك
 ر  22    

              )لظددملورزنتقملادد ر ر    3151 / 4 /  21      تددملاي ر ر  62                       لدديرزن وددةورزيقددا زع رامددمر

رنئلتقمل رزن ملشرزنتقملاد  ر             زنة  رليرز 
ك
رمملبئ

ك
                        خ لة( ري ت  ر قمل

ك
     

ك
                

                                                  ق رت دددةيدرزنةددد  رق رزنخةةدددملتر زنت ةيادددملترزن ةدددةرراليهدددملر

                                      ت  يئتده ر يلدا طرالودتفملأ رقفد زأراملالدةر ر  26 /  22                د رزنقدمللة رامدمر

                                                          زنةةدددا) (رق رزنتقملاددد ) (رق رزنقدددملام) (ربخ لدددةرامللدددةرزنحددد أيير ددد ر

                          ققددةزرق رأ دد ر حلددملبهمرز خددملرر                              زنقددةزل  رزن ايددةرزيجدد زءرق رالريح

ر مل رلةادهرق رلةد ا ربملودتو ملءر
ك
                            للق رنلحقرنهراملتعرزالوتم زارقيمل
ك
                              

(رزندددددذييرنددددددمريتجدددددمل ا زرودددددديرزنثملل دددددةرالدددددد  ر
ك
رقورقلمل ددددددمل

ك
                                    ز  الأر)ذ دددددةاز

ك
         

ك
            

                                                    يةمددددددددارلدددددددد  ر ملفددددددددةرز حقددددددددة رزنقملبلددددددددةرنئلتقددددددددمل رزنخملنفددددددددةرنهددددددددذ ر

                                                       زنلددد  طربتددددملاي رلفددددملذرهددددذزرزنقددددمللة رالددددىرق رتحدددد أرزمنيددددةربمةجددددلر

 .                        م زارية اراير اي رزنملنية
 

 

 

 

رلددير طددةرز حاةلددةرزنل  ملليددةرزالمتةددملأيةر زنملنيددةرن مل جددةر     زلطئمدد
ك
                                                   مل
ك
 

                                                         ملنددددةرزنيجددددارزنددددملل ر قغددددئ ر ملفددددةرقبددددةزبرهدددد ارزنددددمل رزن ددددملو ر قلددددئ ر

  .      زنفلملأ

                                                           بمدددملرق رلفقدددةرزن ملقدددملترزنتقملا يدددةرهددد رلددديربددد  رز الدددىر ددد رزنةزالدددةر

                                                        زن مللددة رفادددمل رالربددد رلددديرزماددد ز رللددد   رمدددمللة رية ددد رزنت مللددد رلدددعر

ر             هدددددذ رزن فقدددددةربددددد 
ك
ر امليدددددمل

ك
رل طقيدددددمل

ك
  ر ملفدددددةرزندددددةزا   ر يادددددعرت ظيمدددددمل

ك
       

ك
       

ك
                           

                                                  نتح ي رقد  طرزالودتحقمل ر  لدلرزالودتفملأ ربمدملريادميرلةدلحةر

 .            ملفةرز ا ز 

   لددددير ر  24                                                  م ددد رزنتطدددد  رقلدددىرز ودددد ملبرزنةج دددةرنت دددد ي رق ادددملورزنددددملأ ر

                                                         لظددددملورزنتقملادددد  رالربدددد رلدددديرقنقددددملءرزناددددةءرالددددىرزنةزمددددعرز حددددملل رزنددددذ ر

 .               تحكمهرهذ رزنملأ 

                                             تت لدددددددقربحقدددددددة رقفددددددد زأراملالدددددددةرزنةةدددددددا/ رق رزنتقملاددددددد / ر ر  24      زندددددددملأ ر

                                                       زنتدددة  ر زندددذييريحدددقرنهدددمرزالودددتفملأ رلددديرزن دددملشرزنتقملاددد   ر نقددد ر

روةزءرا  رزن وةورزالقا زع رامدمر
ك
                              تمرت  يلهملرل زاز
ك
       ودةزءر ر  21 /   331                

                     دد رلحمل نددةرلدديرزنلدددا  ر ر  51 /  62                               ا دد رزن وددةورزالقددا زع رز حددملل رامددمر

                             مربحملجدددةرقلدددىرذندددكرلددديرجهدددةر ن ددد ور                          نتدددأل  رزنلدددملا  رزنملنيدددةرنددديرهددد

 .                           ه ارزنمل رزن ملورليرجهةرق    

                                                         بمليضددملفةرقلددىرق رميمددةرلفقدددةرزن ملقددملترزنتقملا يددةرزيجمملنيددةرتأ دددذر

       ا 
ك
 ز
ك
رليرلةزالةرزن  نةرزن مللة ر ز رزنلتق  رزنق يلرالريل  ر ر 

ك
                                                    ك   ز
ك
     

                                                      قالرنل مدددةرزنادددط أرنهدددذ رزن فقدددةرلددديرجهدددة ر الاأيدددملأرضدددغ رزن مددد ر

                                                 يددةرالروديمملر دد رلددملريت لدقربايددملأ رقادد زأرزنتقملادد يير              الدىرزندد زا  رزن
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                                                     يلددددق رز حددددقرزنقملبدددد رنئلتقددددمل رزنددددذ ةارقاددددئ رادددديرزنددددا جر دددد ر ددددمل ر

رت دددددد ر فددددددمل رلةا تدددددده ركمددددددملريلددددددق رهددددددذزرز حددددددقراددددددير
ك
                                       ا زجددددددهرلجدددددد أز
ك
           

                                                       زنا جدددددةرزننددددد رتا جددددد رت ددددد ر فدددددمل رلةاثهدددددملر قايددددد ترقلدددددىر مللتدددددهرت ددددد ر

                                                       ائمهدددددملرق رت للهدددددمل ر  ددددد رلدددددملريت لدددددقربأ نئدددددكرزنلدددددتفي ييرلددددديرز حدددددقر

                                                 نئلتقدددددمل رزندددددذ ةارقادددددئ ربتدددددملاي رلفدددددملذرهدددددذزرزنقدددددمللة رفيقدددددار ر      زنقملبددددد 

 .                                               ل  رهذزرز حقرت  رل  ارو ةرالىرلفملذرهذزرزنقمللة  

 

                                                          دددد ر ددددمل رزلفدددد زأرزن  ددددملترزن ملابددددملترزن زقدددد زترزنلددددةزت رتجددددمل ا روددددير

                                                        ز خملللدددةر زن لددد ييرق رزنطلقدددملترق رز ازلددد ربملالودددتفملأ رلددديرز حدددقر

                            لىرليرهذزرزنقدمللة  ر زنلدةزت ر                                    زنقملب رنئلتقمل رزنذ ةار  رزنفق  رز   

                                                     تتدددددةف رفددددديهيرقددددد  طرزالودددددتحقمل رزندددددذ ةا ر ددددد رهدددددذزرزنقدددددمللة ر تلدددددكر

          لدددديرزن وددددةور ر  24                                        زن ةددددةرراليهددددملر دددد رزنفقدددد  رز خملللددددةرلدددديرزنددددملأ ر

 ر                        رفيةددد  رنهددديرل لدددصريدددةزا      3151 / 4 /  21      تدددملاي ر ر  62             زالقدددا زع رامدددمر

                              ر مل ر ملل رلمل  ةرز حقرزب ةر                        ليرقجمملل رميمةرهذزرز حقر  %ر  22

                                                 قلملر د ر دمل ر دمل راد أرزن  دملترزنلدتحقملترز نتد  رفيلدتحقر ر        ي   

    الىر  %ر  22                                   % ر   ر مل ركير ئ ةرفيلتحقرنا رلنهير  12         نا رلنهير

ُ                                                 ُيددددد فعر مللددددد رزن دددددملشر ددددد ر دددددمل رتجدددددمل اراددددد أرزن  دددددملترزنلدددددتحقملتر   ق ر

رنددددملر اأر
ك
        زنثئ ددددة رالددددىرز رالريقدددد رزن ددددملشر جميددددعرزنلددددتحقملتر فقددددمل
ك
                                              

 .                   زن مة ربهر  ر  ر    ر                           ايرز ح رز أ ؤرزن وم رن جةا  ر     قائ ر

 

                                                        تحدد أربآنيدددةرتةددد اراددير ايددد رزنملنيدددةرقلددة ر قجددد زءزترتددد ميقر ملفدددةر

                                                      ز حددملالترزنخملنفدددةر  ادددملورهددذزرزنقدددمللة  رالدددىرق ري فددؤرلددديرلةجدددلر

                                                      أفدددددعرزنفةزاددددد رزنقمللةليدددددةرالدددددىرز حقدددددة رزنلدددددا أ رلددددديريتقددددد ور دددددئ ر

 .                                                    وتةرققه رتل رتملاي رلفملذرهذزرزنقمللة ربطللرنتلةيةر ض ه

                                                         زنتددةف  ر بملنتددملل رزاتفددمل رقادد زأرل ددمللئترقاددملأ رزنتخةدديي ر هددذزر

 .                                      لتيجةرا ي يةرنلتق وربملنليرليرجهةرق    

                                                     بمليضددددددددملفةرقلددددددددىرق رلفقددددددددةرزنتقملادددددددد رزن مللددددددددةرتلددددددددتم ربمليضددددددددملفةرقلددددددددىر

   ر                                                   زن ملقدددددددملترزنتقملا يدددددددةرز خمللدددددددةربدددددددملنةةف  ر زنتقملاددددددد يي رز وددددددد  

                                                         زنح اييرليرزنهجة رزيو زايليةر قف زأراملائاهمرليرت  همركمملر

      تدددملاي ر ر  22                                                زنلدددتفي ييرزنحددد أيير ددد رزندددملأ رز  لدددىرلددديرزنقدددمللة رامدددمر

                                        قفدددددددددد زأراددددددددددملائاهمرلدددددددددديرت دددددددددد هم ر اددددددددددملائترزنقاددددددددددمل ر ر    3126 / 1 /  22

                                                      زنلدددده زء.ر  ددددة رق رهددددذ رزن فقددددةرتةدددد ار فددددقرتنلدددديلرلددددملل ر ز دددد  ر

                 يجددددددددلرق ريطددددددددمل ر ملفددددددددةر ر  24     نددددددددملأ ر                             بملنتددددددددملل رفددددددددمل رق رت دددددددد ي ريطددددددددمل رز

                                                       زالف مددددددملءرزنحدددددد أييرقاددددددئ رتغيددددددةرقاوددددددملءرزنلددددددمل ز ر دددددد رزنت مللدددددد ربدددددد  ر

                                                          زنل  مللي  رليرجهدة ر زنلدمل ز ر د رتحمد رقا دملءرتخفديدرزنالفدةرلدير

 .         جهةر مللية

 ر  24                                                     لدددددددديرزن مل يدددددددددةرزنقمللةليدددددددددة رق دددددددددملاتر الرتدددددددداز رتث ددددددددد رق ادددددددددملورزندددددددددملأ ر

               رقأتر دددددد رزغلددددددلر                                         زنددددددذ ةا رزن  يدددددد رلدددددديرزالنت ملوددددددملترزنقمللةليددددددةرزنندددددد

                                                           ز  يددددمل رقلددددىرت دددد أرزمازءرزالوتلددددملايةرتلددددأنهملر قلددددىرادددد ورزنلددددمل ز ر دددد ر

 .                        زنتط يقرب  ررازءرلت ملماة

                              زنلدددددددملبقةرتت دددددددملا رلدددددددعرق ادددددددملورزندددددددملأ ر ر  24                     بمليضدددددددملفةرقلدددددددىرق رزندددددددملأ ر

                   زنددملأ رزنثملليددةرلددير ر    3126 / 1 /  22      تددملاي ر ر  22                       زنثملنثددةرلدديرزنقددمللة رامددمر

 .    2232 /   212            زنقمللة راممر

 :                               أل  رزنتةزا رب  ر ئترلتطل ملتره              نذنك ر  غيةرت

 .                                            زنلمل ز ر  رزنت ملل رب  رقف زأرزن ملائترزنختلفة -

 .                                          تقلييرميمةرلفقةرزن ملقملترزنتقملا يةرزيجمملنية -

 .                     تخفيدرللتة رضغ رزن م  -
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 ر  24                                                   ز رللددد   رزنقدددمللة رزنددد زهيرهدددةرلددديريادددمل رزلدددىرز ادددملورزندددملأ ر

             ر زنةددد  رلدددير            )لظدددملورزنتقملاددد ر  51 /  62                       لددديرزن ودددةورزالقدددا زع رامدددمر

                                                          ز خ لدة( ربحيد رالرتدداز رز ادملورزندملأ رزنددذ ةا رودملايةرزنف دة ربمددملر

 .                              الريخملنارزال املورز ج ي  رزنقا  ة

            ربحيدد ريددتمر  24                                          فددتمرقجدد زءرت دد ي رقومل دد  ر جددةه  ر  اددملورزنددملأ ر

                                                        زنتة يددد ربددد  ر ملفدددةرزنلددددتفي ييرلددديرلفقدددةرزن ملقدددملترزنتقملا يددددةرق ر

                       ت مللد رلدعرقفد زأرزن دملائتر                                زنخةةملتر زنت ةياملت ركمدملرتة يد رزن

                                                    بم دددددملي  رلة ددددد  رتلددددده رامددددد رزنددددد زا  رزنختةدددددةر تقلددددديرزن فقدددددملتر

 .                                 زن مللةركمملرتله رقلةارقاحملبرزن ئمة

                                                         كمددددملرتددددمركم دددد قرق لدددد رتفلدددد  رل يددددملارزن مدددد رزنددددأجةار  ملفددددةرزنفدددد أزتر

                                                           زنختلفدةرزنند ر اأتر د رلديرزندملأ رزنلدملبقر زنند رق دملاترزن  يد رلددير

                                     مدد رزنددأجةاربددملنفهةورزنةزوددعرق رزنادديق ر                      زالنت ملوددملتربدد  رتفلدد  رزن

رالدددددىرز ريدددددتمرتح يددددد ر ملفدددددةر
ك
                       بحيددددد ريؤ دددددذربدددددملنفهةورزنةزودددددعرل ددددد ايمل
ك
                               

                                                   زنددددددد ز ي رذزترادددددددملتعرزالودددددددتم زارزنلدددددددق رنلحدددددددقرز رغ ددددددد رزنلدددددددقطةر

 .                              بمةجلرم زارية اراير اي رزنملنية

                                                          دد رلددملريت لددقربددملنا جرفيلددق ر قددهربهددذ رز حقددة رزنقملبلددةرنئلتقددمل ر

 ر كدددذنكرزاللددد ربملننلددد ةرنلا جدددةرزننددد رتادددا جر                بمجددد أرتا جدددهرلجددد أ
ك
                                       ز
ك
 

ر ن ر نةرقاي ترزلىر مللةرلةاثهملرت  رائمهملرز رت للهمل ر تمر
ك
                                                        لج أز
ك
     

                                                      تح يددد رلهلددددةرودددد ةربملننلدددد ةرنلحددددملالترز حملنيددددةرزنلددددتفي  رلدددديرهددددذ ر

                                                       ز حقددددة رزنقملبلددددةرنئلتقددددمل  ربحيدددد ريةمددددارلدددد فهملرت دددد رزل هددددملءرهددددذ ر

 .     زنهلة
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                      لددددددددددددملترزنقمللدددددددددددد   رلدددددددددددديرزن ددددددددددددملشر                           ويلددددددددددددتفي رز  الأرزنددددددددددددذ ةارقورزي 

                                                     زنتقملادد  رق رزنخةةدددملتر زنت ةياددملتر نددد ر نددةر دددمل رندد يهمرأ ددد ر

 .              حلملبهمرز خملر

                                                      تددددمر دددد رللددددالةرزن  ددددملترزن ملابددددملترزنلددددةزت رتجددددمل ا رودددديرز خملللددددةر

                                                      زن ل يير زن  ملترزنطلقملتر ز ازل رلدير دئ رز ادملاهيرنلد طر

    بهير ر                                                   ا ورلمملاوةرزن م رزنأجةاركمملرزالوتم زاربملنل  طرز خمللة

                                تةويعرتط يقهملرنتلدم رزنلدتفي زتر ر  24                      زن ةةرراليهملر  رزنملأ ر

رنلقددددمللة رامدددددمر
ك
             لدددديرلخةةددددملتر ت ةيادددددملتر فقددددمل
ك
          ركمددددملرتدددددمر  26 /  22                       

                                                     تخفدددديدر لدددد ةرزوددددتفملأاهيرلدددديرز حقددددة رزنقملبلددددةرنئلتقددددمل ربحدددد  أر

                                                    %ر  ر مل ركيرزنلتفي زترزنة ي زترق رر رقنيهيرهذزرز حقر  62  ز 

                            لدديرزن ملالددة رالددىرق رالريقدد راددير                              ت د رق رتلددملاكيربددهرلددعرقفدد زأرق د ر

                                                        ز ح رز أ دؤرزن ودم رن جدةا ر هدذزرزنت د ي روديطمل ر ملفدةرز حدملالتر

 .                  زنلملبقةر زنلتق لية

                                                            رلملريت لقربمل حقة رزنن ر ملل رتة  رنلملتفي يير فقرق املور

                                                    زنلملبقة رفمل رلظملورزنةةف  ر  رزنملأ رزنثملليةرل هرق ض ر ر  24      زنملأ ر

ر                         تلدددا رلددد يحرزلدددهرالرتةجددد رقيدددةر
ك
  قدددة رلكتلددد ةرنلمةةدددارزودددت ملأز
ك
                          

 .                                        املورلظملورزنةةف  رق رز لظمةرزنلحقةربه

                                                         بمدددملرق رلظدددملورزنتقملاددد ري ت ددد رلددديرز لظمدددةرزنلحقدددةرب ظدددملورزندددةةف  ر

                                                      ةلدددددهريددددد ظمرقلدددددةارزنةةدددددارت ددددد رق ملنتدددددهرالدددددىرزنتقملاددددد  رفدددددئريادددددة ر

                                                           بملنتددددملل رنلمتقملادددد رق رنلملددددتفي ييرلدددديرقفدددد زأراملالتددددهرلدددديرت دددد  رقيددددةر

                                          ة ر الددىرهددذزرز وددملارودديتمرل مل جددةرقلددةارز حددملالتر           قددة رلكتلدد 

                                                        زنخملنفةرلير ئ ررنيةرتح أرقلة رزنت ميقرفيهدملرتةد ارادير ايد ر

 .      زنملنية
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                   موو  املرسوووم االشووترا ي     64            تعووديل املووادة     : :             ثالثووو  ثالثووو                    املائووة والاملائووة وال              املووادةاملووادة 

     7202 / 4 /  22      تار       02 /  61    رق  

 

      تددددددددددددملاي ر ر  51 /  62                       لدددددددددددديرزن وددددددددددددةورزالقددددددددددددا زع رامددددددددددددمر ر  64           ت دددددددددددد  رزنددددددددددددملأ ر

                   بحي رتة حركمملريل : ر    3151 / 4 /  21

 

ر  رلددددديرر ددددد راددددملورق ر دددددملر ريم دددددعرز جمددددعربدددددأ رقدددددا رلدددددير
ك
                                              ئفددددمل
ك
    

  الر ر                                               ز قددددددامل ربدددددد  رزن ددددددملشرزنتقملادددددد  رق رزنخةةددددددملتر زنت ةياددددددملت

       ب  : ر  26 /  22                                     ويمملرتلكرزن ةةرراليهملر  رزنقمللة راممر

             ل ملشرتقملا  . -

            ل ملشرزاتئ . -

ر مل رلةاهمل. -
ك
           لخةةملتر ت ةياملترقيمل
ك
                    

                                              ازتددددددددددددلرق رت ددددددددددددةيدرق رقجدددددددددددد رلةدددددددددددد   رلددددددددددددير اي ددددددددددددةرزن  نددددددددددددةرق ر -

                            زنؤولملترزن مللةرق رزن ل يملت.

 

                                                          دد ر ددمل رزوددتحقمل رق رب دد رلدديرزن  ددةأرقاددئ ربمليضددملفةرزلددىرزن ددملشر

                  ية  رزن   رز الى.         زنتقملا  ر

 

 

 ر  21 /   332                                              يم ددددددعرلظددددددملورزنددددددةةف  رزنةددددددملأاربملن وددددددةورزالقددددددا زع رامددددددمر

 .                ز جمعرب  رازت   

                                        زنتقملادددد ر زنةددد  رلدددديرز خ لدددةرزنةددددملأاربملن وددددةور              كمدددملريم ددددعرلظدددملور

                      ل ددددددهرز جمددددددعربدددددد  رق رل ددددددملشر ر  64          دددددد رزنددددددملأ ر ر  51 /  62             زالقددددددا زع رامددددددمر

 .                                            تقملا  ر ق رازتلرق رت ةيدرق رقج رقه  رق ريةل 

                                                      بددددددددملن غمرلددددددددير ضددددددددة رزن ةدددددددد  رزنقددددددددمللةلي  رقالرق رزنتط يددددددددقرزاادددددددد ز ر

                                                        زن  يدددد رلدددديرزنتددددأ يئتر زنتفلدددد  زترزنندددد رزبت دددد ترادددديرليددددةرزنلددددا  ر

                                                نتجهددددةرتلددددا ر زضدددد رزلددددىرادددد ورزوددددتفملأ رق ر ددددخيرلدددديرأ لدددد  ر ز

 .                                    ية فمل رلير اي ةرزن  نةر  رزنةم راي ه

                                                      يددددد رق رزن دددددملشرزنتقملاددددد  رنلقدددددة رزن لدددددك يةر ز ل يدددددةريلدددددتم ر

                         الىرقوملارزن ملشر لتممملته 

رنلتددأ يئتر زنتفلدد  زتر
ك
                     نددذنكرزتددؤرللدد   رزنقددمللة رهددذزرنياددعر دد ز
ك
                                   

                       لظدددددملورزنتقملاددددد  ربحيددددد رتحددددد ر   لدددددير ر  64                       زننددددد رقاطيددددد ر  ادددددملورزندددددملأ ر

ر  رلددديرلغددددملي ر
ك
             لحلهدددملرلدددملأ رتم ددددعربدددأ رقددددا رلددديرز قدددامل ر  ئفددددمل
ك
                                       

                                                  ادددددملورق ر ددددددملررز جمددددددعربدددددد  رل ددددددملشرتقملاددددد  ربمددددددملر دددددد رذنددددددكرزن ددددددملشر

                                                 زنتقملاددددددددد  رز خدددددددددملرربدددددددددملنقة رزن لدددددددددك يةر ز ل يدددددددددةرق رلخةةدددددددددملتر

 ر  26 /  22                                                 ت ةياددملترالرودديمملرتلددكرزن ةددةرراليهددملر دد رزنقددمللة رامدددمر

                                  ق رل ددملشرزاددتئ رق رق رازتددلرق رت ددةيدر ر                      بدد  رل ددملشرتقملادد  رر دد  

                                                      ق رقجدد رلق ددة رلدديرزن  نددةرق رلدديرزنؤولددملترزن مللددةرالددىرز ددتئ ر

                                                           قلةزاهدددملرالودددديمملرز جملل ددددةرزنل  ملليددددةر زن لدددد يملت رق ر ندددد ربدددد  رل ددددملشر

                                                 تقملادددددد  ر لخةةددددددملتر ت ةياددددددملترقيددددددملر ددددددمل رلةاهددددددمل ربحيدددددد رتددددددؤ  ر
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                                                  يلدددددتثق رلددددديرتط يدددددقرهدددددذزرزنددددد ير ملندددددةرز جمدددددعر ددددد رلدددددملر دددددير ملندددددةر

      تددملاي ر ر   322               لديرزنقددمللة رامدمر ر  14                              زنلدهملأ رزن ةدةرراليهددملر د رزنددملأ ر

                                                  ركمددملريلددتثق رلدديرز  اددملورزنددةزاأ رقاددئ رقفدد زأرزنهيئددةر    3151 / 1 /  34

                                                         زنت ليميدددددددةر ددددددد رز جملل دددددددةرزنل  ملليدددددددةرزن  هيدددددددةر ددددددد لملاهمر دددددددئ رزن دددددددملور

                                                       ر ذندددكراددديرزنفاددد  رزنةزم دددةرلدددملربددد  رقل هدددملءر ددد لملاهمر تدددملاي ر      ز جدددمللع

ر  ادددددددملورزندددددددملأ ر
ك
             قجددددددد زءرزيلتحمللدددددددملتر قلددددددد زارزن تدددددددملاجر فقدددددددمل
ك
   لدددددددير ر  66                                   

  .    2222 /   112            زنقمللة راممر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر                                                   جددةرهددذزرزنت دد ي رقلددىرقفددملأ رزنتقملادد ييرلدديرأ دد ر ز دد ريةدد     لتي

                                                          لددير اي ددةرزن  نددةرق رزنؤولددملترزن مللددةرق رزن لدد يملت ر كددذنكرز لدد ر

                                                       بملننلدددد ةر فدددد زأرزنلددددلطملترزن مللددددةرلدددديراةوددددملءرز جمهةايددددةر اةوددددملءر

                                                    ز حاةلدددددددةر اةودددددددملءرلجلدددددددسرزن دددددددةزبر زن دددددددةزبر نددددددد ر ندددددددةر دددددددمللةزرلدددددددير

.ر  دددددددددددد ر دددددددددددددمل رزوددددددددددددتحقمل رل ددددددددددددملشرتقملاددددددددددددد  رق ر
 
                                 زنتقملادددددددددددد ييرقياددددددددددددمل
 
              

               يهدددملر ددد رزنقدددمللة ر                                    لخةةدددملتر ت ةيادددملترالروددديمملرتلدددكرزن ةدددةررال

                                          بمليضدددددددملفةرقلدددددددىرلدددددددملرتدددددددمرت ددددددد زأ رلددددددديرقلدددددددةز رزنددددددد ز ي ر ر  26 /  22    امدددددددمر

 .                        زنذ ةا رقائ رفية  رز الى

                                                      تددددمرزوددددتو ملءر ملنددددةرز جمددددعربدددد  رزن ددددملشرزنتقملادددد  رق رزنخةةددددملتر

ر دددددمل رلةاهدددددملر بددددد  رزن دددددملشرزنتقملاددددد  رزن دددددملتجرادددددير
ك
                                          زنت ةيادددددملترقيدددددمل
ك
              

          ة رزنددددد فمل ر      لددددديرمدددددملل ر  14                                    ملندددددةرزنلدددددهملأ رزن ةدددددةرراليهدددددملر ددددد رزندددددملأ ر

      تدددددددددددددددددملاي ر ر  51 /   322                                   زنددددددددددددددددةاق رزنةدددددددددددددددددملأاربملن ودددددددددددددددددةورزالقددددددددددددددددا زع رامدددددددددددددددددمر

34  / 1 / 3151    . 

 جدول املقارنة

        الجديدة    64      املادة         السابقة    64      املادة 

                 الريجدددددددددددددةارز جمدددددددددددددعربددددددددددددد  ر

                 ل دددددددددددددددددددملشر ز رازتدددددددددددددددددددلرز ر

                  ت دددددةيدرق رزجددددد رقدددددده  ر

                ز ريدددددددددددددددددةل ريددددددددددددددددد فعرلدددددددددددددددددير

                    اي ددددددةرزن  ندددددددةر يةمدددددددار

               لددددددددددد  رزن دددددددددددملشرايلدددددددددددةر

               جدددددددددددددددددددةأرلدددددددددددددددددددمل  هر ددددددددددددددددددد ر

          زنةةيفةر.

 
ك
  ئفمل
ك
                        رليرر  راملورق ر ملر ر ر    

                      يم ددددددددددددددعرز جمددددددددددددددعربددددددددددددددأ رقددددددددددددددا رلددددددددددددددير

                             ز قدددامل ربددد  رزن دددملشرزنتقملاددد  رق ر

                          زنخةةملتر زنت ةيادملترالروديمملر

                            تلدددددكرزن ةدددددةرراليهدددددملر ددددد رزنقدددددمللة ر

       ب  : ر  26 /  22    اممر
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        الجديدة    64      املادة         السابقة    64      املادة 

            ل ملشرتقملا   - 

           ل ملشرزاتئ  -

ر -
ك
 لخةةددددددددددملتر ت ةيادددددددددددملترقيدددددددددددمل
ك
                   

           مل رلةاهمل

           ةيدرق رقجدددددددددددددددددددد ر          ازتددددددددددددددددددددلرق رت دددددددددددددددددددد -

                         لةدد   رلددير اي ددةرزن  نددةرق ر

                           زنؤولملترزن مللةرق رزن ل يملت

                         ددددددد ر دددددددمل رزودددددددتحقمل رق رب ددددددد ر

                           لدديرزن  ددةأرقاددئ ربمليضددملفةرزلددىر

                    زن دددددددددددددملشرزنتقملاددددددددددددد  ريةدددددددددددددد  ر

             زن   رز الى.

 

                         يلددددتثق رلدددديرتط يددددقرهددددذزرزندددد ير

                          ملنددددةرز جمددددعر دددد رلددددملر ددددير ملنددددةر

                        زنلددددددددددهملأ رزن ةدددددددددددةرراليهددددددددددملر ددددددددددد ر

 ر   322               لدديرزنقددمللة رامددمر ر  14      زنددملأ ر

  .    3151 / 1 /  34      تملاي ر

  



  18/1/2022نهائي    

219 

 األسباب املوجبة

 20222022  للتعديالت املقترحة على النصوص القانونية في مشروع موازنة العام

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

 

 

 

  :    3151 /   322                       ليرزن وةورزالقا زع راممر ر  66         ليرزنملأ ر ر 2      زن   ر

 

 

              ال تيددملارت دد رز ر                                             تجدد  رزنا ميددةرزلددىرات ددةرازادد رز رلقدد ورز راميدد ربمل ر- 2

                                                      ياددة رزن  دد رمدد رزليدد  ر مددسرودد ةزترالددىرزالمدد ر دد رزن ت ددةرزنندد ر

                 ه رأ نهملرل ملق  .

    66         مووو  املوووادة    2            تعوووديل البنووود : : املائوووة والحاديوووة والثالثوووو  املائوووة والحاديوووة والثالثوووو    املوووادةاملوووادة

  ر    7202 /   702                       م  املرسوم االشترا ي رق  

 

 

                       لدددددددددددديرزن وددددددددددددةورزالقددددددددددددا زع رامددددددددددددمر ر  66         لدددددددددددديرزنددددددددددددملأ ر ر 2           ي دددددددددددد  رزن  دددددددددددد ر

        مملريل :           بحي رية حرك ر    3151 /   322

 

                                                           تجدد  رزنا ميددةرزلددىرات ددةرازادد رق رلقدد ورق راميدد ربملال تيددملارت دد رق ر ر- 2

                                                      ياددة رزن  دد رمدد رقليدد  ر مددسرودد ةزترالددىرزالمدد ر دد رزن ت ددةرزنندد ر

                  ه رأ نهملرل ملق   ر

 

                   اميددددد  ر يدددددتمرزنتخفددددديدر ر   322                               يحددددد أرزن ددددد أرز م ددددد  رنل مددددد زءربددددددر

      ود ةزتر ر   ثوال                                              زنت ايج رنلةلة رقلىرهذزرزن ممر دئ رلد  رقمةدملهملر

                                                           لددددير ددددئ رزي ملنددددةرقلددددىرزنتقملادددد ر يم ددددعرزنا ميددددةرنهددددذ رزن ت ددددةرقذزرنددددمر

                    تتةزف رل زكارقملغ  .

  ر

 

 

 

 

 

 
 

                   اميد  ر بمدملرقلدهريجدلر ر   622                                  بمملرق را ي رزن م زءرقلد حريتجدمل ارز 

                                                   ق رياة ره مل رهياليةر زضحةر ا زأرزنا ملطرلير  رات ة 

 

    جةأر                                                        تمرزا زأرهذزرزن يرليرزج رزن  ءربم عرزنا ميةرزالر  ر مل ر  

             ل زكارقملغ  .
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                     تسووووووووديد املصووووووووارف للودائوووووووو      : :                                                 املائووووووووة والثانيووووووووة والثالثووووووووو  املائووووووووة والثانيووووووووة والثالثووووووووو                املووووووووادةاملووووووووادة 

 م  تار 
 
        الجديدة بالعملة األجننية التي تودع لديها اعتبارا
 
          نشر                                                

                                                   ه ا القانو  بالطر قة عينها ورف  قيمة الضمانة عليها

 

 

لدددددداورزنةددددددملا ربتلدددددد ي رزنةأزيددددددعرز ج يدددددد  ر
ُ
ر  رلدددددديرر دددددد  رت

ك
                                   ئفددددددمل

ُ
             

ك
    

رن يهملرق رلير ئ رتحةيئتر
ك
                        بملن ملةرز ج بيةرزنن ريتمرقي زاهملرلق ز
ك
                                     

رلدددديرتددددملاي ر لدددد رهددددذزرزنقددددمللة ربملنط يقددددةر
ك
                                   لةدددد فيةر ملاجيددددةرزات ددددملاز
ك
                     

رالىراللرلمل لرزن ئمة.                  اينهملرزنن رق أا رن            ك                      يهمل رب ملءك

 

    قندددار ر  22                                                     ت فدددعرميمدددةرزنادددممللةرالدددىرزنةأزيدددعرزنلدددملارقنيهدددملرقادددئ رقلدددىر

                                           أ الارقل    رق رلملري ملأنهملربملن مئترز ج بية.

 

                                                     تح أرأمملاقرتط يقرهذ رزنملأ ربق زارلير ملكمرلة  رن  مل .

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                            ليرقج رزوتقطملبر أزيعرج ي  ربملن ملةرز ج بية 

 

                 ما ز رهذ رزنملأ .    تمرز
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                                                  اإلجوووازة ل حموموووة تحديووود سوووعر اإلجوووازة ل حموموووة تحديووود سوووعر     : :                                                 املائوووة والثالثوووة والثالثوووو  املائوووة والثالثوووة والثالثوووو                املوووادةاملوووادة 

                اسووتيفاء اسووتيفاء                                                                                                   تحو وول للعمووالت األجننيووة إلووى الليوورة اللبنانيووة موو  أجوول تحو وول للعمووالت األجننيووة إلووى الليوورة اللبنانيووة موو  أجوول 

                               الضرائب والرسومالضرائب والرسوم

 

ر  رلدددددددددددديرر دددددددددددد ر ر نغمليددددددددددددملترفدددددددددددد  ر زوددددددددددددتيفملءرزنادددددددددددد زالر
ك
                                           ئفددددددددددددمل
ك
    

                                                            زن ودةو ريمكديرنلحاةلدةرق رنددةاي رزنملنيدةربتفدةيدرلنهدمل رق رتحدد أر

                           و  رتحةي رنل مئترز ج بية.ر

 

                                                    تحددددد أرأمدددددملاقرتط يدددددقرهدددددذ رزندددددملأ  را ددددد رزيمتادددددملء ربمةجدددددلرمددددد زار

                     ية اراير اي رزنملنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ك
 لظ ز
ك
                                               نلتقخمرزنك   رزنذ ري مل  رل هرزيمتةملأرزنل  مل    ر    

رنت هةارميمةرزن ملةرزنل  ملليةرلقملب رزن مئترز ج بية 
ك
                                                    لظ ز
ك
      

                                                             ي رقلهرليرغ  رز جملاارزيودتم زار د رقودتيفملءرزناد زالر زن ودةور

                                                       الددددددىرزييدددددد زأزتر ز ابددددددمل رزنندددددد رتتحقددددددقرت ملددددددةرقج بيددددددة ر الددددددىرمدددددديمر

                               ملن ملدةرز ج بيدة رالدىرقودملارقود ملار                          زنلا يملترزنلتةاأ رزنح أ رب

       3225                                     تحةيلهملرقلىرزنل   رزنل  ملليةر فقرو  ر

ر حملجددددةرز خاي ددددةرزنل  ملليددددةرقلددددىر زاأزترنةزجهددددةرزنيجددددارزنددددذ ر
ك
                                                       لظدددد ز
ك
     

           ت مل  رل ه 

                 جملءرهذزرزيما ز .      نذنك ر
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                              :رلةزالةرزنهيئةر لظمللهملرزنملل   21      زنملأ ر

 

                                                       تتمتدددعرزنهيئدددةربملالودددتقئ رزيأزا ر زندددملل ر تخادددعرن مملبدددةرأيدددةز ر ر-  قر

 .              زنحملو ةرزنئ قة

                                                ياددددة رنلهيئددددةرللددددملهمةرلملنيددددةروددددد ةيةر مللددددةرتدددد اجر دددد رفةددددد ر ر-  بر

           تاددددددة ر ملفيددددددةر               لجلددددددسرزنددددددةاازءر   ر            لةزالددددددةرااملوددددددة             ددددددملررضددددددميربددددددملبر

 .                         نتغطيةرلةملايفهملر  لملاملاهمل

                                                           ت دد رزنهيئددةرللددد   رزنةزالددةر ي ودددلهراايلددهملرقلددىر ايددد رزنملنيددةرضدددمير

 .                                                       زنهلةر فقملرن لة رزن ةةرراليهملر  رممللة رزنحملو ةرزن مةلية

                                               يلحدددددارلدددددديرضددددددميرلةزالددددددةرزنهيئددددددةرب دددددد ر ددددددملرربملنلج ددددددةريغطدددددد ر ر-  جر

 .     نهيئة                                            تلا ر مل رجميعرق لط هملر الريق رايرا عرلةزالةرز

                                               يفتحرنلهيئةر لملبر ملررن  رلةد  رن  دمل رضدمير لدملبملتر ر-  أر

                                                           ز خاي دددة ر يتدددةلىرااددديسرزنهيئدددةراقددد رلفقملاهدددملر ل زم دددةراقددد هملر فقدددملر

                                                        ن لددة رزن ةدددةرراليهددملر ددد رمددمللة رزنحملوددد ةرزن مةليددة.ر  ددد رنهمليدددةر

                                                     زنلددددددد ةرزنملنيددددددددة ري وددددددد رجدددددددد   ربملالاتمدددددددملأزترزنةدددددددد  فةرقلددددددددىر ازا ر

                               هيئدددة ر تط دددقر ددد رقدددأ رهدددذ رز جددد ز  ر                       زنملنيدددةرلةددد مةرلددديرااددديسرزن

 .                            ق املورممللة رزنحملو ةرزن مةلية

                                                  تخادددددعر لدددددملبملترزنهيئدددددةرن ظدددددملورزنتددددد ميقرزنددددد ز ل ر نلتددددد ميقر ر-  هر

                                                      زنلدددتق رلددديرم ددد رلاملتدددلرزنتددد ميقر زنحملوددد ةر فقدددملر  ادددملورزندددملأ ر

                    )مدمللة رلةزالدةرزن دملور ر    2223 / 4 /  25      تدملاي ر ر   124               ليرزنقمللة رامدمر ر  21

2223    .)   

           مووو  القووووانو      22            تعوووديل املووووادة     : : والثالثوووو  والثالثوووو    رابعووووةرابعووووةوالوالاملائوووة املائوووة   املوووادةاملوووادة

                )قووووانو  املفقوووووودي        2070 /  77 /  20              الصووووادر بتووووار        705    رقوووو  

)
 
 واملخفيي  قسرا
 
              

              زنةدددددددددددددددددملأاربتدددددددددددددددددملاي ر ر   322               لدددددددددددددددديرزنقدددددددددددددددددمللة رامددددددددددددددددمر ر  21           ت دددددددددددددددد  رزندددددددددددددددددملأ ر

(  ر    2235 /  33 /  12
 
  )قوووووووانو  املفقوووووووودي  واملخفيوووووووي  قسووووووورا
 
     بحيددددددد ر                             

              تة حركمملريل :
 

                              زا ر زندددملل ر تخادددعرن مملبدددةرأيدددةز ر                         تتمتدددعرزنهيئدددةربملالودددتقئ رزيأ ر-  قر

 .              زنحملو ةرزنئ قة

                                                ياددددة رنلهيئددددةرللددددملهمةرلملنيددددةروددددد ةيةر مللددددةرتدددد اجر دددد رفةددددد ر ر-  بر

                                                   ددددددملررضددددددميربددددددملبرلةزالددددددةرااملوددددددةرلجلددددددسرزنددددددةاازءر تاددددددة ر ملفيددددددةر

 .                         نتغطيةرلةملايفهملر  لملاملاهمل

رن لددة رقلددىر ايدد ر
ك
رزنهيئددةرللدد   رزنةزالددةر ي وددلهراايلددهملر فقددمل  دد  

ُ
                ت

ك
                                           

ُ
 

 .                                          هلةرزن ةةرراليهملر  رممللة رزنحملو ةرزن مةلية             زنملنيةرضميرزن

                                               يلحدددددارلدددددديرضددددددميرلةزالددددددةرزنهيئددددددةرب دددددد ر ددددددملرربملنلج ددددددةريغطدددددد ر ر-  جر

 .                                                 تلا ر مل رجميعرق لط هملر الريق رايرا عرلةزالةرزنهيئة

                                                 يفددتحرنلهيئدددةر لدددملبر دددملررنددد  رلةددد  رن  دددمل  ر يتدددةلىرااددديسر ر-  أر

رن لدددددددة رزن ةدددددددةرراليهدددددددملر ددددددد رمدددددددمللة 
ك
                            زنهيئدددددددةراقددددددد رلفقملاهدددددددملر فقدددددددمل
ك
   ر                       

                                          زنحملو ةرزن مةليةر زنقةزل  رزن ايةرزيج زء.

                                                  تخادددددعر لدددددملبملترزنهيئدددددةرن ظدددددملورزنتددددد ميقرزنددددد ز ل ر نلتددددد ميقر ر-  هر

                                                      زنلدددتق رلددديرم ددد رلاملتدددلرزنتددد ميقر زنحملوددد ةر فقدددملر  ادددملورزندددملأ ر

                    )مدمللة رلةزالدةرزن دملور ر    2223 / 4 /  25      تدملاي ر ر   124               ليرزنقمللة رامدمر ر  21

2223    (.  

لحارقبةزبر  رممللة رزنةزال
ُ
                          ي رت
ُ
                             ةرزن مللةرتت لقرفق ربدملنةازازتر     

                                                   زن املودددددددددملترزندددددددددثئتر زنجلدددددددددسرزن ودددددددددتةا رقضدددددددددملفةرقلدددددددددىرزن فقدددددددددملتر

                                     زنلا كةر ز تيملا رزنةزالةربحللرز لة  

                                                         ي رتلحارفةة رضميرهذ رز بةزبرنلم ي يملترزن مللةرزنتملت ةر

                                                       نهددددددذ رزنددددددةازازتر كددددددذنكرنلهيئددددددملتر زنؤولددددددملترزن مللددددددةرزنندددددد رتتمتددددددعر

                     بملوتقئ رلملل ر قأزا  

                                                 يدددددد رق ر حددددددارللددددددملهمةرنلهيئددددددةر دددددد ربددددددملبرضددددددميربددددددملبرر دددددد ر هددددددةر    

                                                         لةزالددةرااملوددةرلجلددسرزنددةاازءريخددملنارزيجدد زءزترزنت  ددةر دد رتحادد  ر

         زنةزالة 

 

            بناء  علي ،

                                                     تدددمرزماددد ز رت ددد ي رزندددملأ ربلحدددارفةددد رللدددتق رنهدددذ رزنهيئدددةرضدددمير

                         بملبررااملوةرلجلسرزنةاازء.

 

         اددة راملمدد ر                                             قلددملرفيمددملر دديراقدد رزن فقددملت ر  يدد رقلددهرالريجددةارق ري

رنتاملابرزنةمل   
ك
               زن فقةرهةرلفلهرل زملرهذزرزن ق رلظ ز
ك
                                    

 

                                                         تمرزما ز را ورقيئءرلهمةرل زم ةراق رزن فقملترن ايسرزنهيئة.
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                      إعطوووواء مسوووواعدة اجتماعيووووة     : :                                                 املائووووة والخامسووووة والثالثووووو  املائووووة والخامسووووة والثالثووووو            ادةادة    املوووواملوووو

                      ملوظفي اإلدارات العامة:

رلدددددددددددددددددير ر-
ك
    ُي طدددددددددددددددددؤرركملدددددددددددددددددملا  رزجتمملايدددددددددددددددددةرنددددددددددددددددد  روددددددددددددددددد ةررزات دددددددددددددددددملاز
ك
                                       ُ

                   جميددددددددددددددددعرلددددددددددددددددةةف رزيأزازتر ر    2222 /  32 /  13        نغمليددددددددددددددددةر ر    2222 /  23 /  23

 ر-         لت ملمددد يير ر–                                           زن مللدددةرلهمدددملر مللددد رللدددميملاهمرزنةةيفيدددةر)لدددةةف  ر

               زنلددددددددددلكرزنت ليمددددددددددد ر ر-     ماددددددددددمل ر ر-  ةر                  قجهددددددددددا رالددددددددددك يةر قل يددددددددددد ر-      قجدددددددددد زءر

                                                      بمختلددددددددارفئملتدددددددده:رزالبتدددددددد زي ر زنتةودددددددد ر زنثددددددددمللة ر زنت لدددددددديمرزننهدددددددد ر

                                                       زنتققدددد (ربمليضدددددملفةرقلدددددىرزنتقملاددددد ييرزنددددذييريلدددددتفي   رلددددديرل دددددملشر

                                          تقملا   رت  ر حارزالاتمملأرزنئاور  رزنةزالة.

ُ                                                    ُيلدددددددتثق رلدددددددديرق ادددددددملورزنفقدددددددد  رقاددددددددئ رلةةفدددددددةرزنلددددددددلكرزن بلةلمل دددددددد  ر

                        ترزنل  ملليةر  رز خملاج ر                 زن ي   ر  رزن  ثمل

 ر     ندةةف ُ                         ُيلدمل  رقودملارزن زتدلرزنلده  ر                      تح أرميمةرزنلملا  ربمملر ر-

    أ  ر ر          نلمتقملاددددد يي ر              زن دددددملشرزنتقملادددد   ر  لددددي   %رر  22   ر      زن مللددددة ر       زيأزازت

                                      قيةرايملأزترلهمملر مل رلةاهملرق رتلمي همل.

                                                      تحد أرأمددملاقرتط يددقرهددذ رزنددملأ  را دد رزالمتاددملءربقدد زاريةدد اراددير ر-

              اي رزنملنية.

 

 

 

 
ك
 لظددد ز
ك
رالدددىرقوددد ملارزندددةزأرز وملوددديةر ر                                                         اللخفدددمل روددد  رزنل ددد  رزندددذ رق ددد  

دددددرزنقدددد ا رزنلدددد زايةرن  زتددددلرلددددةةف ر                                                       تلددددا رك  دددد رز لدددد رزنددددذ ر ف 

                             زنقطمل رزن ملورتلا رغ  رلل ة  

رزماددد ز ر                                                               بمدددملرقلدددهر ل دددذربددد ءرز الدددةرندددمريةدددملارقلدددىرت ددد ي رزن  زتدددلرتدددم 

 ر       زنلدددده    ر      زن زتدددل ر    قودددملا ر     لدددمل    ت     بحيدددد ر                      للدددملا  رزجتمملايدددةراملاادددةر

  رر        زنتقملادددددددددددددددددددد   ر     زن ددددددددددددددددددددملش ر  لددددددددددددددددددددي   %رر  22   ر      زن مللددددددددددددددددددددة ر       زيأزازت ر    ةةف  ندددددددددددددددددددد

                                         نل مدددددد رالددددددىرتصددددددحيحروللددددددلةرزن تددددددلر زن  زتددددددلربمددددددملر ر          نلمتقملادددددد يي

                                            ياميرزن يشرزنك يمرنل مللل  ر  رزنقطمل رزن ملو.
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       )قوووووووانو        2072 / 1 /  27      توووووووار        766               مووووووو  القوووووووانو  رقووووووو      10      املوووووووادة 

  (    2072                                     املوازنة العامة واملوازنات امل حقة لعام 

                                                         املادة الثامنة والسبعو : تجميد اإلحالة على التقاعد ملدة ثال  

       سنوات

ر  رلير ملررق راملو ررتجمد رال دملترزي ملندةرالدىرزنتقملاد ر
ك
                                                   ئفمل
ك
    

                                       لدددددةألرزنلددددديرزنقمللةليدددددةر ز حدددددملالترزننددددد رت املهدددددملر                ددددد رلدددددملر دددددئر ملندددددةرب ر–

                                          لددديرلظددملورزنددةةف  ر ز حدددملالترزنندد ري املهددملرمدددمللة ر ر  11            ق اددملورزنددملأ ر

                      بملننلدد ةرنلادد ملطر زنددملأ ر ر 1   ر 2        زن  دد ز ر ر  23                     زندد فمل رزنددةاق  رزنددملأ ر

                                         بملننلددد ةرنل ت دددملءر ز فددد زأرنددد  ر دددئتروددد ةزترلدددير ر 4   ر 6        زن  ددد ز ر ر  22

 .                       تملاي رلفملذرهذزرزنقمللة  

                                          ذ رز  اددددملو رزنلددددلكرزنقاددددملي  ر زنادددد ملطرلدددديرات ددددةر           يلددددتثق رلدددديرهدددد

               اقي ر لملرفة ر.

 

   موووووو      10               إللوووووواء نوووووص املووووووادة     : :                                                 املائووووووة والسادسوووووة والثالثووووووو  املائووووووة والسادسوووووة والثالثووووووو                املوووووادةاملوووووادة

     2072 / 1 /  27      تار        766            القانو  رق  

 

     2072 / 1 /  27      تار        766               م  القانو  رق      10              يلغى نص املادة 

 

 

 

 ر       الدددددىر مدددددا ر    2231                      لددددديرمدددددمللة رلةزالدددددةرزن دددددملور ر  25              نقددددد رلةددددد رزندددددملأ ر

ر ددد ر دددمل ربلدددةألرزنلددديرزنقمللةليدددةر ذندددكرنددد  ر
 
                                     زي ملندددةرالدددىرزنتقملاددد رقال
 
                     

 .          ئترو ةزت

                                                       بمددددملرق رت قددددي رزنقطددددمل رزن ددددملوريفدددد  رادددد ور ضددددعرزن  زميدددد رقلددددملور

 .                                    زنةةارزنذ رالري ة رزنتملت ةر  رز خ لة

 

 ل لك،

                          تمرزما ز رقنغملءرهذزرزن ي.
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 20222022  ص القانونية في مشروع موازنة العامللتعديالت املقترحة على النصو 

 األسباب املوجبة النص املقترح النص الحالي

 

   

 

 

                    إمكانيووووووووة إعطوووووووواء املوظووووووووف     : :                                                 املائووووووووة والسووووووووابعة والثالثووووووووو  املائووووووووة والسووووووووابعة والثالثووووووووو                املووووووووادةاملووووووووادة

                                                لشرعة التقاعد  في السلك اإلداري طلب إنهاء خدماتو          الخاض 

                                                     واالستفادة م  تعو ض صرف اذا  انع خدمات  الفعلية ال تقل 

 .   سنة   7 5   ع  

 

ر  رلدديرر دد ر بةددةا رزوددتو ملايةر  ددئ رفادد  رقمةددملهملروددتةر
ك
                                                  ئفددمل
ك
    

 .                               زقه رليرتملاي رل  ارهذزرزنقمللة  

                                                      يمكددديررنلمةةدددارز خملضدددعرنلددد اةرزنتقملاددد رر ددد رزنلدددلكرزيأزا ر ددد ر

                                                    ددمل رالددلرقنهددملءر  لملتدده رزالوددتفملأ رلدديرت ددةيدرلدد  رادديرهددذ ر

 .   و ة ر  32                                         زنل ةزترزذزر ملل ر  لملتهرزنف ليةرالرتق راير

                                                    أرأمدددددملاقرتط يدددددقرهدددددذ رزندددددملأ را ددددد رزالمتادددددملءربقددددد زارلدددددير ايددددد ر  تحددددد

        زنملنية.

 

 

 

                                                   بمدددددددملرق رزنةةدددددددارزندددددددذ ريطلدددددددلرقنهدددددددملءر  لملتدددددددهرالريلدددددددتفي رلددددددديرق ر

                                                        ت ددةيدر دد ر ددمل ر مللدد ر  لملتددهرزنف ليددةرالرتةنيددهرز حددقربملالوددتفملأ ر

                                                     لدددديرل ددددملشرزنتقملادددد ر ي ددددملأرنددددهرفقدددد رزنحلددددةلملترزنتقملا يددددةرزنندددد ر

 .     لته                          لم رليرازت هر ئ رو ةزتر 

                                                     بمدددددددملرق رت قدددددددي رزنقطدددددددمل رزن دددددددملوريلدددددددت ع رقاطدددددددملءرت ددددددددرز حدددددددةزفار

 .                                   زنبليطةرليرزج رزنةلة رقلىرهذزرزنه  

 

 ل لك،

                    تمرزما ز رهذزرزن ي.

 

 

 

 

 

 

 



  18/1/2022نهائي    

226 

 األسباب املوجبة
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                      حظووووور تمو ووووول أي مشوووووروع فوووووي     : :                                                 املائوووووة والثامنوووووة والثالثوووووو  املائوووووة والثامنوووووة والثالثوووووو                املوووووادةاملوووووادة 

 بعد دراسة جدوى 
ا

                القطاع العام إال
ا

      مفصلة         اقتصادية                

 

                                                    يحظدددددد رتمةيدددددد رق رللدددددد   ر دددددد رزنقطددددددمل رزن ددددددملورادددددديرا يددددددقرزنةزالددددددةر

                                                      زن مللددددددةرا دددددد ره ددددددملترق رق رلةدددددد ارر دددددد رم دددددد رقادددددد زأرز جهددددددةرزن  يددددددةر

دلةربمددملرفيهدملرتحليدد رز         زمتةددملأيةر           أازودةرجد   ر                 نتالفدةر زنفملادد  ر                       لفة 

                                                       لددديرهدددذزرزنلددد   .رالدددىرق ريدددتمرزودددتكممل رل ز ددد رلدددملرت ددد رزنت فيدددذر

                                                    بةددددددددددةا رقنازليددددددددددةر جهددددددددددةرقجدددددددددد زءرزنتقييمددددددددددملتر زنطملبقددددددددددملترزنئالددددددددددةر

                 نلمل   ر أازوته.

 

 

 

 

 

 

 

                                                       دد روددبي رت قددي رزيلفددمل ر  ةدد  ربملنجدد  ر زنادد  ا ر زن قدد رالددىر

        زنا ت دةر ر                                                 أازوةرج يةرنلج   رليرق رلل   ر تق ي ر زمع رنلالفة

                                                       تغيةرتج لرق رلطملن ملترنتمةي رقضمل  رلديرجهدةر ق رهد ارلحتمد ر

                                                      نلمددددمل رزن ددددملورلدددديرجهددددةرق دددد   ركمددددملر تددددةف  رقوددددملاريمكدددديرزالاتمددددملأر

                                            اليهرنلمقملالملترب  رزنلملايعر تح ي رز  نةيملت 

                                                          دددددددد رقاددددددددملارتف يدددددددد رامليددددددددةرزنتملت ددددددددةر زنتقيدددددددديمرن يددددددددمل رق راغدددددددد زترق ر

              ز تئالترلمك ة 

 

 ,          بناء  علي 

ر                   زما ز رهذ رزنملأ .    تم 
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             نشر القانو      : :                                                 املائة والتاسعة والثالثو  املائة والتاسعة والثالثو                املادةاملادة

 

                                            ي م ربهذزرزن يرفةار ل  ر  رز ج ي  رزن ومية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

- 



القيمةالرمز شرح

بآالف الليرات

٢٠٢٢إجمالي النفقات

٢،١١٥،١٢٣،٥٥١مواد استھالكية١١

٥٩١،٧٨٠،٠٢٨خدمات استھالكية١٢

٦،٨١٩،٠٦٩،٤٣٩المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

٤،٤١٨،٥٢٣،١١٠التحويالت١٤

١٤،٤٢١،٨٦٢،٧٧٤منافع اجتماعية١٥

١،٩٥٨،٣٧٨،٠٦٣نفقات مختلفة١٦

٧،٦٦٧،٠٠٠،٠٠٠النفقات المالية١٧

٩،٢١٢،٢٤٣،٩٨٩النفقات الطارئة واالستثنائية١٨

٤٧،٢٠٣،٩٨٠،٩٥٤النفقات الجارية

٤٧،٢٠٣،٩٨٠،٩٥٤النفقات الجارية

اراضي٢٢١

ابنية٢٢٢

١٧،٧٥٠،٠٠٠النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات واالبنية والعقارات الكات٢٢٣

٢،٦٦٠،٠٠٠استمالكات لالنشاءات المائية٢٢٤

استمالكات لالنشاءات الكھربائية٢٢٥

٨٤٥،٩٣٢،٧٧٨تجھيزات٢٢٦

٤٦٠،٧٨٥،٨٣٨انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧

٨٤٥،٩١٩،١٤٣صيانة٢٢٨

٣٩،٦٦٦،٢٠٠نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩

٢،٢١٢،٧١٣،٩٥٩اكتساب االصول الثابتة المادية

اكتساب سندات المشاركة٢٥١

السلفات الطويلة االجل واالصول الثابتة المالية االخرى٢٥٢

القروض التي تعقدھا الدولة لصالح الغير٢٥٣

اكتساب االصول الثابتة المالية

٢،٢١٢،٧١٣،٩٥٩االصول الثابتة

تسديد سندات خزينة خارجية٣٧١

تسديد ديون خارجية٣٧٢

تسديد قروض معقودة من الدولة لصالح الخزينة؛قروض خارجية

تسديد القروض

٤٩،٤١٦،٦٩٤،٩١٣المجموع العام



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢٢

٤٧،٢٠٣،٩٨٠،٩٥٤مجموع النفقات الجارية

٢،١١٥،١٢٣،٥٥١ مواد استھالكية١١

٧٣،٥٩٠،٣٤٣ لوازم مكتبية١١ ١

٧٢،١٤١،١٠٧ قرطاسية للمكاتب١١١١

١،٠٥٥،٦٠٩ كتب ومراجع وصحف١١١٢

٣٩٣،٦٢٧ لوازم مكتبية اخرى١١١٩

٣١٥،١٢٢،٤٢٤ لوازم ادارية١١ ٢

٢١،٨٥٥،٢٧٥ مالبس١١٢١

١٧٦،٨٧٩،٠٠٠ نفقات تغذية١١٢٢

٧٥،٠٠٠ قرطاسية للمدارس١١٢٣

٩٧،٠٧٥،٣٦٠ محروقات وزيوت للمولدات١١٢٤

٤،٧٨٣،٥٠٤ محروقات وزيوت للتدفئة١١٢٥

١٤،٤٥٤،٢٨٥ لوازم ادارية اخرى١١٢٩

٣١٤،٨٦٧،٤٤٣ نفقات تشغيل وسائل النقل١١ ٣

٢١٣،٨٢٩،٤٤٣ محروقات سائلة١١٣١

٥،٤٥٩،٠٠٠ زيوت وشحوم١١٣٢

٩٥،٥٧٩،٠٠٠ قطع غيار لوسائل النقل١١٣٣

١،١٤٧،٤٤٣،٨٠٠ ادوية ومواد مخبرية١١ ٤

١،١١٩،٦٧٩،٤٠٠ ادوية١١٤١

٢٧،٧٦٤،٤٠٠ مواد مخبرية١١٤٢

٥،٦٧٥،٤٩١ مبيدات١١ ٥

٥،٦٧٥،٤٩١ مبيدات١١٥١

١٢٣،١٨١،٧٥٠ مواد زراعية١١ ٦

٢٥٧،٠٠٠ اسمدة١١٦١

٣٩٦،٢٥٠ مواد علفية١١٦٢

١٢٢،٣١٦،٠٠٠ بذور ونصوب وشتول١١٦٣

٢١٢،٥٠٠ مواد بيطرية١١٦٤

٧٦،٥٣٧،٨٦٠ مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)١١ ٧

٢،٧٥٢،٨٣٦ مياه (بدل مقطوعية)١١٧١

٣٤،٠٧٥،٣٥٠ كھرباء (بدل مقطوعية)١١٧٢

٣٥،٩٢٨،٩٧٩ اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)١١٧٣
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باالف الليرات

٢٠٢٢

٣،٧٨٠،٦٩٥ نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية اخرى١١٧٩

٥٧،٠٣٩،٤٤٠ لوازم متخصصة١١ ٨

٥٧،٠٣٩،٤٤٠ لوازم متخصصة١١٨١

١،٦٦٥،٠٠٠ مواد استھالكية اخرى١١ ٩

١،٦٦٥،٠٠٠ مواد استھالكية اخرى١١٩١

٥٩١،٧٨٠،٠٢٨ خدمات استھالكية١٢

٢٧٢،٨٣٣،٦٠٩ ايجارات وخدمات مشتركة١٢ ١

١١٩،٤٩٠،٧٠٦ ايجارات مكاتب وصيانتھا١٢١١

٣١،١٢٧،١٧٨ ايجارات مدارس وصيانتھا١٢١٢

١٢٢،٢٠٨،٠٢٥ ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا١٢١٣

٧،٧٠٠ خدمات مشتركة بين المالكين١٢١٤

١٢،٦٧٥،١٨٥ صيانة عادية وتصليح طفيف١٢ ٢

١٢،٦٧٥،١٨٥ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجھيزات واالنشاءات١٢٢١

٢،٩٦٩،٧٥٣ بريد١٢ ٣

٢،٩٦٩،٧٥٣ بريد١٢٣١

٢٣٠،٧٥٨،٧٧٠ اعالنات مطبوعات وعالقات عامة١٢ ٤

٢،٨٩٢،٥٢٥ اعالنات١٢٤١

٢١٤،٢١٦،٣٣٧ مطبوعات١٢٤٢

٤،٨٣٨،١٨٨ اعياد وتمثيل١٢٤٣

٢،٩٨١،٥٠٠ معارض ومھرجانات١٢٤٤

٥،٨٣٠،٢٢٠ عالقات عامة اخرى١٢٤٩

١،٩٨٥،٩١٩ تامين١٢ ٥

١،٩٨٥،٩١٩ تامين١٢٥١

١،٦٦٤،٩١٠ استئجار سيارات واليات١٢ ٦

١،٦٦٤،٩١٠ استئجار سيارات واليات١٢٦١

استئجار معدات١٢ ٧

استئجار معدات١٢٧١

٦٨،٨٩١،٨٨٢ خدمات استھالكية مختلفة١٢ ٩

٩٠٠،٠٠٠ عموالت مصرفية١٢٩١

٥٠،٢١٣،٠١٠ بدالت اتعاب١٢٩٢

١٧،٧٧٨،٨٧٢ نفقات خدمة وتنظيفات١٢٩٣



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢٢

٦،٨١٩،٠٦٩،٤٣٩ المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣

٥،٦٧٧،١٢٧،٤٩٧ مخصصات ورواتب١٣ ١

١٥،٣٦٩،٠٠٠ مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١٣١١

٥،٠٨٦،٧١٣،٤٩٧ رواتب الموظفين الدائمين١٣١٢

٥٧٥،٠٤٥،٠٠٠ رواتب الموظفين المؤقتين١٣١٣

٥٢٦،٠٥٤،٥٧٩ رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين١٣ ٢

٤٩٨،٧٨٦،٠٨١ رواتب المتعاقدين١٣٢١

٢٣،٨٦٧،٤٧٨ اجور االجراء١٣٢٢

١،٠٨٤،٠٢٠ اجور المتعاملين١٣٢٣

٢،٣١٧،٠٠٠ المستشارون١٣٢٤

٥٨٥،٢٩٥،٠٥١ تعويضات١٣ ٣

٧،٥٣٧،٦٦٣ تعويضات عن اعمال اضافية١٣٣٢

٤٩٠،٥٧٠،٨٤٨ تعويض نقل مؤقت١٣٣٣

٨٧،١٨٦،٥٤٠ تعويضات مختلفة١٣٣٩

٣،٥٩٤،٣٩٢ مكافاءات١٣ ٥

٣،٥٩٤،٣٩٢ مكافاءات١٣٥١

٢٦،٩٩٧،٩٢٠ نفقات اخرى للمخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا١٣ ٩

٢٦،٩٩٧،٩٢٠ احتياطي للرواتب واألجور غير موزعة١٣٩١

٤،٤١٨،٥٢٣،١١٠ التحويالت١٤

٢،٠١٦،٧٢٢،١٣٣ المساھمات داخل القطاع العام١٤ ١

٦٦٧،٩٣٢،٤٠٩ مساھمة للرواتب واألجور١٤١١

١٢٢،٢٧٢،٦٦٥ مساھمات لنفقات جارية أخرى١٤١٢

١،٢٢٦،٥١٧،٠٥٩ مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية١٤١٣

مساھمات لنفقات أخرى١٤١٩

٤٤٥،٤٦٠،٢٣٠ مساھمات لغير القطاع العام١٤ ٢

٤١٢،٩٥٦،٩٨٠ مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١٤٢١

٣١،٩٢٣،٢٥٠ عطاءات الى جھات خاصة١٤٢٢

٥٨٠،٠٠٠ منح للطالب١٤٢٣

٧٢،٠٠٠ المساعدات داخل القطاع العام١٤ ٣

مساعدات لموازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري١٤٣١

مساعدات لموازنة المواصالت السلكية والالسلكية١٤٣٢



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢٢

٧٢،٠٠٠ مساعدات لمؤسسات عامة١٤٣٣

مساعدات لمؤسسات مالية عامة١٤٣٤

مساعدات اخرى داخل القطاع العام١٤٣٩

١،٨٧٠،٠٠٠،٠٠٠ المساعدات لغير القطاع العام١٤ ٤

مساعدات لمؤسسات خاصة١٤٤١

دعم الخبز١٤٤٢

١،٨٠٠،٠٠٠،٠٠٠ دعم المحروقات١٤٤٣

دعم الشمندر السكري١٤٤٤

٧٠،٠٠٠،٠٠٠ دعم فوائد القروض االستثمارية زراعية - صناعية - سياحية وتكنولوجية١٤٤٥

مساعدات اخرى لغير القطاع العام١٤٤٩

٧٥،٠٠٠ مساعدات خارجية١٤ ٥

مساعدات لمؤسسات مالية خارجية١٤٥١

٧٥،٠٠٠ مساعدات خارجية اخرى١٤٥٩

٨٦،١٩٣،٧٤٧ االشتراكات١٤ ٦

٨٦،١٥٩،٧٤٧ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١٤٦١

٣٤،٠٠٠ اشتراكات في مؤسسات مالية اقليمية ودولية١٤٦٢

التحويالت االخرى١٤ ٩

مساھمات لحكومات اجنبية١٤٩١

١٤،٤٢١،٨٦٢،٧٧٤ منافع اجتماعية١٥

٣،٦٢٠،٠٠٠،٠٠٠ معاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة١٥ ١

٣،١٢٠،٠٠٠،٠٠٠ معاشات التقاعد١٥١١

٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ تعويضات نھاية الخدمة١٥١٢

١٤٤،٣٠٤،٠٣٠ تعويضات اجتماعية١٥ ٣

١٤٤،٣٠٤،٠٣٠ تعويضات عائلية١٥٣١

٩،٢٦٠،٨٥٠،١٨٠ مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام١٥ ٤

٣٤٠،٠٠٠،٠٠٠ تقديمات مرض وأمومة١٥٤١

١٢،٢٨٨،٠٠٠ تقديمات زواج١٥٤٢

٩،٨٩٧،٠٠٠ تقديمات والدة١٥٤٣

١٢،٨٧٠،٠٠٠ تقديمات وفاة١٥٤٤

١،٤٢٠،٦٠٠،٠٠٠ نفقات معالجة في المستشفيات١٥٤٥

٣٦٦،٩٤٨،٣٨٠ تقديمات مدرسية١٥٤٦



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢٢

٧،٠٠٧،٢٣٨،٨٠٠ تقديمات لنفقات اجتماعية١٥٤٧

٩١،٠٠٨،٠٠٠ نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة١٥٤٨

١،٢٩٦،٨٣٤،٠٠٠ اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد١٥ ٦

١،١٩٨،٧٠٠،٠٠٠ اشتراكات ومساھمات الدولة في تعاونية موظفي الدولة١٥٦١

٢٢،٠٠٠،٠٠٠ اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد النواب١٥٦٢

١٠،٨٠٠،٠٠٠ اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد القضاة١٥٦٣

٧،٦٣٤،٠٠٠ اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية المذھبية١٥٦٤

٢،٥٠٠،٠٠٠ اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد موظفي مجلس النواب١٥٦٥

٤١،٥٥٠،٠٠٠ اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية١٥٦٦

اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق المعلم١٥٦٧

١،٢٠٠،٠٠٠ اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد المساعدين القضائيين١٥٦٨

١٢،٤٥٠،٠٠٠ اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق تعاضد اخرى١٥٦٩

٤،٨٧٤،٥٦٤ اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي١٥ ٧

٢٢٦،٠٠٠ مرض وأمومة١٥٧١

٤،٤٦٤،٥٦٤ تعويضات عائلية١٥٧٢

١٨٤،٠٠٠ تعويضات نھاية الخدمة١٥٧٣

مدفوعات إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي١٥٧٤

٩٥،٠٠٠،٠٠٠ تقديمات اخرى١٥ ٩

٩٥،٠٠٠،٠٠٠ احتياطي للعطاءات١٥٩١

احتياطي لمعاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة١٥٩٢

١،٩٥٨،٣٧٨،٠٦٣ نفقات مختلفة١٦

٧٥،٠٠٠،٠٠٠ احكام قضائية ومصالحات١٦ ١

٧٥،٠٠٠،٠٠٠ احكام قضائية ومصالحات١٦١١

٤٠،٧٢٠،٩٠٠ نفقات سرية١٦ ٢

٤٠،٧٢٠،٩٠٠ نفقات سرية١٦٢١

١٠،٠٦٤،٤١٦ نقل وانتقال١٦ ٣

٤،١٦٥،٦٦٦ نقل وانتقال في الداخل١٦٣١

٥،٨٩٨،٧٥٠ نقل وانتقال في الخارج١٦٣٢

٦،٤٧١،٩٧٧ وفود ومؤتمرات١٦ ٤

٢،٦٣٥،٢٧٨ وفود ومؤتمرات في الداخل١٦٤١

٣،٨٣٦،٦٩٩ وفود ومؤتمرات في الخارج١٦٤٢
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باالف الليرات

٢٠٢٢

٥٠٧،٨٧٠ دراسات١٦ ٥

٥٠٧،٨٧٠ دراسات١٦٥١

١٥،٠٠٠،٠٠٠ رديات١٦ ٦

١٥،٠٠٠،٠٠٠ رديات١٦٦١

١،٧٩٧،٥٢٠،٠٠٠ نفقات استشفاء١٦ ٧

١،٧٩٧،٥٢٠،٠٠٠ نفقات استشفاء١٦٧١

١٣،٠٩٢،٩٠٠ نفقات شتى١٦ ٩

٤،٢٩١،٤٣٥ رسوم وضرائب مختلفة١٦٩١

١٠٠،٠٠٠ شراء قطع فنية١٦٩٢

٨،٧٠١،٤٦٥ نفقات شتى متنوعة١٦٩٩

٧،٦٦٧،٠٠٠،٠٠٠ النفقات المالية١٧

٦،٤١٧،٠٠٠،٠٠٠ فوائد على القروض الداخلية١٧ ١

٦،٤١٧،٠٠٠،٠٠٠ فوائد على سندات خزينة داخلية١٧١١

فوائد على قروض داخلية اخرى١٧١٩

١،٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ فوائد على القروض الخارجية١٧ ٢

١،٢٠٠،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

٥٠،٠٠٠،٠٠٠ نفقات مالية اخرى١٧ ٩

٥٠،٠٠٠،٠٠٠ نفقات مالية اخرى١٧٩١

٩،٢١٢،٢٤٣،٩٨٩ النفقات الطارئة واالستثنائية١٨

٩،٢١٢،٢٤٣،٩٨٩ احتياطي لنفقات طارئة١٨ ١

٩،٢١٢،٢٤٣،٩٨٩ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة١٨١١

احتياطي لنفقات اخرى١٨١٩
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باالف الليرات

٢٠٢٢

٢،٢١٢،٧١٣،٩٥٩مجموع اكتساب االصول الثابتة المادية

اراضي٢٢١

اراضي٢٢١ ١

اراضي٢٢١١١

ابنية٢٢٢

ابنية ادارية٢٢٢ ١

ابنية ادارية٢٢٢١١

ابنية متخصصة٢٢٢ ٢

ابنية متخصصة٢٢٢٢١

ابنية سكنية٢٢٢ ٣

ابنية سكنية٢٢٢٣١

١٧،٧٥٠،٠٠٠ استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات واالبنية والعقارات٢٢٣

استمالكات النشاء واشغال طرق دولية٢٢٣ ١

استمالكات النشاء واشغال طرق دولية٢٢٣١١

١٥،٧٥٠،٠٠٠ استمالكات النشاء واشغال  طرق رئيسية٢٢٣ ٢

١٥،٧٥٠،٠٠٠ استمالكات النشاء واشغال طرق رئيسية٢٢٣٢١

استمالكات النشاء واشغال طرق ثانوية٢٢٣ ٣

استمالكات النشاء واشغال طرق ثانوية٢٢٣٣١

استمالكات النشاء واشغال طرق داخلية٢٢٣ ٤

اسمالكات النشاء واشغال طرق داخلية٢٢٣٤١

استمالكات النشاء واشغال المرافىء٢٢٣ ٥

استمالكات النشاء واشغال المرافئ٢٢٣٥١

استمالكات النشاء واشغال المطارات٢٢٣ ٦

استمالكات النشاء واشغال المطارات٢٢٣٦١

استمالكات النشاء واشغال االبنية والعقارات٢٢٣ ٧

استمالكات النشاء واشغال االبنية والعقارات٢٢٣٧١

٢،٠٠٠،٠٠٠ استمالكات النشاء واشغال اخرى٢٢٣ ٩

٢،٠٠٠،٠٠٠ استمالكات النشاء واشغال طرقات اخرى٢٢٣٩١

٢،٦٦٠،٠٠٠ استمالكات لالنشاءات المائية٢٢٤

٢،٢٥٠،٠٠٠ استمالكات النشاءات مياه الشفة٢٢٤ ١

٢،٢٥٠،٠٠٠ استمالكات النشاءات مياه الشفة٢٢٤١١
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٢٠٢٢

استمالكات النشاءات مياه الري٢٢٤ ٢

استمالكات النشاءات مياه الري٢٢٤٢١

استمالكات النشاءات مياه السيالن٢٢٤ ٣

استمالكات النشاءات مياه السيالن٢٢٤٣١

٤١٠،٠٠٠ استمالكات النشاءات مياه المبتذلة٢٢٤ ٤

٤١٠،٠٠٠ استمالكات النشاءات المياه المبتذلة٢٢٤٤١

استمالكات لالنشاءات الكھربائية٢٢٥

استمالكات النشاءات معامل االنتاج٢٢٥ ١

استمالكات النشاءات معامل االنتاج٢٢٥١١

استمالكات النشاءات محطات التحويل٢٢٥ ٢

استمالكات النشاءات محطات التحويل٢٢٥٢١

استمالكات النشاءات خطوط النقل٢٢٥ ٣

استمالكات النشاءات خطوط النقل٢٢٥٣١

استمالكات النشاءات خطوط التوزيع٢٢٥ ٤

استمالكات النشاءات خطوط التوزيع٢٢٥٤١

٨٤٥،٩٣٢،٧٧٨ تجھيزات٢٢٦

٦٧٢،٧٩٤ اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية٢٢٦ ١

٦٧٢،٧٩٤ اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية٢٢٦١١

١١٢،٩٣٥،٥١٨ تجھيزات فنية٢٢٦ ٢

١٠٥،٧٤٧،١٢٧ تجھيزات فنية متخصصة٢٢٦٢١

١١٧،٧٨٨ تجھيزات فنية يدوية٢٢٦٢٢

٧،٠٧٠،٦٠٣ تجھيزات فنية مختلفة٢٢٦٢٩

٨٩،١٤٨،٤٢١ تجھيزات للمعلوماتية٢٢٦ ٣

٨٩،١٤٨،٤٢١ تجھيزات للمعلوماتية٢٢٦٣١

٣٥٠،٠٠٠ تجھيزات للنقل٢٢٦ ٤

٣٥٠،٠٠٠ تجھيزات للنقل٢٢٦٤١

٢٠٤،٥٤٥ تجھيزات للتدفئة والتبريد٢٢٦ ٥

٢٠٤،٥٤٥ تجھيزات للتدفئة والتبريد٢٢٦٥١

٦٤٢،٦٢١،٥٠٠ تجھيزات اخرى٢٢٦ ٩

٦٤٢،٦٢١،٥٠٠ تجھيزات اخرى٢٢٦٩١

٤٦٠،٧٨٥،٨٣٨ انشاءات قيد التنفيذ٢٢٧



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢٢

٧،٢٥٠،٠٠٠ انشاءات اراضي٢٢٧ ١

٧،٢٥٠،٠٠٠ انشاءات اراضي٢٢٧١١

٤،٢١٠،٠٠٠ انشاء ابنية٢٢٧ ٢

٣٠،٠٠٠ انشاء ابنية ادارية٢٢٧٢١

٤،١٨٠،٠٠٠ انشاء ابنية متخصصة٢٢٧٢٢

انشاء ابنية سكنية٢٢٧٢٣

١،٠٠٠،٠٠٠ انشاء طرق٢٢٧ ٣

انشاء طرق دولية٢٢٧٣١

انشاء طرق رئيسية٢٢٧٣٢

انشاء طرق ثانوية٢٢٧٣٣

انشاء طرق داخلية٢٢٧٣٤

١،٠٠٠،٠٠٠ انشاء طرق اخرى٢٢٧٣٩

٥٧٢،٠٠٠ انشاءات مائية٢٢٧ ٤

٥٣٢،٠٠٠ انشاءات مياه الشفة٢٢٧٤١

٢٠،٠٠٠ انشاءات مياه الري٢٢٧٤٢

انشاءات مياه السيالن٢٢٧٤٣

٢٠،٠٠٠ انشاءات المياه المبتذلة٢٢٧٤٤

٧٥،٠٠٠ انشاءات كھربائية٢٢٧ ٥

انشاءات كھربائية لمعامل االنتاج٢٢٧٥١

٧٥،٠٠٠ انشاءات كھربائية لمحطات التحويل٢٢٧٥٢

انشاءات كھربائية لخطوط النقل٢٢٧٥٣

انشاءات كھربائية لخطوط التوزيع٢٢٧٥٤

٤٤٧،٦٧٨،٨٣٨ انشاءات اخرى٢٢٧ ٩

٣٠،١٦٥،٠٠٠ انشاءات اخرى٢٢٧٩١

١٣١،٠٠٠،٠٠٠ انشاءات اخرى لمجلس االنماء واالعمار٢٢٧٩٢

٦٠،٠٠٠،٠٠٠ انشاءات اخرى (تمويل محلي)٢٢٧٩٣

انشاءات اخرى (تمويل خارجي)٢٢٧٩٤

١٣،٠١٣،٨٣٨ انشاءات اخرى لمجلس الجنوب٢٢٧٩٥

انشاءات اخرى للصندوق المركزي للمھجرين٢٢٧٩٦

٢١٣،٥٠٠،٠٠٠ انشاءات اخرى للھيئة العليا لالغاثة٢٢٧٩٧

٨٤٥،٩١٩،١٤٣ صيانة٢٢٨



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢٢

١٧٠،٠٠٠ صيانة االراضي٢٢٨ ١

١٧٠،٠٠٠ صيانة االراضي٢٢٨١١

١٤١،٩٠٤،٣٥٨ صيانة االبنية٢٢٨ ٢

١١٥،٠١١،٣٥٨ صيانة ابنية ادارية٢٢٨٢١

٢٥،٥٤٣،٠٠٠ صيانة ابنية متخصصة٢٢٨٢٢

١،٣٥٠،٠٠٠ صيانة ابنية سكنية٢٢٨٢٣

١٨٤،٨٤٠،٠٠٠ صيانة الطرق٢٢٨ ٣

١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ صيانة طرق دولية٢٢٨٣١

٦٠،٦٠٠،٠٠٠ صيانة طرق رئيسية٢٢٨٣٢

٢٤،٢٤٠،٠٠٠ صيانة طرق ثانوية٢٢٨٣٣

صيانة طرق داخلية٢٢٨٣٤

صيانة طرق اخرى٢٢٨٣٩

٣،٨٧٢،٤٠٠ صيانة االنشاءات المائية٢٢٨ ٤

٦١٤،٠٠٠ صيانة النشاءات مياه الشفة٢٢٨٤١

١٩٦،٠٠٠ صيانة النشاءات مياه الري٢٢٨٤٢

٢،٩٢٥،٠٠٠ صيانة النشاءات مياه السيالن٢٢٨٤٣

١٣٧،٤٠٠ صيانة النشاءات المياه المبتذلة٢٢٨٤٤

صيانة االنشاءات الكھربائية٢٢٨ ٥

صيانة االنشاءات الكھربائية لمعامل االنتاج٢٢٨٥١

صيانة االنشاءات الكھربائية لمحطات التحويل٢٢٨٥٢

صيانة االنشاءات الكھربائية لخطوط النقل٢٢٨٥٣

صيانة االنشاءات الكھربائية لخطوط التوزيع٢٢٨٥٤

٣٤،٧٣٣،٨٨٣ صيانة التجھيزات الفنية٢٢٨ ٦

٣٤،٧٣٣،٨٨٣ صيانة التجھيزات الفنية٢٢٨٦١

٢٠،٤٤٤،٢٣٨ صيانة تجھيزات للمعلوماتية٢٢٨ ٧

٢٠،٤٤٤،٢٣٨ صيانة تجھيزات للمعلوماتية٢٢٨٧١

٥٠،٧١٦،٧١٢ صيانة وسائل النقل٢٢٨ ٨

٥٠،٧١٦،٧١٢ صيانة وسائل النقل٢٢٨٨١

٤٠٩،٢٣٧،٥٥٢ صيانة اخرى٢٢٨ ٩

٤٠٩،٢٣٧،٥٥٢ صيانة اخرى٢٢٨٩١

٣٩،٦٦٦،٢٠٠ نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية٢٢٩



حسب التصنيف االقتصادي

القيمةالتنسيب شرح

باالف الليرات

٢٠٢٢

٣٩،٦٦٦،٢٠٠ نفقات دروس واستشارات ومراقبة٢٢٩ ١

٢٢٦،٠٠٠ نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجھيزات٢٢٩١١

٢،١٢٠،٦٠٠ نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢٢٩١٢

٣٧،٣١٩،٦٠٠ نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٢٢٩١٩

٤٩،٤١٦،٦٩٤،٩١٣المجموع العام



باالف الليرات

المجموعالجزء الثاني الفرعية الثانوية

التصنيف الوظيفي لقانون عام

الجزء االولالرئيسية

٢٠٢٢

التصنيف الوظيفي

٢١،٢٧٥،٧٠٧،٦٤٨٦٠٥،١٠٥،٧١٣ ٢١،٨٨٠،٨١٣،٣٦١السلطات العامة والخدمات العامة١

١١١٦٠،١٨٣،١٦٠٩،٨٠١،٠٧٢ ١٦٩،٩٨٤،٢٣٢الھيئات التنفيذية والتشريعية

١٤،٩٦٧،٧٤٤٢،٢٠٢،٠٠٠ ١٧،١٦٩،٧٤٤رئاسة الجمھورية١١١

٣٦،٢٧٢،٠٣٧٣،٩٦٣،٠٠٠ ٤٠،٢٣٥،٠٣٧رئاسة مجلس الوزراء١١٢

٧٨،٩٥٥،٠٠٠٣،٤٦٥،٠٠٠ ٨٢،٤٢٠،٠٠٠مجلس النواب١١٣

١،٩٩٣،١٤٥١٨،٠٠٠ ٢،٠١١،١٤٥المجلس الدستوري١١٤

١١،٣٦٩،٣٥٠٣٩،٠٠٠ ١١،٤٠٨،٣٥٠ديوان المحاسبة١١٥

١٦،٦٢٥،٨٨٤١١٤،٠٧٢ ١٦،٧٣٩،٩٥٦إدارة شؤون المناطق١١٦

١٢٢،٣٧٤،٢٢٨،٠٥٤٥٨٧،٢٩٢،٢١٩ ٢،٩٦١،٥٢٠،٢٧٣الشؤون االقتصادية، المالية والضرائبية

٨١،٧٠٢،٥٧٠٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ١١١،٧٠٢،٥٧٠الشؤون االقتصادية١٢١

٥،٨٥٦،٦٨١١٧٦،٩٣١ ٦،٠٣٣،٦١٢تخطيط واحصاء١٢٢

٢،١٩٥،٣٦٠،٠١٣٦٨،٠٢٨،١٨٨ ٢،٢٦٣،٣٨٨،٢٠١شؤون الموازنة والشؤون المالية١٢٣

٩١،٣٠٨،٧٩٠٤٨٩،٠٨٧،١٠٠ ٥٨٠،٣٩٥،٨٩٠الشؤون الجمركية١٢٥

١٣١،٦٤٧،١٢٣،٧٥٥٥،٥٤١،٤٩٠ ١،٦٥٢،٦٦٥،٢٤٥الشؤون الخارجية

١،٦٤٧،١٢٣،٧٥٥٥،٥٤١،٤٩٠ ١،٦٥٢،٦٦٥،٢٤٥الشؤون الخارجية١٣٠

١٤٣٠،٥١٧،٠٥٦٣٦٦،٨٠٠ ٣٠،٨٨٣،٨٥٦الخدمات العامة

٩،٤٨٠،٦٠٥١١٨،٠٠٠ ٩،٥٩٨،٦٠٥وظيفة عامة١٤١

١٩،١٥٦،٤٥١٢٤٨،٨٠٠ ١٩،٤٠٥،٢٥١مراقبة إدارية١٤٢

١،٨٨٠،٠٠٠ ١،٨٨٠،٠٠٠المحفوظات الوطنية١٤٤

١٥٨،١٣١،٠٠٠ ٨،١٣١،٠٠٠بحوث اساسية

٨،١٣١،٠٠٠ ٨،١٣١،٠٠٠بحوث اساسية١٥٠

١٦٣،٣٧٩،٧٥٠١،٠٦٩،٣٣٢ ٤،٤٤٩،٠٨٢بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

٣،٣٧٩،٧٥٠١،٠٦٩،٣٣٢ ٤،٤٤٩،٠٨٢بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة١٦٠

١٧٢٥،٠٠٢،٩٦٤١،٠٣٤،٨٠٠ ٢٦،٠٣٧،٧٦٤ادارة عامة غير المصنفة

٢٥،٠٠٢،٩٦٤١،٠٣٤،٨٠٠ ٢٦،٠٣٧،٧٦٤األحوال الشخصية١٧٢

١٨٧،٦١٧،٠٠٠،٠٠٠ ٧،٦١٧،٠٠٠،٠٠٠عمليات الدين العام

٧،٦١٧،٠٠٠،٠٠٠ ٧،٦١٧،٠٠٠،٠٠٠عمليات الدين العام١٨٠

١٩٩،٤١٠،١٤١،٩٠٩ ٩،٤١٠،١٤١،٩٠٩تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

٩،٤١٠،١٤١،٩٠٩ ٩،٤١٠،١٤١،٩٠٩تحويالت ذات طابع عام بين االدارات١٩٠

٢،٩١١،٦٦٧،٨٨٨٧٠،٤٦٨،٨٦٦ ٢،٩٨٢،١٣٦،٧٥٤الدفاع٢

٢١٢،٩١١،٥١٣،١٨٨٧٠،٤٥٨،٨٦٦ ٢،٩٨١،٩٧٢،٠٥٤الدفاع العسكري

٢،٩١١،٥١٣،١٨٨٧٠،٤٥٨،٨٦٦ ٢،٩٨١،٩٧٢،٠٥٤الدفاع العسكري٢١٠

٢٥١٥٤،٧٠٠١٠،٠٠٠ ١٦٤،٧٠٠الدفاع (غير مصنفة)

١٥٤،٧٠٠١٠،٠٠٠ ١٦٤،٧٠٠الدفاع (غير مصنفة)٢٥٠

١،٧٢٥،٣٢٩،٨٨٩١١٤،٠٥٧،٦٦٥ ١،٨٣٩،٣٨٧،٥٥٤التنظيم واالمن العام٣

٣١١،٠٨٣،٤٨٢،٧٨٤٩٤،٣٤٦،١٠٠ ١،١٧٧،٨٢٨،٨٨٤خدمات الشرطة

٨٠٧،٦٢٩١٠،١٠٠ ٨١٧،٧٢٩خدمات الشرطة٣١٠

٤٤٨،٤٠٢٣٠٦،٠٠٠ ٧٥٤،٤٠٢ادارة خدمات الشرطة٣١١

١،٠٨٢،٢٢٦،٧٥٢٩٤،٠٣٠،٠٠٠ ١،١٧٦،٢٥٦،٧٥٢تشغيل خدمات الشرطة٣١٢



باالف الليرات

المجموعالجزء الثاني الفرعية الثانوية

التصنيف الوظيفي لقانون عام

الجزء االولالرئيسية

٢٠٢٢

التصنيف الوظيفي

٣٢١٦،٥١٢،٦٦٨٧٢٢،٢٠٠ ١٧،٢٣٤،٨٦٨الحماية المدنية

١٦،٥١٢،٦٦٨٧٢٢،٢٠٠ ١٧،٢٣٤،٨٦٨الحماية المدنية٣٢١

٣٣١٥١،٨٧٦،٦٤١٧٢٥،٧٠٠ ١٥٢،٦٠٢،٣٤١العدل

١٥،٠٠٥،٥٠٠١٦٠،٠٠٠ ١٥،١٦٥،٥٠٠العدل٣٣٠

٧،٨٠٧،١٠٠٤٦،٠٠٠ ٧،٨٥٣،١٠٠مجلس شورى الدولة٣٣٢

١٠١،١٥٢،٦٩٩٢٩٥،٠٠٠ ١٠١،٤٤٧،٦٩٩المحاكم االدارية والمدنية٣٣٥

١،٢٩٩،٠٤٠٣٧،٥٠٠ ١،٣٣٦،٥٤٠المحاكم الخاصة٣٣٦

٢٦،٦١٢،٣٠٢١٨٧،٢٠٠ ٢٦،٧٩٩،٥٠٢المحاكم الدينية٣٣٧

٣٤٦٣،٢٤٥،٠٠٠٥،٩١٧،٤٠٠ ٦٩،١٦٢،٤٠٠ادارة تأديبية

٦٣،٢٤٥،٠٠٠٥،٩١٧،٤٠٠ ٦٩،١٦٢،٤٠٠ادارة تأديبية٣٤١

٣٦٤١٠،٢١٢،٧٩٥١٢،٣٤٦،٢٦٥ ٤٢٢،٥٥٩،٠٦٠التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

٤١٠،٢١٢،٧٩٥١٢،٣٤٦،٢٦٥ ٤٢٢،٥٥٩،٠٦٠التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)٣٦٠

٦٦٨،٥٢٨،٩٨١١،١٦٧،١٥٣،٩٠٣ ١،٨٣٥،٦٨٢،٨٨٤الشؤون االقتصادية٤

٤١٣٠،٢٠٠،٤٨٠٦٤٦،٤٠٣ ٣٠،٨٤٦،٨٨٣االقتصاد العام

١٣،٩٢٣،٥٠٠٦٤،٤٠٣ ١٣،٩٨٧،٩٠٣االقتصاد العام٤١١

١٦،٢٧٦،٩٨٠٥٨٢،٠٠٠ ١٦،٨٥٨،٩٨٠العمالة٤١٢

٤٢٧٣،٦٦١،٠٢٠٣،٠٩٧،٥٠٠ ٧٦،٧٥٨،٥٢٠الزراعة

٤٦،٠٧٨،١١٠٢،٧٨٦،٥٠٠ ٤٨،٨٦٤،٦١٠الشؤون والخدمات الزراعية٤٢١

٢٠٠،٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠الصيد البري والبحري٤٢٣

١٨،٧٢٢،١٦٠٤١،٠٠٠ ١٨،٧٦٣،١٦٠تنمية القطاع الزراعي٤٢١٢

٨،٥٩١،٢٥٠ ٨،٥٩١،٢٥٠تربية المواشي والدواجن٤٢١٤

٦٩،٥٠٠٢٧٠،٠٠٠ ٣٣٩،٥٠٠ادارة وتنمية قطاع االحراج٤٢٢١

٤٣٣١،٢١٥،٧٠٦٩،١٨٣،٤٠٠ ٤٠،٣٩٩،١٠٦الطاقة

٦،٩٩٢،٤٠٠٧،٥٤٣،٠٠٠ ١٤،٥٣٥،٤٠٠الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه٤٣٠

٢٤،٢٢٣،٣٠٦١،٦٤٠،٤٠٠ ٢٥،٨٦٣،٧٠٦الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي رة٤٣٢١

المصادر التقليدية للكھرباء٤٣٥١
٤٤٩،٩٧٦،٦٦٠١١٦،٥٠٠ ١٠،٠٩٣،١٦٠الصناعات االستخراجية، التحويلية والبناء

٩،٩٧٦،٦٦٠١١٦،٥٠٠ ١٠،٠٩٣،١٦٠ادارة القطاع٤٤٢١

٤٥٦٣،٨٩٩،٤١٤٣٦٢،٩٠٢،١٠٠ ٤٢٦،٨٠١،٥١٤النقل

١٥،٥٢٣،٠٣٣٣٨،٠٠٠ ١٥،٥٦١،٠٣٣النقل٤٥٠

١٩،٤٢١،٧٥٣٣١٠،٨٢٣،٠٠٠ ٣٣٠،٢٤٤،٧٥٣أشغال الطرق٤٥١٢

٥،٠٤١،٦١٨٨،١٧٧،٣٥٠ ١٣،٢١٨،٩٦٨الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري٤٥٢١

بناء وتخطيط الموانىء والمرافىء٤٥٢٢
٢٣،٩١٣،٠١٠٤٣،٨٦٣،٧٥٠ ٦٧،٧٧٦،٧٦٠الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي٤٥٤١

٤٦٢٦١،١٨٩،٢٢٨٥٩٩،٢٥٥،٠٠٠ ٨٦٠،٤٤٤،٢٢٨االتصاالت

٢٦١،١٨٩،٢٢٨٥٩٩،٢٥٥،٠٠٠ ٨٦٠،٤٤٤،٢٢٨ادارة وتنمية قطاع االتصاالت٤٦١

٤٧١٨٠،٤٠٢،٩٦٥١٩١،٩٥٣،٠٠٠ ٣٧٢،٣٥٥،٩٦٥فروع النشاطات االخرى (صناعات أخرى)

١٢٩،٤٦٤،١٠٥٨٤٠،٠٠٠ ١٣٠،٣٠٤،١٠٥التوزيع والتجارة٤٧١

١،١٥٠،٠٠٠ ١،١٥٠،٠٠٠االعمال الحرفية٤٧٤

١٧،٤٨٠،٨٦٠١١٣،٠٠٠ ١٧،٥٩٣،٨٦٠ادارة وتنمية القطاع٤٧٣١
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٣٥٠،٠٠٠ ٣٥٠،٠٠٠المكاتب السياحية والحمالت االعالنية٤٧٣٢

٣١،٩٥٨،٠٠٠١٩١،٠٠٠،٠٠٠ ٢٢٢،٩٥٨،٠٠٠ادارة وتنمية المشاريع٤٧٥١

٤٨١٧،٠٠٠،٠٠٠ ١٧،٠٠٠،٠٠٠بحوث وتنمية تتعلق باألعمال االقتصادية

١٧،٠٠٠،٠٠٠ ١٧،٠٠٠،٠٠٠بحوث وتنمية تتعلق بالزراعة٤٨٢

بحوث وتنمية تتعلق بالصناعة٤٨٤
بحوث وتنمية متعلقة بالنقل٤٨٥

٤٩٩٨٣،٥٠٨ ٩٨٣،٥٠٨شؤون إقتصادية غير مصنفة

٩٨٣،٥٠٨ ٩٨٣،٥٠٨شؤون إقتصادية غير مصنفة٤٩٠

٣٥،٢٤٨،٣٦٢٧٦٥،٠٠٠ ٣٦،٠١٣،٣٦٢حماية البيئة٥

٥١٢٤،٧٤٩،٨٦٢ ٢٤،٧٤٩،٨٦٢ادارة النفايات

٢٤،٧٤٩،٨٦٢ ٢٤،٧٤٩،٨٦٢ادارة، استثمار، معالجة وتلف٥١١

٥٦١٠،٤٩٨،٥٠٠٧٦٥،٠٠٠ ١١،٢٦٣،٥٠٠حماية البيئة

١٠،٤٩٨،٥٠٠٧٦٥،٠٠٠ ١١،٢٦٣،٥٠٠االدارة، التنظيم والتنفيذ٥٦١

حماية البيئة غير المصنفة٥٦٢
٢١،٩٥٤،٧٦٥٥٥٧،٨٢٦ ٢٢،٥١٢،٥٩١االسكان والمرافق المجتمعية٦

٦٣٣،٧٣٧،٨٩٩٩٧،٠٢٦ ٣،٨٣٤،٩٢٥االمداد بالمياه

٣،٧٣٧،٨٩٩٩٧،٠٢٦ ٣،٨٣٤،٩٢٥االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط٦٣١

٦٦١٨،٢١٦،٨٦٦٤٦٠،٨٠٠ ١٨،٦٧٧،٦٦٦االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

١٨،٢١٦،٨٦٦٤٦٠،٨٠٠ ١٨،٦٧٧،٦٦٦االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة٦٦١

٢،٥٢٦،٥٢٨،١١٩١،٥٢٨،٢١٠ ٢،٥٢٨،٠٥٦،٣٢٩الصحة٧

٧٢٢٣١،٤٠٣٤،٢١٠ ٢٣٥،٦١٣العيادات الخارجية (خدمات متنقلة)

٢٣١،٤٠٣٤،٢١٠ ٢٣٥،٦١٣المختبرات٧٢٥

٧٣١،٨٣١،٤٦٥،٠٠٠ ١،٨٣١،٤٦٥،٠٠٠خدمات االستشفاء

٣٠،٥٢٠،٠٠٠ ٣٠،٥٢٠،٠٠٠الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام٧٣١

١،٧٨٢،٠٠٠،٠٠٠ ١،٧٨٢،٠٠٠،٠٠٠العامة الخاصة باالستشفاء الخاص دمات٧٣٢

١،٩٤٥،٠٠٠ ١،٩٤٥،٠٠٠خدمات االستشفاء المتخصصة٧٣٣

١٧،٠٠٠،٠٠٠ ١٧،٠٠٠،٠٠٠المستوصفات واالمومة٧٣٤

٧٤١٢،٦١٨،٦٩٦ ١٢،٦١٨،٦٩٦الصحة العامة

١،٧٣٩،٨٤٦ ١،٧٣٩،٨٤٦الوقاية٧٤١

٥١٣،٥٠٠ ٥١٣،٥٠٠كشف االمراض (الفحوصات)٧٤٢

١٠،٣٦٥،٣٥٠ ١٠،٣٦٥،٣٥٠خدمات أخرى خاصة بالصحة العامة٧٤٥

٧٥١٤٥،٠٠٠ ١٤٥،٠٠٠بحوث وتنمية في حقل الصحة

١٤٥،٠٠٠ ١٤٥،٠٠٠بحوث وتنمية في حقل الصحة٧٥٠

٧٦٦٨٢،٠٦٨،٠٢٠١،٥٢٤،٠٠٠ ٦٨٣،٥٩٢،٠٢٠الصحة غير المصنفة

٦٨٢،٠٦٨،٠٢٠١،٥٢٤،٠٠٠ ٦٨٣،٥٩٢،٠٢٠الصحة غير المصنفة٧٦٠

١٣٢،٤٥٢،٢٦٩٩،٢٧٤،٣٣٣ ١٤١،٧٢٦،٦٠٢األديان والثقافة والترفيه٨

٨١١٦،١٠١،١٠٠٨٧،٤٥١ ١٦،١٨٨،٥٥١األديان

١٦،١٠١،١٠٠٨٧،٤٥١ ١٦،١٨٨،٥٥١اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان٨١٠

٨٢٧٥٠،٠٠٠ ٧٥٠،٠٠٠الخدمات المجتمعية

٧٥٠،٠٠٠ ٧٥٠،٠٠٠النقابات٨٢١
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٨٣١٣،٥٧٩،٣٢٥٥٩،٠٠٠ ١٣،٦٣٨،٣٢٥الخدمات الترفيھية والرياضية

٧،٦٠٣،٣٢٥٥٩،٠٠٠ ٧،٦٦٢،٣٢٥االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل٨٣١

٥،٩٧٦،٠٠٠ ٥،٩٧٦،٠٠٠االنشاءات الرياضية والترفيھية٨٣٢

٨٤٥٠،٠٨٥،٢٣٣٦،٨٩٦،٥٠٠ ٥٦،٩٨١،٧٣٣الخدمات الثقافية

٧،٨٧٣،٥٤٣١،٦٣٥،٥٠٠ ٩،٥٠٩،٠٤٣اللوازم، االدارة والتنظيم٨٤١

٤٢،٢١١،٦٩٠٥،٢٦١،٠٠٠ ٤٧،٤٧٢،٦٩٠....المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم٨٤٢

٨٥٥١،٥٣٦،٦١١٢،٢٣١،٣٨٢ ٥٣،٧٦٧،٩٩٣خدمات االذاعة، التلفزيون والنشر

٢٢،٣٩٠،٢٢٨١٦٥،٨٨٢ ٢٢،٥٥٦،١١٠بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر اصة٨٥١

١٠،٩٧٦،٤٨٣٢،٠٦٥،٥٠٠ ١٣،٠٤١،٩٨٣تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون٨٥٢

١٨،١٦٩،٩٠٠ ١٨،١٦٩،٩٠٠تمويل الخدمات٨٥٣

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

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

٢،١٠٠،٨٨٥،٠٠٤١٧،٠٦٦،٦٠٥ ٢،١١٧،٩٥١،٦٠٩التعليم٩

٩١٨٥٤،٢٧٠،٠٠٠٤٧٧،٢٥٠ ٨٥٤،٧٤٧،٢٥٠الحضانة والتعليم االبتدائي

٨٥٤،٢٧٠،٠٠٠٤٧٧،٢٥٠ ٨٥٤،٧٤٧،٢٥٠التعليم األساسي٩١٢

٩٢٧١٣،٥٩٣،٨٣٨١،٠١٥،٨٠٠ ٧١٤،٦٠٩،٦٣٨التعليم الثانوي

٤٢٠،٨٣٠،٠٠٠١٦١،٨٠٠ ٤٢٠،٩٩١،٨٠٠التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية٩٢٢

٢٩٢،٧٦٣،٨٣٨٨٥٤،٠٠٠ ٢٩٣،٦١٧،٨٣٨التعليم الثانوي المھني والتقني ٩٢٣

٩٣٥٦٧،٠٠٠ ٥٦٧،٠٠٠التعليم بعد الثانوي

٥٦٧،٠٠٠ ٥٦٧،٠٠٠التعليم بعد الثانوي المھني والتقني٩٣٢

٩٤٣٦٦،٥٦٤،٦٦٤١١،٣٠٠،٠٠٠ ٣٧٧،٨٦٤،٦٦٤التعليم الجامعي

٣٦٦،٥٦٤،٦٦٤١١،٣٠٠،٠٠٠ ٣٧٧،٨٦٤،٦٦٤التعليم الجامعي٩٤١

٩٥١٣،٦٦٠،٣٦٨ ١٣،٦٦٠،٣٦٨تعليم غير محدد بالمستوى

٣،٨٠٧،٨٦٨ ٣،٨٠٧،٨٦٨برامج تعليمية للراشدين٩٥١

٩،٨٥٢،٥٠٠ ٩،٨٥٢،٥٠٠دورات تدريبية في الخارج٩٥٢

٩٦٦٠،٧٥٠ ٦٠،٧٥٠الخدمات الملحقة في مجال التعليم

٦٠،٧٥٠ ٦٠،٧٥٠بدل نقل التالمذة٩٦١

بحوث وتنمية في مجال التعليم٩٧

بحوث وتنمية في مجال التعليم٩٧١
٩٨١٥٢،١٦٨،٣٨٤٤،٢٧٣،٥٥٥ ١٥٦،٤٤١،٩٣٩تعليم غير مصنف

١٥٢،١٦٨،٣٨٤٤،٢٧٣،٥٥٥ ١٥٦،٤٤١،٩٣٩تعليم غير مصنف٩٨١

١٥،٨٠٥،٦٧٨،٠٣٠٢٢٦،٧٣٥،٨٣٨ ١٦،٠٣٢،٤١٣،٨٦٨الحماية االجتماعية١٠

١٠١٢،٤٨٤،٤٢٩،٢٨٦ ٢،٤٨٤،٤٢٩،٢٨٦المرض والعجز

٢،٤٥٤،٤٠٤،٢٨٦ ٢،٤٥٤،٤٠٤،٢٨٦المرض١٠١١

٣٠،٠٢٥،٠٠٠ ٣٠،٠٢٥،٠٠٠العجز١٠١٢

١٠٢٣،٦٣٦،٦٠٧،٩٧٩١٢٥،٠٠٠ ٣،٦٣٦،٧٣٢،٩٧٩الشيخوخة

١٦،٥٦٢،٩٧٩١٢٥،٠٠٠ ١٦،٦٨٧،٩٧٩الحماية االجتماعية١٠٢١

٣،٦٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣،٦٢٠،٠٠٠،٠٠٠معاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة١٠٢٣

٤٥،٠٠٠ ٤٥،٠٠٠تقديمات أخرى للشيخوخة١٠٢٤

١٠٣١٢،٨٧٠،٠٠٠ ١٢،٨٧٠،٠٠٠الناجين
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١٢،٨٧٠،٠٠٠ ١٢،٨٧٠،٠٠٠تقديمات للناجين (في حال الوفاة)١٠٣١

١٠٤١٨٠،٧٠٢،٥٩٤ ١٨٠،٧٠٢،٥٩٤العائلة واألطفال

١٧٨،٣٨٣،٥٩٤ ١٧٨،٣٨٣،٥٩٤تقديمات عائلية١٠٤١

٤٥٠،٠٠٠ ٤٥٠،٠٠٠تقديمات عينية١٠٤٢

١٣٢،٠٠٠ ١٣٢،٠٠٠دور االيتام وغيرھا من المساعدات١٠٤٤

٦٥٨،٠٠٠ ٦٥٨،٠٠٠حماية حقوق المرأة١٠٤٥

١،٠٧٩،٠٠٠ ١،٠٧٩،٠٠٠مساعدات لالطفال والشباب١٠٤٦

١٠٦٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠،٠٠٠االسكان

٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠،٠٠٠مخصصات مختلفة١٠٦١

١٠٧٥٥،٣١٤،٤٠٣١٣،١١٠،٨٣٨ ٦٨،٤٢٥،٢٤١االنفاء االجتماعي

٤٤،٦٧٨،٩٧٥١٣،٠١٣،٨٣٨ ٥٧،٦٩٢،٨١٣حماية اجتماعية١٠٧١

١٠،٦٣٥،٤٢٨٩٧،٠٠٠ ١٠،٧٣٢،٤٢٨المھجرين١٠٧٢

١٠٨١،٠٣٦،٠٠٠ ١،٠٣٦،٠٠٠بحوث وتنمية في مجال الحماية االجتماعية

١،٠٣٦،٠٠٠ ١،٠٣٦،٠٠٠وتنمية في مجال الحماية االجتماعية حوث١٠٨١

١٠٩٩،٣٩٤،٧١٧،٧٦٨٢١٣،٥٠٠،٠٠٠ ٩،٦٠٨،٢١٧،٧٦٨حماية اجتماعية غير مصنفة

٩،٣٩٤،٧١٧،٧٦٨٢١٣،٥٠٠،٠٠٠ ٩،٦٠٨،٢١٧،٧٦٨حماية اجتماعية غير مصنفة١٠٩١

٤٧،٢٠٣،٩٨٠،٩٥٤٢،٢١٢،٧١٣،٩٥٩ ٤٩،٤١٦،٦٩٤،٩١٣المجموع العام



2022 1جدول رقم 

بآالف الليرات

 موزعة على االبواب 2022اعتمادات قانون موازنة عام 

بيان االبوابالباب
اعتمادات قانون الجزء 

االول

اعتمادات قانون الجزء 

الثاني
مجموع النفقات المقدرة

16,497,7442,202,00018,699,744رئاسة الجمهورية1

142,105,0003,465,000145,570,000مجلس النواب2

1,728,564,173454,806,1522,183,370,325رئاسة مجلس الوزراء3

1,993,14518,0002,011,145المجلس الدستوري4

225,090,799501,000225,591,799وزارة العدل5

1,674,370,7355,541,4901,679,912,225وزارة الخارجية و المغتربين6

3,425,400,872113,088,2373,538,489,109وزارة الداخلية و البلديات7

3,154,457,061557,115,2883,711,572,349وزارة المالية8

112,919,280363,362,900476,282,180وزارة األشغال العامة والنقل9

6,344,587,72870,496,3666,415,084,094وزارة الدفاع الوطني10

3,371,149,23617,066,6053,388,215,841وزارة التربية و التعليم العالي11

2,544,597,1191,528,2102,546,125,329وزارة الصحة العامة12

151,231,775904,403152,136,178وزارة االقتصاد و التجارة13

119,045,8483,097,500122,143,348وزارة الزراعة14

290,688,228599,255,000889,943,228وزارة االتصاالت15

1,012,883,404582,0001,013,465,404وزارة العمل16

66,021,8612,231,38268,253,243وزارة االعالم17

40,864,3909,280,42650,144,816وزارة الطاقة والمياه18

23,356,860113,00023,469,860وزارة السياحة19

59,647,0266,896,50066,543,526وزارة الثقافة20

13,963,500765,00014,728,500وزارة البيئة21

10,397,15097,00010,494,150وزارة المهجرين22

14,967,82559,00015,026,825وزارة الشباب و الرياضة23

438,515,626125,000438,640,626وزارة الشؤون االجتماعية24

13,522,660116,50013,639,160وزارة الصناعة25

12,797,000,00012,797,000,000النفقات المشتركة26

9,410,141,9099,410,141,909احتياطي الموازنة27

47,203,980,9542,212,713,95949,416,694,913المجموع العام 

5,250,000,000سلفة خزينة طويلة األجل لمؤسسة كهرباء لبنان



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١
١

١١١

الجزء االول
رئاسة الجمھورية
رئاسة الجمھورية

رئاسة الجمھورية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١،٣٥٠،٠٠٠١٠٥،٠٠٠١،٢٤٥،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٩٧،٢٠٠٩٧،٢٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١،٤٦٠،٢٠٠٢١٥،٢٠٠١،٢٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مالبس١

٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

٦٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٢،٠٠٠١١،٠٠٠١١،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٨١،٠٠٠٨١،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١،٠٩٨،٠٠٠٤٨٧،٠٠٠٦١١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٥٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٢٥٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢٠،٠٠٠١٣،٥٠٠٦،٥٠٠مبيدات١

٥٢٠،٠٠٠١٣،٥٠٠٦،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٥،٠٠٠٥،٠٠٠اسمدة١

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠بذور ونصوب وشتول٣

٦٦٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٦١،٠٠٠٤٦،٩٨٠١٤،٠٢٠مياه (بدل مقطوعية)١

٧٢٠،٠٠٠٧٢٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١،٠٣٥،٠٠٠١،٠٣٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٠٠،٠٠٠٧٣،٥٣٩٢٦،٤٦١

٧١،٩١٦،٠٠٠١،٨٧٥،٥١٩٤٠،٤٨١مجموع الفقرة  رقم  

١١٤،٨٠٩،٢٠٠٢،٨٣٦،٢١٩١،٩٧٢،٩٨١مجموع البند  رقم  

١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١
١

١١١

الجزء االول
رئاسة الجمھورية
رئاسة الجمھورية

رئاسة الجمھورية

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٣٥٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠١٩٠،٠٠٠

٢٣٥٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠١٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٨٨٤١،٨٨٤بريد١

٣١،٨٨٤١،٨٨٤مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢،٢٦٠٢،٢٦٠اعالنات١

١،٠٠٤،٤٠٠٨٠،٣٥٢٩٢٤،٠٤٨مطبوعات٢

٦٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤١،٦٦٦،٦٦٠٧٤٢،٦١٢٩٢٤،٠٤٨مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٠٠،٠٠٠١٣٣،٩٢٠٦٦،٠٨٠تامين١

٥٢٠٠،٠٠٠١٣٣،٩٢٠٦٦،٠٨٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١،٣٠٠،٠٠٠١،١٤١،٦٦٠١٥٨،٣٤٠بدالت اتعاب٢

٤٥٠،٠٠٠٣٣٤،٨٠٠١١٥،٢٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١،٧٥٠،٠٠٠١،٤٧٦،٤٦٠٢٧٣،٥٤٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣،٩٦٨،٥٤٤٢،٥١٤،٨٧٦١،٤٥٣،٦٦٨مجموع البند  رقم  

٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١
١

١١١

الجزء االول
رئاسة الجمھورية
رئاسة الجمھورية

رئاسة الجمھورية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٣٢٥،٠٠٠٣٢٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤٧٥،٠٠٠٤٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١،١٧٥،٠٠٠١،١٧٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٩٧٥،٠٠٠٩٧٥،٠٠٠المستشارون٤

٢٢،١٥٠،٠٠٠٢،١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٥،٥٠٠١٥،٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٢٦٠،٠٠٠٢٨٢،٥٠٠١،٩٧٧،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٢،٢٧٥،٥٠٠٢٩٨،٠٠٠١،٩٧٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٥،٧٥٠١٥،٧٥٠مكافاءات١

٥١٥،٧٥٠١٥،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٤،٩١٦،٢٥٠٢،٩٣٨،٧٥٠١،٩٧٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١
١

١١١

الجزء االول
رئاسة الجمھورية
رئاسة الجمھورية

رئاسة الجمھورية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٠١،٢٥٠١٠١،٢٥٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣١٠١،٢٥٠١٠١،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٤٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤٤٢٢،٥٠٠٣٢٢،٥٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٧٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٧٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١،٢٧٣،٧٥٠١،١٧٣،٧٥٠١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١١١٤،٩٦٧،٧٤٤٩،٤٦٣،٥٩٥٥،٥٠٤،١٤٩مجموع الوظيفة رقم  

٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١
١

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة الجمھورية
رئاسة الجمھورية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥،٠٠٠٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١
١

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة الجمھورية
رئاسة الجمھورية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١،٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١،٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١١٦،٤٩٧،٧٤٤٩،٤٩٣،٥٩٥٧،٠٠٤،١٤٩مجموع الفصل رقم  

١١٦،٤٩٧،٧٤٤٩،٤٩٣،٥٩٥٧،٠٠٤،١٤٩مجموع الباب  رقم  

٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢
١

١١٣

الجزء االول
مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١،٢٧٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠١،١٨٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٠٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١،٤٧٠،٠٠٠١٨٥،٠٠٠١،٢٨٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١،٠٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مالبس١

٩٠٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠٨٥٥،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥٠٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠٤٥٥،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٠٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢،٥٠٠،٠٠٠٦٣٥،٠٠٠١،٨٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٤،٠٠٠،٠٠٠١،٨٠٠،٠٠٠٢،٢٠٠،٠٠٠محروقات سائلة١

١،٠٠٠،٠٠٠٦٧،٥٠٠٩٣٢،٥٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣٥،٠٠٠،٠٠٠١،٨٦٧،٥٠٠٣،١٣٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٠٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١،٢٠٠،٠٠٠١،٠٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١،٢٠٠،٠٠٠١،١٧٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠

٧٢،٥١٠،٠٠٠٢،٢٧٥،٠٠٠٢٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١١،٤٨٠،٠٠٠٤،٩٦٢،٥٠٠٦،٥١٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢
١

١١٣

الجزء االول
مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٤٠٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠٣١٠،٠٠٠

٢٤٠٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠٣١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٥٠،٠٠٠٩،٠٠٠٤١،٠٠٠اعالنات١

٣،٦٠٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠٣،٢٥٠،٠٠٠مطبوعات٢

٧٥،٠٠٠٦٧،٥٠٠٧،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٧٥،٠٠٠٢٧،٠٠٠٤٨،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٣،٨٠٠،٠٠٠٤٥٣،٥٠٠٣،٣٤٦،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٢٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٢٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣،٢٠٠،٠٠٠١،٢١٥،٠٠٠١،٩٨٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٣،٢٠٠،٠٠٠١،٢١٥،٠٠٠١،٩٨٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٧،٦٠٠،٠٠٠١،٨٥٨،٥٠٠٥،٧٤١،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢
١

١١٣

الجزء االول
مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٢،٨٠٠،٠٠٠١٢،٨٠٠،٠٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٣٣،٠٠٠،٠٠٠٣٣،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤٥،٨٠٠،٠٠٠٤٥،٨٠٠،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
٧،٢٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠٦،٣٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٧،٢١٠،٠٠٠٩١٠،٠٠٠٦،٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٥٦،٦١٠،٠٠٠٥٠،٣١٠،٠٠٠٦،٣٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢
١

١١٣

الجزء االول
مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١،١٦٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١،١٦٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،١٦٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢
١

١١٣

الجزء االول
مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٦٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤١،١٠٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٨٠،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠دراسات١

٨٠،٠٠٠-٥١٠٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٨٩٠،٠٠٠٤٠٥،٠٠٠٤٨٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٨٩٠،٠٠٠٤٠٥،٠٠٠٤٨٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢،١٠٥،٠٠٠١،٧٠٠،٠٠٠٤٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٣٧٨،٩٥٥،٠٠٠٥٩،٩٣١،٠٠٠١٩،٠٢٤،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢
١

١٠٤١

الجزء االول
مجلس النواب
مجلس النواب

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،٠٥٠،٠٠٠١،٠٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١،٠٥٠،٠٠٠١،٠٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٣٧،٦٠٠،٠٠٠٨٧٠،٠٠٠٣٦،٧٣٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٣٧،٦٠٠،٠٠٠٨٧٠،٠٠٠٣٦،٧٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦
اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد٢

النواب
٢٢،٠٠٠،٠٠٠١٣،٩٥٠،٠٠٠٨،٠٥٠،٠٠٠

اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد٥
موظفي مجلس النواب

٢،٥٠٠،٠٠٠١،٩٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠

٦٢٤،٥٠٠،٠٠٠١٥،٨٥٠،٠٠٠٨،٦٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٦٢،١٠٠،٠٠٠١٦،٧٢٠،٠٠٠٤٥،٣٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٦٢،١٠٠،٠٠٠١٦،٧٢٠،٠٠٠٤٥،٣٨٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١١٤٢،١٠٥،٠٠٠٧٧،٧٠١،٠٠٠٦٤،٤٠٤،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢١٤٢،١٠٥،٠٠٠٧٧،٧٠١،٠٠٠٦٤،٤٠٤،٠٠٠مجموع الباب  رقم  

١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١

١١٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١،٣٥٠،٠٠٠١٣٥،٠٠٠١،٢١٥،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١١،٣٧٠،٠٠٠١٤٥،٠٠٠١،٢٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مالبس١

٥٤٠،٠٠٠٥٤٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

٢،٧٠٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠٢،٥٨٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٢٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٣،٤١٠،٠٠٠٧٧٠،٠٠٠٢،٦٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣٠٠،٠٠٠٢٨١،٢٥٠١٨،٧٥٠محروقات سائلة١

٣٣٠٠،٠٠٠٢٨١،٢٥٠١٨،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٧،٦٥٠٧،٦٥٠مبيدات١

٥٧،٦٥٠٧،٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٢،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠اسمدة١

٦،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠بذور ونصوب وشتول٣

٦٨،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١،٠٨٠،٠٠٠١،٠٨٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٦٧،٠٠٠٥٦٧،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠

٧١،٧٥٥،٠٠٠١،٧٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٦،٨٥٠،٦٥٠٢،٩٦٢،٩٠٠٣،٨٨٧،٧٥٠مجموع البند  رقم  

١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١

١١٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣٠،٠٠٠١١٧،٠٠٠١٣،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١٢٨٠،٠٠٠٢٦٧،٠٠٠١٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٦٥،٠٠٠٣٢،٤٠٠٣٢،٦٠٠

٢٦٥،٠٠٠٣٢،٤٠٠٣٢،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٦،٧٥٠٦،٧٥٠بريد١

٣٦،٧٥٠٦،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٠،٨٠٠٨،٨٠٠٢،٠٠٠اعالنات١

١٧،٥٥٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠١٥،٥٥٠،٠٠٠مطبوعات٢

٢٥٢،٠٠٠٢٥٢،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١٧،٨١٢،٨٠٠٢،٢٦٠،٨٠٠١٥،٥٥٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٨٥،٠٠٠٢١،٦٠٠٦٣،٤٠٠تامين١

٥٨٥،٠٠٠٢١،٦٠٠٦٣،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١٠،٢٥٠١٠،٢٥٠استئجار سيارات واليات١

٦١٠،٢٥٠١٠،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣٣٠،٠٠٠٣٣٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١،٦٤٢،٠٠٠٨٢١،٠٠٠٨٢١،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١،٩٧٢،٠٠٠١،١٥١،٠٠٠٨٢١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢٠،٢٣١،٨٠٠٣،٧٤٩،٨٠٠١٦،٤٨٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١

١١٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٤٢،٠٠٠١٤٢،٠٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٢٥٠،٠٠٠-٢،٦٥٠،٠٠٠٢،٩٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٥٠،٠٠٠-١٢،٧٩٢،٠٠٠٣،٠٤٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١،٩٣٠،٠٠٠١،٩٢١،٠٠٠٩،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٣٥،٠٠٠٢٣٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٥٥٠،٠٠٠٥٥٠،٠٠٠المستشارون٤

٢٢،٧١٥،٠٠٠٢،٧٠٦،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٨٣،٠٠٠٨٣،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٨٨٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠١،٦٣٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣١،٩٦٣،٠٠٠٣٣٣،٠٠٠١،٦٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣٤،٠٠٠٣٤،٠٠٠مكافاءات١

٥٣٤،٠٠٠٣٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٧،٥٠٤،٠٠٠٦،١١٥،٠٠٠١،٣٨٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١

١١٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١،٠٤٧،٠٨٧١،٠٤٧،٠٨٧مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  الھيئة المستقلة المنوط بھا اعتراض 
المخابرات الھاتفية

١٣٤،٨٦٥

٧١٦،٨٥٠ـ  مساھمة للمجلس االعلى السوري اللبناني 

١٩٥،٣٧٢ـ  لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني 

١١،٠٤٧،٠٨٧١،٠٤٧،٠٨٧مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٠٤٧،٠٨٧١،٠٤٧،٠٨٧مجموع البند  رقم  

١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١

١١٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٠١،٠٠٠١٠١،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣١٠١،٠٠٠١٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٣٣٧،٥٠٠٣٠٠،٠٠٠٣٧،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٣٣٧،٥٠٠٣٠٠،٠٠٠٣٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢٠٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٢٠٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٦٣٨،٥٠٠٥٥١،٠٠٠٨٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١١٢٣٦،٢٧٢،٠٣٧١٤،٤٢٥،٧٨٧٢١،٨٤٦،٢٥٠مجموع الوظيفة رقم  

١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٧٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٧٠٠،٠٠٠ـ  ھيئة رعاية شؤون الحج ـ  نفقات مختلفة 

٢٧٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٧٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٠٧٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٣٠،٠٠٠٢٨،٠٠٠٢،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٣٠،٠٠٠٢٨،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥،٠٠٠-٤٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥،٠٠٠-٧٤٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣،٠٠٠-١٥٧٥،٠٠٠٧٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣،٠٠٠-١٠٤١٧٥،٠٠٠٧٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١

١٠٤٥

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

حماية حقوق المرأة

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٦٥٨،٠٠٠٦٥٨،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٦٥٨،٠٠٠ـ  الھيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية 

٢٦٥٨،٠٠٠٦٥٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٦٥٨،٠٠٠٦٥٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤٥٦٥٨،٠٠٠٦٥٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٤،٨١٥،٠٠٠٤،٨١٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٤،٨١٥،٠٠٠٤،٨١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦
اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد٤

قضاة المحاكم الشرعية المذھبية
٧،٦٣٤،٠٠٠٥،٦٣٤،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠

اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد٨
المساعدين القضائيين

٦٠٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠

٦٨،٢٣٤،٠٠٠٦،٠٨٤،٠٠٠٢،١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٣،٠٤٩،٠٠٠٦،٠٨٤،٠٠٠٦،٩٦٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١٣،٠٤٩،٠٠٠٦،٠٨٤،٠٠٠٦،٩٦٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٥٠،٧٥٤،٠٣٧٢١،٩٤٥،٧٨٧٢٨،٨٠٨،٢٥٠مجموع الفصل رقم  

٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢

١١٥

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١١١،٩٣٠١١،١٩٣١٠٠،٧٣٧قرطاسية للمكاتب١

١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٠٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٢٦،٩٣٠٢٤،٦٩٣١٠٢،٢٣٧مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٨٠،٠٠٠٨،٠٠٠١٧٢،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣،٠٠٠٢،٠٠٠١،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٨٣،٠٠٠١٠،٠٠٠١٧٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٣،٠٠٠١٦،٢٠٠٦،٨٠٠محروقات سائلة١

٣٢٣،٠٠٠١٦،٢٠٠٦،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٦٧،٥٠٠٦٧،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٤٤،٠٠٠١٤٤،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١،٠٠٠١،٠٠٠

٧٢١٢،٥٠٠٢١٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥٤٥،٤٣٠٢٦٣،٣٩٣٢٨٢،٠٣٧مجموع البند  رقم  

٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢

١١٥

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١،١٠٠،٠٠٠١،٠٩٠،٠٠٠١٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١٥،٠٠٠١١٥،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١١،٢١٥،٠٠٠١،٢٠٥،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٤٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠١٠،٠٠٠

٢٤٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣،٠٠٠٣،٠٠٠بريد١

٣٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣،٠٠٠١،٢٠٠١،٨٠٠اعالنات١

١٨٧،٢٠٠١٧،٠٠٠١٧٠،٢٠٠مطبوعات٢

٥٠٠-٤،٠٠٠٤،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١٩٤،٢٠٠٢٢،٧٠٠١٧١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٥،٠٠٠٣،٠٠٠٢،٠٠٠تامين١

٥٥،٠٠٠٣،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٧٠،٠٠٠-٨٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٦،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠١١٦،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٨٦،٠٠٠-٩١٨٠،٠٠٠٢٦٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،٦٣٧،٢٠٠١،٥٢٩،٧٠٠١٠٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢

١١٥

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٦،٤٥٠،٠٠٠٦،٤٠١،٦٧٠٤٨،٣٣٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦،٤٥٠،٠٠٠٦،٤٠١،٦٧٠٤٨،٣٣٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٨٥،٠٠٠٣٨٠،٠٠٠٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٣٠،٠٠٠١٣٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٥١٥،٠٠٠٥١٠،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٥٦،٠٠٠٥٦،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٩٢٠،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠١،٦٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٥٦،٠٠٠١٥٦،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢،١٣٢،٠٠٠٤٨٢،٠٠٠١،٦٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٦٥،٧٢٠٦٥،٧٢٠مكافاءات١

٥٦٥،٧٢٠٦٥،٧٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٩،١٦٢،٧٢٠٧،٤٥٩،٣٩٠١،٧٠٣،٣٣٠مجموع البند  رقم  

٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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  

٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢

١١٥

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١،٠٠٠-٨،٠٠٠٩،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١،٠٠٠-٣٨،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤،١٤٠-٤،٠٠٠٨،١٤٠نفقات شتى متنوعة٩

٤،١٤٠-٩٤،٠٠٠٨،١٤٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،١٤٠-١٦١٢،٠٠٠١٧،١٤٠مجموع البند  رقم  

١١٥١١،٣٦٩،٣٥٠٩،٢٨١،٦٢٣٢،٠٨٧،٧٢٧مجموع الوظيفة رقم  

٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

ديوان المحاسبة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٦٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٦٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٧،٠٠٠١٧،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٧،٠٠٠١٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨٢،٠٠٠٨٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٨٢،٠٠٠٨٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٢

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

ديوان المحاسبة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٦،٩٦٥،٠٠٠٦،٩٦٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٦،٩٦٥،٠٠٠٦،٩٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٦،٩٦٥،٠٠٠٦،٩٦٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٦،٩٦٥،٠٠٠٦،٩٦٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١٨،٤١٦،٣٥٠٩،٣٦٣،٦٢٣٩،٠٥٢،٧٢٧مجموع الفصل رقم  

٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٣

١٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الخدمة المدنية

وظيفة عامة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٤٧٠،٢٥٠٤٠،٠٠٠٤٣٠،٢٥٠قرطاسية للمكاتب١

١٠،٠٠٠٨،٢٠٠١،٨٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٤٨٢،٢٥٠٤٩،٢٠٠٤٣٣،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦٦٦،٩٠٠٥٠،٠٠٠٦١٦،٩٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧،٦٩٥٢،٥٦٥٥،١٣٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٦٧٤،٥٩٥٥٢،٥٦٥٦٢٢،٠٣٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣٤،٦٣٠١٧،٣١٥١٧،٣١٥محروقات سائلة١

٣٣٤،٦٣٠١٧،٣١٥١٧،٣١٥مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٥،٤٠٠٥،٤٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨١،٠٠٠٨١،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٤،٣٠٠٤،٣٠٠

٧١٢٦،٧٠٠١٢٦،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١،٣١٨،١٧٥٢٤٥،٧٨٠١،٠٧٢،٣٩٥مجموع البند  رقم  

٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٣

١٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الخدمة المدنية

وظيفة عامة

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٤٢،٨٨٧-٥٢٠،٦١٣٥٦٣،٥٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٤٢،٨٨٧-١٥٢٠،٦١٣٥٦٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٦٧،٠٠٠٢٢،٤٤٥٤٤،٥٥٥

٢٦٧،٠٠٠٢٢،٤٤٥٤٤،٥٥٥مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٠،٠٠٠٧،٠٠٠٣،٠٠٠اعالنات١

٤٢٧،٥٠٠٣٠،٠٠٠٣٩٧،٥٠٠مطبوعات٢

٧،٥٠٠٧،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٤٤٥،٠٠٠٤٤،٥٠٠٤٠٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٥،٠٠٠٨،٥٥٠٦،٤٥٠تامين١

٥١٥،٠٠٠٨،٥٥٠٦،٤٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٦،٠٠٠٥،٠٠٠١،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٥٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠١٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٦١،٠٠٠٥٠،٠٠٠١١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،١٠٨،٦١٣٦٨٨،٩٩٥٤١٩،٦١٨مجموع البند  رقم  

٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٣

١٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الخدمة المدنية

وظيفة عامة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٣٦،٠٠٠-٢،٢٠٠،٠٠٠٢،٢٣٦،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣٦،٠٠٠-١٢،٢٠٠،٠٠٠٢،٢٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٤٩،٠٠٠-٥٩٢،٠٠٠٦٤١،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٨،٠٠٠-٥٨،٠٠٠٧٦،٠٠٠اجور االجراء٢

١٣٦،٠٢٠١٣٦،٠٢٠اجور المتعاملين٣

٦٧،٠٠٠-٢٧٨٦،٠٢٠٨٥٣،٠٢٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٥٢٠،٠٠٠١٩٠،٠٠٠١،٣٣٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٨٠٠،٠٠٠٥٤٠،٠٠٠٢٦٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢،٣٧٠،٠٠٠٧٨٠،٠٠٠١،٥٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٩،٠٠٠٢٩،٠٠٠مكافاءات١

٥٢٩،٠٠٠٢٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٥،٣٨٥،٠٢٠٣،٨٩٨،٠٢٠١،٤٨٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٣

١٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الخدمة المدنية

وظيفة عامة

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٥٢،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٢،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٥٢،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٧٩٧٥٩٩١،١٩٨رسوم وضرائب مختلفة١

٤،٠٠٠٣،٠٠٠١،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥،٧٩٧٣،٥٩٩٢،١٩٨مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥٧،٧٩٧٤٣،٥٩٩١٤،١٩٨مجموع البند  رقم  

١٤١٧،٨٦٩،٦٠٥٤،٨٧٦،٣٩٤٢،٩٩٣،٢١١مجموع الوظيفة رقم  

٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٣

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الخدمة المدنية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١،٠٠٠-٢٠،٠٠٠٢١،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١،٠٠٠-٧٢٠،٠٠٠٢١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٠٠٠-١٥٥٥،٠٠٠٥٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١،٠٠٠-١٠٤١٥٥،٠٠٠٥٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
١٨،٣٦٠١٨،٣٦٠تقديمات مدرسية٦

٢،٩٨٦،٠٢٠٢،٩٨٦،٠٢٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٣،٠٠٤،٣٨٠١٨،٣٦٠٢،٩٨٦،٠٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣،٠٠٤،٣٨٠١٨،٣٦٠٢،٩٨٦،٠٢٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٣،٠٠٤،٣٨٠١٨،٣٦٠٢،٩٨٦،٠٢٠مجموع الوظيفة رقم 

٣١٠،٩٢٨،٩٨٥٤،٩٥٠،٧٥٤٥،٩٧٨،٢٣١مجموع الفصل رقم  

٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٤

١٤٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

التفتيش المركزي

مراقبة إدارية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٠٧،٠٠٠١٨،٠٠٠١٨٩،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢٥،٠٠٠٢٠،٥٠٠٤،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠٩٠٠١٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢٣٣،٠٠٠٣٩،٤٠٠١٩٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٢٢،٣٠٠١٠،٠٠٠٢١٢،٣٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥٠٠٥٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٠،٠٠٠٦،٠٠٠٤،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٣٢،٨٠٠١٦،٥٠٠٢١٦،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٣،٠٠٠٧،٠٠٠٦،٠٠٠محروقات سائلة١

٣١٣،٠٠٠٧،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٥٣،٠٠٠٥٣،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨٥،٠٠٠٨٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢٤٠،٠٠٠٣،٠٠٠٢٣٧،٠٠٠

٧٣٧٨،٠٠٠١٤١،٠٠٠٢٣٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٨٥٦،٨٠٠٢٠٣،٩٠٠٦٥٢،٩٠٠مجموع البند  رقم  

٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٤

١٤٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

التفتيش المركزي

مراقبة إدارية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١،١٣٠،٩٠٠١،١١٢،٠٠٠١٨،٩٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١،١٣٠،٩٠٠١،١١٢،٠٠٠١٨،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٤٠،٠٠٠٢١،٠٠٠١٩،٠٠٠

٢٤٠،٠٠٠٢١،٠٠٠١٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٦،٢٥٠٦،٢٥٠بريد١

٣٦،٢٥٠٦،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٦،٠٠٠٦،٠٠٠اعالنات١

١٢٨،٢٥٠١٠،٠٠٠١١٨،٢٥٠مطبوعات٢

٢،٨٥٠٢،٨٥٠اعياد وتمثيل٣

٥٠٠٥٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤١٣٧،٦٠٠١٩،٣٥٠١١٨،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٤،٥٠٠٤،٥٠٠تامين١

٥٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٦٠٠٦٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٦٠٠٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٩١،٣٠٠٩١،٣٠٠بدالت اتعاب٢

١٥٥،٠٠٠١٥٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢٤٦،٣٠٠٢٤٦،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،٥٦٦،١٥٠١،٤١٠،٠٠٠١٥٦،١٥٠مجموع البند  رقم  

٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٤

١٤٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

التفتيش المركزي

مراقبة إدارية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٢٠،٠٠٠-٦،٥٦٢،٠٠٠٦،٧٨٢،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٢٠،٠٠٠-١٦،٥٦٢،٠٠٠٦،٧٨٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٧٦،٠٠٠-٧٠٩،٠٠٠٧٨٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٤٤،٠٠٠٢٢٦،٠٠٠١٨،٠٠٠اجور االجراء٢

٥٨،٠٠٠-٢٩٥٣،٠٠٠١،٠١١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٠٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٩٧٦،٠٠٠٣٢٥،٠٠٠٢،٦٥١،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٣،٠٨١،٠٠٠٤٣٠،٠٠٠٢،٦٥١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١١٢،٥٠٠١١٢،٥٠٠مكافاءات١

٥١١٢،٥٠٠١١٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٠،٧٠٨،٥٠٠٨،٣٣٥،٥٠٠٢،٣٧٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٤

١٤٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

التفتيش المركزي

مراقبة إدارية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٧٠٩،٠٠٠٧٠٨،٥٠٠٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٧٠٩،٠٠٠٧٠٨،٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٧٠٠٧٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٥،٠٠٠٣،٧٠٠١،٣٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥،٧٠٠٤،٤٠٠١،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٧١٤،٧٠٠٧١٢،٩٠٠١،٨٠٠مجموع البند  رقم  

١٤٢١٣،٨٤٦،١٥٠١٠،٦٦٢،٣٠٠٣،١٨٣،٨٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٤

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

التفتيش المركزي

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥،٢٠٠-٩٤،٨٠٠١٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٥،٢٠٠-٣٩٤،٨٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣،٨٠٠-٢٨،٢٠٠٣٢،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٣،٨٠٠-٧٢٨،٢٠٠٣٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩،٠٠٠-١٥١٢٣،٠٠٠١٣٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩،٠٠٠-١٠٤١١٢٣،٠٠٠١٣٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٤

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

التفتيش المركزي

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٧،٥١٥،٠٠٠٧،٥١٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٧،٥١٥،٠٠٠٧،٥١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٧،٥١٥،٠٠٠٧،٥١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٧،٥١٥،٠٠٠٧،٥١٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٢١،٤٨٤،١٥٠١٠،٧٩٤،٣٠٠١٠،٦٨٩،٨٥٠مجموع الفصل رقم  

٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٥

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

دوائر االفتاء

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٨١،٦٥٠٦،٠٠٠٧٥،٦٥٠قرطاسية للمكاتب١

٣،٥٠٠٣،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٥٢١،٠٥٢١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٨٧،٢٠٢١٠،٥٥٢٧٦،٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٨٨،٠٠٠١٤،٤٠٠٢٧٣،٦٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،٧٠٠٢،٧٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٠،٠٠٠٦،٥٦٧٣،٤٣٣لوازم ادارية اخرى٩

٢٣٠٠،٧٠٠٢٣،٦٦٧٢٧٧،٠٣٣مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٩،٠٠٠٩،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٩،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٣،٠٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠مبيدات١

٥٣،٠٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١،٨٠٠١،٨٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣،٦٠٠٣،٦٠٠

٧١٦٧،٤٠٠١٦٧،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥٦٧،٣٠٢٢١٢،١١٩٣٥٥،١٨٣مجموع البند  رقم  

٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٥

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

دوائر االفتاء

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٦٥،٠٠٠١٦١،١٠٨٣،٨٩٢ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١٦٥،٠٠٠١٦١،١٠٨٣،٨٩٢مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٥،٠٠٠١٠،٠٠٠٥،٠٠٠

٢١٥،٠٠٠١٠،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٦،٢٨٣١،٢٨٣٥،٠٠٠بريد١

٣٦،٢٨٣١،٢٨٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣،٠٠٠٣،٠٠٠اعالنات١

١٠٢،٦٠٠٦،٠٠٠٩٦،٦٠٠مطبوعات٢

٢،٦٣٠٢،٦٣٠اعياد وتمثيل٣

٤١٠٨،٢٣٠١١،٦٣٠٩٦،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٧،٦٠٠٧،٦٠٠تامين١

٥٧،٦٠٠٧،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣٠٢،١١٣١٩١،٦٢١١١٠،٤٩٢مجموع البند  رقم  

٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٥

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

دوائر االفتاء

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٢٥،٠٠٠-١،٧٧٥،٠٠٠١،٩٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢٥،٠٠٠-١١،٧٧٥،٠٠٠١،٩٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٧،٠٠٠٣٧،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٥،٥٠٠-١١١،٠٠٠١٢٦،٥٠٠اجور االجراء٢

١٥،٥٠٠-٢١٤٨،٠٠٠١٦٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢،٢٠٠٢،٢٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٠٤٠،٠٠٠١٤٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣١،٠٤٢،٢٠٠١٤٢،٢٠٠٩٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢،٣٦٠٢،٣٦٠مكافاءات١

٥٢،٣٦٠٢،٣٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢،٩٦٧،٥٦٠٢،٢٠٨،٠٦٠٧٥٩،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٥

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

دوائر االفتاء

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٧،٠٠٠٧،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٧،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٧،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٠٣،٨٤٣،٩٧٥٢،٦١٨،٨٠٠١،٢٢٥،١٧٥مجموع الوظيفة رقم  

٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٥

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

دوائر االفتاء

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١١٠،٠٠٠١١٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١١٠،٠٠٠١١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٤،٥٠٠١٤،٥٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٤،٥٠٠١٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٢٤،٥٠٠١٢٤،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٢٤،٥٠٠١٢٤،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٥

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

دوائر االفتاء

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١،٩٢٣،٠٠٠١،٩٢٣،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١،٩٢٣،٠٠٠١،٩٢٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،٩٢٣،٠٠٠١،٩٢٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،٩٢٣،٠٠٠١،٩٢٣،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٥،٨٩١،٤٧٥٢،٧٤٣،٣٠٠٣،١٤٨،١٧٥مجموع الفصل رقم  

٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٦

٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية السنية

المحاكم الدينية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢١٦،٠٠٠٢١،٦٠٠١٩٤،٤٠٠قرطاسية للمكاتب١

٣،٠٠٠٣،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢٢٠،٠٠٠٢٥،٦٠٠١٩٤،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٤٤،٠٠٠٩،٦٠٠١٣٤،٤٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٥،٠٠٠٩،٩٠٠٥،١٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٦٥،٠٠٠٥٤،٩٠٠١٠،١٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٢٤،٠٠٠٧٤،٤٠٠١٤٩،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٥،٠٠٠٢،٧٠٠٢،٣٠٠مبيدات١

٥٥،٠٠٠٢،٧٠٠٢،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٤،٠٠٠٣،٠٠٠١،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٨٠٠-٢٥،٠٠٠٢٥،٨٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٤،٠٠٠٧٤،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧١٠٣،٠٠٠١٠٢،٨٠٠٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥٥٢،٠٠٠٢٠٥،٥٠٠٣٤٦،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٦

٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية السنية

المحاكم الدينية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٥٧٠،٠٠٠٥٧٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٥٧٠،٠٠٠٥٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٤،٠٠٠١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠

٢٢٤،٠٠٠١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٥،٠٠٠٣،٠٠٠٢،٠٠٠بريد١

٣٥،٠٠٠٣،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣،٠٠٠٣،٠٠٠اعالنات١

١٥٣،٩٠٠١٥،٠٠٠١٣٨،٩٠٠مطبوعات٢

٦٠٠٦٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١٥٧،٥٠٠١٨،٦٠٠١٣٨،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٧٥٦،٥٠٠٦٠٣،٦٠٠١٥٢،٩٠٠مجموع البند  رقم  

٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٦

٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية السنية

المحاكم الدينية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٤،٦٦٩،٠٠٠٤،٦٤٦،٠٠٠٢٣،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤،٦٦٩،٠٠٠٤،٦٤٦،٠٠٠٢٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٥٥٢،٠٠٠٥٢٧،٠٠٠٢٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٥٥٢،٠٠٠٥٢٧،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢،٥٠٠٢،٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٢٥٦،٠٠٠٢٨٨،٠٠٠١،٩٦٨،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢،٢٨٢،٥٠٠٣١٤،٥٠٠١،٩٦٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مكافاءات١

٥١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٧،٥١٣،٥٠٠٥،٤٩٧،٥٠٠٢،٠١٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٦

٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية السنية

المحاكم الدينية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٣،٠٠٠٢٠،٠٠٠٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢٣،٠٠٠٢٠،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٨،٠٠٠٥،٠٠٠٣،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٨،٠٠٠٥،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣١،٠٠٠٢٥،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٧٨،٨٥٣،٠٠٠٦،٣٣١،٦٠٠٢،٥٢١،٤٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٦

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية السنية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥،٠٠٠-١٩٥،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٥،٠٠٠-٣١٩٥،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥٤،٠٠٠٥٠،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٥٤،٠٠٠٥٠،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٠٠٠-١٥٢٤٩،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١،٠٠٠-١٠٤١٢٤٩،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٦

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية السنية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٥،٢٢١،٠٠٠٥،٢٢١،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٥،٢٢١،٠٠٠٥،٢٢١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥،٢٢١،٠٠٠٥،٢٢١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٥،٢٢١،٠٠٠٥،٢٢١،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦١٤،٣٢٣،٠٠٠٦،٥٨١،٦٠٠٧،٧٤١،٤٠٠مجموع الفصل رقم  

٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٧

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي الشيعي االعلى

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٥٤،٧٢٠٥،١٥٠٤٩،٥٧٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٥٥٠٢،٥٥٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٢٠٠١،٢٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٥٨،٤٧٠٨،٩٠٠٤٩،٥٧٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٣٤،٠٠٠١١،٠٥٠٢٢٢،٩٥٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٨،٠٠٠٥،٩٥٠٢،٠٥٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٠٥،٠٠٠٩٠،٠٠٠١٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٣٤٧،٠٠٠١٠٧،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٦،٨٠٠٦،٨٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٥،٥٠٠٢٥،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٦،٠٠٠٥،١٠٠٩٠٠

٧٩٨،٣٠٠٩٧،٤٠٠٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥٠٣،٧٧٠٢١٣،٣٠٠٢٩٠،٤٧٠مجموع البند  رقم  

٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٧

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي الشيعي االعلى

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١١١،٩٦٩١١١،٩٦٩ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١١١،٩٦٩١١١،٩٦٩مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٦،٦٤٠٣،٠٠٠٣،٦٤٠

٢٦،٦٤٠٣،٠٠٠٣،٦٤٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٥٠٢٥٠بريد١

٣٢٥٠٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٥،٤٥٠٤،٠٠٠١،٤٥٠اعالنات١

٨٥،٥٠٠٨،٠٨٠٧٧،٤٢٠مطبوعات٢

١،٥٠٠١،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٩٢،٤٥٠١٣،٥٨٠٧٨،٨٧٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢١١،٣٠٩١٢٨،٧٩٩٨٢،٥١٠مجموع البند  رقم  

٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٧

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي الشيعي االعلى

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٣،٠٠٠-٦٢٩،٠٠٠٦٥٢،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٣،٠٠٠-١٦٢٩،٠٠٠٦٥٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٧٣،٠٠٠١٤٦،٠٠٠٢٧،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٢٨،٠٠٠٢٢٧،٠٠٠١،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٤٠١،٠٠٠٣٧٣،٠٠٠٢٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١،٠٠٠١،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٨٢٤،٠٠٠١٠٣،٠٠٠٧٢١،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٨٢٥،٠٠٠١٠٤،٠٠٠٧٢١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢،٠٠٠٢،٠٠٠مكافاءات١

٥٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٨٥٧،٠٠٠١،١٣١،٠٠٠٧٢٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٥،٦٠٠٥،٦٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٥،٦٠٠٥،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٨،٥٠٠٨،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٨،٥٠٠٨،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٤،١٠٠١٤،١٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٠٢،٥٨٦،١٧٩١،٤٨٧،١٩٩١،٠٩٨،٩٨٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
١،٠٠٠-٢٥،٠٠٠٢٦،٠٠٠تعويضات عائلية١

١،٠٠٠-٣٢٥،٠٠٠٢٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣٠،٠٠٠٢٩،٠٠٠١،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٣٠،٠٠٠٢٩،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
١،٠٣٠،٠٠٠١،٠٣٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١،٠٣٠،٠٠٠١،٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،٠٣٠،٠٠٠١،٠٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،٠٣٠،٠٠٠١،٠٣٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٧٣،٦٧١،١٧٩١،٥٤٢،١٩٩٢،١٢٨،٩٨٠مجموع الفصل رقم  

٥٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٨

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

االفتاء الجعفري

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٨،٠٠٠١،٠٠٠١٧،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤٠٠٤٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٤٠٠٤٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٨،٨٠٠١،٨٠٠١٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣٦،٠٠٠٢،٠٠٠٣٤،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٤،٠٠٠٣،٥٠٠٥٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٧،٤٨٠١٧،٤٨٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٥٧،٤٨٠٢٢،٩٨٠٣٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

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

٩،٦٠٠٩،٦٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

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

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢،٠٠٠١،٩٢٠٨٠

٧٣٢،٥٦٠٣٢،٤٨٠٨٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٠٨،٨٤٠٥٧،٢٦٠٥١،٥٨٠مجموع البند  رقم  

٦٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٨

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

االفتاء الجعفري

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٣،٠٠٠١،٠٠٠٢،٠٠٠

٢٣،٠٠٠١،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٨،٠٠٠١،٠٠٠١٧،٠٠٠مطبوعات٢

٥٠٠٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١٨،٥٠٠١،٥٠٠١٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٩١،٥٠٠٧٢،٥٠٠١٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٨

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

االفتاء الجعفري

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢،٤١٤،٧٨٤٢،١٤٥،١٩٩٢٦٩،٥٨٥رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢،٤١٤،٧٨٤٢،١٤٥،١٩٩٢٦٩،٥٨٥مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٣١،٩٠١١٣١،٩٠١اجور االجراء٢

٢١٣١،٩٠١١٣١،٩٠١مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١،٠٠٠١،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٩١٥،٢٠٠١١٤،٤٠٠٨٠٠،٨٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٩١٦،٢٠٠١١٥،٤٠٠٨٠٠،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢،٥٠٠٢،٥٠٠مكافاءات١

٥٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٣،٤٦٥،٣٨٥٢،٣٩٥،٠٠٠١،٠٧٠،٣٨٥مجموع البند  رقم  

٦٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٨

٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

االفتاء الجعفري

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١،٠٠٠١،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥٠٠٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٠٣،٦٦٧،٢٢٥٢،٥٢٦،٢٦٠١،١٤٠،٩٦٥مجموع الوظيفة رقم  

٦٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٨

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

االفتاء الجعفري

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

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

٧١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٢،٥٤٦،٦٨٥٢،٥٤٦،٦٨٥تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٢،٥٤٦،٦٨٥٢،٥٤٦،٦٨٥مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢،٥٤٦،٦٨٥٢،٥٤٦،٦٨٥مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢،٥٤٦،٦٨٥٢،٥٤٦،٦٨٥مجموع الوظيفة رقم 

٨٦،٣٠٣،٩١٠٢،٦١٦،٢٦٠٣،٦٨٧،٦٥٠مجموع الفصل رقم  

٦٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٩

٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المحاكم الشرعية الجعفرية

المحاكم الدينية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٧٠،٩٣٠١٨،٠٠٠١٥٢،٩٣٠قرطاسية للمكاتب١

١،٠٠٠٥٨٥٤١٥كتب ومراجع وصحف٢

٣،٠٠٠٣،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٧٤،٩٣٠٢١،٥٨٥١٥٣،٣٤٥مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢١٦،٠٠٠١٢،٠٠٠٢٠٤،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٦٠،٠٠٠٤٣،٠٠٠١٧،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٣٥١،٠٠٠١١٠،٠٠٠٢٤١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣،٠٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣١،٥٠٠٣١،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٩،٢٠٠٧٩،٢٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢٥،٠٠٠٢٢،٥٠٠٢،٥٠٠

٧١٣٨،٧٠٠١٣٤،٧٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٦٦٤،٦٣٠٢٦٦،٢٨٥٣٩٨،٣٤٥مجموع البند  رقم  

٦٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٩

٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المحاكم الشرعية الجعفرية

المحاكم الدينية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٨١٥،٠٠٠٧٩٠،٥١٥٢٤،٤٨٥ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٨١٥،٠٠٠٧٩٠،٥١٥٢٤،٤٨٥مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٠،٠٠٠١٢،٠٠٠٨،٠٠٠

٢٢٠،٠٠٠١٢،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٥،٠٠٠٣،٥٠٠١،٥٠٠بريد١

٣٥،٠٠٠٣،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٠٠٠٥٠٠٥٠٠اعالنات١

٢١٥،٨٩٠٢١،٠٠٠١٩٤،٨٩٠مطبوعات٢

٤٢١٦،٨٩٠٢١،٥٠٠١٩٥،٣٩٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٥٧،٠٠٠٥٧،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٥٧،٠٠٠٥٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،١١٣،٨٩٠٨٨٤،٥١٥٢٢٩،٣٧٥مجموع البند  رقم  

٦٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٩

٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المحاكم الشرعية الجعفرية

المحاكم الدينية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٤،٩٥٥،٠٠٠٤،٩٥٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤،٩٥٥،٠٠٠٤،٩٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٦٢٥،٠٠٠٦٢٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٦٢٥،٠٠٠٦٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢،٤٨٠،٠٠٠٣١٠،٠٠٠٢،١٧٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢،٥٠٤،٠٠٠٣٣٤،٠٠٠٢،١٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣،٠٠٠٣،٠٠٠مكافاءات١

٥٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٨،٠٨٧،٠٠٠٥،٩١٧،٠٠٠٢،١٧٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٩

٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المحاكم الشرعية الجعفرية

المحاكم الدينية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣٠،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٣٠،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥٥،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٧٩،٩٢٠،٥٢٠٧،١٠٧،٨٠٠٢،٨١٢،٧٢٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٩

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المحاكم الشرعية الجعفرية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢٢٠،٠٠٠٢٢٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٢٢٠،٠٠٠٢٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

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

٧٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٥٥،٠٠٠٢٥٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٥٥،٠٠٠٢٥٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٧٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
٩

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المحاكم الشرعية الجعفرية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٥،٥٨٠،٠٠٠٥،٥٨٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٥،٥٨٠،٠٠٠٥،٥٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥،٥٨٠،٠٠٠٥،٥٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٥،٥٨٠،٠٠٠٥،٥٨٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٩١٥،٧٥٥،٥٢٠٧،٣٦٢،٨٠٠٨،٣٩٢،٧٢٠مجموع الفصل رقم  

٧١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٠
٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣٤،٢٠٠٣،٠٠٠٣١،٢٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٠٠٠١،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٥٠١٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٣٥،٣٥٠٤،١٥٠٣١،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٣٩،٤٠٠١١،٣٠٠٢٢٨،١٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥،٠٠٠٤،٤٠٠٦٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣،٠٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٤٧،٤٠٠١٧،٢٠٠٢٣٠،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٦،٠٠٠٨،٩٠٠٧،١٠٠محروقات سائلة١

٣١٦،٠٠٠٨،٩٠٠٧،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٥٠٥٠مبيدات١

٥٥٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١،٠٠٠١،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧٣٣،٠٠٠٣٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٣٣١،٨٠٠٦٣،٣٠٠٢٦٨،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٧٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٠
٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٠،٠٠٠٥،٦٥٠٤،٣٥٠

٢١٠،٠٠٠٥،٦٥٠٤،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٠٠٠٦٠٠٤٠٠بريد١

٣١،٠٠٠٦٠٠٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٧٥٧٥اعالنات١

٣٠،٦٠٠١،٤٠٠٢٩،٢٠٠مطبوعات٢

٣٥٠-١،٠٠٠١،٣٥٠اعياد وتمثيل٣

٤٣١،٦٧٥٢،٨٢٥٢٨،٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٨،٠٠٠٦،٠٠٠٢،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٨،٠٠٠٦،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٥٠،٦٧٥١٥،٠٧٥٣٥،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٠
٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٦،٠٠٠-٣٨٦،٠٠٠٣٩٢،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٦،٠٠٠-١٣٨٦،٠٠٠٣٩٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢،٠٠٠٢،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٨٤،٠٠٠٢٣،٠٠٠١٦١،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣١٨٦،٠٠٠٢٥،٠٠٠١٦١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢،٨٠٠٢،٨٠٠مكافاءات١

٥٢،٨٠٠٢،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٥٧٤،٨٠٠٤١٩،٨٠٠١٥٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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،٧٥٠١،٣٥٠٤٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١،٧٥٠١،٣٥٠٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥٠٠٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢،٢٥٠١،٨٥٠٤٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٠٩٥٩،٥٢٥٥٠٠،٠٢٥٤٥٩،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٧٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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،٥٠٠١٥،٦٠٠٩٠٠تعويضات عائلية١

٣١٦،٥٠٠١٥،٦٠٠٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٦،٥٠٠١٥،٦٠٠٩٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٦،٥٠٠١٥،٦٠٠٩٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٧٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٠

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٣٨٦،٠٠٠٣٨٦،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٣٨٦،٠٠٠٣٨٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٨٦،٠٠٠٣٨٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٣٨٦،٠٠٠٣٨٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٠١،٣٦٢،٠٢٥٥١٥،٦٢٥٨٤٦،٤٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١١
٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم المذھبية الدرزية

المحاكم الدينية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٨١،٠٠٠٨،١٠٠٧٢،٩٠٠قرطاسية للمكاتب١

٣٨٢٣٨٢كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٨٢،٣٨٢٩،٤٨٢٧٢،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٢،٠٠٠١٧،٣٨٨٤،٦١٢محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢١،٦٠٠١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٤٣،٦٠٠٢٨،١٨٨١٥،٤١٢مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢،٧٠٠٢،٧٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٧،٢٠٠٧،٢٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٠،٥٠٠٤٠،٥٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣،٠٠٠٣،٠٠٠

٧٥٣،٤٠٠٥٣،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٧٩،٣٨٢٩١،٠٧٠٨٨،٣١٢مجموع البند  رقم  

٧٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١١
٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم المذھبية الدرزية

المحاكم الدينية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٣٦٨،٨٠٠٣٦٨،٨٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣٦٨،٨٠٠٣٦٨،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٥،٨٠٠١٠،٨٠٠٥،٠٠٠

٢١٥،٨٠٠١٠،٨٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣،٠٠٠٢،١٢٤٨٧٦بريد١

٣٣،٠٠٠٢،١٢٤٨٧٦مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٣٥٠١،٣٥٠اعالنات١

١٠٨،٠٠٠١٠،٨٠٠٩٧،٢٠٠مطبوعات٢

١،٣٥٠١،٣٥٠اعياد وتمثيل٣

٤١١٠،٧٠٠١٣،٥٠٠٩٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣،٠٠٠٩٠٠٢،١٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٣،٠٠٠٩٠٠٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٥٠١،٣٠٠٣٩٦،١٢٤١٠٥،١٧٦مجموع البند  رقم  

٧٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١١
٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم المذھبية الدرزية

المحاكم الدينية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢،٠٤٠،٠٠٠١،٩٥٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢،٠٤٠،٠٠٠١،٩٥٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٥،٧٠٠٣٤،٨٠٠٩٠٠رواتب المتعاقدين١

٤٢٧،٠٠٠٤٢٥،٠٠٠٢،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٤٦٢،٧٠٠٤٥٩،٨٠٠٢،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢،٠٠٠٢،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٥٢٠،٠٠٠١٩٩،٢٠٠١،٣٢٠،٨٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١،٥٤٦،٠٠٠٢٢٥،٢٠٠١،٣٢٠،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣،٨٠٠٣،٨٠٠مكافاءات١

٥٣،٨٠٠٣،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٤،٠٥٢،٥٠٠٢،٦٣٨،٨٠٠١،٤١٣،٧٠٠مجموع البند  رقم  

٨٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١١
٣٣٧

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم المذھبية الدرزية

المحاكم الدينية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٨،١٠٠٨،١٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٨،١٠٠٨،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣٠،٦٠٠٣٠،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٧٤،٧٦٣،٧٨٢٣،١٥٦،٥٩٤١،٦٠٧،١٨٨مجموع الوظيفة رقم  

٨١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١١

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم المذھبية الدرزية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢،٠٠٠-٦٠،٠٠٠٦٢،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢،٠٠٠-٣٦٠،٠٠٠٦٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٧،٠٠٠١٧،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٧،٠٠٠١٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢،٠٠٠-١٥٧٧،٠٠٠٧٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢،٠٠٠-١٠٤١٧٧،٠٠٠٧٩،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٨٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١١

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم المذھبية الدرزية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢،٥٠٢،٧٠٠٢،٥٠٢،٧٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٢،٥٠٢،٧٠٠٢،٥٠٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢،٥٠٢،٧٠٠٢،٥٠٢،٧٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢،٥٠٢،٧٠٠٢،٥٠٢،٧٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١١٧،٣٤٣،٤٨٢٣،٢٣٥،٥٩٤٤،١٠٧،٨٨٨مجموع الفصل رقم  

٨٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٢
٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي العلوي

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٨،٨٠٠٢،٨٨٠٢٥،٩٢٠قرطاسية للمكاتب١

١،٨٠٠١،٨٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠١،٤٤٠٥٦٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٣٢،٦٠٠٦،١٢٠٢٦،٤٨٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢،٠٠٠٢،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣٠٠٣٠٠محروقات سائلة١

٣٣٠٠٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٤،٣٢٠٤،٣٢٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧،٩٢٠٧،٩٢٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١،٢٥٠١،١٦٥٨٥

٧١٣،٤٩٠١٣،٤٠٥٨٥مجموع الفقرة  رقم  

١١٤٨،٣٩٠٢١،٨٢٥٢٦،٥٦٥مجموع البند  رقم  

٨٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٢
٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي العلوي

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٣٩،٦٠٠٣٩،٦٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣٩،٦٠٠٣٩،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢،٠٠٠١،٨٠٠٢٠٠

٢٢،٠٠٠١،٨٠٠٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣٠٠٣٠٠بريد١

٣٣٠٠٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٥٠٠٥٠٠اعالنات١

٢٦،٦٨٠٢،٦٦٨٢٤،٠١٢مطبوعات٢

٩٠٠٩٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٢٨،٠٨٠٤،٠٦٨٢٤،٠١٢مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣،٥٠٠٢،١٦٠١،٣٤٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٣،٥٠٠٢،١٦٠١،٣٤٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٧٣،٤٨٠٤٧،٩٢٨٢٥،٥٥٢مجموع البند  رقم  

٨٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٢
٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي العلوي

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١١٢،١٠٤٥٧،٠٠٠٥٥،١٠٤رواتب الموظفين الدائمين٢

١١١٢،١٠٤٥٧،٠٠٠٥٥،١٠٤مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢،٠٠٠-٧٥٠،٠٠٠٧٥٢،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢،٠٠٠-٢٧٥٠،٠٠٠٧٥٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٥٠٠٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٦٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠٤٩٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٨٠٠٨٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٥٦١،٣٠٠٧١،٣٠٠٤٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١،٢٣٢١،٢٣٢مكافاءات١

٥١،٢٣٢١،٢٣٢مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٤٢٤،٦٣٦٨٨١،٥٣٢٥٤٣،١٠٤مجموع البند  رقم  

٨٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٦،٠٠٠٤،٥٠٠١،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٦،٠٠٠٤،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢،٠٠٠١،٧٠٠٣٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٢،٠٠٠١،٧٠٠٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٨،٠٠٠٦،٢٠٠١،٨٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٠١،٥٥٤،٥٠٦٩٥٧،٤٨٥٥٩٧،٠٢١مجموع الوظيفة رقم  

٨٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٢

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي العلوي

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١،٥١٢١،٥١٢تعويضات عائلية١

٣١،٥١٢١،٥١٢مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥٥،٥١٢٥٥،٥١٢مجموع البند  رقم  

١٠٤١٥٥،٥١٢٥٥،٥١٢مجموع الوظيفة رقم 

٨٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٢

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي العلوي

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٨٦٢،١٠٤٨٦٢،١٠٤تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٨٦٢،١٠٤٨٦٢،١٠٤مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨٦٢،١٠٤٨٦٢،١٠٤مجموع البند  رقم  

١٠٩١٨٦٢،١٠٤٨٦٢،١٠٤مجموع الوظيفة رقم 

١٢٢،٤٧٢،١٢٢١،٠١٢،٩٩٧١،٤٥٩،١٢٥مجموع الفصل رقم  

٨٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٣
١٤٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة العليا للتأديب

مراقبة إدارية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٩،٠٠٠١،٦٠٠٧،٤٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٥٠٠٢،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١١١،٥٠٠٤،١٠٠٧،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣،٠٠٠٢،٠٠٠١،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٤،٠٠٠٢٣،٠٠٠١،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٧،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٥،٠٠٠٥،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

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

٣،٠٠٠٣،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨،٠٠٠٨،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٠،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠

٧٢١،٧٠٠١٦،٧٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٦٥،٢٠٠٥٠،٨٠٠١٤،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٩٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٣
١٤٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة العليا للتأديب

مراقبة إدارية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٧،٠٠٠٢٧،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٢٧،٠٠٠٢٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٥،٠٠٠٧،٢٠٠٧،٨٠٠

٢١٥،٠٠٠٧،٢٠٠٧،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٥٠٠٥٠٠بريد١

٣٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٥٠٠٢٠٠٣٠٠اعالنات١

١٧،١٠٠٥٠٠١٦،٦٠٠مطبوعات٢

٢،٥٠٠٢،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٣٠٠٣٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٢٠،٤٠٠٣،٢٠٠١٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢،٥٠٠١،١٧٠١،٣٣٠تامين١

٥٢،٥٠٠١،١٧٠١،٣٣٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٣-٣٠٠٣٠٣استئجار سيارات واليات١

٣-٦٣٠٠٣٠٣مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣٠٠٣٠٠بدالت اتعاب٢

٩٣٠٠٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٦٦،٠٠٠٣٩،٦٧٣٢٦،٣٢٧مجموع البند  رقم  

٩١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٣
١٤٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة العليا للتأديب

مراقبة إدارية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٧،٠٠٠-٤٨٥،٠٠٠٤٩٢،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٧،٠٠٠-١٤٨٥،٠٠٠٤٩٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٧،٠٠٠-٤٦،٠٠٠٥٣،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥٥،٠٠٠٥٣،٠٠٠٢،٠٠٠اجور االجراء٢

٥،٠٠٠-٢١٠١،٠٠٠١٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١١،٠٠٠١١،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٧٢،٠٠٠٣٤،٠٠٠٢٣٨،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٢٨٣،٠٠٠٤٥،٠٠٠٢٣٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٩،٥٠٠٩،٥٠٠مكافاءات١

٥٩،٥٠٠٩،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٨٧٨،٥٠٠٦٥٢،٥٠٠٢٢٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٣
١٤٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة العليا للتأديب

مراقبة إدارية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢،٧٠٠٢،٦٠٠١٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢،٧٠٠٢،٦٠٠١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٣٠٠٣٠٠دراسات١

٥٣٠٠٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٥،٠٠٠١٢،٠٠٠٣،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٥،٠٠٠١٢،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٨،٠٠٠١٤،٩٠٠٣،١٠٠مجموع البند  رقم  

١٤٢١،٠٢٧،٧٠٠٧٥٧،٨٧٣٢٦٩،٨٢٧مجموع الوظيفة رقم  

٩٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٣

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة العليا للتأديب

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٨،٠٠٠٨،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٩٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٣

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة العليا للتأديب

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٥٨٦،٠٠٠٥٨٦،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٥٨٦،٠٠٠٥٨٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥٨٦،٠٠٠٥٨٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٥٨٦،٠٠٠٥٨٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٣١،٦٢١،٧٠٠٧٦٥،٨٧٣٨٥٥،٨٢٧مجموع الفصل رقم  

٩٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٤
١٢٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
ادارة االحصاء المركزي

تخطيط واحصاء

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٩٣،٨٤٠٩،٣٨٤٨٤،٤٥٦قرطاسية للمكاتب١

٥،٠٠٠٥،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠٥٠٠٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٩٩،٨٤٠١٤،٨٨٤٨٤،٩٥٦مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٤٢٧،٥٠٠١٥،٠٠٠٤١٢،٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٤،٨٧٤٤،٨٧٤لوازم ادارية اخرى٩

٢٤٣٢،٣٧٤١٩،٨٧٤٤١٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢٧،٠٠٠٢٧،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٩،٦٠٠٣٩،٦٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٠،٠٠٠٣،٦٠٠٦،٤٠٠

٧٧٦،٦٠٠٧٠،٢٠٠٦،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٦٠٨،٨١٤١٠٤،٩٥٨٥٠٣،٨٥٦مجموع البند  رقم  

٩٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٤
١٢٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
ادارة االحصاء المركزي

تخطيط واحصاء

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٦٠٢،٣٩٧٥٨٥،٠٠٠١٧،٣٩٧ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٦٠٢،٣٩٧٥٨٥،٠٠٠١٧،٣٩٧مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٠،٠٠٠١٠،٢٦٠٩،٧٤٠

٢٢٠،٠٠٠١٠،٢٦٠٩،٧٤٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢،٠٠٠٢،٠٠٠بريد١

٣٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣،٠٠٠٣،٠٠٠اعالنات١

١٣٦،٨٠٠٥،٠٠٠١٣١،٨٠٠مطبوعات٢

١،٣٦٨١،٣٦٨اعياد وتمثيل٣

٤١٤١،١٦٨٩،٣٦٨١٣١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١،٩٢٥١،٩٢٥استئجار سيارات واليات١

٦١،٩٢٥١،٩٢٥مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٩٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٩٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٨٥٧،٤٩٠٦٧٨،٥٥٣١٧٨،٩٣٧مجموع البند  رقم  

٩٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٤
١٢٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
ادارة االحصاء المركزي

تخطيط واحصاء

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٣،٠٠٠-٢،٦٢٧،٠٠٠٢،٦٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٣،٠٠٠-١٢،٦٢٧،٠٠٠٢،٦٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١،٥٠٠-١٨٦،٥٠٠١٨٨،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١،٥٠٠-٢١٨٦،٥٠٠١٨٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٥،٠٨٣١٥،٠٨٣تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٤٤٨،٠٠٠١٨١،٠٠٠١،٢٦٧،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣١،٤٦٣،٠٨٣١٩٦،٠٨٣١،٢٦٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١١،٤٠٠١١،٤٠٠مكافاءات١

٥١١،٤٠٠١١،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٤،٢٨٧،٩٨٣٣،٠٤٥،٤٨٣١،٢٤٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٩٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٤
١٢٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
ادارة االحصاء المركزي

تخطيط واحصاء

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٠٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١٠٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢،٣٩٤٢،٣٩٤نفقات شتى متنوعة٩

٩٢،٣٩٤٢،٣٩٤مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٠٢،٣٩٤٧٧،٣٩٤٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٢٥،٨٥٦،٦٨١٣،٩٠٦،٣٨٨١،٩٥٠،٢٩٣مجموع الوظيفة رقم  

٩٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٤

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
ادارة االحصاء المركزي

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٣٣،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٣٣،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥٠٠-٦،٥٠٠٧،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥٠٠-٧٦،٥٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٩،٥٠٠٣٧،٠٠٠٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٣٩،٥٠٠٣٧،٠٠٠٢،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٠٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٤

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء
ادارة االحصاء المركزي

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢،٨١٣،٥٠٠٢،٨١٣،٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٢،٨١٣،٥٠٠٢،٨١٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢،٨١٣،٥٠٠٢،٨١٣،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢،٨١٣،٥٠٠٢،٨١٣،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٤٨،٧٠٩،٦٨١٣،٩٤٣،٣٨٨٤،٧٦٦،٢٩٣مجموع الفصل رقم  

١٠١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٥
٢٥٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع

الدفاع (غير مصنفة)

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٥٤،٠٠٠١،٨٠٠٥٢،٢٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٠٠٠٤٥٠٥٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٠٠١٥٠٣٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٥٥،٥٠٠٢،٤٠٠٥٣،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١،٢٠٠٣٨٤٨١٦لوازم ادارية اخرى٩

٢١،٢٠٠٣٨٤٨١٦مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣٠،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٣٠،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٥،٠٠٠٢،٩٧٠٢،٠٣٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧٥،٠٠٠٢،٩٧٠٢،٠٣٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٩١،٧٠٠٢٠،٧٥٤٧٠،٩٤٦مجموع البند  رقم  

١٠٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٥
٢٥٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع

الدفاع (غير مصنفة)

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٩،٠٠٠١٤،٤٠٢١٤،٥٩٨

٢٢٩،٠٠٠١٤،٤٠٢١٤،٥٩٨مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٨،٠٠٠٦٠٠١٧،٤٠٠مطبوعات٢

٣،٠٠٠١،٨٠٠١،٢٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٢١،٠٠٠٢،٤٠٠١٨،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٦،٠٠٠٢،٨٨٠٣،١٢٠تامين١

٥٦،٠٠٠٢،٨٨٠٣،١٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٥٦،٠٠٠١٩،٦٨٢٣٦،٣١٨مجموع البند  رقم  

١٠٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٧،٠٠٠٥،٤٠٠١،٦٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٧،٠٠٠٥،٤٠٠١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٧،٠٠٠٥،٤٠٠١،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٢٥٠١٥٤،٧٠٠٤٥،٨٣٦١٠٨،٨٦٤مجموع الوظيفة رقم  

١٠٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٥٠٠٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥٠٠٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٥٠٠٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٥١٥٥،٢٠٠٤٦،٣٣٦١٠٨،٨٦٤مجموع الفصل رقم  

١٠٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٦
٣٦٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المديرية العامه المن الدولة

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١،٢٠٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠١،٠٨٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢١،٠٠٠٢١،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١،٢٣٣،٠٠٠١٥٣،٠٠٠١،٠٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٤٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مالبس١

٥٠٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

١٨٠،٠٠٠٨،٠٠٠١٧٢،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٠٠،٠٠٠١٤٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١،٢٩٣،٠٠٠٨١١،٠٠٠٤٨٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٧،٠٠٠،٠٠٠٤،٧٥٠،٠٠٠٢،٢٥٠،٠٠٠محروقات سائلة١

١٢٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠زيوت وشحوم٢

٨٥٠،٠٠٠٣٩٠،٠٠٠٤٦٠،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣٧،٩٧٠،٠٠٠٥،١٨٠،٠٠٠٢،٧٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
١١،١٢٠،٠٠٠٢،٧٨٠،٠٠٠٨،٣٤٠،٠٠٠ادوية١

٢٥٢،٠٠٠٦٣،٠٠٠١٨٩،٠٠٠مواد مخبرية٢

٤١١،٣٧٢،٠٠٠٢،٨٤٣،٠٠٠٨،٥٢٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٨،٠٠٠٨،٠٠٠مبيدات١

٥٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٦٥،٠٠٠٤٦٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١،٥٢٥،٠٠٠١،٥٢٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٠،٠٠٠-٥٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠

١٠٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٦
٣٦٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المديرية العامه المن الدولة

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

١٠،٠٠٠-٧٢،٠٦٥،٠٠٠٢،٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم متخصصة٨
١٢٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠لوازم متخصصة١

٨١٢٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٤،٠٦١،٠٠٠١١،١٠٠،٠٠٠١٢،٩٦١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٦
٣٦٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المديرية العامه المن الدولة

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٦٨٠،٠٠٠٦٨٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٦٨٠،٠٠٠٦٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠

٢١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢،٠٠٠٢،٠٠٠بريد١

٣٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠اعالنات١

٦٠٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠٥٤٠،٠٠٠مطبوعات٢

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٦٣٥،٠٠٠٩٥،٠٠٠٥٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٦٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠تامين١

٥٦٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٢،٠٠٠-٥،٠٠٠٧،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٢،٠٠٠-٦٥،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٠،٠٠٠-٩٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٠،٠٠٠-٩٩٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢،١١٢،٠٠٠١،٢٨٤،٠٠٠٨٢٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٦
٣٦٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المديرية العامه المن الدولة

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٥٠،٠٠٠-٦٩،٢٠٠،٠٠٠٦٩،٤٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٥٠،٠٠٠-١٦٩،٢٠٠،٠٠٠٦٩،٤٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٥٢٠،٠٠٠٥١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٩٥،٠٠٠٢٨٢،٠٠٠١٣،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٨١٥،٠٠٠٧٩٢،٠٠٠٢٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٥٠٠٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٩٦٠،٠٠٠٣٧٠،٠٠٠٢،٥٩٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣،٨٠٠،٠٠٠٣،٨٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٦،٧٦٠،٥٠٠٤،١٧٠،٥٠٠٢،٥٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مكافاءات١

٥٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٧٦،٨٠٠،٥٠٠٧٤،٤٣٧،٥٠٠٢،٣٦٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٦
٣٦٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المديرية العامه المن الدولة

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

نفقات مختلفة ١٦

نفقات سرية٢
٣،٨٢٥،٠٠٠٣،٨٢٥،٠٠٠نفقات سرية١

٢٣،٨٢٥،٠٠٠٣،٨٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٣،٠٠٠٣،٠٠٠دراسات١

٥٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٨٥،٠٠٠١٨٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٤،٠٣٨،٠٠٠٤،٠٣٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٦٠١٠٧،٠١١،٥٠٠٩٠،٨٥٩،٥٠٠١٦،١٥٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
١٢٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠نفقات استشفاء١

(خاص بالموقوفين )

٧١٢٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٢٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣١١٢٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٦
٩٥٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المديرية العامه المن الدولة

دورات تدريبية في الخارج

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٥٢١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٢٤،٨٠٠،٠٠٠٦،٢٠٠،٠٠٠١٨،٦٠٠،٠٠٠نفقات معالجة في المستشفيات٥

٥،٠٠٨،٠٠٠١،٢٥٢،٠٠٠٣،٧٥٦،٠٠٠نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة٨

٤٢٩،٨٠٨،٠٠٠٧،٤٥٢،٠٠٠٢٢،٣٥٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٩،٨٠٨،٠٠٠٧،٤٥٢،٠٠٠٢٢،٣٥٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١١٢٩،٨٠٨،٠٠٠٧،٤٥٢،٠٠٠٢٢،٣٥٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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 

١١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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،٦٢٠،٠٠٠١،٥٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١،٦٢٠،٠٠٠١،٥٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٣٠٠،٠٠٠٢٢٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠تقديمات زواج٢

١٣٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تقديمات والدة٣

٤٤٣٠،٠٠٠٣٤٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢،٠٨٠،٠٠٠١،٩٣٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢،٠٨٠،٠٠٠١،٩٣٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٩،٦٠٠،٠٠٠٢،٤٠٠،٠٠٠٧،٢٠٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

٧،٩٨٩،٠٢٠٥،٥٤٥،٤٠٠٢،٤٤٣،٦٢٠تقديمات مدرسية٦

٧٠،٣٠٩،٠٠٠٢٩٤،٠٠٠٧٠،٠١٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٨٧،٨٩٨،٠٢٠٨،٢٣٩،٤٠٠٧٩،٦٥٨،٦٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨٧،٨٩٨،٠٢٠٨،٢٣٩،٤٠٠٧٩،٦٥٨،٦٢٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٨٧،٨٩٨،٠٢٠٨،٢٣٩،٤٠٠٧٩،٦٥٨،٦٢٠مجموع الوظيفة رقم 

١٦٢٢٧،٢٦٧،٥٢٠١٠٨،٨٦٠،٩٠٠١١٨،٤٠٦،٦٢٠مجموع الفصل رقم  

١١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٧
٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣٤،١٤٠٣،٠٠٠٣١،١٤٠قرطاسية للمكاتب١

١،٦٠٠١،٦٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٠٠٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٣٦،٢٤٠٥،١٠٠٣١،١٤٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥٤،٠٠٠١،٥٠٠٥٢،٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١،٥٠٠١،٥٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٥٠٠٥٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٥٦،٠٠٠٣،٥٠٠٥٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٧،٥٠٠٥،٠٠٠٢،٥٠٠محروقات سائلة١

٣٧،٥٠٠٥،٠٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٥،٤٠٠٥،٤٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٢،٥٠٠١٢،٥٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥٠٠٥٠٠

٧١٨،٤٠٠١٨،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١١٨،١٤٠٣٢،٠٠٠٨٦،١٤٠مجموع البند  رقم  

١١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٧
٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٨٣،١٠٠١٨٣،١٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١٨٣،١٠٠١٨٣،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٨،٠٠٠٦،٠٠٠٢،٠٠٠

٢٨،٠٠٠٦،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٥٠٢٥٠بريد١

٣٢٥٠٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٥٠٢٥٠اعالنات١

٥٩،٨٥٠٣،٠٠٠٥٦،٨٥٠مطبوعات٢

٩٠٠٩٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٦١،٠٠٠٤،١٥٠٥٦،٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٣،٠٠٠١،٣٥٧١،٦٤٣تامين١

٥٣،٠٠٠١،٣٥٧١،٦٤٣مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢،٥٠٠٢،٥٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢٥٧،٨٥٠١٩٧،٣٥٧٦٠،٤٩٣مجموع البند  رقم  

١١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٧
٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١،٦١٢،٠٠٠١،٦٠٤،٠٠٠٨،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١١،٦١٢،٠٠٠١،٦٠٤،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٤،٥٠٠٤،٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٧٨٤،٠٠٠١٠٠،٠٠٠٦٨٤،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٧٨٨،٥٠٠١٠٤،٥٠٠٦٨٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٧،٦٠٠٧،٦٠٠مكافاءات١

٥٧،٦٠٠٧،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢،٤٠٨،١٠٠١،٧١٦،١٠٠٦٩٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٧
٨١٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢،٥٠٠٢،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥٠٠٥٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢،٦٠٠٢،٦٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٣،١٠٠٣،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥،٦٠٠٥،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٠٢،٧٨٩،٦٩٠١،٩٥١،٠٥٧٨٣٨،٦٣٣مجموع الوظيفة رقم  

١٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٧

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٤٨،٠٠٠٤٧،٠٠٠١،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٤٨،٠٠٠٤٧،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٤٨،٠٠٠٤٧،٠٠٠١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٤٨،٠٠٠٤٧،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٧

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١،٦١٢،٠٠٠١،٦١٢،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١،٦١٢،٠٠٠١،٦١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،٦١٢،٠٠٠١،٦١٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،٦١٢،٠٠٠١،٦١٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٧٤،٤٤٩،٦٩٠١،٩٩٨،٠٥٧٢،٤٥١،٦٣٣مجموع الفصل رقم  

١٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٨
١٦٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية

بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٣٥،٠٠٠١٣،٥٠٠١٢١،٥٠٠قرطاسية للمكاتب١

٨،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١١٤٣،٠٠٠١٧،٥٠٠١٢٥،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٥،٠٠٠٢،٧٠٠١٢،٣٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٥،٠٠٠٢،٧٠٠١٢،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٣،٥٠٠٦،٧٥٠٦،٧٥٠محروقات سائلة١

٣١٣،٥٠٠٦،٧٥٠٦،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٥،٠٠٠٢،٦٠٤٢،٣٩٦مبيدات١

٥٥،٠٠٠٢،٦٠٤٢،٣٩٦مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٦٤،٨٠٠٦٤،٨٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٦٥،٦٠٠١٦٥،٦٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٢٠،٠٠٠٤٩،٠٠٠٧١،٠٠٠

٧٣٥٠،٤٠٠٢٧٩،٤٠٠٧١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥٢٦،٩٠٠٣٠٨،٩٥٤٢١٧،٩٤٦مجموع البند  رقم  

١٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٨
١٦٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية

بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٩٤١،٤٠٠٩٤١،٤٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١٩٦١،٤٠٠٩٦١،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٨،٨٠٠١٤،٤٠٠١٤،٤٠٠

٢٢٨،٨٠٠١٤،٤٠٠١٤،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٠،٠٠٠٧،٢٠٠٢،٨٠٠بريد١

٣١٠،٠٠٠٧،٢٠٠٢،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٠،٠٠٠١٧،٠٠٠٣،٠٠٠اعالنات١

٤٥،٠٠٠٤،٥٠٠٤٠،٥٠٠مطبوعات٢

٣،٦٠٠٣،٦٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٦٨،٦٠٠٢٥،١٠٠٤٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٤،٠٠٠٢،٢٥٠١،٧٥٠تامين١

٥٤،٠٠٠٢،٢٥٠١،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١٠،٠٠٠٣،٠٠٠٧،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦١٠،٠٠٠٣،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣٦،٠٠٠٣٠،٠٠٠٦،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٧،٢٠٠-٧،٢٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

١،٢٠٠-٩٣٦،٠٠٠٣٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،١١٨،٨٠٠١،٠٥٠،٥٥٠٦٨،٢٥٠مجموع البند  رقم  

١٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٨
١٦٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية

بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٠٣،٠٠٠١٩٩،٦٠٠٣،٤٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٨،٠٠٠٢٨،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٧٥،٠٠٠-٩٢٥،٠٠٠١،٣٠٠،٠٠٠اجور المتعاملين٣

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٣٧١،٦٠٠-٢١،١٩٢،٠٠٠١،٥٦٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٥،٠٠٠٥،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٧٦،٠٠٠٢٩،٠٠٠١٤٧،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٠،٠٠٠-٢٠٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٣٨١،٠٠٠٢٧٤،٠٠٠١٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤،٨٠٠٤،٨٠٠مكافاءات١

٥٤،٨٠٠٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٦٤،٦٠٠-١٣١،٦٨١،٣٠٠١،٩٤٥،٩٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٨
١٦٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية

بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

نفقات مختلفة ١٦

وفود ومؤتمرات٤
٣٣،٧٥٠٣٣،٧٥٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٣٣،٧٥٠٣٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٩،٠٠٠١٤،٠٠٠٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٩،٠٠٠١٤،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥٢،٧٥٠٤٧،٧٥٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٠٣،٣٧٩،٧٥٠٣،٣٥٣،١٥٤٢٦،٥٩٦مجموع الوظيفة رقم  

١٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٨
٥١١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية

ادارة، استثمار، معالجة وتلف

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢٤،٧٤٩،٨٦٢٢٣،٩٩٩،٨٦٢٧٥٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

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

٢٤،٧٤٩،٨٦٢

١٢٤،٧٤٩،٨٦٢٢٣،٩٩٩،٨٦٢٧٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢٤،٧٤٩،٨٦٢٢٣،٩٩٩،٨٦٢٧٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥١١٢٤،٧٤٩،٨٦٢٢٣،٩٩٩،٨٦٢٧٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٨

١٠٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٢٦،٠٠٠١٢٦،٠٠٠مرض وأمومة١

٨٥،٠٠٠٨٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٠٩،٠٠٠١٠٩،٠٠٠تعويضات نھاية الخدمة٣

٧٣٢٠،٠٠٠٣٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٢٠،٠٠٠٣٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٣٢٠،٠٠٠٣٢٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣
١٨

١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١،١٥٦،٠٠٠١،١٥٦،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١،١٥٦،٠٠٠١،١٥٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،١٥٦،٠٠٠١،١٥٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،١٥٦،٠٠٠١،١٥٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٨٢٩،٦٠٥،٦١٢٢٧،٦٧٣،٠١٦١،٩٣٢،٥٩٦مجموع الفصل رقم  

١٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٠٠
١٠٧٢

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

الصندوق المركزي للمھجرين - رئاسة مجلس الوزراء

المھجرين

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١١٥،٠٠٠-٣،٤٦١،٠٠٠٣،٥٧٦،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٤٧٠،٠٤٠٤٦٢،٠٠٠٨،٠٤٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٠٦،٩٦٠-١٣،٩٣١،٠٤٠٤،٠٣٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٦،٩٦٠-١٤٣،٩٣١،٠٤٠٤،٠٣٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٦،٩٦٠-١٠٧٢٣،٩٣١،٠٤٠٤،٠٣٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٠٦،٩٦٠-٢٠٠٣،٩٣١،٠٤٠٤،٠٣٨،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٠١
١٠٧١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

مجلس الجنوب - رئاسة مجلس الوزراء

حماية اجتماعية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٢،٨١٦،٤٧٥١٢،٨١٥،٢١٦١،٢٥٩مساھمة للرواتب واألجور١

١٦،٢٣٥،٠٠٠١١،٠٣٦،٢٦٠٥،١٩٨،٧٤٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

 مليار لعوائل شھداء لمقاومة٧٫٦٣٥منھا 

١٢٩،٠٥١،٤٧٥٢٣،٨٥١،٤٧٦٥،١٩٩،٩٩٩مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢٩،٠٥١،٤٧٥٢٣،٨٥١،٤٧٦٥،١٩٩،٩٩٩مجموع البند  رقم  

١٠٧١٢٩،٠٥١،٤٧٥٢٣،٨٥١،٤٧٦٥،١٩٩،٩٩٩مجموع الوظيفة رقم 

٢٠١٢٩،٠٥١،٤٧٥٢٣،٨٥١،٤٧٦٥،١٩٩،٩٩٩مجموع الفصل رقم  

١٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٠٢
٤٧٥١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

مجلس اإلنماء و اإلعمار - رئاسة مجلس الوزراء

ادارة وتنمية المشاريع

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢٣،٢١٠،٠٠٠٢٣،٢١٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٨،٧٤٨،٠٠٠٨،٧٤٨،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

مليار مصاريف االحكام القضائية٧٫٢ـ  منھا  
المحلية

١٣١،٩٥٨،٠٠٠٣١،٩٥٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣١،٩٥٨،٠٠٠٣١،٩٥٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧٥١٣١،٩٥٨،٠٠٠٣١،٩٥٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٠٢٣١،٩٥٨،٠٠٠٣١،٩٥٨،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٠٣
١٢١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االقتصادي و االجتماعي - رئاسة مجلس الوزراء

الشؤون االقتصادية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١،٢٥٠،٠٠٠١،٢٥٠،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١١،٦٥٠،٠٠٠١،٦٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٦٥٠،٠٠٠١،٦٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢١١،٦٥٠،٠٠٠١،٦٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٣١،٦٥٠،٠٠٠١،٦٥٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٠٤
١٥٠

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس الوطني للبحوث العلمية - رئاسة مجلس الوزراء

بحوث اساسية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٦،٠٧٠،٠٠٠٥،٤٤٢،٠٠٠٦٢٨،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٦٢٨،٠٠٠-٢،٠٦١،٠٠٠٢،٦٨٩،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٨،١٣١،٠٠٠٨،١٣١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٨،١٣١،٠٠٠٨،١٣١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٥٠٨،١٣١،٠٠٠٨،١٣١،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٤٨،١٣١،٠٠٠٨،١٣١،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٠٥
١٢١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

مؤسسة اليسار - رئاسة مجلس الوزراء

الشؤون االقتصادية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٢٣،٠٠٠-٢،٢٤١،٥٠٠٢،٣٦٤،٥٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٣٤٥،٥٠٠٢٢٢،٥٠٠١٢٣،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٢،٥٨٧،٠٠٠٢،٥٨٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢،٥٨٧،٠٠٠٢،٥٨٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢١٢،٥٨٧،٠٠٠٢،٥٨٧،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٥٢،٥٨٧،٠٠٠٢،٥٨٧،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٠٧
١٢١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس األعلى للخصخصة - رئاسة مجلس الوزراء

الشؤون االقتصادية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٧٣٣،٩٥٠١٢٠،٠٠٠٦١٣،٩٥٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٧٣٣،٩٥٠١٢٠،٠٠٠٦١٣،٩٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٧٣٣،٩٥٠١٢٠،٠٠٠٦١٣،٩٥٠مجموع البند  رقم  

١٢١٧٣٣،٩٥٠١٢٠،٠٠٠٦١٣،٩٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٧٧٣٣،٩٥٠١٢٠،٠٠٠٦١٣،٩٥٠مجموع الفصل رقم  

١٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٠٨
١٤٤

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

مؤسسة المحفوظات الوطنية - رئاسة مجلس الوزراء

المحفوظات الوطنية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١،١٠٠،٠٠٠١،٠٧٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٣٠،٠٠٠-٧٨٠،٠٠٠٨١٠،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١١،٨٨٠،٠٠٠١،٨٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٨٨٠،٠٠٠١،٨٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٤٤١،٨٨٠،٠٠٠١،٨٨٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٨١،٨٨٠،٠٠٠١،٨٨٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٠٩
١٢١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان - رئاسة مجلس الوزراء

الشؤون االقتصادية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢،٧٩٥،٠٠٠٢،٧٩٥،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٣،٠٠٠،٠٠٠-١،٩١٠،٤٢٠٤،٩١٠،٤٢٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٣،٠٠٠،٠٠٠-١٤،٧٠٥،٤٢٠٧،٧٠٥،٤٢٠مجموع الفقرة  رقم  

٣،٠٠٠،٠٠٠-١٤٤،٧٠٥،٤٢٠٧،٧٠٥،٤٢٠مجموع البند  رقم  

٣،٠٠٠،٠٠٠-١٢١٤،٧٠٥،٤٢٠٧،٧٠٥،٤٢٠مجموع الوظيفة رقم  

٣،٠٠٠،٠٠٠-٢٠٩٤،٧٠٥،٤٢٠٧،٧٠٥،٤٢٠مجموع الفصل رقم  

١٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢١٠
١٢١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة العامة للمنطقة االقتصادية الخاصة في طرابلس - رئاسة مجلس الوزراء

الشؤون االقتصادية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١،٠٠٣،٢٠٠١،٠٠٣،٢٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١١،٠٠٣،٢٠٠١،٠٠٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٠٠٣،٢٠٠١،٠٠٣،٢٠٠مجموع البند  رقم  

١٢١١،٠٠٣،٢٠٠١،٠٠٣،٢٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢١٠١،٠٠٣،٢٠٠١،٠٠٣،٢٠٠مجموع الفصل رقم  

١٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢١١
١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة العليا لإلغاثة - رئاسة مجلس الوزراء

حماية اجتماعية غير مصنفة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٤٥،٠٠٠١٤٥،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١،٣٨٢،٠٠٠٨٨٢،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١١،٥٢٧،٠٠٠١،٠٢٧،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٥٢٧،٠٠٠١،٠٢٧،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،٥٢٧،٠٠٠١،٠٢٧،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١١١،٥٢٧،٠٠٠١،٠٢٧،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢١٢
١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

تعاونية موظفي الدولة - مجلس الخدمة المدنية 

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦
اشتراكات ومساھمات الدولة في تعاونية موظفي١

الدولة
١،١٩٨،٧٠٠،٠٠٠٣١٦،٧٠٠،٠٠٠٨٨٢،٠٠٠،٠٠٠

٦١،١٩٨،٧٠٠،٠٠٠٣١٦،٧٠٠،٠٠٠٨٨٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،١٩٨،٧٠٠،٠٠٠٣١٦،٧٠٠،٠٠٠٨٨٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،١٩٨،٧٠٠،٠٠٠٣١٦،٧٠٠،٠٠٠٨٨٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١٢١،١٩٨،٧٠٠،٠٠٠٣١٦،٧٠٠،٠٠٠٨٨٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢١٣
١٤١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المعھد الوطني لإلدارة - مجلس الخدمة المدنية

وظيفة عامة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢٠٠،٠٠٠-٩٨٢،٠٠٠١،١٨٢،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٦٢٩،٠٠٠٣٤٠،٠٠٠٢٨٩،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١١،٦١١،٠٠٠١،٥٢٢،٠٠٠٨٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٦١١،٠٠٠١،٥٢٢،٠٠٠٨٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٤١١،٦١١،٠٠٠١،٥٢٢،٠٠٠٨٩،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢١٣١،٦١١،٠٠٠١،٥٢٢،٠٠٠٨٩،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٣٨
٣٢١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس الوطني للسالمة المرورية - رئاسة مجلس الوزراء

الحماية المدنية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٣٦٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٨٦٠،٠٠٠٨٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٨٦٠،٠٠٠٨٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٢١٨٦٠،٠٠٠٨٦٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٨٨٦٠،٠٠٠٨٦٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٣٩
١٢١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

المؤسسة العامة لالسواق االستھالكية - رئاسة مجلس الوزراء

الشؤون االقتصادية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٨،٠٠٠-٨٤٦،٠٠٠٨٥٤،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٧٧،٠٠٠١٧٧،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١١،٠٢٣،٠٠٠٨٥٤،٠٠٠١٦٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٠٢٣،٠٠٠٨٥٤،٠٠٠١٦٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢١١،٠٢٣،٠٠٠٨٥٤،٠٠٠١٦٩،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٩١،٠٢٣،٠٠٠٨٥٤،٠٠٠١٦٩،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٤٥
١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة الوطنية لحقوق االنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب

حماية اجتماعية غير مصنفة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢،٦٧١،٤٥٠٢،٦٧١،٤٥٠مساھمة للرواتب واألجور١

٥،٠٢٥،٠٠٠٥،٠٢٥،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٧،٦٩٦،٤٥٠٧،٦٩٦،٤٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٧،٦٩٦،٤٥٠٧،٦٩٦،٤٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٧،٦٩٦،٤٥٠٧،٦٩٦،٤٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٤٥٧،٦٩٦،٤٥٠٧،٦٩٦،٤٥٠مجموع الفصل رقم  

١٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٣

٢٤٧
١٠٩١

الجزء االول
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا

حماية اجتماعية غير مصنفة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٧٣٠،٠١٣٧٣٠،٠١٣مساھمة للرواتب واألجور١

٢٦٩،٩٨٧٢٦٩،٩٨٧مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٤٧١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٣١،٧٢٨،٥٦٤،١٧٣٦٢٧،٥٣٥،٩٥٥١،١٠١،٠٢٨،٢١٨مجموع الباب  رقم  

١٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٤
١

١١٤

الجزء االول
المجلس الدستوري
المجلس الدستوري

المجلس الدستوري

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٢،٥٠٠٢،٢٥٠٢٠،٢٥٠قرطاسية للمكاتب١

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٠٠-٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٣٢،٥٠٠١٢،٧٥٠١٩،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١،٠٠٠١،٠٠٠مالبس١

١٣٨،٢٤٠٦،٩١٢١٣١،٣٢٨محروقات وزيوت للمولدات٤

٢١٣٩،٢٤٠٧،٩١٢١٣١،٣٢٨مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١،٠٠٠-١،٠٠٠محروقات سائلة١

١،٠٠٠-٣١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١،٨٠٠١،٨٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠،٠٨٠١٠،٠٨٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٥،٨٤٠١٥،٨٤٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١،٠٠٠١،٠٠٠

٧٢٨،٧٢٠٢٨،٧٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٠٠،٤٦٠٥٠،٣٨٢١٥٠،٠٧٨مجموع البند  رقم  

١٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٤
١

١١٤

الجزء االول
المجلس الدستوري
المجلس الدستوري

المجلس الدستوري

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٤،٠٠٠٧،٢٠٠٦،٨٠٠

٢١٤،٠٠٠٧،٢٠٠٦،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١١٧،٠٠٠١١،٧٠٠١٠٥،٣٠٠مطبوعات٢

٢،٢٥٠٢،٢٥٠اعياد وتمثيل٣

٤١١٩،٢٥٠١٣،٩٥٠١٠٥،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢،٢٥٠-٢،٢٥٠تامين١

٢،٢٥٠-٥٢،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٨،٠٠٠٨،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٩،٨٠٠١٩،٨٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢٧،٨٠٠٢٧،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٦١،٠٥٠٥١،٢٠٠١٠٩،٨٥٠مجموع البند  رقم  

١٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٤
١

١١٤

الجزء االول
المجلس الدستوري
المجلس الدستوري

المجلس الدستوري

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

تعويضات٣
١،٥٧٩،٢٠٠١،٥٧٩،٢٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١،٥٧٩،٢٠٠١،٥٧٩،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢،٥٦٠٢،٥٦٠مكافاءات١

٥٢،٥٦٠٢،٥٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٥٨١،٧٦٠١،٥٨١،٧٦٠مجموع البند  رقم  

١٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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  

١٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٤
١

١١٤

الجزء االول
المجلس الدستوري
المجلس الدستوري

المجلس الدستوري

نفقات مختلفة ١٦

وفود ومؤتمرات٤
١٦،٨٧٥١٦،٨٧٥وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤١٦،٨٧٥١٦،٨٧٥مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٨،٠٠٠١٦،٠٠٠٢،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٨،٠٠٠١٦،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣٤،٨٧٥٣٢،٨٧٥٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٤١،٩٩٣،١٤٥١،٧٣١،٢١٧٢٦١،٩٢٨مجموع الوظيفة رقم  

١١،٩٩٣،١٤٥١،٧٣١،٢١٧٢٦١،٩٢٨مجموع الفصل رقم  

٤١،٩٩٣،١٤٥١،٧٣١،٢١٧٢٦١،٩٢٨مجموع الباب  رقم  

١٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
١

٣٣٠

الجزء االول
وزارة العدل

االدارة المركزية

العدل

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٩٠٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠٧٢٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٨،٠٠٠١٢،٠٠٠٦،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٩١٩،٠٠٠١٩٣،٠٠٠٧٢٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٩٠٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٨٦٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٩٠٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٨٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٠،٠٠٠١٢،٠٠٠٨،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٢٠،٠٠٠١٢،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١،٠٠٠١،٠٠٠مبيدات١

٥١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٠٥،٠٠٠٢٠٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠

٧٢٤٣،٠٠٠٢٤٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢،٠٨٣،٠٠٠٤٨٩،٠٠٠١،٥٩٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
١

٣٣٠

الجزء االول
وزارة العدل

االدارة المركزية

العدل

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١١٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠

٢١١٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٠،٠٠٠١٥،٠٠٠٥،٠٠٠بريد١

٣٢٠،٠٠٠١٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٥،٠٠٠١٠،٠٠٠٥،٠٠٠اعالنات١

٧٧٤،٠٠٠١٥٠،٠٠٠٦٢٤،٠٠٠مطبوعات٢

٥،٠٠٠٥،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٧٩٤،٠٠٠١٦٥،٠٠٠٦٢٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٤،٥٠٠٤،٥٠٠تامين١

٥٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٠،٠٠٠-١٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٦٠،٠٠٠٢٦٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٢٠،٠٠٠-٩٢٧٠،٠٠٠٢٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،١٩٨،٥٠٠٥٤٤،٥٠٠٦٥٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
١

٣٣٠

الجزء االول
وزارة العدل

االدارة المركزية

العدل

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٣٠٠،٠٠٠-٥،٢٠٠،٠٠٠٥،٥٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣٠٠،٠٠٠-١٥،٣٠٣،٥٠٠٥،٦٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣،٢٥٠،٠٠٠٣،٢٥٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٣٤،٥٠٠١٣٤،٥٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٣،٤٢٠،٥٠٠٣،٤٢٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٦،٠٠٠٦،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٦٤٠،٠٠٠٣٣٠،٠٠٠٢،٣١٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢،٩٤٦،٠٠٠٦٣٦،٠٠٠٢،٣١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مكافاءات١

٥١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١١،٦٨٨،٠٠٠٩،٦٧٨،٠٠٠٢،٠١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
١

٣٣٠

الجزء االول
وزارة العدل

االدارة المركزية

العدل

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
١

٣٣٠

الجزء االول
وزارة العدل

االدارة المركزية

العدل

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣،٠٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٣،٠٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠دراسات١

٥١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢،٠٠٠٢،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٦،٠٠٠٥،٠٠٠١،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٨،٠٠٠٧،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢١،٠٠٠١٨،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٠١٥،٠٠٥،٥٠٠١٠،٧٤٥،٠٠٠٤،٢٦٠،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
١

٣٣٧

الجزء االول
وزارة العدل

االدارة المركزية

المحاكم الدينية

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٣،٠٧٥،٠٠٠٣،٠٧٥،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

المحاكم الروحية المسيحية

٢٣،٠٧٥،٠٠٠٣،٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣،٠٧٥،٠٠٠٣،٠٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٧٣،٠٧٥،٠٠٠٣،٠٧٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٥٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة العدل

االدارة المركزية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٧٥،٠٠٠٧٠،٠٠٠٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٧٥،٠٠٠٧٠،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٧٥،٠٠٠٧٠،٠٠٠٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٧٥،٠٠٠٧٠،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٥٠،٠٠٠١٤٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٥٠،٠٠٠١٤٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٥٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة العدل

االدارة المركزية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٨،٥٨٤،٥٠٠٨،٥٨٤،٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٨،٥٨٤،٥٠٠٨،٥٨٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦
اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد٣

القضاة
١٠،٨٠٠،٠٠٠١٠،٨٠٠،٠٠٠

اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد٨
المساعدين القضائيين

٦٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠

٦١١،٤٠٠،٠٠٠١١،٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٩،٩٨٤،٥٠٠١١،٤٠٠،٠٠٠٨،٥٨٤،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١٩،٩٨٤،٥٠٠١١،٤٠٠،٠٠٠٨،٥٨٤،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٣٨،٢١٥،٠٠٠٢٥،٣٦٠،٠٠٠١٢،٨٥٥،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٥٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٢

٣٣٥

الجزء االول
وزارة العدل

المحاكم العدلية

المحاكم االدارية والمدنية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٩٠٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠٦٥٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٩٠١،٠٠٠٢٥١،٠٠٠٦٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١،٣٥٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠١،٢٩٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٦٠،٠٠٠٤٢،٠٠٠١٨،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢١،٤١٠،٠٠٠١٠٢،٠٠٠١،٣٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١،٠٠٠١،٠٠٠مبيدات١

٥١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٦٥٠،٠٠٠٦٥٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٦٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٠٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠

٧١،٤١٠،٠٠٠١،٣٧٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٣،٧٢٢،٠٠٠١،٧٢٤،٠٠٠١،٩٩٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٢

٣٣٥

الجزء االول
وزارة العدل

المحاكم العدلية

المحاكم االدارية والمدنية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٦١٧،٠٠٠٥٩٧،٠٠٠٢٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٦١٧،٠٠٠٥٩٧،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢١٠،٠٠٠١٣٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠

٢٢١٠،٠٠٠١٣٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٧٧٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠بريد١

٣٧٧٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٠٠،٠٠٠٧٢،٠٠٠٢٨،٠٠٠اعالنات١

٩٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

٢،٠٠٠٢،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١،٠٠٢،٠٠٠٢٧٤،٠٠٠٧٢٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٧٢٠،٠٠٠٧٢٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١،٤٤٥،٠٠٠١،٤٤٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢،١٦٥،٠٠٠٢،١٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٤،٧٦٤،٠٠٠٣،٩٢١،٠٠٠٨٤٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٦١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٢

٣٣٥

الجزء االول
وزارة العدل

المحاكم العدلية

المحاكم االدارية والمدنية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٥٣٠،٠٠٠-٧٠،٢٠٠،٠٠٠٧٠،٧٣٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥٣٠،٠٠٠-١٧٠،٢٠٠،٠٠٠٧٠،٧٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٠،٠٠٠-٥٠٠،٠٠٠٥١٠،٠٠٠اجور االجراء٢

١٠،٠٠٠-٢٥٠٠،٠٠٠٥١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٧،٠٠٠٧،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٠،٨٠٠،٠٠٠٢،٦٨٠،٠٠٠١٨،١٢٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢١،٢٠٧،٠٠٠٣،٠٨٧،٠٠٠١٨،١٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مكافاءات١

٥١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٩١،٩٢٥،٠٠٠٧٤،٣٤٥،٠٠٠١٧،٥٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٢

٣٣٥

الجزء االول
وزارة العدل

المحاكم العدلية

المحاكم االدارية والمدنية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣،٠٠٠٢،٥٠٠٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٣،٠٠٠٢،٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٠٠٠١،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٤،٠٠٠٣،٥٠٠٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥،٠٠٠٤،٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٨،٠٠٠٧،٠٠٠١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٥١٠٠،٤١٩،٠٠٠٧٩،٩٩٧،٠٠٠٢٠،٤٢٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٦٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة العدل

المحاكم العدلية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١،١٥٠،٠٠٠١،١٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١،١٥٠،٠٠٠١،١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،١٥٠،٠٠٠١،١٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١،١٥٠،٠٠٠١،١٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٦٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٢

١٠٩١

الجزء االول
وزارة العدل

المحاكم العدلية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٧٠،٧٠٠،٠٠٠٧٠،٧٠٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٧٠،٧٠٠،٠٠٠٧٠،٧٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٧٠،٧٠٠،٠٠٠٧٠،٧٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٧٠،٧٠٠،٠٠٠٧٠،٧٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١٧٢،٢٦٩،٠٠٠٨١،١٤٧،٠٠٠٩١،١٢٢،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٦٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٣

٣٣٢

الجزء االول
وزارة العدل

مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٧١،٠٠٠١٧،١٠٠١٥٣،٩٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٠٠٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٩١،٥٠٠٣٧،٦٠٠١٥٣،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣٦٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٣٧٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٢٩،٦٠٠١٢٩،٦٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٧،٠٠٠٥،٠٠٠٢،٠٠٠

٧١٣٦،٦٠٠١٣٤،٦٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٧٠٣،١٠٠١٩٧،٢٠٠٥٠٥،٩٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٣

٣٣٢

الجزء االول
وزارة العدل

مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٢،٠٠٠١١،٠٠٠١١،٠٠٠

٢٢٢،٠٠٠١١،٠٠٠١١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٤،٠٠٠١١،٧٠٠٢،٣٠٠بريد١

٣١٤،٠٠٠١١،٧٠٠٢،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣،٠٠٠٢،٥٠٠٥٠٠اعالنات١

٨٦،٤٠٠١٠،٠٠٠٧٦،٤٠٠مطبوعات٢

٣،٦٠٠٣،٦٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٩٣،٠٠٠١٦،١٠٠٧٦،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٤،٠٠٠٤،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٤،٠٠٠٩٤،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٩٨،٠٠٠٩٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢٢٧،٠٠٠١٣٦،٨٠٠٩٠،٢٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٣

٣٣٢

الجزء االول
وزارة العدل

مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٥،٩٣٦،٠٠٠٥،٥٠٠،٠٠٠٤٣٦،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥،٩٣٦،٠٠٠٥،٥٠٠،٠٠٠٤٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٦،٠٠٠٦،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٨٤٠،٠٠٠١٠٥،٠٠٠٧٣٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٨٤٦،٠٠٠١١١،٠٠٠٧٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٨،٠٠٠٨،٠٠٠مكافاءات١

٥٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٦،٨٦٥،٠٠٠٥،٦١٩،٠٠٠١،٢٤٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٣

٣٣٢

الجزء االول
وزارة العدل

مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٥،٠٠٠٣،٠٠٠٢،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٥،٠٠٠٣،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٥،٠٠٠٣،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٦٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٣

٣٣٢

الجزء االول
وزارة العدل

مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٧،٠٠٠٦،٠٠٠١،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٧،٠٠٠٦،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٧،٠٠٠٦،٠٠٠١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٢٧،٨٠٧،١٠٠٥،٩٦٢،٠٠٠١،٨٤٥،١٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٧٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٣

١٠٤١

الجزء االول
وزارة العدل

مجلس شورى الدولة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٥٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥،٠٠٠٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥٥،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٥٥،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٧١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٣

١٠٩١

الجزء االول
وزارة العدل

مجلس شورى الدولة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٦،٠١١،٠٠٠٦،٠١١،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٦،٠١١،٠٠٠٦،٠١١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٦،٠١١،٠٠٠٦،٠١١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٦،٠١١،٠٠٠٦،٠١١،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣١٣،٨٧٣،١٠٠٦،٠٠٢،٠٠٠٧،٨٧١،١٠٠مجموع الفصل رقم  

١٧٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٤

٣٣٥

الجزء االول
وزارة العدل

محكمة التمييز

المحاكم االدارية والمدنية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٨٩،٠٠٠١٨،٩٠٠١٧٠،١٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٦،٨٧٥١٦،٨٧٥كتب ومراجع وصحف٢

١٢٠٥،٨٧٥٣٥،٧٧٥١٧٠،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٤،٠٠٠٢،٠٢٥١،٩٧٥محروقات سائلة١

٣٤،٠٠٠٢،٠٢٥١،٩٧٥مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٣٤،٨٧٥٦٢،٨٠٠١٧٢،٠٧٥مجموع البند  رقم  

١٧٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٤

٣٣٥

الجزء االول
وزارة العدل

محكمة التمييز

المحاكم االدارية والمدنية

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٢،٥٠٠١١،٢٥٠١١،٢٥٠

٢٢٢،٥٠٠١١،٢٥٠١١،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٦،٠٠٠٤،٠٥٠١،٩٥٠بريد١

٣٦،٠٠٠٤،٠٥٠١،٩٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤،٠٠٠٢،٧٠٠١،٣٠٠اعالنات١

٢٢٥،٠٠٠٢٢،٥٠٠٢٠٢،٥٠٠مطبوعات٢

٥،٤٠٠٥،٤٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٢٣٤،٤٠٠٣٠،٦٠٠٢٠٣،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٤،٠٠٠٤،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٩٤،٠٠٠٤٩،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣٥٦،٩٠٠٩٤،٩٠٠٢٦٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٧٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٤

٣٣٥

الجزء االول
وزارة العدل

محكمة التمييز

المحاكم االدارية والمدنية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

تعويضات٣
٣،٠٢٤٣،٠٢٤تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٣،٠٢٤٣،٠٢٤مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٦،٤٠٠٦،٤٠٠مكافاءات١

٥٦،٤٠٠٦،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٩،٤٢٤٩،٤٢٤مجموع البند  رقم  

١٧٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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  

١٧٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٥
٤

٣٣٥

الجزء االول
وزارة العدل

محكمة التمييز

المحاكم االدارية والمدنية

نفقات مختلفة ١٦

دراسات٥
٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠دراسات١

٥٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٩٠،٠٠٠٨٤،١٠٠٥،٩٠٠نفقات شتى متنوعة٩

 ل .ل  لزوم المدعي العام٥٩٫٥٠٠٫٠٠٠منھا 
التمييزي

٩٩٠،٠٠٠٨٤،١٠٠٥،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١١٢،٥٠٠١٠٦،٦٠٠٥،٩٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٥٧٣٣،٦٩٩٢٩٣،٧٢٤٤٣٩،٩٧٥مجموع الوظيفة رقم  

٤٧٣٣،٦٩٩٢٩٣،٧٢٤٤٣٩،٩٧٥مجموع الفصل رقم  

٥٢٢٥،٠٩٠،٧٩٩١١٢،٨٠٢،٧٢٤١١٢،٢٨٨،٠٧٥مجموع الباب  رقم  

١٧٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
١

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

االدارة المركزية

الشؤون الخارجية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٥٧٦،٠٠٠٢٥٧،٦٠٠٣١٨،٤٠٠قرطاسية للمكاتب١

٦،٣٠٠٦،٣٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٥٨٢،٣٠٠٢٦٣،٩٠٠٣١٨،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦١٩،٢٠٠٧٥،٠٠٠٥٤٤،٢٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٦١٩،٢٠٠٧٥،٠٠٠٥٤٤،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣٠،٠٠٠-٣٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٠،٠٠٠-٣٣٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٣،٨٢٥٣،٨٢٥مبيدات١

٥٣،٨٢٥٣،٨٢٥مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٣،٥٠٠١٣،٥٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٣٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٠،٠٠٠

٧٣٩٣،٥٠٠٣٥٣،٥٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١،٦٢٨،٨٢٥٧٥٦،٢٢٥٨٧٢،٦٠٠مجموع البند  رقم  

١٧٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
١

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

االدارة المركزية

الشؤون الخارجية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٨٥٥،٠٠٠٨٥٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٠،٥٩١،٥٢٥١٠،٥٩١،٥٢٥ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

ايجار مبنى االسكوا 

١١١،٤٤٦،٥٢٥١١،٤٤٦،٥٢٥مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٨١،٠٠٠٥٢،٦٥٠٢٨،٣٥٠

٢٨١،٠٠٠٥٢،٦٥٠٢٨،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٤٧،٠٠٠-٤٠٠،٠٠٠٤٤٧،٠٠٠بريد١

٤٧،٠٠٠-٣٤٠٠،٠٠٠٤٤٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠اعالنات١

٤٥٠،٠٠٠٣٤٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠مطبوعات٢

٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٩١٨،٠٠٠٨١٣،٠٠٠١٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تامين١

٥٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٦،٧٥٠٦،٧٥٠استئجار سيارات واليات١

٦٦،٧٥٠٦،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٧٠،٠٠٠١٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٣،٠٥٢،٢٧٥١٢،٩٦٥،٩٢٥٨٦،٣٥٠مجموع البند  رقم  

١٧٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
١

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

االدارة المركزية

الشؤون الخارجية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١٢١،٠٤٠-٢،٤٤٠،٠٠٠٢،٥٦١،٠٤٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢١،٠٤٠-١٢،٥٤٣،٥٠٠٢،٦٦٤،٥٤٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١،٥٢٢،٩٨٠١،٥٢٢،٩٨٠رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢١،٥٥٨،٩٨٠١،٥٥٨،٩٨٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٨،٠٠٠٢٨،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣،٧٢٨،٠٠٠٤٥٣،٤٠٨٣،٢٧٤،٥٩٢تعويض نقل مؤقت٣

٨٦،٥٢٠٨٦،٥٢٠تعويضات مختلفة٩

٣٣،٨٤٢،٥٢٠٥٦٧،٩٢٨٣،٢٧٤،٥٩٢مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مكافاءات١

٥٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٧،٩٨٥،٠٠٠٤،٨٣١،٤٤٨٣،١٥٣،٥٥٢مجموع البند  رقم  

١٨٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
١

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

االدارة المركزية

الشؤون الخارجية

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٥٤،٢٣٨،٣٩٣١١،٢٠٠،٠٠٠٤٣،٠٣٨،٣٩٣اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٥٤،٢٣٨،٣٩٣١١،٢٠٠،٠٠٠٤٣،٠٣٨،٣٩٣مجموع الفقرة  رقم  

١٤٥٤،٢٣٨،٣٩٣١١،٢٠٠،٠٠٠٤٣،٠٣٨،٣٩٣مجموع البند  رقم  

١٨١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
١

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

االدارة المركزية

الشؤون الخارجية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠١٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣،٧٥٠،٠٠٠٢،٢٥٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣٣،٧٨٠،٠٠٠٢،٢٧٠،٠٠٠١،٥١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٥٠،٠٠٠-٣٠٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٦٠٠،٠٠٠-٣،٠٠٠،٠٠٠٣،٦٠٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٧٥٠،٠٠٠-٤٣،٣٠٠،٠٠٠٤،٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٩٩،٧٦٠٧٣،٥٠٠٢٦،٢٦٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٩٩،٧٦٠٧٣،٥٠٠٢٦،٢٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٧،١٧٩،٧٦٠٦،٣٩٣،٥٠٠٧٨٦،٢٦٠مجموع البند  رقم  

١٣٠٨٤،٠٨٤،٢٥٣٣٦،١٤٧،٠٩٨٤٧،٩٣٧،١٥٥مجموع الوظيفة رقم  

١٨٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

االدارة المركزية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٠،١٧٢-٤٣،٠٠٠٥٣،١٧٢تعويضات عائلية١

١٠،١٧٢-٣٤٣،٠٠٠٥٣،١٧٢مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣٠،٠٠٠٢٩،٨٤٤١٥٦تعويضات عائلية٢

٧٣٠،٠٠٠٢٩،٨٤٤١٥٦مجموع الفقرة  رقم  

١٠،٠١٦-١٥٧٣،٠٠٠٨٣،٠١٦مجموع البند  رقم  

١٠،٠١٦-١٠٤١٧٣،٠٠٠٨٣،٠١٦مجموع الوظيفة رقم 

١٨٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠تقديمات مدرسية٦

٤،٩٢٢،٩٨٠٤،٩٢٢،٩٨٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٤،٩٣٨،٩٨٠١٦،٠٠٠٤،٩٢٢،٩٨٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٤،٩٣٨،٩٨٠١٦،٠٠٠٤،٩٢٢،٩٨٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٤،٩٣٨،٩٨٠١٦،٠٠٠٤،٩٢٢،٩٨٠مجموع الوظيفة رقم 

١٨٩،٠٩٦،٢٣٣٣٦،٢٤٦،١١٤٥٢،٨٥٠،١١٩مجموع الفصل رقم  

١٨٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
٢

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

البعثات في الخارج

الشؤون الخارجية

مواد استھالكية ١١

لوازم ادارية٢
١١،٩٥٨،٣٠٠٥،٦٥٨،٣٠٠٦،٣٠٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٤،٠٠٠،٠٠٠ـ  قرطاسية للمكاتب 

١٠٨،٣٠٠ـ  كتب ومراجع وصحف 

٢٠٠،٠٠٠ـ  لوازم مكتبية اخرى 

ـ نفقات مياه وكھرباء واتصاالت سلكية   
والسلكية

٣،٠٠٠،٠٠٠

٣،٠٠٠،٠٠٠ـ  مطبوعات 

٨٠٠،٠٠٠ـ  بريد 

٨٥٠،٠٠٠ـ  نفقات شتى 

٢١١،٩٥٨،٣٠٠٥،٦٥٨،٣٠٠٦،٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١١،٩٥٨،٣٠٠٥،٦٥٨،٣٠٠٦،٣٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٨٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
٢

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

البعثات في الخارج

الشؤون الخارجية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٩٠،٣٠١،٧٢٦٩،٧٥٣،٠٠٠٨٠،٥٤٨،٧٢٦ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٩٢،٠٠٠،٠٠٠١١،٠٠٠،٠٠٠٨١،٠٠٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١١٨٢،٣٠١،٧٢٦٢٠،٧٥٣،٠٠٠١٦١،٥٤٨،٧٢٦مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣،٢٨٣،٢٠٠٣،٢٨٣،٢٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٣،٢٨٣،٢٠٠٣،٢٨٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٨٥،٥٨٤،٩٢٦٢٤،٠٣٦،٢٠٠١٦١،٥٤٨،٧٢٦مجموع البند  رقم  

١٨٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
٢

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

البعثات في الخارج

الشؤون الخارجية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٧٠٣،٤٩٥،٥٢٦٥٣،٣٠٣،٤٤٨٦٥٠،١٩٢،٠٧٨رواتب الموظفين الدائمين٢

٥٧٥،٠٠٠،٠٠٠٣٩،٧٠٢،٥٨٠٥٣٥،٢٩٧،٤٢٠رواتب الموظفين المؤقتين٣

١١،٢٧٨،٤٩٥،٥٢٦٩٣،٠٠٦،٠٢٨١،١٨٥،٤٨٩،٤٩٨مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٥٣،٥٤٤،٠٠٠٣،٥١٣،٢٠٤٥٠،٠٣٠،٧٩٦رواتب المتعاقدين١

٢٥٣،٥٤٤،٠٠٠٣،٥١٣،٢٠٤٥٠،٠٣٠،٧٩٦مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣٠،٦٣٦،٠٠٠٢،٠٠٩،١٧٢٢٨،٦٢٦،٨٢٨تعويضات مختلفة٩

(بدل سكن)

٣٣٠،٦٣٦،٠٠٠٢،٠٠٩،١٧٢٢٨،٦٢٦،٨٢٨مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٣٦٢،٦٧٥،٥٢٦٩٨،٥٢٨،٤٠٤١،٢٦٤،١٤٧،١٢٢مجموع البند  رقم  

١٨٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
٢

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

البعثات في الخارج

الشؤون الخارجية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١،٧٨٨،٧٥٠١،٧٨٨،٧٥٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣١،٧٨٨،٧٥٠١،٧٨٨،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١،٧٨٨،٧٥٠١،٧٨٨،٧٥٠مجموع البند  رقم  

١٣٠١،٥٦٢،٠٠٧،٥٠٢١٣٠،٠١١،٦٥٤١،٤٣١،٩٩٥،٨٤٨مجموع الوظيفة رقم  

١٨٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٢٢،٢١٨،٠٠٠١،٤٧٠،٨٧٦٢٠،٧٤٧،١٢٤تعويضات عائلية١

٣٢٢،٢١٨،٠٠٠١،٤٧٠،٨٧٦٢٠،٧٤٧،١٢٤مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٢،٢١٨،٠٠٠١،٤٧٠،٨٧٦٢٠،٧٤٧،١٢٤مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٢،٢١٨،٠٠٠١،٤٧٠،٨٧٦٢٠،٧٤٧،١٢٤مجموع الوظيفة رقم 

٢١،٥٨٤،٢٢٥،٥٠٢١٣١،٤٨٢،٥٣٠١،٤٥٢،٧٤٢،٩٧٢مجموع الفصل رقم  

١٨٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٦
٣

١٣٠

الجزء االول
وزارة الخارجية و المغتربين

المديرية العامة للمغتربين

الشؤون الخارجية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٥،٢٤٥-٩٦٠،٠٠٠٩٨٥،٢٤٥رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٥،٢٤٥-١٩٦٠،٠٠٠٩٨٥،٢٤٥مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٨٧،٥٠٠-٨٧،٥٠٠رواتب المتعاقدين١

٨٧،٥٠٠-٢٨٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٥٠٠-٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣،٠٠٠-٧٢،٠٠٠٧٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣،٥٠٠-٣٧٢،٠٠٠٧٥،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤،٠٠٠-٤،٠٠٠مكافاءات١

٤،٠٠٠-٥٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٠،٢٤٥-١٣١،٠٣٢،٠٠٠١،١٥٢،٢٤٥مجموع البند  رقم  

١٢٠،٢٤٥-١٣٠١،٠٣٢،٠٠٠١،١٥٢،٢٤٥مجموع الوظيفة رقم  

١٩٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٧٨٤-١٧،٠٠٠١٧،٧٨٤تعويضات عائلية١

٧٨٤-٣١٧،٠٠٠١٧،٧٨٤مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢،٧٠٠-٢،٧٠٠تعويضات عائلية٢

٢،٧٠٠-٧٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣،٤٨٤-١٥١٧،٠٠٠٢٠،٤٨٤مجموع البند  رقم  

٣،٤٨٤-١٠٤١١٧،٠٠٠٢٠،٤٨٤مجموع الوظيفة رقم 

١٢٣،٧٢٩-٣١،٠٤٩،٠٠٠١،١٧٢،٧٢٩مجموع الفصل رقم  

٦١،٦٧٤،٣٧٠،٧٣٥١٦٨،٩٠١،٣٧٣١،٥٠٥،٤٦٩،٣٦٢مجموع الباب  رقم  

١٩١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

١٤٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

مراقبة إدارية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٧٤٨،٨٥٥٧٤٨،٨٥٥قرطاسية للمكاتب١

(المديريه االدارية المشتركة)

١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٠٠٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٧٦١،٣٥٥٧٦١،٣٥٥مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٧،٠٠٠١٧،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٧،٠٠٠١٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٥٠٠٥٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٤٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٣٤،٠٠٠٢٣٤،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠

٧٥٢٤،٥٠٠٥٢٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١،٣٢٧،٨٥٥١،٣٢٧،٨٥٥مجموع البند  رقم  

١٩٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

١٤٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

مراقبة إدارية

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠

٢٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٠٠٠١،٠٠٠بريد١

٣١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٠٠٠١،٠٠٠اعالنات١

٧١٢،٥٠٠٧١٢،٥٠٠مطبوعات٢

٩،٠٠٠٩،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٧٢٢،٥٠٠٧٢٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢،٤٠٠٢،٤٠٠تامين١

٥٢،٤٠٠٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣،٠٠٠٣،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٤٨٠،٠٠٠٤٨٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٤٨٣،٠٠٠٤٨٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،٢٨٣،٩٠٠١،٢٨٣،٩٠٠مجموع البند  رقم  

١٩٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

١٤٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

مراقبة إدارية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٥٦٢،٨٣٢٥٦٢،٨٣٢رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦٦٦،٣٣٢٦٦٦،٣٣٢مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢١٥،٠٠٠٢١٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٢٥١،٠٠٠٢٥١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢،٠١٤٢،٠١٤تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤٤٠،٠٠٠٤٤٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٤٤٢،٠١٤٤٤٢،٠١٤مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٦،٠٠٠٦،٠٠٠مكافاءات١

٥٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٣٦٥،٣٤٦١،٣٦٥،٣٤٦مجموع البند  رقم  

١٩٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

١٤٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

مراقبة إدارية

نفقات مختلفة ١٦

نفقات سرية٢
٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠نفقات سرية١

٢٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نقل وانتقال٣
٢،٥٠٠٢،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥٠٠٥٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢،٥٠٠٢،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣٠٥،٥٠٠٣٠٥،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٤٢٤،٢٨٢،٦٠١٤،٢٨٢،٦٠١مجموع الوظيفة رقم  

١٩٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

٣١٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

خدمات الشرطة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٠٩،٦٧٩٧٠،٠٠٠١٣٩،٦٧٩قرطاسية للمكاتب١

(جھاز امن المطار )

١١،٥٠٠-١١،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٠٠٠-٣،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢٠٩،٦٧٩٨٤،٥٠٠١٢٥،١٧٩مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٠،٠٠٠١١،٥٠٠٨،٥٠٠مالبس١

٥٠،٠٠٠١٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠نفقات تغذية٢

١٢،٢٥٠-٤،٠٠٠١٦،٢٥٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٧٤،٠٠٠٤٢،٧٥٠٣١،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٨٠،٠٠٠١٣٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠محروقات سائلة١

٣١٨٠،٠٠٠١٣٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٤٥٠-٤٥٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٤٠،٠٠٠-٢٤٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٤٧،٦٠٠-٩،٨٠٠٢٥٧،٤٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٤٣،٨٠٨-٤٣،٨٠٨

٥٣١،٨٥٨-٧٩،٨٠٠٥٤١،٦٥٨مجموع الفقرة  رقم  

٣٣٠،٤٢٩-١١٤٧٣،٤٧٩٨٠٣،٩٠٨مجموع البند  رقم  

١٩٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

٣١٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

خدمات الشرطة

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٧،٥٤٠-١٠٠،٠٠٠١١٧،٥٤٠

١٧،٥٤٠-٢١٠٠،٠٠٠١١٧،٥٤٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٩٨٥-١،٩٨٥بريد١

١،٩٨٥-٣١،٩٨٥مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٢٠٠-١،٢٠٠اعالنات١

١٧٣،٢٥٠٣٧،١٠٠١٣٦،١٥٠مطبوعات٢

١١،٥٤٢-١١،٥٤٢اعياد وتمثيل٣

٤١٧٣،٢٥٠٤٩،٨٤٢١٢٣،٤٠٨مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٥،٠٠٠٨،٥٥٠٦،٤٥٠تامين١

٥١٥،٠٠٠٨،٥٥٠٦،٤٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣،٥٠٠-٣،٥٠٠بدالت اتعاب٢

٤٦٩،٩٩٢-٤٦٩،٩٩٢نفقات خدمة وتنظيفات٣

٤٧٣،٤٩٢-٩٤٧٣،٤٩٢مجموع الفقرة  رقم  

٣٦٣،١٥٩-١٢٢٨٨،٢٥٠٦٥١،٤٠٩مجموع البند  رقم  

١٩٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

٣١٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

خدمات الشرطة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠-١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٥٦٠،٠٠٠-٥٦٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٦٦٣،٥٠٠-١٦٦٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢١٥،٠٠٠-٢١٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠-٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٥١،٠٠٠-٢٢٥١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢،٠١٦-٢،٠١٦تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٥،٠٠٠-٥٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥٧،٠١٦-٣٥٧،٠١٦مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٦،٠٠٠-٦،٠٠٠مكافاءات١

٦،٠٠٠-٥٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٧٧،٥١٦-١٣٩٧٧،٥١٦مجموع البند  رقم  

١٩٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٣٠٠،٠٠٠-٤٥،٩٠٠٣٤٥،٩٠٠نفقات سرية١

٣٠٠،٠٠٠-٢٤٥،٩٠٠٣٤٥،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤،٢٥٠-٤،٢٥٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٢،٧٥٠-١٢،٧٥٠نفقات شتى متنوعة٩

١٧،٠٠٠-٩١٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣١٧،٠٠٠-١٦٤٥،٩٠٠٣٦٢،٩٠٠مجموع البند  رقم  

١،٩٨٨،١٠٤-٣١٠٨٠٧،٦٢٩٢،٧٩٥،٧٣٣مجموع الوظيفة رقم  

١٩٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

٣١١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

ادارة خدمات الشرطة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣٧٤،٤٢٧٣٧٤،٤٢٧قرطاسية للمكاتب١

(مجلس األمن الداخلي المركزي )

٢،٠٠٠٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٥٠٠١،٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٣٧٧،٩٢٧٣٧٧،٩٢٧مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦،٠٠٠٦،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣،٦٠٠٣،٦٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣،٠٠٠٣،٠٠٠

٧٦،٦٠٠٦،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٣٩٠،٥٢٧٣٩٠،٥٢٧مجموع البند  رقم  

٢٠٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

٣١١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

ادارة خدمات الشرطة

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٣٤،٠٠٠٣٤،٠٠٠

٢٣٤،٠٠٠٣٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٥٠٠٥٠٠بريد١

٣٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٩،٠٠٠١٩،٠٠٠مطبوعات٢

٦٧٥٦٧٥اعياد وتمثيل٣

٤١٩،٦٧٥١٩،٦٧٥مجموع الفقرة  رقم  

١٢٥٤،١٧٥٥٤،١٧٥مجموع البند  رقم  

٢٠١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

٣١١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

ادارة خدمات الشرطة

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٥٠٠٥٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣،٢٠٠٣،٢٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٣،٧٠٠٣،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣،٧٠٠٣،٧٠٠مجموع البند  رقم  

٣١١٤٤٨،٤٠٢٤٤٨،٤٠٢مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

٣١٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

تشغيل خدمات الشرطة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٧٤،٨٨٥٧٤،٨٨٥قرطاسية للمكاتب١

(مركز تدريب تعزير أمن المطار )

١،٠٠٠١،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٧٦،٨٨٥٧٦،٨٨٥مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣،٠٠٠٣،٠٠٠مالبس١

٣،٠٠٠٣،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩

اخرى
٦،٠٦٠٦،٠٦٠

٧٦،٠٦٠٦،٠٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٠٨،٩٤٥١٠٨،٩٤٥مجموع البند  رقم  

٢٠٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

٣١٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

تشغيل خدمات الشرطة

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢١،٠٠٠٢١،٠٠٠

٢٢١،٠٠٠٢١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٠٠٠١،٠٠٠اعالنات١

٢٨،٥٠٠٢٨،٥٠٠مطبوعات٢

٦٧٥٦٧٥اعياد وتمثيل٣

٤٣٠،١٧٥٣٠،١٧٥مجموع الفقرة  رقم  

١٢٥١،١٧٥٥١،١٧٥مجموع البند  رقم  

٢٠٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

٣١٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

تشغيل خدمات الشرطة

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٢٥٠٢٥٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢،٠٠٠٢،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٢،٢٥٠٢،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢،٢٥٠٢،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٣١٢١٦٢،٣٧٠١٦٢،٣٧٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

٣٢١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

الحماية المدنية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٤٣،٧٨٠١٤٣،٧٨٠قرطاسية للمكاتب١

(مركز إعتراض المخابرات الھاتفية )

١،٤٤٠١،٤٤٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٤٠٠٢،٤٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٤٧،٦٢٠١٤٧،٦٢٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٨،٠٠٠٨،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩

اخرى
٩،٦٠٠٩،٦٠٠

٧٩،٦٠٠٩،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٦٥،٢٢٠١٦٥،٢٢٠مجموع البند  رقم  

٢٠٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

٣٢١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

الحماية المدنية

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠

٢٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٩٠٠٩٠٠بريد١

٣٩٠٠٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٥٢،٠٠٠١٥٢،٠٠٠مطبوعات٢

١،٠٨٠١،٠٨٠اعياد وتمثيل٣

٤١٥٣،٠٨٠١٥٣،٠٨٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢١٠،٩٨٠٢١٠،٩٨٠مجموع البند  رقم  

٢٠٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

٣٢١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

الحماية المدنية

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٣،٠٠٠٣،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١١،٢٠٠١١،٢٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٤،٢٠٠١٤،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٤،٢٠٠١٤،٢٠٠مجموع البند  رقم  

٣٢١٣٩٠،٤٠٠٣٩٠،٤٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٢٠-١٠،٩٨٠١١،٠٠٠تعويضات عائلية١

(المديرية اإلداية المشتركة )

٢٠-٣١٠،٩٨٠١١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

(المديرية االدارية المشتركة )

٧١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٠-١٥٢٠،٩٨٠٢١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٠-١٠٤١٢٠،٩٨٠٢١،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٠٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٧٧٧،٨٣٢٧٧٧،٨٣٢تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٧٧٧،٨٣٢٧٧٧،٨٣٢مجموع الفقرة  رقم  

١٥٧٧٧،٨٣٢٧٧٧،٨٣٢مجموع البند  رقم  

١٠٩١٧٧٧،٨٣٢٧٧٧،٨٣٢مجموع الوظيفة رقم 

١٦،٨٩٠،٢١٤٢،٨١٦،٧٣٣٤،٠٧٣،٤٨١مجموع الفصل رقم  

٢١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٢

٣٦٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٦٣،٠٠٠٦،٣٠٠٥٦،٧٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٠٠٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣٠٠٣٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٦٥،٣٠٠٨،٦٠٠٥٦،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٩٠،٠٠٠٥،٠٠٠٨٥،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٦٠٠٥٠٠١٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٩٠،٦٠٠٥،٥٠٠٨٥،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٨،٦٠٠٥،٤٠٠٣،٢٠٠محروقات سائلة١

٣٨،٦٠٠٥،٤٠٠٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣،٦٠٠٣،٦٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٩،٤٥٠٩،٤٥٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٠،٠٠٠١٧،١٠٠٢،٩٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١،٣٥٠١،٣٥٠

٧٣٤،٤٠٠٣١،٥٠٠٢،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٩٨،٩٠٠٥١،٠٠٠١٤٧،٩٠٠مجموع البند  رقم  

٢١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٢

٣٦٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٢٢،٠٠٠٢٢٢،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٢٢٢،٠٠٠٢٢٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٠،٠٠٠١٦،٨٧٥٣،١٢٥

٢٢٠،٠٠٠١٦،٨٧٥٣،١٢٥مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٦٧٥٦٧٥بريد١

٣٦٧٥٦٧٥مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٨٠٠١،٨٠٠اعالنات١

٦٣،٠٠٠٦،٣٠٠٥٦،٧٠٠مطبوعات٢

١،١٢٥١،١٢٥اعياد وتمثيل٣

٤٦٥،٩٢٥٩،٢٢٥٥٦،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١،٣٥٠١،٣٥٠تامين١

٥١،٣٥٠١،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١٣٥١٣٥استئجار سيارات واليات١

٦١٣٥١٣٥مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٦،٥٠٠٦،٥٠٠بدالت اتعاب٢

٦٩،٣٠٠٦٢،٣٧٠٦،٩٣٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٧٥،٨٠٠٦٨،٨٧٠٦،٩٣٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣٨٥،٨٨٥٣١٩،١٣٠٦٦،٧٥٥مجموع البند  رقم  

٢١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٢

٣٦٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٥٠،٠٠٠-١،٦٨٠،٠٠٠١،٩٣٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

ـ منھا 

رواتب موظفي المديرية العامة للداخلية سابقا
والملحقين بھيئة ادارة السير واالليات

والمركبات

١،٣١٦،٠٠٠

٢٥٠،٠٠٠-١١،٦٨٠،٠٠٠١،٩٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٠،٠٠٠-٢٦٠،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٠،٠٠٠-٢٢٦٠،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣،٥٢٨٣،٥٢٨تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٤٨٠،٠٠٠١٩٠،٠٠٠١،٢٩٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

ـ منھا 

تعويض نقل لموظفي المديرية العامة للداخلية
سابقا  والملحقين بھيئة ادارة السير واالليات

والمركبات

٩٥٢،٠٠٠

٣١،٤٨٣،٥٢٨١٩٣،٥٢٨١،٢٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٥،٨٠٠٥،٨٠٠مكافاءات١

٥٥،٨٠٠٥،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٣،٤٢٩،٣٢٨٢،٤٠٩،٣٢٨١،٠٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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،٣٥٠١٥٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١،٥٠٠١،٣٥٠١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٩٤٥٩٤٥رسوم وضرائب مختلفة١

١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٥،٩٤٥١٥،٩٤٥مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٧،٤٤٥١٧،٢٩٥١٥٠مجموع البند  رقم  

٣٦٠٤،٠٣١،٥٥٨٢،٧٩٦،٧٥٣١،٢٣٤،٨٠٥مجموع الوظيفة رقم  

٢١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
١٥٠،٠٠٠١٤٥،٠٠٠٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

منھا

تعويضات عائلية لموظفي المديرية العامة
للداخلية سابقا والملحقين بھيئة السير واالليات

والمركبات

١٣٠،٠٠٠

٣١٥٠،٠٠٠١٤٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٤،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٥٤،٠٠٠١٤٩،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٥٤،٠٠٠١٤٩،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٢

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١،٩٤٠،٠٠٠١،٩٤٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١،٩٤٠،٠٠٠١،٩٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،٩٤٠،٠٠٠١،٩٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،٩٤٠،٠٠٠١،٩٤٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٦،١٢٥،٥٥٨٢،٩٤٥،٧٥٣٣،١٧٩،٨٠٥مجموع الفصل رقم  

٢١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

٣١٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

تشغيل خدمات الشرطة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٥،٠٠٠،٠٠٠١،٤٠٠،٠٠٠١٣،٦٠٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٠،٠٠٠٧،٠٠٠٣،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٥،٠٤٠،٠٠٠١،٤٣٧،٠٠٠١٣،٦٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠مالبس١

١،٠٠٠،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠٧٣٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

٧٠٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠٦٨٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠١٥،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٢٥،٧٠٦٢٢٥،٧٠٦لوازم ادارية اخرى٩

٢٦،٩٧٥،٧٠٦٥،٥٥٠،٧٠٦١،٤٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٧٠،٠٠٠،٠٠٠٣٨،٤٧٥،٠٠٠٣١،٥٢٥،٠٠٠محروقات سائلة١

١،٠٠٠،٠٠٠٦٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠زيوت وشحوم٢

١٢،٠٠٠،٠٠٠٤،٥٠٠،٠٠٠٧،٥٠٠،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣٨٣،٠٠٠،٠٠٠٤٣،٦٢٥،٠٠٠٣٩،٣٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
١٣١،٤٠٠،٠٠٠٣٢،٨٥٠،٠٠٠٩٨،٥٥٠،٠٠٠ادوية١

٢،٨٨٠،٠٠٠٧٢٠،٠٠٠٢،١٦٠،٠٠٠مواد مخبرية٢

٤١٣٤،٢٨٠،٠٠٠٣٣،٥٧٠،٠٠٠١٠٠،٧١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢٠،٠٠٠١٦،٣٢٠٣،٦٨٠مبيدات١

٥٢٠،٠٠٠١٦،٣٢٠٣،٦٨٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٢١،٢٥٠٢١،٢٥٠مواد علفية٢

٦٢١،٢٥٠٢١،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٩٢،٢٤٠٩٢،٢٤٠مياه (بدل مقطوعية)١

١،٤٠٠،٠٠٠١،٤٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

٣١٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

تشغيل خدمات الشرطة

٥،٢٠٠،٠٠٠٣،٢٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠

٧٦،٧٤٢،٢٤٠٤،٧٤٢،٢٤٠٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم متخصصة٨
١٢،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠لوازم متخصصة١

٨١٢،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد استھالكية اخرى٩
٣١٥،٠٠٠١٥٧،٥٠٠١٥٧،٥٠٠مواد استھالكية اخرى١

٩٣١٥،٠٠٠١٥٧،٥٠٠١٥٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٥٨،٣٩٤،١٩٦٩٢،١٢٠،٠١٦١٦٦،٢٧٤،١٨٠مجموع البند  رقم  

٢١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

٣١٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

تشغيل خدمات الشرطة

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١،١٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٥٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٥،٠٠٠٥،٠٠٠خدمات مشتركة بين المالكين٤

١١،٣٥٥،٠٠٠١،٢٠٥،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٤،٠٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠

٢٤،٠٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠بريد١

٣١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٧٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠١٠،٠٠٠اعالنات١

٧،٥٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠٦،٩٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

١٧،٥٠٠١٧،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٧،٥٩٢،٥٠٠٦٨٢،٥٠٠٦،٩١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٦٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٧٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٣،٨٩٧،٥٠٠٤،٣٣٧،٥٠٠٩،٥٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

٣١٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

تشغيل خدمات الشرطة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٥،١٣٣،٠٢٤-٧٧٤،٨٦٦،٩٧٦٧٨٠،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥،١٣٣،٠٢٤-١٧٧٤،٨٦٦،٩٧٦٧٨٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٧٥،٥٤٠-٧،٨٢٤،٤٦٠٧،٩٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٢٧،٠٠٠-١،٥٦١،٠٠٠١،٦٨٨،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٠٢،٥٤٠-٢٩،٣٨٥،٤٦٠٩،٥٨٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٥٠٢٥٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٩،٢٠٠،٠٠٠١،١٥٠،٠٠٠٨،٠٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٩،٩٥٠،٢٥٠١،٩٠٠،٢٥٠٨،٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١،٥٠٠،٠٠٠٩٧٥،٠٠٠٥٢٥،٠٠٠مكافاءات١

منھا

ـ   تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في 
٢٠١٧/٥/٣١

١،٣٠٠،٠٠٠

٥١،٥٠٠،٠٠٠٩٧٥،٠٠٠٥٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٧٩٥،٧٠٢،٦٨٦٧٩٢،٤٦٣،٢٥٠٣،٢٣٩،٤٣٦مجموع البند  رقم  

٢٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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  

٢٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

٣١٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

تشغيل خدمات الشرطة

نفقات مختلفة ١٦

نفقات سرية٢
١٢،٧٥٠،٠٠٠١٢،٧٥٠،٠٠٠نفقات سرية١

٢١٢،٧٥٠،٠٠٠١٢،٧٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٧٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٧٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٣،٣٧٠،٠٠٠١٣،٢٣٠،٠٠٠١٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣١٢١،٠٨٢،٠٦٤،٣٨٢٩٠٢،٨٥٠،٧٦٦١٧٩،٢١٣،٦١٦مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

٣٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

ادارة تأديبية

مواد استھالكية ١١

لوازم ادارية٢
٣٥،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

٢٠٠،٠٠٠١٢٨،٠٠٠٧٢،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٣٥،٢٠٠،٠٠٠١٠،١٢٨،٠٠٠٢٥،٠٧٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٢٤،٠٠٠،٠٠٠٦،٠٠٠،٠٠٠١٨،٠٠٠،٠٠٠ادوية١

٧٢٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠٥٤٠،٠٠٠مواد مخبرية٢

٤٢٤،٧٢٠،٠٠٠٦،١٨٠،٠٠٠١٨،٥٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥٩،٩٢٠،٠٠٠١٦،٣٠٨،٠٠٠٤٣،٦١٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

٣٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

ادارة تأديبية

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١،٥٠٠،٠٠٠١٧٥،٠٠٠١،٣٢٥،٠٠٠

٢١،٥٠٠،٠٠٠١٧٥،٠٠٠١،٣٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١،٨٠٠،٠٠٠١،٨٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩١،٨٠٠،٠٠٠١،٨٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣،٣٠٠،٠٠٠١،٩٧٥،٠٠٠١،٣٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٢٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٢٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٤١٦٣،٢٤٥،٠٠٠١٨،٣٠٣،٠٠٠٤٤،٩٤٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
١٤،٠٠٠،٠٠٠٣،٥٠٠،٠٠٠١٠،٥٠٠،٠٠٠نفقات استشفاء١

(خاص بالسجون)

٧١٤،٠٠٠،٠٠٠٣،٥٠٠،٠٠٠١٠،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٤،٠٠٠،٠٠٠٣،٥٠٠،٠٠٠١٠،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣١١٤،٠٠٠،٠٠٠٣،٥٠٠،٠٠٠١٠،٥٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

٩٥٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

دورات تدريبية في الخارج

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢،٥٠٠،٠٠٠٥٢٥،٠٠٠١،٩٧٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢،٥٠٠،٠٠٠٥٢٥،٠٠٠١،٩٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢،٥٠٠،٠٠٠٥٢٥،٠٠٠١،٩٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٥٢٢،٥٠٠،٠٠٠٥٢٥،٠٠٠١،٩٧٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٤٢٠،٠٠٠،٠٠٠١٠٥،٠٠٠،٠٠٠٣١٥،٠٠٠،٠٠٠نفقات معالجة في المستشفيات٥

٥٦،٠٠٠،٠٠٠١٤،٠٠٠،٠٠٠٤٢،٠٠٠،٠٠٠نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة٨

٤٤٧٦،٠٠٠،٠٠٠١١٩،٠٠٠،٠٠٠٣٥٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٤٧٦،٠٠٠،٠٠٠١١٩،٠٠٠،٠٠٠٣٥٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١١٤٧٦،٠٠٠،٠٠٠١١٩،٠٠٠،٠٠٠٣٥٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٣،٠٠٠،٠٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠تقديمات وفاة٤

٤٣،٠٠٠،٠٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣،٠٠٠،٠٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٣١٣،٠٠٠،٠٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٣

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢٥،٥٠٠،٠٠٠٢٥،٥٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٢٥،٥٠٠،٠٠٠٢٥،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢،٢٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠تقديمات زواج٢

٢،٢٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠تقديمات والدة٣

٤٤،٤٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٠،١٥٠،٠٠٠٢٩،٧٥٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٣٠،١٥٠،٠٠٠٢٩،٧٥٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٩٦،٠٠٠،٠٠٠٢٤،٠٠٠،٠٠٠٧٢،٠٠٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

١١٠،٥٠٠،٠٠٠٦٩،٠٠٠،٠٠٠٤١،٥٠٠،٠٠٠تقديمات مدرسية٦

 مليار لزوم اعطاء مساعدة مدرسية١٣منھا 
للمتقاعدين

٧٨٥،٠٠٦،٩٣٦٧٥٤،٥٠٠٧٨٤،٢٥٢،٤٣٦تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٩٩١،٥٠٦،٩٣٦٩٣،٧٥٤،٥٠٠٨٩٧،٧٥٢،٤٣٦مجموع الفقرة  رقم  

١٥٩٩١،٥٠٦،٩٣٦٩٣،٧٥٤،٥٠٠٨٩٧،٧٥٢،٤٣٦مجموع البند  رقم  

١٠٩١٩٩١،٥٠٦،٩٣٦٩٣،٧٥٤،٥٠٠٨٩٧،٧٥٢،٤٣٦مجموع الوظيفة رقم 

٣٢،٦٦٢،٤٦٦،٣١٨١،١٧٠،١٨٣،٢٦٦١،٤٩٢،٢٨٣،٠٥٢مجموع الفصل رقم  

٢٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٤

٣٦٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

األمن العام

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٦،١٢٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠٥،٥٢٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٢،٠٠٠١٠،٠٠٠٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٦،٢٨٢،٠٠٠٦٦٠،٠٠٠٥،٦٢٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مالبس١

١،٢٥٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

٤،٠٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٣،٨٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٨٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٥٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٦،١١٠،٠٠٠١،٢٣٥،٠٠٠٤،٨٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٠،٠٠٠،٠٠٠١٣،٦٥٠،٠٠٠٦،٣٥٠،٠٠٠محروقات سائلة١

١٠٠،٠٠٠٣٣،٠٠٠٦٧،٠٠٠زيوت وشحوم٢

٤٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣٢٠،٥٥٠،٠٠٠١٣،٨٣٣،٠٠٠٦،٧١٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
١٦،٠٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠١٢،٠٠٠،٠٠٠ادوية١

٤١٦،٠٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠١٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١٥،٠٠٠١١،٥٤٨٣،٤٥٢مبيدات١

٥١٥،٠٠٠١١،٥٤٨٣،٤٥٢مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٥٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٢٥،٠٠٠٣٢٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨٥٠،٠٠٠٨٥٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٢٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠

٧١،٣٤٥،٠٠٠١،٢٩٠،٠٠٠٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٤

٣٦٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

األمن العام

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

لوازم متخصصة٨
١،٤٠٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠١،٠٥٠،٠٠٠لوازم متخصصة١

٨١،٤٠٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠١،٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد استھالكية اخرى٩
٢٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠٥،٠٠٠مواد استھالكية اخرى١

٩٢٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥١،٧٢٧،٠٠٠٢١،٣٩٩،٥٤٨٣٠،٣٢٧،٤٥٢مجموع البند  رقم  

٢٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٤

٣٦٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

األمن العام

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١،٩٠٠،٠٠٠١،٩٠٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٣٤١،٠٠٠-٩،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

٣٤١،٠٠٠-١١،٩٠٩،٠٠٠٢،٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٤٥٠،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠

٢٤٥٠،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠اعالنات١

٢٧،٠٩٠،٧٣٧٥٠٠،٠٠٠٢٦،٥٩٠،٧٣٧مطبوعات٢

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٢٧،١٢٠،٧٣٧٥٣٠،٠٠٠٢٦،٥٩٠،٧٣٧مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٧٠،٠٠٠١٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠تامين١

٥١٧٠،٠٠٠١٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١،٥٠٠،٠٠٠١،٣٧٠،٠٠٠١٣٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١،٥٨٠،٠٠٠١،٤٥٠،٠٠٠١٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣١،٢٦٩،٧٣٧٤،٦٣٠،٠٠٠٢٦،٦٣٩،٧٣٧مجموع البند  رقم  

٢٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٤

٣٦٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

األمن العام

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٠٦،٠٠٠،٠٠٠٢٠٦،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢٠٦،٠٠٠،٠٠٠٢٠٦،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٩٧،٠٠٠١٩٤،٠٠٠٣،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٠،٠٠٠-٢٣٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠اجور االجراء٢

١٧،٠٠٠-٢٤٢٧،٠٠٠٤٤٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣،٠٠٠٣،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٩٢،٠٠٠٥١،٠٠٠٣٤١،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١،١٤٥،٠٠٠٨٠٤،٠٠٠٣٤١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٦،٠٠٠٦،٠٠٠مكافاءات١

٥٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢٠٧،٥٧٨،٠٠٠٢٠٧،٢٥٤،٠٠٠٣٢٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٤

٣٦٠

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

األمن العام

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

نفقات مختلفة ١٦

نفقات سرية٢
٨،٥٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠نفقات سرية١

٢٨،٥٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٧٠،٠٠٠٥٥،٠٠٠١٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٩٥،٠٠٠٨٠،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٨،٥٩٥،٠٠٠٨،٥٨٠،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٦٠٢٩٩،١٦٩،٧٣٧٢٤١،٨٦٣،٥٤٨٥٧،٣٠٦،١٨٩مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
١،٢٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠نفقات استشفاء١

(للموقوفين )

٧١،٢٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١،٢٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣١١،٢٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٤

٩٥٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

األمن العام

دورات تدريبية في الخارج

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٥٢٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٧٤،٠٠٠،٠٠٠١٨،٥٠٠،٠٠٠٥٥،٥٠٠،٠٠٠نفقات معالجة في المستشفيات٥

٧،٦٠٠،٠٠٠١،٩٠٠،٠٠٠٥،٧٠٠،٠٠٠نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة٨

٤٨١،٦٠٠،٠٠٠٢٠،٤٠٠،٠٠٠٦١،٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨١،٦٠٠،٠٠٠٢٠،٤٠٠،٠٠٠٦١،٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١١٨١،٦٠٠،٠٠٠٢٠،٤٠٠،٠٠٠٦١،٢٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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 

٢٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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،٣٥٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٤،٣٥٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٦٩٠،٠٠٠٦٩٠،٠٠٠تقديمات زواج٢

٤٥٠،٠٠٠٤٠٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠تقديمات والدة٣

٤١،١٤٠،٠٠٠١،٠٩٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥،٠٠٠-٢٥،٠٠٠٣٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥،٠٠٠-٧٢٥،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥،٥١٥،٠٠٠٥،١٢٥،٠٠٠٣٩٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٥،٥١٥،٠٠٠٥،١٢٥،٠٠٠٣٩٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٤٨،٠٠٠،٠٠٠١٢،٠٠٠،٠٠٠٣٦،٠٠٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

٢١،١٢٥،٠٠٠١٢،٠٠٠،٠٠٠٩،١٢٥،٠٠٠تقديمات مدرسية٦

٢٠٦،٦٦٤،٠٠٠٢٣٧،٠٠٠٢٠٦،٤٢٧،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٢٧٥،٧٨٩،٠٠٠٢٤،٢٣٧،٠٠٠٢٥١،٥٥٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦
اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق تعاضد٩

اخرى
٤٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠

( صندوق احتياط االمن العام)

٦٤٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٧٦،٢٣٩،٠٠٠٢٤،٦٨٧،٠٠٠٢٥١،٥٥٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢٧٦،٢٣٩،٠٠٠٢٤،٦٨٧،٠٠٠٢٥١،٥٥٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٦٦٤،٤٤٣،٧٣٧٢٩٣،٠٩٥،٥٤٨٣٧١،٣٤٨،١٨٩مجموع الفصل رقم  

٢٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٥

١٧٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لألحوال الشخصية

األحوال الشخصية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٧١١،٠٠٠٧١،١٠٠٦٣٩،٩٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٠٠٠-٢،٠٠٠٣،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣٧٠-١،٢٥٠١،٦٢٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٧١٤،٢٥٠٧٥،٧٢٠٦٣٨،٥٣٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٧٢،٠٠٠٣،٦٠٠٦٨،٤٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢١،٦٠٠١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣،٠٠٠٢،٧٠٠٣٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٩٦،٦٠٠١٧،١٠٠٧٩،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٧٠٠-٢،٠٠٠٢،٧٠٠محروقات سائلة١

٧٠٠-٣٢،٠٠٠٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٤،٢٠٠-٣،٠٠٠٧،٢٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٦،٤٠٠-٨،٠٠٠١٤،٤٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٩٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠١٠،٠٠٠

٦٠٠-٧١٩١،٠٠٠١٩١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١،٠٠٣،٨٥٠٢٨٧،١٢٠٧١٦،٧٣٠مجموع البند  رقم  

٢٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٥

١٧٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لألحوال الشخصية

األحوال الشخصية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٦٣٠،٠٠٠٥٤٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٦٣٠،٠٠٠٥٤٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٥٠،٢٠٠٣٢،٦٣٠١٧،٥٧٠

٢٥٠،٢٠٠٣٢،٦٣٠١٧،٥٧٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٨،٠٠٠-١٠،٠٠٠١٨،٠٠٠بريد١

٨،٠٠٠-٣١٠،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢،٥٠٠-٢،٠٠٠٤،٥٠٠اعالنات١

٧،٢٠٠،٠٠٠٧٢٠،٠٠٠٦،٤٨٠،٠٠٠مطبوعات٢

١،٣٥٠١،٣٥٠اعياد وتمثيل٣

٤٧،٢٠٣،٣٥٠٧٢٥،٨٥٠٦،٤٧٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١،٠٠٠-٨٠٠١،٨٠٠تامين١

١،٠٠٠-٥٨٠٠١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٠٠،٠٠٠-٢،٢١٠،٠٠٠٢،٤١٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٠٠،٠٠٠-٩٢،٢١٠،٠٠٠٢،٤١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٠،١٠٤،٣٥٠٣،٧٢٨،٢٨٠٦،٣٧٦،٠٧٠مجموع البند  رقم  

٢٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٥

١٧٢

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لألحوال الشخصية

األحوال الشخصية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٠،٠٠٠-٥،٩٠٠،٠٠٠٦،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٠٠،٠٠٠-١٥،٩٠٠،٠٠٠٦،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢،٧٠٠،٠٠٠٢،٧٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٢،٧٢٠،٠٠٠٢،٧٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣٤٠-١١،٠٠٠١١،٣٤٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥،٢٠٠،٠٠٠٦٥٠،٠٠٠٤،٥٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٥،٢١١،٠٠٠٦٦١،٣٤٠٤،٥٤٩،٦٦٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤٠٠-٢٢،٠٠٠٢٢،٤٠٠مكافاءات١

٤٠٠-٥٢٢،٠٠٠٢٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٣،٨٥٣،٠٠٠٩،٤٠٣،٧٤٠٤،٤٤٩،٢٦٠مجموع البند  رقم  

٢٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
١١،٠٠٠٥،٢٠٠٥،٨٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١١،٠٠٠٥،٢٠٠٥،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٧٦٤٧٦٤رسوم وضرائب مختلفة١

٣٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠١٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٣٠،٧٦٤٢٠،٧٦٤١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٤١،٧٦٤٢٥،٩٦٤١٥،٨٠٠مجموع البند  رقم  

١٧٢٢٥،٠٠٢،٩٦٤١٣،٤٤٥،١٠٤١١،٥٥٧،٨٦٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٣٥،٠٠٠-١٢٠،٠٠٠١٥٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٥،٠٠٠-٣١٢٠،٠٠٠١٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٢٥،٠٠٠١٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٢٥،٠٠٠١٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٥،٠٠٠-١٥٢٤٥،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٥،٠٠٠-١٠٤١٢٤٥،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٥

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لألحوال الشخصية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٨،٦٢٠،٠٠٠٨،٦٢٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٨،٦٢٠،٠٠٠٨،٦٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨،٦٢٠،٠٠٠٨،٦٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٨،٦٢٠،٠٠٠٨،٦٢٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٣٣،٨٦٧،٩٦٤١٣،٧٢٥،١٠٤٢٠،١٤٢،٨٦٠مجموع الفصل رقم  

٢٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٦

٣٢١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة للدفاع المدني

الحماية المدنية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١١٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٢١١٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦١٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٧

١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية

إدارة شؤون المناطق

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٨٠،٨٤٠٨،٠٠٠٧٢،٨٤٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٨٣٥٢،٨٣٥كتب ومراجع وصحف٢

١،٧٢٨١،٧٢٨لوازم مكتبية اخرى٩

١٨٥،٤٠٣١٠،٨٣٥٧٤،٥٦٨مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٦،٠٠٠١،٠٠٠١٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٦،٠٠٠١،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣،٠٠٠٢،٠٠٠١،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٣،٠٠٠٢،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٧٠٠-٢،٠٠٠٢،٧٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١،٠٠٠١،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٦،٢٤٠٦،٢٤٠

٧٠٠-٧٤٥،٢٤٠٤٥،٩٤٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٤٩،٦٤٣٥٩،٧٧٥٨٩،٨٦٨مجموع البند  رقم  

٢٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٧

١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية

إدارة شؤون المناطق

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٢،٠٠٠٨،٠٠٠٤،٠٠٠

٢١٢،٠٠٠٨،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٥،٠٠٠٤،٠٠٠١،٠٠٠بريد١

٣٥،٠٠٠٤،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٠٠٠٥٠٠٥٠٠اعالنات١

٥٤،٠٠٠٤،٠٠٠٥٠،٠٠٠مطبوعات٢

٤٥٠-٤٥٠اعياد وتمثيل٣

٤٥٥،٠٠٠٤،٩٥٠٥٠،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٣،٠٠٠١،٦٢٠١،٣٨٠تامين١

٥٣،٠٠٠١،٦٢٠١،٣٨٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٧٥،٠٠٠١٨،٥٧٠٥٦،٤٣٠مجموع البند  رقم  

٢٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٧

١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية

إدارة شؤون المناطق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٧٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٧٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٩٠٠،٠٠٠٨٦٦،٦٨٠٣٣،٣٢٠رواتب المتعاقدين١

١٥،٠٠٠-٣٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٩٣٥،٠٠٠٩١٦،٦٨٠١٨،٣٢٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢،٥٢٠٢،٥٢٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٨١٦،٠٠٠١٠٢،٠٠٠٧١٤،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٦٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٨٨٣،٥٢٠١٦٩،٥٢٠٧١٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٧،٢٠٠٧،٢٠٠مكافاءات١

٥٧،٢٠٠٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢،٥٧٥،٧٢٠١،٨٤٣،٤٠٠٧٣٢،٣٢٠مجموع البند  رقم  

٢٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٧

١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية

إدارة شؤون المناطق

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢،٧٠٠٢،٧٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢،٧٠٠٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٠٠٠١،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣،٧٠٠٣،٧٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦٢،٨٠٤،٠٦٣١،٩٢٥،٤٤٥٨٧٨،٦١٨مجموع الوظيفة رقم  

٢٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٥،٠٠٠-١٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥،٠٠٠-٧١٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٠٠٠-١٥٣٢،٠٠٠٣٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥،٠٠٠-١٠٤١٣٢،٠٠٠٣٧،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٧

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١،٦٨٥،٠٠٠١،٦٨٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١،٦٨٥،٠٠٠١،٦٨٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،٦٨٥،٠٠٠١،٦٨٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،٦٨٥،٠٠٠١،٦٨٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٧٤،٥٢١،٠٦٣١،٩٦٢،٤٤٥٢،٥٥٨،٦١٨مجموع الفصل رقم  

٢٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٨

١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بيروت

إدارة شؤون المناطق

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٦،٧٣٠٢،٩٧٠٢٣،٧٦٠قرطاسية للمكاتب١

٥٠٠٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٠٠١٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢٧،٣٣٠٣،٥٧٠٢٣،٧٦٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣،٧٥٠٢،٥٠٠١،٢٥٠محروقات سائلة١

٣٣،٧٥٠٢،٥٠٠١،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢٠٠٢٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥٠٠٥٠٠

٧٧٠٠٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٣١،٧٨٠٦،٧٧٠٢٥،٠١٠مجموع البند  رقم  

٢٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٨

١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بيروت

إدارة شؤون المناطق

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٤،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠

٢٤،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٧،٠٠٠٢،٠٠٠٢٥،٠٠٠مطبوعات٢

٣٠٠٣٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٢٧،٣٠٠٢،٣٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١،٠٠٠١،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣٢،٣٠٠٥،٣٠٠٢٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٥٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٨

١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بيروت

إدارة شؤون المناطق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١،٠٠٠-٢٢٠،٠٠٠٢٢١،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،٠٠٠-١٢٢٠،٠٠٠٢٢١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٧،٢٨٠٣٧،٢٨٠رواتب المتعاقدين١

٢٣٧،٢٨٠٣٧،٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١،٠٠٠١،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٨١،٦٠٠١٠،٢٠٠٧١،٤٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧،٥٠٠٧،٥٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٩٠،١٠٠١٨،٧٠٠٧١،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١،٠٠٠١،٠٠٠مكافاءات١

٥١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٣٤٨،٣٨٠٢٧٧،٩٨٠٧٠،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٢٥٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٨

١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بيروت

إدارة شؤون المناطق

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٥٠٠٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥٠٠٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦٤١٣،٤٦٠٢٩١،٠٥٠١٢٢،٤١٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٥٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٩،٦٣٢٢،٠٠٠٧،٦٣٢تعويضات عائلية٢

٧٩،٦٣٢٢،٠٠٠٧،٦٣٢مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٢،٦٣٢٥،٠٠٠٧،٦٣٢مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٢،٦٣٢٥،٠٠٠٧،٦٣٢مجموع الوظيفة رقم 

٢٦٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٨

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بيروت

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢٥٧،٢٨٠٢٥٧،٢٨٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٢٥٧،٢٨٠٢٥٧،٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٥٧،٢٨٠٢٥٧،٢٨٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢٥٧،٢٨٠٢٥٧،٢٨٠مجموع الوظيفة رقم 

٨٦٨٣،٣٧٢٢٩٦،٠٥٠٣٨٧،٣٢٢مجموع الفصل رقم  

٢٦١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٩

١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة جبل لبنان

إدارة شؤون المناطق

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٩٩،٩٠٠١٠،٠٠٠٨٩،٩٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٠٠٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٤٠٠٤٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٠٢،٣٠٠١٢،٤٠٠٨٩،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٩،٠٠٠١،٥٠٠٧،٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،٠٠٠٢،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٧٢٠٧٢٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١١،٧٢٠٤،٢٢٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢،٥٠٠٢،٥٠٠محروقات سائلة١

٣٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٦،٠٠٠٥،٤٠٠٦٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٨،٠٠٠٤٨،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣،٠٠٠٣،٠٠٠

٧٧٥،٠٠٠٧٤،٤٠٠٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٩١،٥٢٠٩٣،٥٢٠٩٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٦٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٩

١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة جبل لبنان

إدارة شؤون المناطق

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٦،٢٠٠١٦،٢٠٠١٠،٠٠٠

٢٢٦،٢٠٠١٦،٢٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢،٠٠٠٢،٠٠٠بريد١

٣٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠اعالنات١

٨٦،٤٠٠٨،٠٠٠٧٨،٤٠٠مطبوعات٢

٢،٠٠٠١،٧٠٠٣٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٩٠،٤٠٠١٠،٧٠٠٧٩،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٧٥٠٧٥٠تامين١

٥٧٥٠٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣٩٩،٨٢٧٣٩٩،٨٢٧نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٣٩٩،٨٢٧٣٩٩،٨٢٧مجموع الفقرة  رقم  

١٢٥٥٥،١٧٧٤٦٤،٧٢٧٩٠،٤٥٠مجموع البند  رقم  

٢٦٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٩

١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة جبل لبنان

إدارة شؤون المناطق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٩٥٠،٢٢٠٩٥٠،٢٢٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٩٥٠،٢٢٠٩٥٠،٢٢٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٤٤،٣٦٤٣٤٤،٣٦٤رواتب المتعاقدين١

٢٣٤٤،٣٦٤٣٤٤،٣٦٤مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١،٥٠٠١،٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٧٠٤،٠٠٠٨٨،٠٠٠٦١٦،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧،٥٠٠٧،٥٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٧١٣،٠٠٠٩٧،٠٠٠٦١٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١،٦٠٠١،٦٠٠مكافاءات١

٥١،٦٠٠١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢،٠٠٩،١٨٤١،٣٩٣،١٨٤٦١٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٦٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٨٩١٨٩١نقل وانتقال في الداخل١

٣٨٩١٨٩١مجموع الفقرة  رقم  

١٦٨٩١٨٩١مجموع البند  رقم  

١١٦٢،٧٥٦،٧٧٢١،٩٥٢،٣٢٢٨٠٤،٤٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٦٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٣،٠٠٠٢٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٣،٠٠٠٢٣،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٦٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
٩

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة جبل لبنان

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١،٢٩٤،٥٨٤١،٢٩٤،٥٨٤تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١،٢٩٤،٥٨٤١،٢٩٤،٥٨٤مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،٢٩٤،٥٨٤١،٢٩٤،٥٨٤مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،٢٩٤،٥٨٤١،٢٩٤،٥٨٤مجموع الوظيفة رقم 

٩٤،٠٧٤،٣٥٦١،٩٧٥،٣٢٢٢،٠٩٩،٠٣٤مجموع الفصل رقم  

٢٦٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٠
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الشمال

إدارة شؤون المناطق

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٨١،٠٠٠٨،٠٠١٧٢،٩٩٩قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٠٠١،٥٠٠٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠٥٠٠٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٨٤،٠٠٠١٠،٠٠١٧٣،٩٩٩مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥٤،٠٠٠٢،٠٠٠٥٢،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٤،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢،٥٠٠٢،١٠٠٤٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٧٠،٥٠٠١١،١٠٠٥٩،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠محروقات سائلة١

٣١٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٨،٠٠٠٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠،٠٠٠-٨٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٢،٠٠٠٥٤،٠٠٠١٨،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٧،٢٠٠٧،٢٠٠

٧١٦٧،٢٠٠١٥٩،٢٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٣٣٣،٧٠٠١٨٦،٣٠١١٤٧،٣٩٩مجموع البند  رقم  

٢٦٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٠
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الشمال

إدارة شؤون المناطق

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٥،٠٠٠١٣،٠٠٠١٢،٠٠٠

٢٢٥،٠٠٠١٣،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٦،٠٠٠٥،٤٠٠٦٠٠بريد١

٣٦،٠٠٠٥،٤٠٠٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٥٠٠٥٠٠اعالنات١

٧٢،٠٠٠٣،٠٠٠٦٩،٠٠٠مطبوعات٢

١،٥٠٠١،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٧٤،٠٠٠٥،٠٠٠٦٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢،٠٠٠٢،٠٠٠تامين١

٥٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٧٥٠٥٠٠٢٥٠استئجار سيارات واليات١

٦٧٥٠٥٠٠٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٤،٠٠٠٣،٠٠٠١،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٤٧٠،٠٠٠٤٢٣،٠٠٠٤٧،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٤٧٤،٠٠٠٤٢٦،٠٠٠٤٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٦٧١،٧٥٠٥٤١،٩٠٠١٢٩،٨٥٠مجموع البند  رقم  

٢٦٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٠
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الشمال

إدارة شؤون المناطق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٩٨٥،٨٠٠٩٥٤،٦٠٠٣١،٢٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٩٨٥،٨٠٠٩٥٤،٦٠٠٣١،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٧٩،٣٤٠١٧٩،٠٠٠٣٤٠رواتب المتعاقدين١

٢١٧٩،٣٤٠١٧٩،٠٠٠٣٤٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١،٥٠٠١،٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٨٩،٠٢٤٧٠،٥٦٠٥١٨،٤٦٤تعويض نقل مؤقت٣

٧،٥٠٠٧،٥٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٥٩٨،٠٢٤٧٩،٥٦٠٥١٨،٤٦٤مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤،٨٠٠٤،٨٠٠مكافاءات١

٥٤،٨٠٠٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٧٦٧،٩٦٤١،٢١٧،٩٦٠٥٥٠،٠٠٤مجموع البند  رقم  

٢٧٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
١٦،٥٠٠١٥،٠٠٠١،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١٦،٥٠٠١٥،٠٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٠٠٠١،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٠،٠٠٠٧،٥٠٠٢،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١١،٠٠٠٨،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢٧،٥٠٠٢٣،٥٠٠٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦٢،٨٠٠،٩١٤١،٩٦٩،٦٦١٨٣١،٢٥٣مجموع الوظيفة رقم  

٢٧١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٠

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الشمال

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٧،٧٨٤١٧،٧٨٤تعويضات عائلية١

٣١٧،٧٨٤١٧،٧٨٤مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١،٩٠٨١،٩٠٨تعويضات عائلية٢

٧١،٩٠٨١،٩٠٨مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٩،٦٩٢١٩،٦٩٢مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٩،٦٩٢١٩،٦٩٢مجموع الوظيفة رقم 

٢٧٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٠

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الشمال

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١،١٦٥،١٤٠١،١٦٥،١٤٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١،١٦٥،١٤٠١،١٦٥،١٤٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،١٦٥،١٤٠١،١٦٥،١٤٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،١٦٥،١٤٠١،١٦٥،١٤٠مجموع الوظيفة رقم 

١٠٣،٩٨٥،٧٤٦١،٩٨٩،٣٥٣١،٩٩٦،٣٩٣مجموع الفصل رقم  

٢٧٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١١
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة البقاع

إدارة شؤون المناطق

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٨،٨٠٠٢،٨٨٠٢٥،٩٢٠قرطاسية للمكاتب١

٦٧،٥٠٠٢٥٠٦٧،٢٥٠كتب ومراجع وصحف٢

١٩٦،٣٠٠٣،١٣٠٩٣،١٧٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٤،٨٦٠-١٩،٤٤٠٢٤،٣٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٦٠-١،٤٤٠١،٦٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٥،٠٢٠-٢٢٠،٨٨٠٢٥،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٧،٠٠٠٦،٠٠٠١،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٧،٠٠٠٦،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٧،٢٠٠٤،٠٠٠٣،٢٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٨،٠٠٠-٣٠،٠٠٠٤٨،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٠،٠٠٠١٨،٠٠٠٢،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٢،٨٠٠-٧٥٧،٢٠٠٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٨١،٣٨٠١٠٥،٠٣٠٧٦،٣٥٠مجموع البند  رقم  

٢٧٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١١
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة البقاع

إدارة شؤون المناطق

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٠،٠٠٠٩،٠٠٠١،٠٠٠

٢١٠،٠٠٠٩،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٤،٠٠٠٤،٠٠٠بريد١

٣٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٦٤٨٥٠٠١٤٨اعالنات١

٣٦،٠٠٠٣،٠٠٠٣٣،٠٠٠مطبوعات٢

٢،٥٠٠٢،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٣٩،١٤٨٦،٠٠٠٣٣،١٤٨مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٨٠-٧٢٠٨٠٠تامين١

٨٠-٥٧٢٠٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٩٨،٠٠٠١٩٨،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٩٨،٠٠٠١٩٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢٥١،٨٦٨٢١٧،٨٠٠٣٤،٠٦٨مجموع البند  رقم  

٢٧٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١١
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة البقاع

إدارة شؤون المناطق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٥٩٥،٠٠٠٥٩٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥٩٥،٠٠٠٥٩٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٠٤،٠٠٠١٠٤،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢١٠٤،٠٠٠١٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢،٠٠٠٢،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٦٠،٠٠٠٤٧،٠٠٠٣١٣،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧،٥٠٠٧،٥٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٣٦٩،٥٠٠٥٦،٥٠٠٣١٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١،٦٠٠-١،٦٠٠٣،٢٠٠مكافاءات١

١،٦٠٠-٥١،٦٠٠٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٠٧٠،١٠٠٧٥٨،٧٠٠٣١١،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٢٧٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١١
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة البقاع

إدارة شؤون المناطق

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢،٠٠٠٢،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٠٠٠١،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦١،٥٠٦،٣٤٨١،٠٨٤،٥٣٠٤٢١،٨١٨مجموع الوظيفة رقم  

٢٧٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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 

٢٧٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة البقاع

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٦٩٩،٠٠٠٦٩٩،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٦٩٩،٠٠٠٦٩٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٦٩٩،٠٠٠٦٩٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٦٩٩،٠٠٠٦٩٩،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١١٢،٢٢١،٣٤٨١،١٠٠،٥٣٠١،١٢٠،٨١٨مجموع الفصل رقم  

٢٧٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٢
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الجنوب

إدارة شؤون المناطق

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٩٠،٠٠٠٩،٠٠٠٨١،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٣،٠٠٠١،٨٠٠١،٢٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٢٤-٢٠٠٣٢٤لوازم مكتبية اخرى٩

١٩٣،٢٠٠١١،١٢٤٨٢،٠٧٦مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢١٦،٠٠٠١٠،٨٠٠٢٠٥،٢٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٣،٠٠٠٩،٠٠٠٤،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٤،٠٠٠١،٨٠٠٢،٢٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٣٣،٠٠٠٢١،٦٠٠٢١١،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٠،٠٠٠٧،٢٠٠٢،٨٠٠محروقات سائلة١

٣١٠،٠٠٠٧،٢٠٠٢،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٨٠٠-١٠،٠٠٠١٠،٨٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٤٠-٤٩،٠٠٠٤٩،١٤٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥٠-٤،٠٠٠٤،٠٥٠

٩٩٠-٧٢٤٣،٠٠٠٢٤٣،٩٩٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥٧٩،٢٠٠٢٨٣،٩١٤٢٩٥،٢٨٦مجموع البند  رقم  

٢٨٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٢
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الجنوب

إدارة شؤون المناطق

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٥،٠٠٠١٦،٦٥٠٨،٣٥٠

٢٢٥،٠٠٠١٦،٦٥٠٨،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢،٥٠٠٢،١٦٠٣٤٠بريد١

٣٢،٥٠٠٢،١٦٠٣٤٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٧٥٠٧٢٠٣٠اعالنات١

١٠٨،٠٠٠١٠،٨٠٠٩٧،٢٠٠مطبوعات٢

١،٦٥٠١،٣٥٠٣٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١١٠،٤٠٠١٢،٨٧٠٩٧،٥٣٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٣،٠٠٠٢،٧٠٠٣٠٠تامين١

٥٣،٠٠٠٢،٧٠٠٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٤٦٥،٣٠٥٤٦٥،٣٠٥نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٤٦٥،٣٠٥٤٦٥،٣٠٥مجموع الفقرة  رقم  

١٢٦٠٦،٢٠٥٤٩٩،٦٨٥١٠٦،٥٢٠مجموع البند  رقم  

٢٨١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٢
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الجنوب

إدارة شؤون المناطق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٦،٠٠٠-٥٧٠،٠٠٠٥٨٦،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦،٠٠٠-١٥٧٠،٠٠٠٥٨٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٨٩،٠٠٠١٨٥،٠٠٠٤،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٥٢،٠٠٠١٥٢،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٣٤١،٠٠٠٣٣٧،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١،٢٦٠١،٢٦٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥٦٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠٤٩٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٣،٣٢٠١٣،٣٢٠تعويضات مختلفة٩

٣٥٧٤،٥٨٠٨٤،٥٨٠٤٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢،٤٠٠٢،٤٠٠مكافاءات١

٥٢،٤٠٠٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٤٨٧،٩٨٠١،٠٠٩،٩٨٠٤٧٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٨٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٢
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الجنوب

إدارة شؤون المناطق

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣،٠٠٠٢،٧٠٠٣٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٣،٠٠٠٢،٧٠٠٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٠٠٨١،٠٠٨رسوم وضرائب مختلفة١

٢،٠٠٠-٢،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٢،٠٠٠-٩١،٠٠٨٣،٠٠٨مجموع الفقرة  رقم  

١،٧٠٠-١٦٤،٠٠٨٥،٧٠٨مجموع البند  رقم  

١١٦٢،٦٧٧،٣٩٣١،٧٩٩،٢٨٧٨٧٨،١٠٦مجموع الوظيفة رقم  

٢٨٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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،٠٠٠٩،٠٠٠٣،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٢،٠٠٠٩،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٤،٠٠٠٢١،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٤،٠٠٠٢١،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٨٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٢

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الجنوب

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٩١١،٠٠٠٩١١،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٩١١،٠٠٠٩١١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٩١١،٠٠٠٩١١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٩١١،٠٠٠٩١١،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٢٣،٦١٢،٣٩٣١،٨٢٠،٢٨٧١،٧٩٢،١٠٦مجموع الفصل رقم  

٢٨٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٣
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة النبطية

إدارة شؤون المناطق

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٥٤،٠٠٠٥،٤٠٠٤٨،٦٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٠٠٠١،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠٥٠٠٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٥٦،٠٠٠٦،٩٠٠٤٩،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٦١،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٤١،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣،٦٠٠٣،٦٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١،٢٠٠١،٢٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٦٥،٨٠٠٢٤،٨٠٠٢٤١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٦،٠٠٠٦،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٥،٤٠٠٥،٤٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٣،٥٠٠١٣،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٤،٥٦٠٣٤،٥٦٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣،٦٠٠٣،٦٠٠

٧٥٧،٠٦٠٥٧،٠٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٣٨٤،٨٦٠٩٤،٧٦٠٢٩٠،١٠٠مجموع البند  رقم  

٢٨٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٣
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة النبطية

إدارة شؤون المناطق

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢١،١٥٠٢١،١٥٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٢١،١٥٠٢١،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٣٥،٠٠٠٢٥،٣٥٠٩،٦٥٠

٢٣٥،٠٠٠٢٥،٣٥٠٩،٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٨،١٠٠٨،١٠٠بريد١

٣٨،١٠٠٨،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٥٠٠٥٠٠اعالنات١

٥٧،٦٠٠٥،٠٠٠٥٢،٦٠٠مطبوعات٢

٦٠٠٦٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٥٨،٧٠٠٦،١٠٠٥٢،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٨٠٠٨٠٠تامين١

٥٨٠٠٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٢٠٠٢٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٢٠٠٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٥٢،٥٤٠٢٥٢،٥٤٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢٥٢،٥٤٠٢٥٢،٥٤٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣٧٦،٤٩٠٣١٤،٢٤٠٦٢،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٢٨٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٣
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة النبطية

إدارة شؤون المناطق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٦٢٥،٠٠٠٦٢٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦٢٥،٠٠٠٦٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢،٧٠٠٢،٧٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٦٤،٠٠٠٣٣،٠٠٠٢٣١،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧،٥٠٠٧،٥٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢٧٤،٢٠٠٤٣،٢٠٠٢٣١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤،٨٠٠٤،٨٠٠مكافاءات١

٥٤،٨٠٠٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٠٢٤،٠٠٠٧٩٣،٠٠٠٢٣١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٨٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٣
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة النبطية

إدارة شؤون المناطق

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٥،٤٠٠٥،٤٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٥،٤٠٠٥،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٦٨٠٦٨٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٦٨٠٦٨٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٦،٠٨٠٦،٠٨٠مجموع البند  رقم  

١١٦١،٧٩١،٤٣٠١،٢٠٨،٠٨٠٥٨٣،٣٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٨٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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 

٢٩٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٣

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة النبطية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٧٤٥،٠٠٠٧٤٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٧٤٥،٠٠٠٧٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٧٤٥،٠٠٠٧٤٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٧٤٥،٠٠٠٧٤٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٣٢،٥٥٨،٤٣٠١،٢٣٠،٠٨٠١،٣٢٨،٣٥٠مجموع الفصل رقم  

٢٩١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٤
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بعلبك الھرمل

إدارة شؤون المناطق

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٦،٨٢٠٣،٣٣٠٢٣،٤٩٠قرطاسية للمكاتب١

٥٠٠٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٢٧،٣٢٠٣،٨٣٠٢٣،٤٩٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٠٠،٨٠٠٧،٥٠٠٩٣،٣٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٣،٠٠٠٨،٠٠٠٥،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢١١٣،٨٠٠١٥،٥٠٠٩٨،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٠،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠محروقات سائلة١

٣١٠،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٥،٠٠٠٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧٣١،٠٠٠٣١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٨٢،١٢٠٥٥،٣٣٠١٢٦،٧٩٠مجموع البند  رقم  

٢٩٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٤
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بعلبك الھرمل

إدارة شؤون المناطق

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٩،٠٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠

٢٩،٠٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٠،٠٠٠٩،٠٠٠١،٠٠٠بريد١

٣١٠،٠٠٠٩،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٠٠٠٨٠٠٢٠٠اعالنات١

٢٧،٠٠٠٢،٩٩٥٢٤،٠٠٥مطبوعات٢

١،٠٠٠١،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٢٩،٠٠٠٤،٧٩٥٢٤،٢٠٥مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١،٨٠٠١،٠٠٠٨٠٠تامين١

٥١،٨٠٠١،٠٠٠٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١٠٠١٠٠استئجار سيارات واليات١

٦١٠٠١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١،٠٠٠١،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٧٢٠-٩٠،٠٠٠٩٠،٧٢٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٧٢٠-٩٩١،٠٠٠٩١،٧٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٤٠،٩٠٠١١١،١١٥٢٩،٧٨٥مجموع البند  رقم  

٢٩٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٤
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بعلبك الھرمل

إدارة شؤون المناطق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٣١٥،٠٠٠٣٠٥،٠٠٠١٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٣١٥،٠٠٠٣٠٥،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٦٣٠٦٣٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٢٤،٠٠٠٢٨،٠٠٠١٩٦،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧،٥٠٠٧،٥٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢٣٢،١٣٠٣٦،١٣٠١٩٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢،٠٠٠٢،٠٠٠مكافاءات١

٥٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٧٢٩،١٣٠٥٢٣،١٣٠٢٠٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٩٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٤
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بعلبك الھرمل

إدارة شؤون المناطق

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٤،٥٠٠٤،٠٠٠٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٤،٥٠٠٤،٠٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٢٥٠١،٠٠٠٢٥٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١،٢٥٠١،٠٠٠٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥،٧٥٠٥،٠٠٠٧٥٠مجموع البند  رقم  

١١٦١،٠٥٧،٩٠٠٦٩٤،٥٧٥٣٦٣،٣٢٥مجموع الوظيفة رقم  

٢٩٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٤

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بعلبك الھرمل

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٧،٥٠٠٦،٠٠٠١،٥٠٠تعويضات عائلية١

٣٧،٥٠٠٦،٠٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٦،٠٠٠٦،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٣،٥٠٠١٢،٠٠٠١،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٣،٥٠٠١٢،٠٠٠١،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٩٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٤

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بعلبك الھرمل

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٤٩٥،٠٠٠٤٩٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٤٩٥،٠٠٠٤٩٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٤٩٥،٠٠٠٤٩٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٤٩٥،٠٠٠٤٩٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٤١،٥٦٦،٤٠٠٧٠٦،٥٧٥٨٥٩،٨٢٥مجموع الفصل رقم  

٢٩٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٥
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة عكار

إدارة شؤون المناطق

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٦،١٠٠٣،٠٠٠٢٣،١٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٥٠١،٢١٠٨٤٠كتب ومراجع وصحف٢

١٢٨،١٥٠٤،٢١٠٢٣،٩٤٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥٤،٠٠٠٢،٧٠٠٥١،٣٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،٠٠٠١،١٥٢٨٤٨محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٥٦،٠٠٠٣،٨٥٢٥٢،١٤٨مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٠،٠٠٠٦،٧٥٠٣،٢٥٠محروقات سائلة١

٣١٠،٠٠٠٦،٧٥٠٣،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢،٨٨٠٢،٨٨٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٤،٢٥٦١٤،٢٥٦اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣،٦٠٠٣،٦٠٠

٧٣٨،٧٣٦٣٨،٧٣٦مجموع الفقرة  رقم  

١١١٣٢،٨٨٦٥٣،٥٤٨٧٩،٣٣٨مجموع البند  رقم  

٢٩٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٥
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة عكار

إدارة شؤون المناطق

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٥،٠٠٠٨،٠٠٠٧،٠٠٠

٢١٥،٠٠٠٨،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢،٥٠٠١،٣٥٠١،١٥٠بريد١

٣٢،٥٠٠١،٣٥٠١،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢،٠٠٠١،٤٤٠٥٦٠اعالنات١

٧٢،٠٠٠٥،٠٠٠٦٧،٠٠٠مطبوعات٢

١،٣٥٠١،٣٥٠اعياد وتمثيل٣

٤٧٥،٣٥٠٧،٧٩٠٦٧،٥٦٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢،٠٠٠١،٤٤٠٥٦٠تامين١

٥٢،٠٠٠١،٤٤٠٥٦٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٢،٠٠٠١،٦٢٠٣٨٠استئجار سيارات واليات١

٦٢،٠٠٠١،٦٢٠٣٨٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣،٦٠٠٣،٠٠٠٦٠٠بدالت اتعاب٢

١١٥،٠٠٠١٠٨،٠٠٠٧،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١١٨،٦٠٠١١١،٠٠٠٧،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢١٥،٤٥٠١٣١،٢٠٠٨٤،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٢٩٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٥
١١٦

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة عكار

إدارة شؤون المناطق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٨٠،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢٨٠،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٥٠٤٥٠٤تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٥٢،٠٦٤١٩،٠٠٨١٣٣،٠٥٦تعويض نقل مؤقت٣

٧،٥٠٠٧،٥٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١٦٠،٠٦٨٢٧،٠١٢١٣٣،٠٥٦مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١،٦٠٠١،٦٠٠مكافاءات١

٥١،٦٠٠١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٤٥٩،٦٦٨٣٢٦،٦١٢١٣٣،٠٥٦مجموع البند  رقم  

٣٠٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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،٦٠٠٣،٦٠٠١،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٤،٦٠٠٣،٦٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥،٠٠٠٤،٠٠٠١،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥،٠٠٠٤،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٩،٦٠٠٧،٦٠٠٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦٨١٧،٦٠٤٥١٨،٩٦٠٢٩٨،٦٤٤مجموع الوظيفة رقم  

٣٠١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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 

٣٠٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧
١٥

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة عكار

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢٩٨،٠٠٠٢٩٨،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٢٩٨،٠٠٠٢٩٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٩٨،٠٠٠٢٩٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢٩٨،٠٠٠٢٩٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٥١،١٢١،٧٠٤٥٢٥،٠٦٠٥٩٦،٦٤٤مجموع الفصل رقم  

٣٠٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧

٢١٤
٣٢١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

ھيئة إدارة السير و اآلليات و المركبات - المديرية اإلدارية المشتركة

الحماية المدنية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٤٢،٦٢٩-٣،٦٧٧،٣٧١٣،٨٢٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٣٠،٣٥٢،٦٥٤-١،٥٨٤،٨٩٧٣١،٩٣٧،٥٥١مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٣٠،٤٩٥،٢٨٣-١٥،٢٦٢،٢٦٨٣٥،٧٥٧،٥٥١مجموع الفقرة  رقم  

٣٠،٤٩٥،٢٨٣-١٤٥،٢٦٢،٢٦٨٣٥،٧٥٧،٥٥١مجموع البند  رقم  

٣٠،٤٩٥،٢٨٣-٣٢١٥،٢٦٢،٢٦٨٣٥،٧٥٧،٥٥١مجموع الوظيفة رقم  

٣٠،٤٩٥،٢٨٣-٢١٤٥،٢٦٢،٢٦٨٣٥،٧٥٧،٥٥١مجموع الفصل رقم  

٣٠٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٧

٢٤٦
١٠٩١

الجزء االول
وزارة الداخلية و البلديات

الصندوق التعاوني للمختارين

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦
اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق تعاضد٩

اخرى
١٢،٠٠٠،٠٠٠٨٣١،٠٠٠١١،١٦٩،٠٠٠

٦١٢،٠٠٠،٠٠٠٨٣١،٠٠٠١١،١٦٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٢،٠٠٠،٠٠٠٨٣١،٠٠٠١١،١٦٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١٢،٠٠٠،٠٠٠٨٣١،٠٠٠١١،١٦٩،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٤٦١٢،٠٠٠،٠٠٠٨٣١،٠٠٠١١،١٦٩،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٣،٤٢٥،٤٠٠،٨٧١١،٥٤٠،٩٦٠،٦٥٧١،٨٨٤،٤٤٠،٢١٤مجموع الباب  رقم  

٣٠٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٢٠،٠٠٠،٠٠٠-٧٠،٠٠٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠،٠٠٠

ومعلوماتية وبيئية وھوامش االرباح

٢٠،٠٠٠،٠٠٠-٤٧٠،٠٠٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٠،٠٠٠،٠٠٠-١٤٧٠،٠٠٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٠،٠٠٠،٠٠٠-١٢١٧٠،٠٠٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٠٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٢

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية الماليه العامة

شؤون الموازنة والشؤون المالية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٠،١٧٠،٠٠٠٢،٥٣٤،٠٠٠٧،٦٣٦،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥،٠٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٠،٢٠٠،٠٠٠٢،٥٦١،٥٠٠٧،٦٣٨،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٣،٥٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠١٢،٥٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥٦،٥٢٠٢٨،٢٦٠٢٨،٢٦٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٤،٢٩٠٤،٢٩٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٣،٥٦٠،٨١٠١،٠٣٢،٥٥٠١٢،٥٢٨،٢٦٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٤،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠محروقات سائلة١

٣١٤،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١،٠٨٠،٠٠٠١،٠٨٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١،٤٤٠،٠٠٠١،٤٤٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١،٠٠٠،٠٠٠٧٢٠،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠

٧٣،٥٥٦،٠٠٠٣،٢٧٦،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٧،٣٣٠،٨١٠٦،٨٧٧،٠٥٠٢٠،٤٥٣،٧٦٠مجموع البند  رقم  

٣٠٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٢

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية الماليه العامة

شؤون الموازنة والشؤون المالية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٣،٤٣٣،٩٢٩٢،٨٩٢،٩٢٩٥٤١،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٣١٠،٠٠٠٢٧٩،٠٠٠٣١،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١٣،٧٤٣،٩٢٩٣،١٧١،٩٢٩٥٧٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٠٠،٠٠٠-٢٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠

١٠٠،٠٠٠-٢٢٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٠٥٣،٠٠٠١،٠٥٣،٠٠٠بريد١

٣١،٠٥٣،٠٠٠١،٠٥٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٣٠٠،٠٠٠١،٣٠٠،٠٠٠اعالنات١

٨١،٠٠٠،٠٠٠٩،٧٠٠،٠٠٠٧١،٣٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

١٠،٣٥٠١٠،٣٥٠اعياد وتمثيل٣

٤٨٢،٣١٠،٣٥٠١١،٠١٠،٣٥٠٧١،٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٧،٢٠٠٧،٠٠٠٢٠٠تامين١

٥٧،٢٠٠٧،٠٠٠٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٦،٣٣٤،٩١٠١٥،٦٤٦،١٩٨٦٨٨،٧١٢بدالت اتعاب٢

١٦،٠٠٠،٠٠٠منھا بدالت اتعاب مقدمي الخدمات الفنية

٢،٠٠٠،٠٠٠١،٣٠٥،٠٠٠٦٩٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٨،٣٣٤،٩١٠١٦،٩٥١،١٩٨١،٣٨٣،٧١٢مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٠٥،٦٤٩،٣٨٩٣٢،٤٩٣،٤٧٧٧٣،١٥٥،٩١٢مجموع البند  رقم  

٣٠٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٢

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية الماليه العامة

شؤون الموازنة والشؤون المالية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١،٠٠٠،٠٠٠-٥٣،٠٠٠،٠٠٠٥٤،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،٠٠٠،٠٠٠-١٥٣،١٠٣،٥٠٠٥٤،١٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢،٢٧٥،٠٠٠٢،٢٧٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٢،٨١١،٠٠٠٢،٨١١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢١٨،٠٠٠٢١٨،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٤،٨٠٠،٠٠٠٣،٢٠٠،٠٠٠٢١،٦٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١،٠٠٠،٠٠٠-١١،٨٠٠،٠٠٠١٢،٨٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٣٦،٨١٨،٠٠٠١٦،٢١٨،٠٠٠٢٠،٦٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٨٢٣،٠٠٠٨٢٣،٠٠٠مكافاءات١

:منھا

٤٥،٠٠٠ـ مكافآت تحضير الموازنة 

٦٠،٠٠٠ـ مكافآت قطع الحساب وحساب المھمة 

٥٨٢٣،٠٠٠٨٢٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٩٣،٥٥٥،٥٠٠٧٣،٩٥٥،٥٠٠١٩،٦٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٠٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٢

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية الماليه العامة

شؤون الموازنة والشؤون المالية

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٢٥،٠٠٠،٠٠٠-٢٥،٠٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

صندوق المساعدات

٢٠١٧/٢ـ  القانون النافذ حكما" رقم  

تعديل قانون االيجارات        

٢٥،٠٠٠،٠٠٠-٢٢٥،٠٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

المساعدات لغير القطاع العام٤
١،٨٠٠،٠٠٠،٠٠٠١،٨٠٠،٠٠٠،٠٠٠دعم المحروقات٣

ـ  لتسديد قيمة الفرق بين سعر صرف الدوالر 
االميركي بحسب منصة "صيرفة" والسعر
المعتمد في جدول ترتيب االسعار والمحدد

 ليرة لبنانية الناجم عن تغطية دعم٨٠٠٠ب 
للمحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي
ومقدمي الخدمات وصيانة معامل الكھرباء

٤١،٨٠٠،٠٠٠،٠٠٠١،٨٠٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٨٢٥،٠٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠،٠٠٠١،٧٧٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
١١٠،٠٠٠١١٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

١،٣٥٠١،٣٥٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣١١١،٣٥٠١١١،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٣٢٤٣٢٤وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤٣٢٤٣٢٤مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٦،٥٠٠٥،٠٠٠١،٥٠٠دراسات١

(بما فيھا التدريب)

٥٦،٥٠٠٥،٠٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣،٢١٣،٠٠٠٣،٢١٣،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣،١٥٠،٠٠٠منھا استراد لنقابتي المھندسين

٢٨٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٣،٤٩٣،٠٠٠٣،٤٦٣،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣،٦١١،١٧٤٣،٥٧٩،٦٧٤٣١،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٣١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٥٠،٠٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠نفقات مالية اخرى١

ـ  لسد الفوائد عن استرداد الضرائب والرسوم 

٩٥٠،٠٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٧٥٠،٠٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٣٢،١٠٥،١٤٦،٨٧٣١٩١،٩٠٥،٧٠١١،٩١٣،٢٤١،١٧٢مجموع الوظيفة رقم  

٣١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٢

٤٩٠

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية الماليه العامة

شؤون إقتصادية غير مصنفة

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١،٤٨٨،٠٨٨-٩٤٩،٥٠٨٢،٤٣٧،٥٩٦اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

موزعة على الشكل التالي: 

G٢٤٣٧،٦٨٨ ـ  مجموعة الدول األربعة والعشرون 

A I ST ٧،٥٩٨ـ

١٢،٠٦٠اتحاد سلطات الضرائب في الدول االسالمية

OECD٤٠،٠٠٠ المنتدى الدولي للشفافية

Common Transmissision System 
CTS

٤٠،٠٠٠

اتفاقية المتعددة االطراف للتعاون التقني في
المجال الضريبي

MAC٦،٣٠٠

٤٢٨،٩٨٤المعھد العربي للتخطيط  بالكويت

٣٧٦،٨٧٨المؤسسة االسالمية لتنمية القطاع الخاص

ICD

٣٤،٠٠٠٣٤،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات مالية اقليمية ودولية٢

١،٤٨٨،٠٨٨-٦٩٨٣،٥٠٨٢،٤٧١،٥٩٦مجموع الفقرة  رقم  

١،٤٨٨،٠٨٨-١٤٩٨٣،٥٠٨٢،٤٧١،٥٩٦مجموع البند  رقم  

١،٤٨٨،٠٨٨-٤٩٠٩٨٣،٥٠٨٢،٤٧١،٥٩٦مجموع الوظيفة رقم  

٣١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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 

٣١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٢

١٠٩١

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية الماليه العامة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٦٥٥،٧٧٥،٠٠٠٦٥٥،٧٧٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

منھا لتسديد سلفة خزينة المعطاة لوزارة  
 تاريخ٨١١٨المالية بموجب المرسوم رقم 

٢٠٢١/٨/٢٥

٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠

من اجل اعطاء مساعدة إجتماعية طارئة 
لجميع موظفي االدارة العامة مھما كانت
مسمياتھم الوظيفية والمتقاعدين الذين

يستفيدون  من معاش تقاعدي
بما يساوي اساس  الراتب الشھري او المعاش
التقاعدي دون اية زيادات مھما كان نوعھا او
تسميتھا على ان تسدد على دفعتين متساويتين

٤٦٥٥،٧٧٥،٠٠٠٦٥٥،٧٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٦٥٥،٧٧٥،٠٠٠٦٥٥،٧٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٦٥٥،٧٧٥،٠٠٠٦٥٥،٧٧٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٢،٨٣٢،٩٠٥،٣٨١٢٨٥،٣٧٧،٢٩٧٢،٥٤٧،٥٢٨،٠٨٤مجموع الفصل رقم  

٣١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٣

١٢٥

الجزء االول
وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢،٠٣١،١٨٠٢٠٣،١١٨١،٨٢٨،٠٦٢قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٠٠٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠٢،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢،٠٣٥،١٨٠٢٠٧،١١٨١،٨٢٨،٠٦٢مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٨،٠٠٠١٤،٠٠٠١٤،٠٠٠مالبس١

٦٤،٠٠٠٤٦،٠٠٠١٨،٠٠٠نفقات تغذية٢

١،٧٤٥،١٠٠٨٧،٠٠٠١،٦٥٨،١٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٠٠،٠٠٠٣١،٠٠٠٦٩،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢،٠٠٧،١٠٠٢١٣،٠٠٠١،٧٩٤،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٦٠٠،٠٠٠٥٢٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٤٠،٠٠٠١٨،٠٠٠٢٢،٠٠٠زيوت وشحوم٢

٥٨٠،٠٠٠١٤٥،٠٠٠٤٣٥،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣١،٢٢٠،٠٠٠٦٨٣،٠٠٠٥٣٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٩،٠٠٠،٠٠٠٢،٢٥٠،٠٠٠٦،٧٥٠،٠٠٠ادوية١

١٢،٩٦٠٣،٢٤٠٩،٧٢٠مواد مخبرية٢

٤٩،٠١٢،٩٦٠٢،٢٥٣،٢٤٠٦،٧٥٩،٧٢٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٢٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢٧٠،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠

٧٩١٣،٠٠٠٩١٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٥،١٨٨،٢٤٠٤،٢٦٩،٣٥٨١٠،٩١٨،٨٨٢مجموع البند  رقم  

٣١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٣

١٢٥

الجزء االول
وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١،١٥٠،٠٠٠١،٠٨٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٢١،٥٠٠١٢١،٥٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١١،٢٧١،٥٠٠١،٢٠١،٥٠٠٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٤٧،٠٠٠٢٣،٧٥٠٢٣،٢٥٠

٢٤٧،٠٠٠٢٣،٧٥٠٢٣،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠بريد١

٣١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٦،٠٠٠١٤،٤٠٠١،٦٠٠اعالنات١

١،٤٨٥،٠٠٠١٤٨،٥٠٠١،٣٣٦،٥٠٠مطبوعات٢

٦،٧٥٠٦،٧٥٠اعياد وتمثيل٣

٤١،٥٠٧،٧٥٠١٦٩،٦٥٠١،٣٣٨،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٦٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠تامين١

٥١٦٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٥٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢٦٥،٠٠٠١٩٥،٠٠٠٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣،٢٦٢،٠٥٠١،٦٨٠،٧٠٠١،٥٨١،٣٥٠مجموع البند  رقم  

٣١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٣

١٢٥

الجزء االول
وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٦٦،٤٣٦،٠٠٠٤٨،٥٠٠،٠٠٠١٧،٩٣٦،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦٦،٤٣٦،٠٠٠٤٨،٥٠٠،٠٠٠١٧،٩٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٠٩،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٨٢،٠٠٠١٧٥،٠٠٠٧،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٤٩١،٠٠٠٤٧٥،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١،٠٠٠١،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥،٧٦٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠٥،١٦٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٥،٧٦١،٠٠٠٦٠١،٠٠٠٥،١٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠مكافاءات١

٥١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٧٢،٧٠٤،٠٠٠٤٩،٥٩٢،٠٠٠٢٣،١١٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٣

١٢٥

الجزء االول
وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٩٦،٠٠٠٨٠،٠٠٠١٦،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٩٦،٠٠٠٨٠،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٩٦،٠٠٠٨٠،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٣

١٢٥

الجزء االول
وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

نفقات مختلفة ١٦

وفود ومؤتمرات٤
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤،٥٠٠٤،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤٢٢،٥٠٠٤،٥٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٦،٠٠٠٢٦،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥٨،٥٠٠٤٠،٥٠٠١٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٥٩١،٣٠٨،٧٩٠٥٥،٦٦٢،٥٥٨٣٥،٦٤٦،٢٣٢مجموع الوظيفة رقم  

٣٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٣

٩٥٢

الجزء االول
وزارة المالية
ادارة الجمارك

دورات تدريبية في الخارج

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢،٥٠٠٢،٥٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٩٥٢٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٢٨،٠٠٠،٠٠٠٦،٩٠٠،٠٠٠٢١،١٠٠،٠٠٠نفقات معالجة في المستشفيات٥

٦،٤٠٠،٠٠٠١،٦٠٠،٠٠٠٤،٨٠٠،٠٠٠نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة٨

٤٣٤،٤٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠٢٥،٩٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٤،٤٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠٢٥،٩٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١١٣٤،٤٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠٢٥،٩٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٣

١٠٣١

الجزء االول
وزارة المالية
ادارة الجمارك

تقديمات للناجين (في حال الوفاة)

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تقديمات وفاة٤

٤١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٣١١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٣

١٠٤١

الجزء االول
وزارة المالية
ادارة الجمارك

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢،٢٤٠،٠٠٠٢،٢٤٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٢،٢٤٠،٠٠٠٢،٢٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠تقديمات زواج٢

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تقديمات والدة٣

٤١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢،٤٥٠،٠٠٠٢،٤٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢،٤٥٠،٠٠٠٢،٤٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
١١،٦٠٠،٠٠٠٢،٩٠٠،٠٠٠٨،٧٠٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

١١،٧٠٠،٠٠٠٧،٤٥٠،٠٠٠٤،٢٥٠،٠٠٠تقديمات مدرسية٦

٦٦،٩٣٢،٢٥٠٥،٢٥٠٦٦،٩٢٧،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٩٠،٢٣٢،٢٥٠١٠،٣٥٥،٢٥٠٧٩،٨٧٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٩٠،٢٣٢،٢٥٠١٠،٣٥٥،٢٥٠٧٩،٨٧٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٩٠،٢٣٢،٢٥٠١٠،٣٥٥،٢٥٠٧٩،٨٧٧،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٢١٨،٤٩٣،٥٤٠٧٧،٠٧٠،٣٠٨١٤١،٤٢٣،٢٣٢مجموع الفصل رقم  

٣٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٤

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

المديرية العامة للشوؤن العقارية

شؤون الموازنة والشؤون المالية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٥،٩٢٧،١٢٠١،٥٩٢،٧١٢٤،٣٣٤،٤٠٨قرطاسية للمكاتب١

٤،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٥،٩٣١،١٢٠١،٥٩٤،٧١٢٤،٣٣٦،٤٠٨مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٧،٧٠٤،٠٠٠٨٨٥،٢٠٠٦،٨١٨،٨٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٧،٧٠٤،٠٠٠٨٨٥،٢٠٠٦،٨١٨،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١٠٠،٠٠٠٥٤،٠٠٠٤٦،٠٠٠مبيدات١

٥١٠٠،٠٠٠٥٤،٠٠٠٤٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٤،٠٠٠٤،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

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

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٨٠،٠٠٠١٦٣،٠٠٠١٧،٠٠٠

٧٣٢٢،٠٠٠٣٠٥،٠٠٠١٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٤،٠٥٧،١٢٠٢،٨٣٨،٩١٢١١،٢١٨،٢٠٨مجموع البند  رقم  

٣٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٤

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

المديرية العامة للشوؤن العقارية

شؤون الموازنة والشؤون المالية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١،٥٥٠،٠٠٠١،٥٢١،٠٠٠٢٩،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١،٥٥٠،٠٠٠١،٥٢١،٠٠٠٢٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٧٠،٠٠٠٥٥،٠٠٠١٥،٠٠٠

٢٧٠،٠٠٠٥٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠بريد١

٣١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠اعالنات١

١٧،١٠٠،٠٠٠١،٩٠٠،٠٠٠١٥،٢٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

٤١٧،١١٢،٠٠٠١،٩١٢،٠٠٠١٥،٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٥٠،٠٠٠-١٢،١٠٠،٠٠٠١٢،٢٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٢،٢٥٠،٠٠٠١٢،٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣١،١٠٢،٠٠٠١٥،٨٥٨،٠٠٠١٥،٢٤٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٤

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

المديرية العامة للشوؤن العقارية

شؤون الموازنة والشؤون المالية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٦،٥٠٠،٠٠٠٦،٥٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٦،٥٠٠،٠٠٠٦،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١،٢٠٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١،٢٠٠،٠٠٠١،١٧٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٢،٤٠٠،٠٠٠٢،٢٧٥،٠٠٠١٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢،٦٧٠٢،٦٧٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤،٩٦٠،٠٠٠٦٢٠،٠٠٠٤،٣٤٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٤،٩٦٢،٦٧٠٦٢٢،٦٧٠٤،٣٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مكافاءات١

٥١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٣،٨٧٧،٦٧٠٩،٤١٢،٦٧٠٤،٤٦٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٤

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

المديرية العامة للشوؤن العقارية

شؤون الموازنة والشؤون المالية

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٧٥،٠٠٠-٧٥،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

مساھمة لالتحاد العربي للمساحة

٧٥،٠٠٠-٢٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
١،٤٠٠١،٤٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١،٤٠٠١،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧٥،٠٠٠-١٤١،٤٠٠٧٦،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٣٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٥،٠٠٠٥،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٩٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٤٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٣٥٩،٠٧٨،١٩٠٢٨،٢٢٠،٩٨٢٣٠،٨٥٧،٢٠٨مجموع الوظيفة رقم  

٣٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٤

١٠٤١

الجزء االول
وزارة المالية

المديرية العامة للشوؤن العقارية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٧٠،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٧٠،٠٠٠٢٧٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٤

١٠٩١

الجزء االول
وزارة المالية

المديرية العامة للشوؤن العقارية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٨،٩٠٠،٠٠٠٨،٩٠٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٨،٩٠٠،٠٠٠٨،٩٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨،٩٠٠،٠٠٠٨،٩٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٨،٩٠٠،٠٠٠٨،٩٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٦٨،٢٤٨،١٩٠٢٨،٤٩٠،٩٨٢٣٩،٧٥٧،٢٠٨مجموع الفصل رقم  

٣٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٥

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية اليانصيب الوطني

شؤون الموازنة والشؤون المالية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٧٠،٠٠٠٧،٠٠٠٦٣،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،١٦٠٢،١٦٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٧٢،١٦٠٩،١٦٠٦٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥٤٠٥٤٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٥٤٠٥٤٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢،٢٥٠٢،٢٥٠مياه (بدل مقطوعية)١

٩،٠٠٠٩،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١،٨٠٠١،٨٠٠

٧٣٥،٥٥٠٣٥،٥٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٠٨،٢٥٠٤٥،٢٥٠٦٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٥

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية اليانصيب الوطني

شؤون الموازنة والشؤون المالية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٥٩،١٠٠-٨٤،٠٠٠١٤٣،١٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢،٧٠٠٢،٧٠٠خدمات مشتركة بين المالكين٤

٥٩،١٠٠-١٨٦،٧٠٠١٤٥،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٥،٠٠٠٢،٢٩٥٢،٧٠٥

٢٥،٠٠٠٢،٢٩٥٢،٧٠٥مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٦٤٨،٠٠٠٦٤٨،٠٠٠اعالنات١

٩،٠٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠٨،١٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

٤٩،٦٤٨،٠٠٠١،٥٤٨،٠٠٠٨،١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٥،٤٥٠،٠٠٠٥،٤٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٥،٤٥٠،٠٠٠٥،٤٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٥،١٨٩،٧٠٠٧،١٤٦،٠٩٥٨،٠٤٣،٦٠٥مجموع البند  رقم  

٣٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٥

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية اليانصيب الوطني

شؤون الموازنة والشؤون المالية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٣٣٠،٠٠٠٣٢٩،٠٠٠١،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٣٣٠،٠٠٠٣٢٩،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٧٤،٠٠٠٧٣،٠٠٠١،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٧٤،٠٠٠٧٣،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١،٠٠٠١،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٠٨،٠٠٠٢٦،٠٠٠١٨٢،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥،٨٠٠-٢١٢،٢٠٠٢١٨،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٤٢١،٢٠٠٢٤٥،٠٠٠١٧٦،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤،٨٠٠٤،٨٠٠مكافاءات١

٥٤،٨٠٠٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٨٣٠،٠٠٠٦٥١،٨٠٠١٧٨،٢٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٥

١٢٣

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية اليانصيب الوطني

شؤون الموازنة والشؤون المالية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣،٠٠٠٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رديات٦
١٥،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠رديات١

٦١٥،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤،٠٠٠٣،٠٠٠١،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٤،٠٠٠٣،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٥،٠٠٧،٠٠٠١٥،٠٠٦،٠٠٠١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٣٣١،١٣٤،٩٥٠٢٢،٨٤٩،١٤٥٨،٢٨٥،٨٠٥مجموع الوظيفة رقم  

٣٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٥

١٠٤١

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية اليانصيب الوطني

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١١،٠٠٠١١،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١١،٠٠٠١١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١١،٠٠٠١١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١١،٠٠٠١١،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨
٥

١٠٩١

الجزء االول
وزارة المالية

مديرية اليانصيب الوطني

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٤٠٤،٠٠٠٤٠٤،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٤٠٤،٠٠٠٤٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٤٠٤،٠٠٠٤٠٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٤٠٤،٠٠٠٤٠٤،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٣١،٥٤٩،٩٥٠٢٢،٨٦٠،١٤٥٨،٦٨٩،٨٠٥مجموع الفصل رقم  

٣٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٨

٢١٥
٩٥١

الجزء االول
وزارة المالية

معھد باسل فليحان المالي و االقتصادي - مديرية المالية العامة 

برامج تعليمية للراشدين

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٣٠٠،٠٠٠-١،٢٦٠،٠٠٠١،٥٦٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٢،٠٠٠،٠٠٠١،٩١٨،٠٠٠٨٢،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

٢١٨،٠٠٠-١٣،٢٦٠،٠٠٠٣،٤٧٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢١٨،٠٠٠-١٤٣،٢٦٠،٠٠٠٣،٤٧٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٨،٠٠٠-٩٥١٣،٢٦٠،٠٠٠٣،٤٧٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢١٨،٠٠٠-٢١٥٣،٢٦٠،٠٠٠٣،٤٧٨،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٣،١٥٤،٤٥٧،٠٦١٤١٧،٢٧٦،٧٣٢٢،٧٣٧،١٨٠،٣٢٩مجموع الباب  رقم  

٣٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
١

٤٥٠

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية االدارية المشتركة

النقل

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٧٠،٢٨٠١٢،٠٠٠١٥٨،٢٨٠قرطاسية للمكاتب١

١٠،٨٠٠٧،٨٠٠٣،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٨٢،٠٨٠٢٠،٨٠٠١٦١،٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥،٠٠٠٢،٧٠٠٢،٣٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٥،٠٠٠٢،٧٠٠٢،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢،٠٠٠١،٥٩٢٤٠٨محروقات سائلة١

٣٢،٠٠٠١،٥٩٢٤٠٨مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣،٣٠٥٣،٣٠٥كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥١،٤٠٨٥١،٤٠٨اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٦١٢٦١٢

٧٥٥،٣٢٥٥٥،٣٢٥مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٤٤،٤٠٥٨٠،٤١٧١٦٣،٩٨٨مجموع البند  رقم  

٣٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
١

٤٥٠

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية االدارية المشتركة

النقل

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٥،٠٠٠٧،٥٥٠٧،٤٥٠

٢١٥،٠٠٠٧،٥٥٠٧،٤٥٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٦،٠٠٠١١،٧٠٠٤،٣٠٠بريد١

٣١٦،٠٠٠١١،٧٠٠٤،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٥٠-٢،٠٠٠٢،٠٥٠اعالنات١

٩٩،٠٠٠٨،٩٠٠٩٠،١٠٠مطبوعات٢

٧،٨٧٥٧،٨٧٥اعياد وتمثيل٣

٤١٠٨،٨٧٥١٨،٨٢٥٩٠،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٦،٠٠٠٢٦،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٢٦،٠٠٠٢٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٦٥،٨٧٥٦٤،٠٧٥١٠١،٨٠٠مجموع البند  رقم  

٣٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
١

٤٥٠

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية االدارية المشتركة

النقل

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٤٨٦،٠٠٠٤٨٦،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥٨٩،٥٠٠٥٨٩،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٩٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢١،٠٢٦،٠٠٠١،٠٢٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣،١٦٠٣،١٦٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤٨٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠٤٢٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٤٨٣،١٦٠٦٣،١٦٠٤٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٧،٢٠٠٧،٢٠٠مكافاءات١

٥٧،٢٠٠٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢،١٠٥،٨٦٠١،٦٨٥،٨٦٠٤٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
١

٤٥٠

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية االدارية المشتركة

النقل

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣،٠٠٠١،٠٠٠٢،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٣،٠٠٠١،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٣٦١١،٣٦١رسوم وضرائب مختلفة١

٢،٥٣٢٢،٥٣٢نفقات شتى متنوعة٩

٩٣،٨٩٣٣،٨٩٣مجموع الفقرة  رقم  

١٦٦،٨٩٣٤،٨٩٣٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥٠٢،٥٢٣،٠٣٣١،٨٣٥،٢٤٥٦٨٧،٧٨٨مجموع الوظيفة رقم  

٣٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية االدارية المشتركة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٨،٠٠٠٨،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٦٣،٠٠٠٦٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٦٣،٠٠٠٦٣،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية االدارية المشتركة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١،٤٧٦،٠٠٠١،٤٧٦،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١،٤٧٦،٠٠٠١،٤٧٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،٤٧٦،٠٠٠١،٤٧٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،٤٧٦،٠٠٠١،٤٧٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٤،٠٦٢،٠٣٣١،٨٩٨،٢٤٥٢،١٦٣،٧٨٨مجموع الفصل رقم  

٣٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
١٢٠،٠٠٠١١٦،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٢٠،٠٠٠١١٦،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

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

٧٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٨٠،٠٠٠١٧٦،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٨٠،٠٠٠١٧٦،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٢

١٠٩١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٩،٩٨٥،٠٠٠٩،٩٨٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٩،٩٨٥،٠٠٠٩،٩٨٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٩،٩٨٥،٠٠٠٩،٩٨٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٩،٩٨٥،٠٠٠٩،٩٨٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٢

٤٥١٢

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

أشغال الطرق

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣٢٢،٥٦٠٢٢،٦٥٦٢٩٩،٩٠٤قرطاسية للمكاتب١

٢،٨٢٠٢،٨٢٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠١،٣٨٨٦١٢لوازم مكتبية اخرى٩

١٣٢٧،٣٨٠٢٦،٨٦٤٣٠٠،٥١٦مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠مالبس١

١،٤٦٨،٨٠٠٧٠،٤٤٠١،٣٩٨،٣٦٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،٧٠٠٢،٧٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١،٤٧٧،٥٠٠٧٦،١٤٠١،٤٠١،٣٦٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٥،٠٠٠٥،٠٠٠محروقات سائلة١

٥٠،٠٠٠١٧،٠١٠٣٢،٩٩٠زيوت وشحوم٢

٢٣٠،٠٠٠٧٩،٣٨٠١٥٠،٦٢٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣٢٨٥،٠٠٠١٠١،٣٩٠١٨٣،٦١٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
١٢٦،٠٠٠٢٨،٥٠٠٩٧،٥٠٠مواد مخبرية٢

٤١٢٦،٠٠٠٢٨،٥٠٠٩٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢٦،٠١٠٢٦،٠١٠مياه (بدل مقطوعية)١

١،٥٣٠،٠٠٠١،٥٣٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٢،٠٢٠٥٢،٠٢٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٧،٨٠٣٧،٨٠٣

٧١،٦١٥،٨٣٣١،٦١٥،٨٣٣مجموع الفقرة  رقم  

١١٣،٨٣١،٧١٣١،٨٤٨،٧٢٧١،٩٨٢،٩٨٦مجموع البند  رقم  

٣٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٢

٤٥١٢

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

أشغال الطرق

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٣٥٩،١٠٠٣٥٩،١٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣٥٩،١٠٠٣٥٩،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٥،٠٠٠٢٢،٤٠٠٢،٦٠٠

٢٢٥،٠٠٠٢٢،٤٠٠٢،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠بريد١

٣١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٦،٤٥٠٢٦،٤٥٠اعالنات١

١٦٢،٠٠٠١٣،٠٠٠١٤٩،٠٠٠مطبوعات٢

١،٨٠٠١،٨٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١٩٠،٢٥٠٤١،٢٥٠١٤٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٤٠،٠٠٠٢٣،٩٤٠١٦،٠٦٠تامين١

٥٤٠،٠٠٠٢٣،٩٤٠١٦،٠٦٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢،٦٠٠٢،٦٠٠بدالت اتعاب٢

١٧٥،٠٠٠١١٣،٠٠٠٦٢،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٧٧،٦٠٠١١٥،٦٠٠٦٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٨٠٢،٧٥٠٥٧٣،٠٩٠٢٢٩،٦٦٠مجموع البند  رقم  

٣٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٢

٤٥١٢

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

أشغال الطرق

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٠،٠٠٠-٥،٣٠٠،٠٠٠٥،٤٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠رواتب الموظفين المؤقتين٣

١٠٠،٠٠٠-١٥،٣٤٥،٠٠٠٥،٤٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١،١٠٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣،٥٤٠،٠٠٠٣،٥٤٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٤،٦٤٠،٠٠٠٤،٦٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٧،٨٤٠٧،٨٤٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣،٤٠٠،٠٠٠٤٢٥،٠٠٠٢،٩٧٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٨٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

منھا  أجور مع تعويضات اجراء دائمين 
وموسميين لعمال رفع الثلوج

٣٤،٢٠٧،٨٤٠١،٢٣٢،٨٤٠٢،٩٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مكافاءات١

٥١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٤،٢١٠،٨٤٠١١،٣٣٥،٨٤٠٢،٨٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٥٥٠،٠٠٠٥٢٢،٠٠٠٢٨،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٥٥٠،٠٠٠٥٢٢،٠٠٠٢٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٦،٤٥٠٦،٤٥٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٢٦،٤٥٠١٦،٤٥٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥٧٦،٤٥٠٥٣٨،٤٥٠٣٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥١٢١٩،٤٢١،٧٥٣١٤،٢٩٦،١٠٧٥،١٢٥،٦٤٦مجموع الوظيفة رقم 

٢٢٩،٥٨٦،٧٥٣١٤،٤٧٢،١٠٧١٥،١١٤،٦٤٦مجموع الفصل رقم  

٣٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٣

٦٦١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للتنظيم المدني

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٩٠،٨٨٠٢٩،٠٨٨٢٦١،٧٩٢قرطاسية للمكاتب١

٤،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢٩٦،٨٨٠٣٢،٠٨٨٢٦٤،٧٩٢مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٤٤،٨٠٠١٢،٢٤٠٢٣٢،٥٦٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٠،٠٠٠٧،٣٤٤٢،٦٥٦محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٠،٠٠٠١٢،٠٠٠٨،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٧٤،٨٠٠٣١،٥٨٤٢٤٣،٢١٦مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٨،٠٠٠٤،١٨٤٣،٨١٦محروقات سائلة١

٣٨،٠٠٠٤،١٨٤٣،٨١٦مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٣،٠٠٠٢،٤٦٩٥٣١مبيدات١

٥٣،٠٠٠٢،٤٦٩٥٣١مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٧،٠٠٠٧،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٥٧،٣٧٥٥٧،٣٧٥كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٧،٣٧٥٥٧،٣٧٥اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٧،١٨٠٧،١٨٠

٧١٢٨،٩٣٠١٢٨،٩٣٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٧١١،٦١٠١٩٩،٢٥٥٥١٢،٣٥٥مجموع البند  رقم  

٣٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٣

٦٦١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للتنظيم المدني

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٥٣٥،٠٠٠٥٣٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٥٣٥،٠٠٠٥٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٥،٦٠٠١٩،٦٠٠٦،٠٠٠

٢٢٥،٦٠٠١٩،٦٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٩،٧٢٠٩،٧٢٠بريد١

٣٩،٧٢٠٩،٧٢٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٢٩٦١،٢٩٦اعالنات١

١٦٢،٠٠٠١٥،٠٠٠١٤٧،٠٠٠مطبوعات٢

١،٤٤٠١،٤٤٠اعياد وتمثيل٣

٤١٦٤،٧٣٦١٧،٧٣٦١٤٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١،٠٠٠١،٠٠٠تامين١

٥١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٩٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠١٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٩٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٨٢٦،٠٥٦٦٦٣،٠٥٦١٦٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٣

٦٦١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للتنظيم المدني

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٥٠،٠٠٠-٨،٩٠٠،٠٠٠٩،٠٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥٠،٠٠٠-١٨،٩٠٠،٠٠٠٩،٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢،٣٩٧،٠٠٠٢،٢٥٧،٠٠٠١٤٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٢،٣٩٧،٠٠٠٢،٢٥٧،٠٠٠١٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٤،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤،٨٨٠،٠٠٠٦١٠،٠٠٠٤،٢٧٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٦٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٥،٠٤٤،٠٠٠٧٧٤،٠٠٠٤،٢٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٤،٤٠٠١٤،٤٠٠مكافاءات١

٥١٤،٤٠٠١٤،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٦،٣٥٥،٤٠٠١٢،٠٩٥،٤٠٠٤،٢٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٣

٦٦١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للتنظيم المدني

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣١٦،٨٠٠٣١٦،٨٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٣١٦،٨٠٠٣١٦،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣،٠٠٠٣،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٤،٠٠٠٣،٠٠٠١،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٧،٠٠٠٦،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣٢٣،٨٠٠٣٢٢،٨٠٠١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٦١١٨،٢١٦،٨٦٦١٣،٢٨٠،٥١١٤،٩٣٦،٣٥٥مجموع الوظيفة رقم  

٣٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٣

١٠٤١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للتنظيم المدني

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢٤٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٢٤٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

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

٧٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٣

١٠٩١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للتنظيم المدني

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١١،٢٩٧،٠٠٠١١،٢٩٧،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١١،٢٩٧،٠٠٠١١،٢٩٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١١،٢٩٧،٠٠٠١١،٢٩٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١١،٢٩٧،٠٠٠١١،٢٩٧،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٢٩،٨١٣،٨٦٦١٣،٥٨٠،٥١١١٦،٢٣٣،٣٥٥مجموع الفصل رقم  

٣٥٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٤

١٠٤١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للطيران المدني

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢٠٧،٠٠٠٢٠٧،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٢٠٧،٠٠٠٢٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

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

٧٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٥٢،٠٠٠٢٥٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٥٢،٠٠٠٢٥٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٥٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٤

١٠٩١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للطيران المدني

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٦،٣١٥،٠٠٠٦،٣١٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٦،٣١٥،٠٠٠٦،٣١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٦،٣١٥،٠٠٠٦،٣١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٦،٣١٥،٠٠٠٦،٣١٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٥٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٤

٤٥٤١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للطيران المدني

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٤٨،٥٠٠٢٨،٠٠٠١٢٠،٥٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٠٠٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٧،٠٠٠٧،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٥٧،٥٠٠٣٧،٠٠٠١٢٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٧٣،٦٠٠١٨،٠٠٠٢٥٥،٦٠٠مالبس١

١٩٨،٠٠٠١٥،٠٠٠١٨٣،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٤٧١،٦٠٠٣٣،٠٠٠٤٣٨،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٦٠،٠٠٠٤٨،٠٠٠١٢،٠٠٠محروقات سائلة١

١٥،٠٠٠٩،٠٠٠٦،٠٠٠زيوت وشحوم٢

٣٠،٠٠٠١١،٢٥٠١٨،٧٥٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣١٠٥،٠٠٠٦٨،٢٥٠٣٦،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١٠٠-٩٠٠١،٠٠٠مبيدات١

١٠٠-٥٩٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢،٠٠٠-٨٠٣،٠٠٠٨٠٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٥،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٧٠،٠٠٠-٣٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠

٢٧٢،٠٠٠-٧٥،٨٩٣،٠٠٠٦،١٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد استھالكية اخرى٩
١٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠مواد استھالكية اخرى١

٩١٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٦،٦٤٠،٠٠٠٦،٣١٠،٢٥٠٣٢٩،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٣٦٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٤

٤٥٤١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للطيران المدني

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٠،٠٠٠-٤٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٠،٠٠٠-١٤٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٠،٠٠٠١٦،٩٠٠٣،١٠٠

٢٢٠،٠٠٠١٦،٩٠٠٣،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٧،٠٠٠٧،٠٠٠بريد١

٣٧،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨،٠٠٠٨،٠٠٠اعالنات١

١٩٧،٠١٠١٤،٠٠٠١٨٣،٠١٠مطبوعات٢

١،٨٠٠-١،٨٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٢٠٥،٠١٠٢٣،٨٠٠١٨١،٢١٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٠،٠٠٠٨،١٠٠١١،٩٠٠تامين١

٥٢٠،٠٠٠٨،١٠٠١١،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١١٥،٠٠٠-٣٠٠،٠٠٠٤١٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١١٥،٠٠٠-٩٣٠٠،٠٠٠٤١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٥٩٢،٠١٠٥٣٠،٨٠٠٦١،٢١٠مجموع البند  رقم  

٣٦١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٤

٤٥٤١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للطيران المدني

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٣٠٠،٠٠٠-٥،٤٠٠،٠٠٠٥،٧٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣٠٠،٠٠٠-١٥،٤٠٠،٠٠٠٥،٧٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٩١٥،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٩١٥،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٦،٥٦٤،٠٠٠٥،٠٦٤،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

(بما فيھا العمل الليلي )

٣،٢٨٠،٠٠٠٤١٠،٠٠٠٢،٨٧٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٩،٨٥٤،٠٠٠٥،٤٨٤،٠٠٠٤،٣٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٦،٠٠٠٦،٠٠٠مكافاءات١

٥٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٦،١٧٥،٠٠٠١٢،٠٩٠،٠٠٠٤،٠٨٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٦٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٤

٤٥٤١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للطيران المدني

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٤،٠٠٠٤،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ المدرسة الفنية 

٢٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
٢٧٥،٠٠٠٢٧٥،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٢٧٥،٠٠٠٢٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢٧٩،٠٠٠٢٧٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٦٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٤

٤٥٤١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للطيران المدني

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٤٠،٥٠٠٤٠،٥٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣٤٠،٥٠٠٤٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٥٠٠٥٠٠دراسات١

٥٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٦،٠٠٠٥،٠٠٠١،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٦،٠٠٠٥،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٤٧،٠٠٠٤٦،٠٠٠١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥٤١٢٣،٧٣٣،٠١٠١٩،٢٥٦،٠٥٠٤،٤٧٦،٩٦٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٣٠،٣٠٠،٠١٠١٩،٥٠٨،٠٥٠١٠،٧٩١،٩٦٠مجموع الفصل رقم  

٣٦٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٧،٠٠٠١٧،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٧،٠٠٠١٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٦٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٥

١٠٩١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للنقل البري و البحري

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٩٠٥،٠٠٠٩٠٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٩٠٥،٠٠٠٩٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٩٠٥،٠٠٠٩٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٩٠٥،٠٠٠٩٠٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٦٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٥

٤٥٢١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للنقل البري و البحري

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣٦٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٣٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٠٠٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٣٦٢،٠٠٠٣٢،٠٠٠٣٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦،٠٠٠-٦،٠٠٠مالبس١

١٩٨،٠٠٠٩،٠٠٠١٨٩،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥،٠٠٠٥،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣٤،٢٠٠٣٤،٢٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٣٧،٢٠٠٥٤،٢٠٠١٨٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠محروقات سائلة١

٣١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
١٠،٨٠٠١،٠٠٠٩،٨٠٠ادوية١

٤١٠،٨٠٠١،٠٠٠٩،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٧٣٥-٧٣٥مبيدات١

٧٣٥-٥٧٣٥مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣،٠٠٠٣،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٤٨،٩٦٠٤٨،٩٦٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢٠،٠٠٠-٣٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠

٢٠،٠٠٠-٧١٢١،٩٦٠١٤١،٩٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٧٤٢،٧٦٠٢٤٠،٦٩٥٥٠٢،٠٦٥مجموع البند  رقم  

٣٦٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٥

٤٥٢١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للنقل البري و البحري

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٣٤،٠٧٨-٧٧٥،٩٢٢٨١٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٣٤،٠٧٨-١٧٧٥،٩٢٢٨١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠

٢٢٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢،٠٠٠٢،٠٠٠بريد١

٣٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٠٠٠-٤،٠٠٠٥،٠٠٠اعالنات١

١،٨٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠١،٧٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

٢،٧٠٠٢،٧٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١،٨٠٦،٧٠٠١٠٧،٧٠٠١،٦٩٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢،٧٣٦٢،٧٣٦تامين١

٥٢،٧٣٦٢،٧٣٦مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٥٠٠٥٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٦٠،٠٠٠٢٦٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٢٦٠،٠٠٠٢٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢،٨٦٧،٨٥٨١،١٩٢،٩٣٦١،٦٧٤،٩٢٢مجموع البند  رقم  

٣٦٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٥

٤٥٢١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للنقل البري و البحري

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٤٠،٠٠٠-٦٠٠،٠٠٠٧٤٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤٠،٠٠٠-١٦٠٠،٠٠٠٧٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٠،٠٠٠-٢٥٠،٠٠٠٢٦٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥٥،٠٠٠٥٢،٠٠٠٣،٠٠٠اجور االجراء٢

٧،٠٠٠-٢٣٠٥،٠٠٠٣١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٧،٥٦٠-٧،٥٦٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

(بما فيھا العمل الليلي )

٤٨٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠٤٢٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٤٨٠،٠٠٠٦٧،٥٦٠٤١٢،٤٤٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤،٨٠٠-٤،٨٠٠مكافاءات١

٤،٨٠٠-٥٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٣٨٥،٠٠٠١،١٢٤،٣٦٠٢٦٠،٦٤٠مجموع البند  رقم  

٣٦٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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  

٣٧٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩
٥

٤٥٢١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للنقل البري و البحري

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٤،٠٠٠٤،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٧،٠٠٠٧،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٧،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١١،٠٠٠١١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥٢١٥،٠٤١،٦١٨٢،٦٠٣،٩٩١٢،٤٣٧،٦٢٧مجموع الوظيفة رقم 

٥٥،٩٧٦،٦١٨٢،٦٣٣،٩٩١٣،٣٤٢،٦٢٧مجموع الفصل رقم  

٣٧١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩

٢١٧
٤٥٤١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

مركز سالمة الطيران - المديرية العامة للطيران المدني

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٢٨،٠٠٠١٢٨،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٥٢،٠٠٠٥٢،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥٤١١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١٧١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٣٧٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩

٢١٨
٤٥٠

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

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

النقل

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٢،٠٤٨،٠٠٠١٢،٠٤٨،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٩٥٢،٠٠٠٩٥٢،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١١٣،٠٠٠،٠٠٠١٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٣،٠٠٠،٠٠٠١٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥٠١٣،٠٠٠،٠٠٠١٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٧٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٩

٢١٨
٤٥٣١

الجزء االول
وزارة األشغال العامة والنقل

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

الشؤون العامة المتعلقة بالسكك الحديدية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٣،٠٠٠،٠٠٠-١٣،٠٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٣،٠٠٠،٠٠٠-١١٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣،٠٠٠،٠٠٠-١٤١٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٣،٠٠٠،٠٠٠-٤٥٣١١٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١٨١٣،٠٠٠،٠٠٠١٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٩١١٢،٩١٩،٢٨٠٦٥،٢٧٢،٩٠٤٤٧،٦٤٦،٣٧٦مجموع الباب  رقم  

٣٧٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
١

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

االدارة المركزية والغرفة العسكرية

الدفاع العسكري

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣٢٤،٠٠٠١٩،٤٤٠٣٠٤،٥٦٠قرطاسية للمكاتب١

٣،٠٠٠٣،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١٣٢٧،٠٠٠٢٢،٤٤٠٣٠٤،٥٦٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

٥،٢٨٠٢،٣٠٤٢،٩٧٦لوازم ادارية اخرى٩

٢٦٥،٢٨٠٦٢،٣٠٤٢،٩٧٦مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٨،٧٧٦-٩،٠٠٠٣٧،٧٧٦قطع غيار لوسائل النقل٣

٢٨،٧٧٦-٣٩،٠٠٠٣٧،٧٧٦مجموع الفقرة  رقم  

١١٤٠١،٢٨٠١٢٢،٥٢٠٢٧٨،٧٦٠مجموع البند  رقم  

٣٧٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
١

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

االدارة المركزية والغرفة العسكرية

الدفاع العسكري

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٤،١٥٠٣،٠٢٤١،١٢٦

٢٤،١٥٠٣،٠٢٤١،١٢٦مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤٩٥،٠٠٠٢٥،٢٤٥٤٦٩،٧٥٥مطبوعات٢

٦،٧٥٠٦،٧٥٠اعياد وتمثيل٣

٤٥٠١،٧٥٠٣١،٩٩٥٤٦٩،٧٥٥مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٤،٠٠٠-٣،٠٠٠٧،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٤،٠٠٠-٦٣،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٣،٠٠٠١٢،٩٦٠٤٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٣،٠٠٠١٢،٩٦٠٤٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٥٢١،٩٠٠٥٤،٩٧٩٤٦٦،٩٢١مجموع البند  رقم  

٣٧٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
١

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

االدارة المركزية والغرفة العسكرية

الدفاع العسكري

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٣٩،٥٠٠١٠٣،٥٠٠٣٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٧٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
١

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

االدارة المركزية والغرفة العسكرية

الدفاع العسكري

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٢٥،٧٦٢٢٥،٧٦٢نفقات شتى متنوعة٩

٩٢٥،٧٦٢٢٥،٧٦٢مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢٥،٧٦٢٢٥،٧٦٢مجموع البند  رقم  

٢١٠١،٠٨٨،٤٤٢٣٠٦،٧٦١٧٨١،٦٨١مجموع الوظيفة رقم  

٣٧٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٢٧،٥٠٠٢٧،٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٢٧،٥٠٠٢٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٧،٥٠٠٢٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢٧،٥٠٠٢٧،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١١،١١٥،٩٤٢٣٣٤،٢٦١٧٨١،٦٨١مجموع الفصل رقم  

٣٧٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

الدفاع العسكري

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٨،٥٠٠،٠٠٠٨٥٠،٠٠٠٧،٦٥٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٥٠٠٢،٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٨،٥٤٧،٥٠٠٨٧٢،٥٠٠٧،٦٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٥،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مالبس١

١٣٨،٠٠٠،٠٠٠٨٥،٠٠٠،٠٠٠٥٣،٠٠٠،٠٠٠نفقات تغذية٢

٧٥،٠٠٠٤٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠قرطاسية للمدارس٣

٤٥،٣١٧،٤٢٠١،٨٢٠،٠٠٠٤٣،٤٩٧،٤٢٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،٥٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٧٥٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٠١،٦٤٢،٤٢٠٩٤،٣٦٠،٠٠٠١٠٧،٢٨٢،٤٢٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١١٠،٠٠٠،٠٠٠٨٢،٠٠٠،٠٠٠٢٨،٠٠٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٤،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠زيوت وشحوم٢

٨٠،٠٠٠،٠٠٠٢١،٢٠٠،٠٠٠٥٨،٨٠٠،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣١٩٤،٠٠٠،٠٠٠١٠٦،٢٠٠،٠٠٠٨٧،٨٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٢٩١،٨٠٠،٠٠٠٧٢،٩٥٠،٠٠٠٢١٨،٨٥٠،٠٠٠ادوية١

٢١،٩٦٨،٠٠٠٥،٤٩٢،٠٠٠١٦،٤٧٦،٠٠٠مواد مخبرية٢

٤٣١٣،٧٦٨،٠٠٠٧٨،٤٤٢،٠٠٠٢٣٥،٣٢٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٦٨،٠٠٠٦٨،٠٠٠مبيدات١

٥٦٨،٠٠٠٦٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
١٧٥،٠٠٠٤٢،٥٠٠١٣٢،٥٠٠مواد علفية٢

٢٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٠،٠٠٠مواد بيطرية٤

٦٢٠٠،٠٠٠٥٧،٥٠٠١٤٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧

٣٨٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

الدفاع العسكري

٧٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٥٠٠،٠٠٠-٩،٠٠٠،٠٠٠٩،٥٠٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٨،٠٠٠،٠٠٠٩،٩٥٠،٠٠٠٨،٠٥٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠

٧٢٧،٨٠٠،٠٠٠٢٠،٢٥٠،٠٠٠٧،٥٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم متخصصة٨
٣٦،٠٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠٢٧،٠٠٠،٠٠٠لوازم متخصصة١

٨٣٦،٠٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠٢٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد استھالكية اخرى٩
١٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مواد استھالكية اخرى١

٩١٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٧٨٢،١٢٥،٩٢٠٣٠٩،٣٠٠،٠٠٠٤٧٢،٨٢٥،٩٢٠مجموع البند  رقم  

٣٨١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

الدفاع العسكري

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٥٢٣،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠٢٣،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١١١،٥٢٣،٠٠٠١٠،٥٠٠،٠٠٠١،٠٢٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٣،٠٠٠،٠٠٠١،٩٥٠،٠٠٠١،٠٥٠،٠٠٠

٢٣،٠٠٠،٠٠٠١،٩٥٠،٠٠٠١،٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٥،٠٠٠١٢،٠٠٠٣،٠٠٠بريد١

٣١٥،٠٠٠١٢،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٠،٠٠٠-١٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠اعالنات١

٧،٩٨٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠٧،٥٨٠،٠٠٠مطبوعات٢

١٥٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٨،١٤٠،٠٠٠٤٩٥،٠٠٠٧،٦٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٩٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠تامين١

٥٩٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١،٢٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦١،٢٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٦،٦٠٠،٠٠٠٦،٦٠٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٦٦٠،٠٠٠٣٣٠،٠٠٠٣٣٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٧،٢٦٠،٠٠٠٦،٩٣٠،٠٠٠٣٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣١،٢٧٨،٠٠٠٢٠،٦٧٢،٠٠٠١٠،٦٠٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٨٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

الدفاع العسكري

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١،٩٩٨،٠٠٠،٠٠٠١،٩٧٨،٥٠٠،٠٠٠١٩،٥٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١١،٩٩٨،٠٠٠،٠٠٠١،٩٧٨،٥٠٠،٠٠٠١٩،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١،٩٠٠،٠٠٠-٣٨،١٠٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٦٠٠-٩،٠٠٠٩،٦٠٠اجور االجراء٢

٢٣،٠٠٠٢٣،٠٠٠اجور المتعاملين٣

١،٩٠٠،٦٠٠-٢٣٨،١٣٢،٠٠٠٤٠،٠٣٢،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٧،٠٠٠٧،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٧،٦٠٠،٠٠٠٢،٢٥٠،٠٠٠١٥،٣٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٥،٠٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢٢،٦٠٧،٠٠٠٦،٢٥٧،٠٠٠١٦،٣٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مكافاءات١

٥٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢،٠٥٨،٨١٩،٠٠٠٢،٠٢٤،٨٦٩،٦٠٠٣٣،٩٤٩،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٣٨٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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  

٣٨٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

الدفاع العسكري

نفقات مختلفة ١٦

نفقات سرية٢
١٥،٣٠٠،٠٠٠١٥،٣٠٠،٠٠٠نفقات سرية١

٢١٥،٣٠٠،٠٠٠١٥،٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نقل وانتقال٣
٧،٠٠٠٧،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٧،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٧،٥٠٠٧،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤١٠٧،٥٠٠١٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١٠٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠دراسات١

٥١٠٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٦٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠١٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٢٦٥،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٥،٧٧٩،٥٠٠١٥،٧٣٩،٥٠٠٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٠٢،٨٨٨،٠٤٠،٤٢٠٢،٣٧٠،٦١٩،١٠٠٥١٧،٤٢١،٣٢٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٨٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٢٠٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠نفقات استشفاء١

٧٢٠٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢٠٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣١٢٠٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٨٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

٩٥٢

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

دورات تدريبية في الخارج

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٧،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

(دورات تدريبية في الخارج)

١٧،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٧،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٥٢٧،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٨٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٨٧٣،٨٠٠،٠٠٠٢١٨،٤٥٠،٠٠٠٦٥٥،٣٥٠،٠٠٠نفقات معالجة في المستشفيات٥

١٦،٠٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠١٢،٠٠٠،٠٠٠نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة٨

٤٨٨٩،٨٠٠،٠٠٠٢٢٢،٤٥٠،٠٠٠٦٦٧،٣٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨٨٩،٨٠٠،٠٠٠٢٢٢،٤٥٠،٠٠٠٦٦٧،٣٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١١٨٨٩،٨٠٠،٠٠٠٢٢٢،٤٥٠،٠٠٠٦٦٧،٣٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٨٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

١٠٢٤

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

تقديمات أخرى للشيخوخة

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ  مساھمة لرابطة قدامى القوى المسلحة 

٢٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٢٤٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٨٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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،٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠تقديمات وفاة٤

٤٩،٠٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٩،٠٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٣١٩،٠٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٩٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٦٤،٠٠٠،٠٠٠٦٠،٣٠٨،٠٠٠٣،٦٩٢،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٦٤،٠٠٠،٠٠٠٦٠،٣٠٨،٠٠٠٣،٦٩٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٩،٠٠٠،٠٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠تقديمات زواج٢

٧،٠٠٠،٠٠٠٦،٧٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠تقديمات والدة٣

٤١٦،٠٠٠،٠٠٠١٥،٧٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨٠،٥٠٠،٠٠٠٧٦،٥٠٨،٠٠٠٣،٩٩٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٨٠،٥٠٠،٠٠٠٧٦،٥٠٨،٠٠٠٣،٩٩٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٩١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
١٧١،٨٠٠،٠٠٠٤٢،٩٥٠،٠٠٠١٢٨،٨٥٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

٢١٣،٢٠٠،٠٠٠١٠٧،٩٤٨،٧٢٥١٠٥،٢٥١،٢٧٥تقديمات مدرسية٦

٢،٠٣٧،٤٢٧،٠٠٠١،٢٩٥،٠٠٠٢،٠٣٦،١٣٢،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٢،٤٢٢،٤٢٧،٠٠٠١٥٢،١٩٣،٧٢٥٢،٢٧٠،٢٣٣،٢٧٥مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢،٤٢٢،٤٢٧،٠٠٠١٥٢،١٩٣،٧٢٥٢،٢٧٠،٢٣٣،٢٧٥مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢،٤٢٢،٤٢٧،٠٠٠١٥٢،١٩٣،٧٢٥٢،٢٧٠،٢٣٣،٢٧٥مجموع الوظيفة رقم 

٢٦،٢٩٧،٠١٢،٤٢٠٢،٨٣٢،٣٥٥،٨٢٥٣،٤٦٤،٦٥٦،٥٩٥مجموع الفصل رقم  

٣٩٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٣

٣٣٦

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المحاكم العسكرية

المحاكم الخاصة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢١٩،٢٤٠٣٠،٠٠٠١٨٩،٢٤٠قرطاسية للمكاتب١

٢٥-٢،٠٠٠٢،٠٢٥كتب ومراجع وصحف٢

٣،٠٠٠١،٤١٨١،٥٨٢لوازم مكتبية اخرى٩

١٢٢٤،٢٤٠٣٣،٤٤٣١٩٠،٧٩٧مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٧،٠٠٠١٠،٩٣٥٦،٠٦٥نفقات تغذية٢

١٥،٠٠٠٧،٨٤٩٧،١٥١لوازم ادارية اخرى٩

٢٣٢،٠٠٠١٨،٧٨٤١٣،٢١٦مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٠،٠٠٠٦،٨٨٥٣،١١٥قطع غيار لوسائل النقل٣

٣١٠،٠٠٠٦،٨٨٥٣،١١٥مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٣،٠٠٠١،٣٠١١،٦٩٩مبيدات١

٥٣،٠٠٠١،٣٠١١،٦٩٩مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٧٠،٠٠٠٦٠،٧٥٠٩،٢٥٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٧٧٠،٠٠٠٦٠،٧٥٠٩،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٣٣٩،٢٤٠١٢١،١٦٣٢١٨،٠٧٧مجموع البند  رقم  

٣٩٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٣

٣٣٦

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المحاكم العسكرية

المحاكم الخاصة

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٩،٠٠٠٣،٢٤٠٥،٧٦٠

٢٩،٠٠٠٣،٢٤٠٥،٧٦٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٨٠،٠٠٠٢٧،٠٠٠١٥٣،٠٠٠مطبوعات٢

٤١٨٠،٠٠٠٢٧،٠٠٠١٥٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٨٩،٠٠٠٣٠،٢٤٠١٥٨،٧٦٠مجموع البند  رقم  

٣٩٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٣

٣٣٦

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المحاكم العسكرية

المحاكم الخاصة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٨٠٠١٠٠٧٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧٠٠،٠٠٠٥٢٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٧٠٠،٨٠٠٥٢٠،١٠٠١٨٠،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٧٢٥،٨٠٠٥٤٥،١٠٠١٨٠،٧٠٠مجموع البند  رقم  

٣٩٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٣

٣٣٦

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المحاكم العسكرية

المحاكم الخاصة

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٤٥،٠٠٠٢٩،٨٣٥١٥،١٦٥نفقات شتى متنوعة٩

٩٤٥،٠٠٠٢٩،٨٣٥١٥،١٦٥مجموع الفقرة  رقم  

١٦٤٥،٠٠٠٢٩،٨٣٥١٥،١٦٥مجموع البند  رقم  

٣٣٦١،٢٩٩،٠٤٠٧٢٦،٣٣٨٥٧٢،٧٠٢مجموع الوظيفة رقم  

٣٩٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٣

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المحاكم العسكرية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣١،٣٢٤،٠٤٠٧٢٦،٣٣٨٥٩٧،٧٠٢مجموع الفصل رقم  

٣٩٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٤

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

الدفاع العسكري

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٥١٣،٠٠٠٥٥،٠٠٠٤٥٨،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٠،٠٠٠٧،٥٠٠٢،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥،٠٠٠٥،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٥٢٨،٠٠٠٦٧،٥٠٠٤٦٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٤،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠مالبس١

٣٠،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠نفقات تغذية٢

١٢،٠٠٠٩،٠٠٠٣،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٥٦،٠٠٠٣١،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٩٠،٠٠٠٣٧،٥٠٠٥٢،٥٠٠زيوت وشحوم٢

٢٥٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠١٧٥،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣٣٤٠،٠٠٠١١٢،٥٠٠٢٢٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٤،٠٠٠٢،٥٠٠١،٥٠٠مبيدات١

٥٤،٠٠٠٢،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٤،٥٣٦٤،٥٣٦مياه (بدل مقطوعية)١

٢٧،٠٠٠٢٧،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥،٩٤٠٥،٩٤٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١،٥٠٠١،٥٠٠

٧٣٨،٩٧٦٣٨،٩٧٦مجموع الفقرة  رقم  

مواد استھالكية اخرى٩
٥،٠٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠مواد استھالكية اخرى١

٩٥،٠٠٠٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٩٧١،٩٧٦٢٥٤،٩٧٦٧١٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٩٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٤

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

الدفاع العسكري

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٥٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠١٥،٠٠٠

٢٥٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٠٠٠٥٤٠٤٦٠بريد١

٣١،٠٠٠٥٤٠٤٦٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠اعالنات١

٥٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

٣،٠٠٠٢،٥٠٠٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٥٧٨،٠٠٠٧٧،٥٠٠٥٠٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٥٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠تامين١

٥٥٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٨٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠١٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٦٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٤٠،٠٠٠١١٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٨١٩،٠٠٠٢٤٨،٠٤٠٥٧٠،٩٦٠مجموع البند  رقم  

٣٩٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٤

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

الدفاع العسكري

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٣،٣٥٠،٠٠٠١٣،٣٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١١٣،٣٥٠،٠٠٠١٣،٣٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣،٤٠٠،٠٠٠٣،٤٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٣،٤٠٠،٠٠٠٣،٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣،٠٤٠،٠٠٠٣٨٠،٠٠٠٢،٦٦٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٤٨،٠٠٠٨٠،٦٤٠٦٧،٣٦٠تعويضات مختلفة٩

٣٣،٢٠٨،٠٠٠٤٨٠،٦٤٠٢،٧٢٧،٣٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٩،٩٥٨،٠٠٠١٧،١٨٠،٦٤٠٢،٧٧٧،٣٦٠مجموع البند  رقم  

٤٠٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٤

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

الدفاع العسكري

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٧٨،٠٠٠٧٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٣٠٠-٣،٠٠٠٤،٣٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠١٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٣٨،٠٠٠٢٩،٣٠٠٨،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١١٦،٠٠٠١٠٧،٣٠٠٨،٧٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٠٢١،٨٦٤،٩٧٦١٧،٧٩٠،٩٥٦٤،٠٧٤،٠٢٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٠١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٥٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تقديمات وفاة٤

٤٥٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٣١٥٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٠٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٤

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٤٢٥،٠٠٠٤٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٤٢٥،٠٠٠٤٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠تقديمات زواج٢

١٧،٠٠٠١٧،٠٠٠تقديمات والدة٣

٤٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠تقديمات مدرسية٦

٤٤٨٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٧٠،٠٠٠٦٥،٠٠٠٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٧٠،٠٠٠٦٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٩٨٠،٠٠٠٥٢٥،٠٠٠٤٥٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٩٨٠،٠٠٠٥٢٥،٠٠٠٤٥٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٠٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٣،٠٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠٢،٣٠٠،٠٠٠تقديمات مرض وأمومة١

١،٩٥٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠تقديمات مدرسية٦

١٦،٧٦٠،٥٠٠١٠،٥٠٠١٦،٧٥٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٢١،٧١٠،٥٠٠٢،٢١٠،٥٠٠١٩،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢١،٧١٠،٥٠٠٢،٢١٠،٥٠٠١٩،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢١،٧١٠،٥٠٠٢،٢١٠،٥٠٠١٩،٥٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٤٤،٦٠٥،٤٧٦٢٠،٥٦٦،٤٥٦٢٤،٠٣٩،٠٢٠مجموع الفصل رقم  

٤٠٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٥

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المفتشية العامة

الدفاع العسكري

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٥٤،٠٠٠٥،٤٠٠٤٨،٦٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٠٠٠١،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٥٦،٠٠٠٧،٤٠٠٤٨،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣،٥٠٠٢،٠٠٠١،٥٠٠مالبس١

١٢،٠٠٠٦،٣٠٠٥،٧٠٠نفقات تغذية٢

١٥،٠٠٠٨،٠٠٠٧،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٣٠،٥٠٠١٦،٣٠٠١٤،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٤٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠١٠،٠٠٠زيوت وشحوم٢

١٤٠،٠٠٠١٢٨،٢٥٠١١،٧٥٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣١٨٠،٠٠٠١٥٨،٢٥٠٢١،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٤،٠٠٠٤،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٦،٤٢٠١٦،٤٢٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٩٠٠٩٠٠

٧٢١،٣٢٠٢١،٣٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٨٧،٨٢٠٢٠٣،٢٧٠٨٤،٥٥٠مجموع البند  رقم  

٤٠٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٥

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المفتشية العامة

الدفاع العسكري

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٤٠،٠٠٠٩٨،٨٠٠٤١،٢٠٠

٢١٤٠،٠٠٠٩٨،٨٠٠٤١،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٣،٥٠٠١،٣٥٠١٢،١٥٠مطبوعات٢

٤،٠٠٠٤،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١٧،٥٠٠٥،٣٥٠١٢،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٢،٠٠٠٨،٥٠٠٣،٥٠٠تامين١

٥١٢،٠٠٠٨،٥٠٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٦٩،٥٠٠١١٢،٦٥٠٥٦،٨٥٠مجموع البند  رقم  

٤٠٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٥

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المفتشية العامة

الدفاع العسكري

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٦٣٠٦٣٠رسوم وضرائب مختلفة١

٤،٠٠٠٣،٦٠٠٤٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٤،٦٣٠٤،٢٣٠٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٤،٦٣٠٤،٢٣٠٤٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٠٤٦١،٩٥٠٣٢٠،١٥٠١٤١،٨٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٠٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٤٧٢،٤٥٠٣٣٠،٦٥٠١٤١،٨٠٠مجموع الفصل رقم  

٤٠٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٦

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المجلس العسكري

الدفاع العسكري

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣٧،٨٠٠٦،٠٠٠٣١،٨٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٢٠٠١،٢٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٤٠٠١،٢٠٠١،٢٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٤١،٤٠٠٨،٤٠٠٣٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦،٠٠٠٣،١٥٠٢،٨٥٠نفقات تغذية٢

٢٦،٠٠٠٣،١٥٠٢،٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٤٧،٤٠٠١١،٥٥٠٣٥،٨٥٠مجموع البند  رقم  

٤٠٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٦

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المجلس العسكري

الدفاع العسكري

خدمات استھالكية ١٢

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٥٠٠١،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٥،٠٠٠٢،٧٠٠٢،٣٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٥،٠٠٠٢،٧٠٠٢،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٦،٥٠٠٤،٢٠٠٢،٣٠٠مجموع البند  رقم  

٤١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٠
٦

٢١٠

الجزء االول
وزارة الدفاع الوطني

المجلس العسكري

الدفاع العسكري

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٣،٥٠٠٢،٧٥٠٧٥٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٣،٥٠٠٢،٧٥٠٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣،٥٠٠٢،٧٥٠٧٥٠مجموع البند  رقم  

٢١٠٥٧،٤٠٠١٨،٥٠٠٣٨،٩٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٥٧،٤٠٠١٨،٥٠٠٣٨،٩٠٠مجموع الفصل رقم  

١٠٦،٣٤٤،٥٨٧،٧٢٨٢،٨٥٤،٣٣٢،٠٣٠٣،٤٩٠،٢٥٥،٦٩٨مجموع الباب  رقم  

٤١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
١

٩٨١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية االدارية المشتركة

تعليم غير مصنف

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٤٢٧،٥٠٠٣٥،٠٠٠٣٩٢،٥٠٠قرطاسية للمكاتب١

٦،٠٠٠٦،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٠٠٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٤٣٤،٠٠٠٤١،٥٠٠٣٩٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٢٣-٢،٠٠٠٢،٢٢٣لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٣-٢٢،٠٠٠٢،٢٢٣مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٨،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٨،٠٠٠٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٤٤٤،٠٠٠٤٧،٧٢٣٣٩٦،٢٧٧مجموع البند  رقم  

٤١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
١

٩٨١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية االدارية المشتركة

تعليم غير مصنف

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٤٤،٠٠٠٢٢،٠٠٠٢٢،٠٠٠

٢٤٤،٠٠٠٢٢،٠٠٠٢٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٩٣٧،٨٠٠٨٥،٠٠٠٨٥٢،٨٠٠مطبوعات٢

٤،٥٠٠٤،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٩٤٢،٣٠٠٨٩،٥٠٠٨٥٢،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٣،٠٠٠٣،٠٠٠تامين١

٥٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٤،٠٠٠٤،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٩٤،٠٠٠٩٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،٠٨٣،٣٠٠٢٠٨،٥٠٠٨٧٤،٨٠٠مجموع البند  رقم  

٤١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
١

٩٨١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية االدارية المشتركة

تعليم غير مصنف

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٤٢٥،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥٢٨،٥٠٠٥٠٣،٥٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٢٧،٦٠٠٣٢٧،٦٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٣٦٣،٦٠٠٣٦٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٦،٠٠٠٦،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٤٠٦،٠٠٠٥٦،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٦،٤٠٠٦،٤٠٠مكافاءات١

٥٦،٤٠٠٦،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٣٠٤،٥٠٠٩٢٩،٥٠٠٣٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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

دراسات٥
٣،٠٠٠١،٨٠٠١،٢٠٠دراسات١

٥٣،٠٠٠١،٨٠٠١،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٦،٥٠٠٥،٠٠٠١،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٦،٥٠٠٥،٠٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٩،٥٠٠٦،٨٠٠٢،٧٠٠مجموع البند  رقم  

٩٨١٢،٨٤١،٣٠٠١،١٩٢،٥٢٣١،٦٤٨،٧٧٧مجموع الوظيفة رقم  

٤١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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،٠٠٠١٠،٠٠٠٢،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٢،٠٠٠١٠،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٤،٠٠٠٢٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٤،٠٠٠٢٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية االدارية المشتركة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٧٥٢،٦٠٠٧٥٢،٦٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٧٥٢،٦٠٠٧٥٢،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٧٥٢،٦٠٠٧٥٢،٦٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٧٥٢،٦٠٠٧٥٢،٦٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٣،٦١٧،٩٠٠١،٢١٤،٥٢٣٢،٤٠٣،٣٧٧مجموع الفصل رقم  

٤١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٢

٩٨١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية

تعليم غير مصنف

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢،٧٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠٢،٤٠٠،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٥،٠٠٠٤،٤٠٠٦٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٥٠٠١،٠٠٠٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢،٧٠٦،٥٠٠٣٠٥،٤٠٠٢،٤٠١،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢،٥٠٠٢،٥٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٢٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٨٠،٠٠٠٤٨٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٠٠،٠٠٠١٣٥،٠٠٠١٦٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣،٠٠٠٣،٠٠٠

٧٨٠٨،٠٠٠٦٤٣،٠٠٠١٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٣،٥٤٢،٠٠٠٩٦٥،٩٠٠٢،٥٧٦،١٠٠مجموع البند  رقم  

٤١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٢

٩٨١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية

تعليم غير مصنف

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٤٠٠،٠٠٠٣٤٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٤٠٠،٠٠٠٣٤٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٠٠،٠٠٠٥٤،٠٠٠٤٦،٠٠٠

٢١٠٠،٠٠٠٥٤،٠٠٠٤٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٤٥،٠٠٠٢٤،٣٠٠٢٠،٧٠٠بريد١

٣٤٥،٠٠٠٢٤،٣٠٠٢٠،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٥،٠٠٠٥،٠٠٠اعالنات١

٥،٨٥٠،٠٠٠٦٥٠،٠٠٠٥،٢٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

٣،٦٠٠٣،٦٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠عالقات عامة اخرى٩

ـ  نشاطات وحفالت ومكآفات تشجيعية 
وجوائز عينيه ومخيمات

١٨،٠٠٠

٤،٥٠٠ـ  دعاية واعالن 

٤٥،٨٨١،١٠٠٦٨١،١٠٠٥،٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠تامين١

٥٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

 مليون للتعاقد مع اطباء للكشف١٢٫٥منھا 
على بعض الحاالت الخاصة

٩٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٦،٥٠٨،٦٠٠١،١٨١،٩٠٠٥،٣٢٦،٧٠٠مجموع البند  رقم  

٤١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٢

٩٨١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية

تعليم غير مصنف

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٤٧،٥٠٠،٠٠٠٤٦،٥٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤٧،٥٠٠،٠٠٠٤٦،٥٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٤٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٠،٠٠٠-١١٥،٠٠٠١٢٥،٠٠٠اجور االجراء٢

١٠،٠٠٠-٢٥٦٥،٠٠٠٥٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٠،٥٨٤١٠،٥٨٤تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٤،٠٠٠،٠٠٠١،٨٠٠،٠٠٠١٢،٢٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٤،٤٠٠،٠٠٠١٤،٤٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢٨،٤١٠،٥٨٤١٦،٢١٠،٥٨٤١٢،٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٤،٤٠٠١٤،٤٠٠مكافاءات١

٥١٤،٤٠٠١٤،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٧٦،٤٨٩،٩٨٤٦٣،٢٩٩،٩٨٤١٣،١٩٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٢

٩٨١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية

تعليم غير مصنف

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٩٧٢،٠٠٠٩٧٢،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٩٧٢،٠٠٠ـ  مساھمة في برنامج تطوير التعليم العام 

١٩٧٢،٠٠٠٩٧٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مساھمات لغير القطاع العام٢
٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠منح للطالب٣

٢٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٠٣٢،٠٠٠١،٠٣٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٥٠،٠٠٠٤١،٤٠٠٨،٦٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٥٠،٠٠٠٤١،٤٠٠٨،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥٠٠٥٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٠٠،٠٠٠٩٣،٦٠٠٦،٤٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٠٠،٥٠٠٩٤،١٠٠٦،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٥٠،٥٠٠١٣٥،٥٠٠١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٨١٨٧،٧٢٣،٠٨٤٦٦،٦١٥،٢٨٤٢١،١٠٧،٨٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٨٥٠،٠٠٠٨٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٨٥٠،٠٠٠٨٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٥٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٩٠٠،٠٠٠٨٩٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٩٠٠،٠٠٠٨٩٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٢

١٠٩١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٤٨،٠٦٥،٠٠٠٤٨،٠٦٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٤٨،٠٦٥،٠٠٠٤٨،٠٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٤٨،٠٦٥،٠٠٠٤٨،٠٦٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٤٨،٠٦٥،٠٠٠٤٨،٠٦٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١٣٦،٦٨٨،٠٨٤٦٧،٥٠٥،٢٨٤٦٩،١٨٢،٨٠٠مجموع الفصل رقم  

٤٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٣

٩١٢

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي

التعليم األساسي

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٠،٢٥٠،٠٠٠٢٠،٢٥٠،٠٠٠ايجارات مدارس وصيانتھا٢

١٢٠،٢٥٠،٠٠٠٢٠،٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢٠،٢٥٠،٠٠٠٢٠،٢٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٣

٩١٢

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي

التعليم األساسي

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٤٩٠،٠٠٠،٠٠٠٤٩٠،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤٩٠،٠٠٠،٠٠٠٤٩٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣،٠٠٠،٠٠٠-١٠٢،٠٠٠،٠٠٠١٠٥،٠٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣،٠٠٠،٠٠٠-٢١٠٢،٠٠٠،٠٠٠١٠٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٥٢،٠٠٠،٠٠٠١٩،٠٠٠،٠٠٠١٣٣،٠٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣١٥٢،٠٠٠،٠٠٠١٩،٠٠٠،٠٠٠١٣٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٧٤٤،٠٠٠،٠٠٠٦١٤،٠٠٠،٠٠٠١٣٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٣

٩١٢

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي

التعليم األساسي

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٩٠،٠٠٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

(المدارس المجانية)

٢٩٠،٠٠٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٩٠،٠٠٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٩٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩١٢٨٥٤،٢٧٠،٠٠٠٧٢٤،٢٧٠،٠٠٠١٣٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٣

٩٦١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي

بدل نقل التالمذة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٦٠،٧٥٠٦٠،٧٥٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  بدل نقل التالمذة 

١٦٠،٧٥٠٦٠،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٦٠،٧٥٠٦٠،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٩٦١٦٠،٧٥٠٦٠،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٣

٩٨١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي

تعليم غير مصنف

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٥٠،٠٠٠،٠٠٠٤٥،٧٠٠،٠٠٠٤،٣٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

دعم صناديق المدارس الرسمية:

مساھمة الدوله في صناديق المدارس

٣٥،٠٠٠،٠٠٠ـ  بدل إعفاء التالمذة من رسوم االھل 

١١،٥٠٠،٠٠٠ـ  دعم تدريس المواد االجرائية 

٣،٥٠٠،٠٠٠ـ  دعم مجانية الكتاب المدرسي 

١٥٠،٠٠٠،٠٠٠٤٥،٧٠٠،٠٠٠٤،٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠٤٥،٧٠٠،٠٠٠٤،٣٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٨١٥٠،٠٠٠،٠٠٠٤٥،٧٠٠،٠٠٠٤،٣٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٢٥٠،٠٠٠-٨،٠٠٠،٠٠٠٨،٢٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٢٥٠،٠٠٠-٣٨،٠٠٠،٠٠٠٨،٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٥٠،٠٠٠-١٥٨،٠٠٠،٠٠٠٨،٢٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٥٠،٠٠٠-١٠٤١٨،٠٠٠،٠٠٠٨،٢٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٣

١٠٩١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٥٩٢،٠٠٠،٠٠٠٥٩٢،٠٠٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٥٩٢،٠٠٠،٠٠٠٥٩٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥٩٢،٠٠٠،٠٠٠٥٩٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٥٩٢،٠٠٠،٠٠٠٥٩٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣١،٥٠٤،٣٣٠،٧٥٠٧٧٨،٢٨٠،٧٥٠٧٢٦،٠٥٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٤٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٤

٩٢٢

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

مواد استھالكية ١١

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩

اخرى
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠

٧٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٤

٩٢٢

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٠،٨٠٠،٠٠٠١٠،٨٠٠،٠٠٠ايجارات مدارس وصيانتھا٢

١١٠،٨٠٠،٠٠٠١٠،٨٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٠،٨٠٠،٠٠٠١٠،٨٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٤

٩٢٢

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٣٠٧،٠٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٣٠٧،٠٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٧،٠٠٠،٠٠٠٢٧،٠٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٢٧،٠٠٠،٠٠٠٢٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٧٦،٠٠٠،٠٠٠٩،٥٠٠،٠٠٠٦٦،٥٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٧٦،٠٠٠،٠٠٠٩،٥٠٠،٠٠٠٦٦،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٤١٠،٠٠٠،٠٠٠٣٣٦،٥٠٠،٠٠٠٧٣،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٩١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٢٢٤٢٠،٨٣٠،٠٠٠٣٤٧،٣٣٠،٠٠٠٧٣،٥٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٥٠٠،٠٠٠-٦،٠٠٠،٠٠٠٦،٥٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٥٠٠،٠٠٠-٣٦،٠٠٠،٠٠٠٦،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠٠،٠٠٠-١٥٦،٠٠٠،٠٠٠٦،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠٠،٠٠٠-١٠٤١٦،٠٠٠،٠٠٠٦،٥٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٤

١٠٩١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٣٣٤،٠٠٠،٠٠٠٣٣٤،٠٠٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٣٣٤،٠٠٠،٠٠٠٣٣٤،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٣٤،٠٠٠،٠٠٠٣٣٤،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٣٣٤،٠٠٠،٠٠٠٣٣٤،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٧٦٠،٨٣٠،٠٠٠٣٥٣،٨٣٠،٠٠٠٤٠٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٤٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٥

٩٤١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي

التعليم الجامعي

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٧٨،٦٧٠١٠،٠٠٠٦٨،٦٧٠قرطاسية للمكاتب١

١،٥٠٠١،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٠٠٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٨٠،٦٧٠١٢،٠٠٠٦٨،٦٧٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢،٧٠٠٢،٧٠٠محروقات سائلة١

٣٢،٧٠٠٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٨٣،٣٧٠١٤،٧٠٠٦٨،٦٧٠مجموع البند  رقم  

٤٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٥

٩٤١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي

التعليم الجامعي

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢١،٠٠٠٥،٧٦٠١٥،٢٤٠

٢٢١،٠٠٠٥،٧٦٠١٥،٢٤٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠بريد١

٣١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٥٠٠١،٥٠٠اعالنات١

١٠٨،٠٠٠١٠،٨٠٠٩٧،٢٠٠مطبوعات٢

٣،٦٠٠٣،٦٠٠اعياد وتمثيل٣

٤١١٣،١٠٠١٥،٩٠٠٩٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١،٦٠٠١،٦٠٠تامين١

٥١،٦٠٠١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢،٠٠٠٢،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٤،٠٠٠٢،٥٠٠١،٥٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٦،٠٠٠٤،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٥١،٧٠٠٣٧،٧٦٠١١٣،٩٤٠مجموع البند  رقم  

٤٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٥

٩٤١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي

التعليم الجامعي

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٧٥،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠١٧٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٧٥،٠٠٠-١١٠٠،٠٠٠١٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٥،٠٠٠-٤٦٥،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٥،٠٠٠-٢٤٦٥،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١،٥٠٠١،٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣٦٨،٠٠٠٤٦،٠٠٠٣٢٢،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٤٠،٠٠٠٤٤٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٨٠٩،٥٠٠٤٨٧،٥٠٠٣٢٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣،٢٠٠٣،٢٠٠مكافاءات١

٥٣،٢٠٠٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٣٧٧،٧٠٠١،١٦٥،٧٠٠٢١٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٥

٩٤١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي

التعليم الجامعي

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٣٧،٥٠٠٣٧،٥٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٣٧،٥٠٠البيت اللبناني الفرنسي

١٣٠،٠٠٠١٣٠،٠٠٠منح للطالب٣

٢١٦٧،٥٠٠١٦٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٦٧،٥٠٠١٦٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٤٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٣،٥٠٠٣،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٣،٥٠٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٣،٠٠٠٣،٠٠٠دراسات١

(بما فيھا التدريب )

٥٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥٠،٠٠٠٣٦،٠٠٠١٤،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

(امتحانات الكولوكيوم )

٩٥٠،٠٠٠٣٦،٠٠٠١٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥٦،٥٠٠٤٢،٥٠٠١٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٤١١،٨٣٦،٧٧٠١،٤٢٨،١٦٠٤٠٨،٦١٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
١،٠٠٠-١،٠٠٠٢،٠٠٠تعويضات عائلية١

١،٠٠٠-٣١،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣،٠٠٠-١٥،٠٠٠١٨،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٣،٠٠٠-٧١٥،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤،٠٠٠-١٥١٦،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤،٠٠٠-١٠٤١١٦،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٥

١٠٩١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٥٦٥،٠٠٠٥٦٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٥٦٥،٠٠٠٥٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥٦٥،٠٠٠٥٦٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٥٦٥،٠٠٠٥٦٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٢،٤١٧،٧٧٠١،٤٤٨،١٦٠٩٦٩،٦١٠مجموع الفصل رقم  

٤٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٦

٩٢٣

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتعليم المھني والتقني

التعليم الثانوي المھني والتقني 

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٣٥،٠٠٠١٢،٨٣٥١٢٢،١٦٥قرطاسية للمكاتب١

٤،٠٠٠٣،٨٥٠١٥٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠١،٢٨٣٧١٧لوازم مكتبية اخرى٩

١١٤١،٠٠٠١٧،٩٦٨١٢٣،٠٣٢مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١،٢٠٦،٠٠٠٥٠،٣٢٧١،١٥٥،٦٧٣محروقات وزيوت للمولدات٤

٨٧،٠٠٠٤٣،٨٠٨٤٣،١٩٢محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٠،٠٠٠٣،٢٨٥٦،٧١٥لوازم ادارية اخرى٩

٢١،٣٠٣،٠٠٠٩٧،٤٢٠١،٢٠٥،٥٨٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٥،٠٠٠٧،٣٠٠٧،٧٠٠محروقات سائلة١

٣١٥،٠٠٠٧،٣٠٠٧،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٠٥،٠٠٠١٠٢،٦٧٥٢،٣٢٥مياه (بدل مقطوعية)١

٨٢٥،٠٠٠٨٢١،٤٠٤٣،٥٩٦كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨٥،٠٠٠٨٢،١٤٠٢،٨٦٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٢،٠٠٠٦،٨٤٥٥،١٥٥

٧١،٠٢٧،٠٠٠١،٠١٣،٠٦٤١٣،٩٣٦مجموع الفقرة  رقم  

مواد استھالكية اخرى٩
١،٢٠٠،٠٠٠٨٠٨،٥٧٠٣٩١،٤٣٠مواد استھالكية اخرى١

٩١،٢٠٠،٠٠٠٨٠٨،٥٧٠٣٩١،٤٣٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٣،٦٨٦،٠٠٠١،٩٤٤،٣٢٢١،٧٤١،٦٧٨مجموع البند  رقم  

٤٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٦

٩٢٣

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتعليم المھني والتقني

التعليم الثانوي المھني والتقني 

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٨،٥٠٠-٨،٥٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٧٧،١٧٨٧٧،١٧٨ايجارات مدارس وصيانتھا٢

٨،٥٠٠-١٧٧،١٧٨٨٥،٦٧٨مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٥٠،٠٠٠٢٥،٦٦٩٢٤،٣٣١

٢٥٠،٠٠٠٢٥،٦٦٩٢٤،٣٣١مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١١،٠٠٠٧،٧٠٠٣،٣٠٠اعالنات١

٩٠،٠٠٠٨،٥٥٦٨١،٤٤٤مطبوعات٢

٥٤٠٥٤٠اعياد وتمثيل٣

٤١٠١،٥٤٠١٦،٧٩٦٨٤،٧٤٤مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٨٤،٠٠٠٤٢،٧٨١٤١،٢١٩تامين١

٥٨٤،٠٠٠٤٢،٧٨١٤١،٢١٩مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٠،٠٠٠٩،٥٠٧٤٩٣بدالت اتعاب٢

٩١٠،٠٠٠٩،٥٠٧٤٩٣مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣٢٢،٧١٨١٨٠،٤٣١١٤٢،٢٨٧مجموع البند  رقم  

٤٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٦

٩٢٣

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتعليم المھني والتقني

التعليم الثانوي المھني والتقني 

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٧١،٠٠٠،٠٠٠٧١،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٧١،٠٠٠،٠٠٠٧١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٨٠،٠٠٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٠،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢١٨٠،١٠٠،٠٠٠١٦٠،١٢٠،٠٠٠١٩،٩٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢١،٢٤٠،٠٠٠٢،٧٥٥،٠٠٠١٨،٤٨٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١١،٢٠٠،٠٠٠١١،٢٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٣٢،٤٥٠،٠٠٠١٣،٩٦٥،٠٠٠١٨،٤٨٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣١،٠٠٠٣١،٠٠٠مكافاءات١

٥٣١،٠٠٠٣١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢٨٣،٥٨١،٠٠٠٢٤٥،١١٦،٠٠٠٣٨،٤٦٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٦

٩٢٣

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتعليم المھني والتقني

التعليم الثانوي المھني والتقني 

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢،٤٣٠،٠٠٠٢،٤٣٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مشاريع مشتركة مع القطاع العام 

١،٠٥٣،٠٠٠ـ  المعھد الفني السياحي 

(االعداد في الحقلين السياحي والفندقي)

١،٣٧٧،٠٠٠ـ  المعھد الوطني للعناية التمريضية 

١٢،٤٣٠،٠٠٠٢،٤٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مساھمات لغير القطاع العام٢
٢،٦٠٧،١٢٠٢،٦٠٧،١٢٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص

٢٥٢،٠٠٠ـ  معھد البقاع المھني والتقني 

١٢٦،٠٠٠ـ  معھد البقاع الفني 

١٠٠،٨٠٠ـ معھد البقاع الصناعي 

٤٦٨،٠٠٠ـ  معھد الصرفند الفني 

١٩٨،٠٠٠ـ  معھد جويا الفني 

ـ  معھد الشيخ محمد يعقوب التقني ـ  الطيبة ـ 
بعلبك

٣٠٢،٤٠٠

٣١٦،٨٠٠معھد تبنين الفني

١٦٢،٠٠٠ـ  معھد التمريض مستشفى عين وزين 

١٦٢،٠٠٠مدرسة الشھيد محمد سعد الفنية  ـ  العباسية

٧٦،٣٢٠ـ  معھد االبرار التقني 

٦٤،٨٠٠ـ  معھد برجا الفني 

٦٤،٨٠٠ـ  معھد تول الفني 

٦٤،٨٠٠معھد حسن قصير الفني

٣٩،٦٠٠ـ  معھد مار يوحنا التقني كرم سدة 

٦٤،٨٠٠ـ  معھد الشيخ خليل حسين  الفني بنھران 

٣٩،٦٠٠ـ  معھد الھرمل النموذجي 

٦٤،٨٠٠ـ  معھد االمداد الفني 

٣٩،٦٠٠ـ  معھد المھني االرثوذكسي العالي عكار 

٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠منح للطالب٣

٢٢،٦٤٧،١٢٠٢،٦٤٧،١٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٥،٠٧٧،١٢٠٥،٠٧٧،١٢٠مجموع البند  رقم  

٤٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٦

٩٢٣

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتعليم المھني والتقني

التعليم الثانوي المھني والتقني 

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٢،٠٠٠٢١،٣٩٠٦١٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢٢،٠٠٠٢١،٣٩٠٦١٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥٠،٠٠٠٤٧،٩١٦٢،٠٨٤رسوم وضرائب مختلفة١

٢٥،٠٠٠٢٠،٩٦٣٤،٠٣٧نفقات شتى متنوعة٩

٩٧٥،٠٠٠٦٨،٨٧٩٦،١٢١مجموع الفقرة  رقم  

١٦٩٧،٠٠٠٩٠،٢٦٩٦،٧٣١مجموع البند  رقم  

٩٢٣٢٩٢،٧٦٣،٨٣٨٢٥٢،٤٠٨،١٤٢٤٠،٣٥٥،٦٩٦مجموع الوظيفة رقم  

٤٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٦

١٠٤١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتعليم المھني والتقني

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١،٤٦٩،٠٠٠١،٤٦٩،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١،٤٦٩،٠٠٠١،٤٦٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٧،٠٤٢-٥٠،٠٠٠٥٧،٠٤٢تعويضات عائلية٢

٧،٠٤٢-٧٥٠،٠٠٠٥٧،٠٤٢مجموع الفقرة  رقم  

٧،٠٤٢-١٥١،٥١٩،٠٠٠١،٥٢٦،٠٤٢مجموع البند  رقم  

٧،٠٤٢-١٠٤١١،٥١٩،٠٠٠١،٥٢٦،٠٤٢مجموع الوظيفة رقم 

٤٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٦

١٠٩١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتعليم المھني والتقني

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢٥١،١٠٠،٠٠٠٢٥١،١٠٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٢٥١،١٠٠،٠٠٠٢٥١،١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٥١،١٠٠،٠٠٠٢٥١،١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢٥١،١٠٠،٠٠٠٢٥١،١٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٥٤٥،٣٨٢،٨٣٨٢٥٣،٩٣٤،١٨٤٢٩١،٤٤٨،٦٥٤مجموع الفصل رقم  

٤٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٢١٩
٩٨١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

المركز التربوي للبحوث و اإلنماء - المديرية اإلدارية المشتركة

تعليم غير مصنف

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٦،٤٠٧،٠٠٠٦،٤٠٧،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٥،١٩٧،٠٠٠٥،١٩٧،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١١١،٦٠٤،٠٠٠١١،٦٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١١،٦٠٤،٠٠٠١١،٦٠٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٨١١١،٦٠٤،٠٠٠١١،٦٠٤،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢١٩١١،٦٠٤،٠٠٠١١،٦٠٤،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٤٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٢٢٠
٩٤١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

الجامعة اللبنانية -  المديرية العامة للتعليم العالي

التعليم الجامعي

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٣١٠،٨٦٥،٠٠٠٣١٠،٨٦٥،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٥٣،٨٦٢،٨٩٤٥٣،٨٦٢،٨٩٤مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٣٦٤،٧٢٧،٨٩٤٣٦٤،٧٢٧،٨٩٤مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣٦٤،٧٢٧،٨٩٤٣٦٤،٧٢٧،٨٩٤مجموع البند  رقم  

٩٤١٣٦٤،٧٢٧،٨٩٤٣٦٤،٧٢٧،٨٩٤مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٠٣٦٤،٧٢٧،٨٩٤٣٦٤،٧٢٧،٨٩٤مجموع الفصل رقم  

٤٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١١
٢٢١
١٠٩١

الجزء االول
وزارة التربية و التعليم العالي

صندوق تعاضد االساتذة الجامعيين - المديرية العامة للتعليم العالي

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

اشتراكات ومساھمات الدولة في صناديق التعاضد٦
اشتراكات ومساھمات الدولة في صندوق تعاضد٦

أساتذة الجامعة اللبنانية
٤١،٥٥٠،٠٠٠٣١،٥٥٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠

٦٤١،٥٥٠،٠٠٠٣١،٥٥٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٤١،٥٥٠،٠٠٠٣١،٥٥٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٤١،٥٥٠،٠٠٠٣١،٥٥٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٢١٤١،٥٥٠،٠٠٠٣١،٥٥٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١١٣،٣٧١،١٤٩،٢٣٦١،٨٦٤،٠٩٤،٧٩٥١،٥٠٧،٠٥٤،٤٤١مجموع الباب  رقم  

٤٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
١،٧٨٢،٠٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠١،١٨٢،٠٠٠،٠٠٠نفقات استشفاء١

نفقات إستشفاء في القطاعين العام والخاص

منھا:

ـ  برنامج اعتماد المستشفيات 

ـ  البرنامج المشترك مع المعھد العالي 

ESA لالعمال

لضمان جودة الخدمات

٧١،٧٨٢،٠٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠١،١٨٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١،٧٨٢،٠٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠١،١٨٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣٢١،٧٨٢،٠٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠١،١٨٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٣٣

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

خدمات االستشفاء المتخصصة

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
١،٣٥٠،٠٠٠١،٣٥٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٩٠٠،٠٠٠ـ مركز سرطان طب االطفال في لبنان 

٤٥٠،٠٠٠ـ  مركز نقي العظم التابع لمستشفى المقاصد 

٢١،٣٥٠،٠٠٠١،٣٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مساعدات خارجية٥
٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مساعدات خارجية اخرى٩

٧٥،٠٠٠ـ  مصح الوليد في سوريا_ مرضى الجذام 

٥٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٤٢٥،٠٠٠١،٤٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣٣١،٤٢٥،٠٠٠١،٤٢٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٥٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٣٤

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

المستوصفات واالمومة

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١٥،٥٠٠،٠٠٠١٠،٥٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

ـ  برامج مشتركة مع اليونسيف بما فيھا شراء 
ادوية اساسية ولقاحات واللقاحات المستجدة

ومستلزمات

١٥،٠٠٠،٠٠٠

ـ  برامج مشتركة مع منظمة الصحة العالمية 
بما فيھا الرعاية الصحية االولية

٥٠٠،٠٠٠

٦١٥،٥٠٠،٠٠٠١٠،٥٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٥،٥٠٠،٠٠٠١٠،٥٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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،٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

١،٥٠٠،٠٠٠ـ  برنامج الرعاية الصحية االولية 

٩١،٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١،٥٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣٤١٧،٠٠٠،٠٠٠١٢،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٥٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٤١

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الوقاية

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٧،٣٤٦٧،٣٤٦اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

ـ  المساھمات الطوعية المقدرة لمنظمة 
الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ

٧،٣٤٦

٦٧،٣٤٦٧،٣٤٦مجموع الفقرة  رقم  

١٤٧،٣٤٦٧،٣٤٦مجموع البند  رقم  

٤٦٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٤١

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الوقاية

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
١،٧٣٢،٥٠٠١،٧٣٢،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

ـ  برنامج التلقيح بما فيه لقاحات الكلب والحج 
والحمى الصفراء ولسعة االفاعي والعقارب

وعدوى الكبد

١،٧٣٢،٥٠٠

٩١،٧٣٢،٥٠٠١،٧٣٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١،٧٣٢،٥٠٠١،٧٣٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٧٤١١،٧٣٩،٨٤٦١،٧٣٩،٨٤٦مجموع الوظيفة رقم  

٤٦١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٤٢

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

كشف االمراض (الفحوصات)

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٥١٣،٥٠٠٥١٣،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٥١٣،٥٠٠ـ  برنامج الترصد الوبائي 

٩٥١٣،٥٠٠٥١٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥١٣،٥٠٠٥١٣،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٧٤٢٥١٣،٥٠٠٥١٣،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٦٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٤٥

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

خدمات أخرى خاصة بالصحة العامة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٤٧٣،٨٥٠٤٧٣،٨٥٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٦٨،٨٥٠ـ  مساھمة لبنك العيون 

ـ  مساھمة للجنة الوطنية لوھب وزرع 
االعضاء واالنسجة

٤٠٥،٠٠٠

١٤٧٣،٨٥٠٤٧٣،٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مساھمات لغير القطاع العام٢
٨،٨٥٠،٠٠٠٨،٨٥٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٨،٥٠٠،٠٠٠ـ  الصليب االحمر اللبناني بما فيه بنك الدم 

٣٥٠،٠٠٠ـ  كاريتاس لبنان 

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٢٠،٠٠٠ـ  المركز الوطني للتنمية والتأھيل 

٢٨،٨٧٠،٠٠٠٨،٨٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
٥٦٠،٠٠٠٥٦٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٣٣٥،٠٠٠ـ  منظمة الصحة العالمية 

ـ  صندوق المالريا الخاص لمنظمة الصحة 
العالمية

٢٥،٠٠٠

ـ  برنامج مكافحة السيدا مع منظمة الصحة 
العالمية

٢٠٠،٠٠٠

٦٥٦٠،٠٠٠٥٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٩،٩٠٣،٨٥٠٩،٩٠٣،٨٥٠مجموع البند  رقم  

٤٦٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٤٥

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

خدمات أخرى خاصة بالصحة العامة

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٣٤٦،٥٠٠٣٤٦،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

ـ  برنامج التثقيف الصحي ، الصحة المدرسية 
ورعاية الفم واالسنان

٣١٦،٥٠٠

٣٠،٠٠٠ـ  البرنامج الوطني للحد من التدخين 

٩٣٤٦،٥٠٠٣٤٦،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣٤٦،٥٠٠٣٤٦،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٧٤٥١٠،٢٥٠،٣٥٠١٠،٢٥٠،٣٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٦٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
١٤٥،٠٠٠١٤٥،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٤٥،٠٠٠ـ  المجلس العربي لالختصاصات الطبية 

ـ   مرصد دعم السياسات الصحية وتطبيق 
اللوائح الصحية الدولية  ـ  برنامج مشترك مع

منظمة الصحة العالمية

١٠٠،٠٠٠

٦١٤٥،٠٠٠١٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٤٥،٠٠٠١٤٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٥٠١٤٥،٠٠٠١٤٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٦٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٦٠

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الصحة غير المصنفة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٦٠٤،٨٠٠١٢٠،٩٦٠٤٨٣،٨٤٠قرطاسية للمكاتب١

٨،٠٠٠٨،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٨٨٠٢،٨٨٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٦١٥،٦٨٠١٣١،٨٤٠٤٨٣،٨٤٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١،٣٨٢،٤٠٠١٢٩،١٢٠١،٢٥٣،٢٨٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٣٨،٢٤٠١٢٩،١٢٠٩،١٢٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٧٥،٠٠٠-٢٥،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١،٥٤٥،٦٤٠٤٥٨،٢٤٠١،٠٨٧،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٠،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٢٠،٠٠٠-٣١٠٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٦٢٢،٨٩٠،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠،٠٠٠٣٩٧،٨٩٠،٠٠٠ادوية١

٦٩١،٢٠٠١٧٣،٠٠٠٥١٨،٢٠٠مواد مخبرية٢

٤٦٢٣،٥٨١،٢٠٠٢٢٥،١٧٣،٠٠٠٣٩٨،٤٠٨،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١٨٥،٠٠٠١٨٥،٠٠٠مبيدات١

٥١٨٥،٠٠٠١٨٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٦٢،٠٠٠٦٢،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٥٢،٠٠٠٢٥٢،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٦٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٠٨،٠٠٠١٠٨،٠٠٠

٧٧٨٢،٠٠٠٧٨٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم متخصصة٨
٢،٥٠٠،٠٠٠-٧،٥٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠لوازم متخصصة١

٢،٥٠٠،٠٠٠-٨٧،٥٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٦٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٦٠

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الصحة غير المصنفة

مواد استھالكية اخرى٩
٧،٠٠٠-٢،٠٠٠٩،٠٠٠مواد استھالكية اخرى١

٧،٠٠٠-٩٢،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٦٣٤،٣١١،٥٢٠٢٣٦،٨٥٩،٠٨٠٣٩٧،٤٥٢،٤٤٠مجموع البند  رقم  

٤٦٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٦٠

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الصحة غير المصنفة

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٤٥٩،٠٠٠٤٥٩،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١٤٧٤،٠٠٠٤٧٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٠،٥٠٠-٣٥،٠٠٠٤٥،٥٠٠

١٠،٥٠٠-٢٣٥،٠٠٠٤٥،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠بريد١

٣١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٤،٠٠٠٩،٠٠٠٥،٠٠٠اعالنات١

٦،٣٣٦،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠٥،٥٨٦،٠٠٠مطبوعات٢

٩،٠٠٠٩،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٦،٣٥٩،٠٠٠٧٦٨،٠٠٠٥،٥٩١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠تامين١

٥٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٣،٠٠٠٣،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٧٠٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٧٩٠،٠٠٠٣٤٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٧،٧١٢،٠٠٠١،٦٨١،٥٠٠٦،٠٣٠،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٤٦٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٦٠

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الصحة غير المصنفة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٥٠٠،٠٠٠-٤،٥٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥٠٠،٠٠٠-١٤،٦٠٣،٥٠٠٥،١٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١،٠٠٠،٠٠٠-١٨،٥٠٠،٠٠٠١٩،٥٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٠٠،٠٠٠-٢،٦٠٠،٠٠٠٢،٩٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

١،٣٠٠،٠٠٠-٢٢١،١٣٦،٠٠٠٢٢،٤٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٣،٦٠٠،٠٠٠١،٨٠٠،٠٠٠١١،٨٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١٤،٠٣٠،٠٠٠٢،٢٣٠،٠٠٠١١،٨٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مكافاءات١

٥٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٣٩،٨٤٩،٥٠٠٢٩،٨٤٩،٥٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٦٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٦٠

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الصحة غير المصنفة

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٢٤،٠٠٠١٤،٤٠٠٩،٦٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

لزوم اعطاء مساعدة مالية للمريضين العبد 
وعيتاوي استنادا" الى قرار مجلس الوزراء

٢٠١٥/١/٢٢ تاريخ ٩رقم 
٢٢٤،٠٠٠١٤،٤٠٠٩،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢٤،٠٠٠١٤،٤٠٠٩،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٧٦٠

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الصحة غير المصنفة

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٧،٠٠٠١٧،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١١٧،٠٠٠١١٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٧١،٠٠٠١٧١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٦٠٦٨٢،٠٦٨،٠٢٠٢٦٨،٥٧٥،٤٨٠٤١٣،٤٩٢،٥٤٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٧١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

٩٣٢

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

التعليم بعد الثانوي المھني والتقني

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٥٦٧،٠٠٠٥٦٧،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

مشاريع مشتركة مع المديرية العامة للتعليم
المھني والتقني والجامعة اللبنانية

٥٦٧،٠٠٠

١٥٦٧،٠٠٠٥٦٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٥٦٧،٠٠٠٥٦٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٣٢٥٦٧،٠٠٠٥٦٧،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٧٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

١٠١١

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

المرض

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٥،٠٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ  جمعية الشبان المسيحية ، ادوية االمراض 
المزمنة

٥،٠٠٠،٠٠٠

٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٣٠٠،٠٠٠ـ  التالسيميا 

ـ  مركز التصلب اللويحي في الجامعة 
االميركية في بيروت

٢٠٠،٠٠٠

MS CENTER

٢٥،٥٠٠،٠٠٠٥،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٥،٥٠٠،٠٠٠٥،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١١٥،٥٠٠،٠٠٠٥،٥٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٧٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

١٠١٢

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

العجز

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٦٢٥،٠٠٠٦٢٥،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٧٥،٠٠٠ـ  مؤسسة المعوقين  ـ  بيت شباب 

٣٥٠،٠٠٠ـ  الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين 

ـ  المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية ـ  دار 
العجزة

٢٠٠،٠٠٠

٢٦٢٥،٠٠٠٦٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٦٢٥،٠٠٠٦٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١٢٦٢٥،٠٠٠٦٢٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٧٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٧٥،٠٠٠-١٢٥،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٧٥،٠٠٠-٣١٢٥،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٥٠،٠٠٠-٥٠٠،٠٠٠٦٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٥٠،٠٠٠-٧٥٠٠،٠٠٠٦٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٥،٠٠٠-١٥٦٢٥،٠٠٠٨٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢٢٥،٠٠٠-١٠٤١٦٢٥،٠٠٠٨٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٧٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

١٠٤٤

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

دور االيتام وغيرھا من المساعدات

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
١٣٢،٠٠٠١٣٢،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

١٣٢،٠٠٠ـ  دار االيتام االسالمية 

٢١٣٢،٠٠٠١٣٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٣٢،٠٠٠١٣٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤٤١٣٢،٠٠٠١٣٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٧٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

١٠٤٦

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

مساعدات لالطفال والشباب

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

١٢٠،٠٠٠جمعية عناية ورعاية شؤون الطفولة

٢١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤٦١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٧٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

١٠٧١

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

حماية اجتماعية

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٤٧١،٠٠٠٤٧١،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٦٠،٠٠٠ـ  مؤسسة الشھيد 

٨١،٠٠٠ـ  جمعية الحركة االجتماعية 

٣٠٠،٠٠٠ـ  جمعية مدرار 

٣٠،٠٠٠ـ  جمعية جاد ـ  جمعية الشبيبة ضد المخدرات 

٢٤٧١،٠٠٠٤٧١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٤٧١،٠٠٠٤٧١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٧١٤٧١،٠٠٠٤٧١،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٧٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

حماية اجتماعية غير مصنفة

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٤٠٥،٠٠٠٤٠٥،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٤٠٥،٠٠٠ـ  مؤسسات االمام الصدر 

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٢٠،٠٠٠ـ  دار الصداقة  ـ  زحلة 

٢٤٢٥،٠٠٠٤٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٥٠،٠٠٠ـ  منظمة الصليب االحمر الدولي 

٦٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٤٧٥،٠٠٠٤٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢٥،٦٠٠،٠٠٠٢٥،٦٠٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٢٥،٦٠٠،٠٠٠٢٥،٦٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٥،٦٠٠،٠٠٠٢٥،٦٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢٦،٠٧٥،٠٠٠٤٧٥،٠٠٠٢٥،٦٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٢،٥٢٩،٢٥٦،٧١٦٩٠٣،٣٨٩،١٧٦١،٦٢٥،٨٦٧،٥٤٠مجموع الفصل رقم  

٤٨٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
٢

٧٢٥

الجزء االول
وزارة الصحة العامة

المختبر المركزي للصحة العامة

المختبرات

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٩،٠٠٠٩٠٠٨،١٠٠قرطاسية للمكاتب١

٦٧٥٦٧٥كتب ومراجع وصحف٢

٦٧٥٦٧٥لوازم مكتبية اخرى٩

١١٠،٣٥٠٢،٢٥٠٨،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦٧٥٦٧٥مالبس١

٢٦٧٥٦٧٥مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٦٧٥٦٧٥محروقات سائلة١

٣٦٧٥٦٧٥مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٣،٢٤٠٨١٠٢،٤٣٠مواد مخبرية٢

٤٣،٢٤٠٨١٠٢،٤٣٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١،٠٠٠١،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٩٠٠٩٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٩٠٠٩٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

٧٢،٨٠٠٢،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم متخصصة٨
٣،٢٤٠٨١٠٢،٤٣٠لوازم متخصصة١

٨٣،٢٤٠٨١٠٢،٤٣٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٠،٩٨٠٨،٠٢٠١٢،٩٦٠مجموع البند  رقم  

٤٨١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
٢

٧٢٥

الجزء االول
وزارة الصحة العامة

المختبر المركزي للصحة العامة

المختبرات

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٣٢،٤٠٠٣٢،٤٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣٢،٤٠٠٣٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٦٧٥٦٧٥

٢٦٧٥٦٧٥مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٦٧٥٦٧٥بريد١

٣٦٧٥٦٧٥مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٩٠٠٩٠٠اعالنات١

٩،٠٠٠٩٠٠٨،١٠٠مطبوعات٢

٤٥٠٤٥٠اعياد وتمثيل٣

٤١٠،٣٥٠٢،٢٥٠٨،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٤،٠٠٠١٤،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٠٠٩٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٤،٩٠٠١٤،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٥٩،٠٠٠٥٠،٩٠٠٨،١٠٠مجموع البند  رقم  

٤٨٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
٢

٧٢٥

الجزء االول
وزارة الصحة العامة

المختبر المركزي للصحة العامة

المختبرات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٤٩،٢٠٠٤٩،٢٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤٩،٢٠٠٤٩،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٤٤،٤٠٠٤٤،٤٠٠رواتب المتعاقدين١

٧،٤٠٠٧،٤٠٠اجور االجراء٢

٢٥١،٨٠٠٥١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٤،٠٩٦٤،٠٩٦تعويضات عن اعمال اضافية٢

٤٤،٠٠٠٥،٥٠٠٣٨،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٤٨،٠٩٦٩،٥٩٦٣٨،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١،٧٦٠١،٧٦٠مكافاءات١

٥١،٧٦٠١،٧٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٥٠،٨٥٦١١٢،٣٥٦٣٨،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٤٨٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
٢

٧٢٥

الجزء االول
وزارة الصحة العامة

المختبر المركزي للصحة العامة

المختبرات

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٥٦٧٥٦٧نفقات شتى متنوعة٩

٩٥٦٧٥٦٧مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥٦٧٥٦٧مجموع البند  رقم  

٧٢٥٢٣١،٤٠٣١٧١،٨٤٣٥٩،٥٦٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٨٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الصحة العامة

المختبر المركزي للصحة العامة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٤،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٤،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٨٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
٢

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الصحة العامة

المختبر المركزي للصحة العامة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١٠١،٠٠٠١٠١،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١٠١،٠٠٠١٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٠١،٠٠٠١٠١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١٠١،٠٠٠١٠١،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٣٤٠،٤٠٣١٧٩،٨٤٣١٦٠،٥٦٠مجموع الفصل رقم  

٤٨٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٢
٢٢٢
٧٣١

الجزء االول
وزارة الصحة العامة

المستشفيات الحكومية - مديرية الصحة العامة

الخدمات العامة الخاصة باالستشفاء العام

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٠،٠٠٠،٠٠٠-١٥،٠٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  تفعيل وتجديد المستشفيات الحكومية 

وتأھيل العاملين فيھا 

١٠،٠٠٠،٠٠٠-١١٥،٠٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠،٠٠٠،٠٠٠-١٤١٥،٠٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠،٠٠٠،٠٠٠-٧٣١١٥،٠٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠،٠٠٠،٠٠٠-٢٢٢١٥،٠٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٢٢،٥٤٤،٥٩٧،١١٩٩٢٨،٥٦٩،٠١٩١،٦١٦،٠٢٨،١٠٠مجموع الباب  رقم  

٤٨٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
١

٤١١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

االقتصاد و التجارة

االقتصاد العام

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٤٠٥،٠٠٠٣٧،٠٩٠٣٦٧،٩١٠قرطاسية للمكاتب١

٩،٠٠٠٩،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥،٠٠٠٣،٢٠٠١،٨٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٤١٩،٠٠٠٤٩،٢٩٠٣٦٩،٧١٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١،٥٠٠١،٥٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١١،٧٠٠٧،٥٦٠٤،١٤٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٣،٢٠٠٩،٠٦٠٤،١٤٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٦٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٦٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٥٠٠-١،٠٠٠١،٥٠٠مبيدات١

٥٠٠-٥١،٠٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٥٠٠٥٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١١٥،٠٠٠١١٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠

٧٢١٥،٥٠٠٢١٥،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد استھالكية اخرى٩
٦،٠٠٠٣،٥٠٠٢،٥٠٠مواد استھالكية اخرى١

٩٦،٠٠٠٣،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٧١٤،٧٠٠٣١٨،٨٥٠٣٩٥،٨٥٠مجموع البند  رقم  

٤٨٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
١

٤١١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

االقتصاد و التجارة

االقتصاد العام

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١١،٠٢٥،٠٠٠١،٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠

٢١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣،٥٠٠٣،٥٠٠بريد١

٣٣،٥٠٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨،٥٠٠٨،٥٠٠اعالنات١

٥٤٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠٥٠٥،٠٠٠مطبوعات٢

٤،٨٠٠٤،٨٠٠اعياد وتمثيل٣

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٩،٠٠٠٩،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٦٦٢،٣٠٠١٥٧،٣٠٠٥٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٤،٥٠٠٢٤،٥٠٠تامين١

٥٢٤،٥٠٠٢٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٥٠٠٥٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٦٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠١٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٨٠،٠٠٠١٦٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،٩١٣،٨٠٠١،٣٩٣،٨٠٠٥٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٨٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
١

٤١١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

االقتصاد و التجارة

االقتصاد العام

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٣٧،٧٨٠-١،١٠٠،٠٠٠١،١٣٧،٧٨٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣٧،٧٨٠-١١،٢٠٣،٥٠٠١،٢٤١،٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٥،٩٠٠،٠٠٠٥،٨٨٣،٣٢٠١٦،٦٨٠رواتب المتعاقدين١

٢٢٠،٠٠٠٢٢٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٦،١٥٦،٠٠٠٦،١٣٩،٣٢٠١٦،٦٨٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣٤،٠٠٠٣٤،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣،٦٠٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠٣،١٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٣،٦٣٤،٠٠٠٤٨٤،٠٠٠٣،١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠مكافاءات١

٥٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١١،٠٦٣،٥٠٠٧،٩٣٤،٦٠٠٣،١٢٨،٩٠٠مجموع البند  رقم  

٤٩٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
١

٤١١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

االقتصاد و التجارة

االقتصاد العام

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٢٠،٠٠٠٢٢٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢٢٠،٠٠٠٢٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٢،٠٠٠-١،٠٠٠٣،٠٠٠دراسات١

٢،٠٠٠-٥١،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥٠٠٥٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢،٠٠٠-١٦٢٣١،٥٠٠٢٣٣،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٤١١١٣،٩٢٣،٥٠٠٩،٨٨٠،٧٥٠٤،٠٤٢،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٩١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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 

٤٩٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

االقتصاد و التجارة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٧،٢٢٠،٠٠٠٧،٢٢٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٧،٢٢٠،٠٠٠٧،٢٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٧،٢٢٠،٠٠٠٧،٢٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٧،٢٢٠،٠٠٠٧،٢٢٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٢١،٢٦٣،٥٠٠١٠،٠٠٠،٧٥٠١١،٢٦٢،٧٥٠مجموع الفصل رقم  

٤٩٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
٢

٤٧١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣٥،٧٩٠٣،٥٧٩٣٢،٢١١قرطاسية للمكاتب١

٣،٠٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢٧٠٢٧٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٣٩،٠٦٠٥،٣٤٩٣٣،٧١١مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١،٥٠٠٦٧٥٨٢٥محروقات وزيوت للتدفئة٥

٣،٠٠٠٢،٠٠٠١،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٤،٥٠٠٢،٦٧٥١،٨٢٥مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٨،١٠٠٤،٠٥٠٤،٠٥٠محروقات سائلة١

٣٨،١٠٠٤،٠٥٠٤،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٤،٠٠٠١،٠٠٠٣،٠٠٠مواد مخبرية٢

٤٤،٠٠٠١،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
١٨٣،٦٠٠١٨،٣٦٠١٦٥،٢٤٠مبيدات١

٥١٨٣،٦٠٠١٨،٣٦٠١٦٥،٢٤٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
١٢٠،٠٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠،٠٠٠بذور ونصوب وشتول٣

٢٠٢٠١٢٠،٠٠٠،٠٠٠ـ  ثمن شراء القمح والشعير لعام  

٦١٢٠،٠٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١،٨٠٠١،٨٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٧،٢٠٠٧،٢٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٨،٠٠٠٨،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢،٠٠٠٩٠٠١،١٠٠

٧١٩،٠٠٠١٧،٩٠٠١،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١٢٠،٢٥٨،٢٦٠٥٠،٠٤٩،٣٣٤٧٠،٢٠٨،٩٢٦مجموع البند  رقم  

٤٩٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
٢

٤٧١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٠،١٥٥-١٨٢،٧٠٠٢٠٢،٨٥٥ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٧،٥٠٠،٠٠٠٣،٧٣٥،٠٠٠٣،٧٦٥،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١٧،٦٨٢،٧٠٠٣،٩٣٧،٨٥٥٣،٧٤٤،٨٤٥مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٣،٥٠٠٦،٧٥٠٦،٧٥٠

٢١٣،٥٠٠٦،٧٥٠٦،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١،٣٥٠١،٣٥٠بريد١

٣١،٣٥٠١،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٧،٠٠٠٥،٤٠٠١،٦٠٠اعالنات١

٢٧،٠٠٠٢،٧٠٠٢٤،٣٠٠مطبوعات٢

١،١٢٥١،١٢٥اعياد وتمثيل٣

٤٣٥،١٢٥٩،٢٢٥٢٥،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٤،٠٠٠١،٢٦٠٢،٧٤٠تامين١

٥٤،٠٠٠١،٢٦٠٢،٧٤٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٢،٠٠٠١،٠١٣٩٨٧استئجار سيارات واليات١

٦٢،٠٠٠١،٠١٣٩٨٧مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٢٣،٠٠٠١١،٧٠٠١١،٣٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٢٣،٠٠٠٦١،٧٠٠٦١،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٧،٨٦١،٦٧٥٤،٠١٩،١٥٣٣،٨٤٢،٥٢٢مجموع البند  رقم  

٤٩٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
٢

٤٧١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٤١٥،٦٧٠٤١٥،٦٧٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤١٥،٦٧٠٤١٥،٦٧٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٦٩،٥٠٠٦٦،٧٥٠٢،٧٥٠رواتب المتعاقدين١

٢٦٩،٥٠٠٦٦،٧٥٠٢،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٤،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٤٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٢١٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٣١٤،٠٠٠١٠٤،٠٠٠٢١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٨،٠٠٠٨،٠٠٠مكافاءات١

٥٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٨٠٧،١٧٠٥٩٤،٤٢٠٢١٢،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٤٩٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
٢

٤٧١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٩،٠٠٠٧،٢٠٠١،٨٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٩،٠٠٠٧،٢٠٠١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥٢٨،٠٠٠٥٢٨،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥٢٨،٠٠٠٥٢٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥٣٧،٠٠٠٥٣٥،٢٠٠١،٨٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧١١٢٩،٤٦٤،١٠٥٥٥،١٩٨،١٠٧٧٤،٢٦٥،٩٩٨مجموع الوظيفة رقم  

٤٩٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٤،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٩،٠٠٠١٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٩،٠٠٠١٩،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٩٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
٢

١٠٩١

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٤٨٥،١٧٠٤٨٥،١٧٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٤٨٥،١٧٠٤٨٥،١٧٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٤٨٥،١٧٠٤٨٥،١٧٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٤٨٥،١٧٠٤٨٥،١٧٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١٢٩،٩٦٨،٢٧٥٥٥،٢١٧،١٠٧٧٤،٧٥١،١٦٨مجموع الفصل رقم  

٤٩٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٣
٢٢٣
٤٩٠

الجزء االول
وزارة االقتصاد و التجارة

معرض رشيد كرامي الدولي طرابلس- االقتصاد و التجارة

شؤون إقتصادية غير مصنفة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٣٠٠،٠٠٠-٣٠٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٣٠٠،٠٠٠-١٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٠٠،٠٠٠-١٤٣٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٠٠،٠٠٠-٤٩٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٠٠،٠٠٠-٢٢٣٣٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٣١٥١،٢٣١،٧٧٥٦٥،٥١٧،٨٥٧٨٥،٧١٣،٩١٨مجموع الباب  رقم  

٥٠٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
١

٤٢١

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية االدارية المشتركة

الشؤون والخدمات الزراعية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٩٠٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠٨٢٥،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤،٠٠٠٤،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٥٠٠١،٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٩٠٥،٥٠٠٨٠،٥٠٠٨٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مالبس١

١،٣٥٠،٠٠٠٦٧،٥٠٠١،٢٨٢،٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٤٥،٠٠٠٣٦،٠٠٠٩،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١،٤١٤،٠٠٠١٢٢،٥٠٠١،٢٩١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣٥٠،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٤،٠٠٠٤،٠٠٠زيوت وشحوم٢

٣٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠٥،٠٠٠قطع غيار لوسائل النقل٣

٣٣٨٤،٠٠٠٣٠٩،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٥٠،٧٦٠٥٠،٧٦٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٧٦،٤٠٠١٧٦،٤٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٩،٠٠٠٩،٠٠٠

٧٤١٦،١٦٠٤١٦،١٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٣،١١٩،٦٦٠٩٢٨،١٦٠٢،١٩١،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
١

٤٢١

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية االدارية المشتركة

الشؤون والخدمات الزراعية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٣٤،٠٠٠٣٠،٠٠٠٤،٠٠٠

٢٣٤،٠٠٠٣٠،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣،٠٠٠٣،٠٠٠بريد١

٣٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠اعالنات١

١،٣٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠١،٣٠٠،٠٠٠مطبوعات٢

٥،٦٥٠٥،٦٥٠اعياد وتمثيل٣

٢٨١،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠٥٦،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤١،٦٨٩،١٥٠٣٣٣،١٥٠١،٣٥٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٩٠،٠٠٠٧٢،٠٠٠١٨،٠٠٠تامين١

٥٩٠،٠٠٠٧٢،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٨٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

ـ  منھا كلفة رش مبيدات بواسطة طوافات 
الجيش اللبناني

٢٠٠،٠٠٠١٩٥،٠٠٠٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢٨٠،٠٠٠٢٧٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣،٠٩٦،١٥٠١،٧١٣،١٥٠١،٣٨٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
١

٤٢١

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية االدارية المشتركة

الشؤون والخدمات الزراعية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١٨،٧٠١،٠٠٠١٨،٤٠٠،٠٠٠٣٠١،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١١٨،٨٠٤،٥٠٠١٨،٥٠٣،٥٠٠٣٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٥٠،٠٠٠-٥،٣٥٠،٠٠٠٥،٦٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٥،٠٠٠-٢،١٠٠،٠٠٠٢،١٣٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٨٥،٠٠٠-٢٧،٤٨٦،٠٠٠٧،٧٧١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢١،٠٠٠٢١،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١٣،٠٤٠،٠٠٠١،٦٥٠،٠٠٠١١،٣٩٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣١٣،٠٦١،٠٠٠١،٦٧١،٠٠٠١١،٣٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٦٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠مكافاءات١

٥٦٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٣٩،٤١٦،٥٠٠٢٨،٠١٠،٥٠٠١١،٤٠٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
١

٤٢١

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية االدارية المشتركة

الشؤون والخدمات الزراعية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥،٠٠٠٥،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

ـ  مكافحةاالمراض واالوبئة واالفات 

٤٠٠،٠٠٠٣٨٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

:بما فيھا

ـ حلقات التدريب 

ـ مكافحة االمراض واالوبئة واالفات 

ـ تطوير وتعميم الممارسات الزراعية الجيدة 
وادخال اصناف وتقنيات جديدة

ـ  شراء عبوات بالستيكية لزوم المشاتل 

٩٤٠٥،٠٠٠٣٨٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٤٤٥،٨٠٠٤٢٥،٨٠٠٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢١٤٦،٠٧٨،١١٠٣١،٠٧٧،٦١٠١٥،٠٠٠،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٠٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية االدارية المشتركة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥٢٨،٠٠٠٥١٠،٠٠٠١٨،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٥٢٨،٠٠٠٥١٠،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣٦٠،٨٢٨٣٤٥،٥٢٨١٥،٣٠٠تعويضات عائلية٢

٧٣٦٠،٨٢٨٣٤٥،٥٢٨١٥،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨٨٨،٨٢٨٨٥٥،٥٢٨٣٣،٣٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٨٨٨،٨٢٨٨٥٥،٥٢٨٣٣،٣٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٠٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية االدارية المشتركة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢٦،١٥١،٠٠٠٢٦،١٥١،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٢٦،١٥١،٠٠٠٢٦،١٥١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٦،١٥١،٠٠٠٢٦،١٥١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢٦،١٥١،٠٠٠٢٦،١٥١،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٧٣،١١٧،٩٣٨٣١،٩٣٣،١٣٨٤١،١٨٤،٨٠٠مجموع الفصل رقم  

٥٠٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٢

٤٢٣

الجزء االول
وزارة الزراعة

الدوائر االدارية والفنية

الصيد البري والبحري

مواد استھالكية ١١

مواد زراعية٦
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مواد علفية٢

٦٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢٣٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٠٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٢

٤٢١٢

الجزء االول
وزارة الزراعة

الدوائر االدارية والفنية

تنمية القطاع الزراعي

مواد استھالكية ١١

مبيدات٥
٥،٠٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مبيدات١

(بما فيھا ادوية النحل)

٥٥،٠٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
٢٥٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠اسمدة١

٢،٢٥٠،٠٠٠١،٨٠٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠بذور ونصوب وشتول٣

(بما فيھا ملكات النحل )

٦٢،٥٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٧،٥٠٠،٠٠٠٦،٠٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٢

٤٢١٢

الجزء االول
وزارة الزراعة

الدوائر االدارية والفنية

تنمية القطاع الزراعي

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠منح للطالب٣

٢٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
٤،٢٥٤،٥٠٠٤،٢٥٤،٥٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٤،٢٥٤،٥٠٠٤،٢٥٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٤،٦٠٤،٥٠٠٤،٦٠٤،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢١٢١٢،١٠٤،٥٠٠١٠،٦٠٤،٥٠٠١،٥٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٠٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٢

٤٢١٤

الجزء االول
وزارة الزراعة

الدوائر االدارية والفنية

تربية المواشي والدواجن

مواد استھالكية ١١

ادوية ومواد مخبرية٤
٧،٢٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠٥،٧٠٠،٠٠٠ادوية١

١،٠٨٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٨٨٠،٠٠٠مواد مخبرية٢

بما فيھا فحص األبقار وتنظيم بطاقات صحية

٤٨،٢٨٠،٠٠٠١،٧٠٠،٠٠٠٦،٥٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مواد زراعية٦
١٨٧،٥٠٠١٥٠،٠٠٠٣٧،٥٠٠مواد بيطرية٤

٦١٨٧،٥٠٠١٥٠،٠٠٠٣٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٨،٤٦٧،٥٠٠١،٨٥٠،٠٠٠٦،٦١٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٥١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٢

٤٢١٤

الجزء االول
وزارة الزراعة

الدوائر االدارية والفنية

تربية المواشي والدواجن

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
١٢٣،٧٥٠١٢٣،٧٥٠عطاءات الى جھات خاصة٢

١٢٣،٧٥٠ـ  المركز الدولي لألمراض الحيوانية السارية 

٢١٢٣،٧٥٠١٢٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٢٣،٧٥٠١٢٣،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٤٢١٤٨،٥٩١،٢٥٠١،٩٧٣،٧٥٠٦،٦١٧،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٢

٤٢٢١

الجزء االول
وزارة الزراعة

الدوائر االدارية والفنية

ادارة وتنمية قطاع االحراج

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٦٨،٠٠٠٦٨،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١٦٨،٠٠٠٦٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
١،٥٠٠١،٥٠٠استئجار سيارات واليات١

٦١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٦٩،٥٠٠٦٩،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢٢١٦٩،٥٠٠٦٩،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٢٠،٩٦٥،٢٥٠١٢،٨٤٧،٧٥٠٨،١١٧،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٥١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٣

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية العامة للتعاونيات

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٣

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية العامة للتعاونيات

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١،٣١٠،٠٠٠١،٣١٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١،٣١٠،٠٠٠١،٣١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،٣١٠،٠٠٠١،٣١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،٣١٠،٠٠٠١،٣١٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٣

٤٢١٢

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية العامة للتعاونيات

تنمية القطاع الزراعي

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٩٠،٠٠٠٩،٠٠٠٨١،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١،٥٠٠١،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٠٠٣٥٠١٥٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٩٢،٠٠٠١٠،٨٥٠٨١،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٨٠،٠٠٠٦،٠٠٠١٧٤،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٥،٤٠٠٥،٤٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢١٨٥،٤٠٠١١،٤٠٠١٧٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
١٠،٠٠٠٦،٧٥٠٣،٢٥٠محروقات سائلة١

٣١٠،٠٠٠٦،٧٥٠٣،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٨،٠٠٠٨،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٧،٨٠٠٣٧،٨٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥،٠٠٠٥،٠٠٠

٧٧٣،٣٠٠٧٣،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٣٦٠،٧٠٠١٠٢،٣٠٠٢٥٨،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٥١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٣

٤٢١٢

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية العامة للتعاونيات

تنمية القطاع الزراعي

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٤٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٢٤٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٥،٠٠٠١٠،٠٠٠٥،٠٠٠

٢١٥،٠٠٠١٠،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢،٠٠٠١،٣٥٠٦٥٠بريد١

٣٢،٠٠٠١،٣٥٠٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٥،٠٠٠٤،٠٠٠١،٠٠٠اعالنات١

١٠٨،٠٠٠٦،٠٠٠١٠٢،٠٠٠مطبوعات٢

١،٨٠٠١،٨٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٤١٥٩،٨٠٠٥٦،٨٠٠١٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٨،٠٠٠٣،٦٠٠٤،٤٠٠تامين١

٥٨،٠٠٠٣،٦٠٠٤،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٥٠،٠٠٠٤٩،٥٠٠٥٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٧٠،٠٠٠٦٩،٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٤٩٤،٨٠٠٣٨١،٢٥٠١١٣،٥٥٠مجموع البند  رقم  

٥١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٣

٤٢١٢

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية العامة للتعاونيات

تنمية القطاع الزراعي

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٨٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٨٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٤٦٠،٠٠٠٤٦٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٥١٠،٠٠٠٥١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٧،٤٦٠٧،٤٦٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٧٦٠،٠٠٠٩٥،٠٠٠٦٦٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٨،٠٠٠٨،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

(بدل سكن)

٣٧٧٥،٤٦٠١١٠،٤٦٠٦٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠مكافاءات١

٥١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢،١٠١،٤٦٠١،٤٣٦،٤٦٠٦٦٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٣

٤٢١٢

الجزء االول
وزارة الزراعة

المديرية العامة للتعاونيات

تنمية القطاع الزراعي

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢،٧٠٠٢،٧٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

(بما فيھا نفقات تثقيف وتدريب تعاوني )

٩٦٢،٧٠٠٦٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٧٢،٧٠٠٧٢،٧٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢١٢٣،٠٢٩،٦٦٠١،٩٩٢،٧١٠١،٠٣٦،٩٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٤،٣٧٤،٦٦٠٢،٠٢٧،٧١٠٢،٣٤٦،٩٥٠مجموع الفصل رقم  

٥١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٢٢٤
٤٢١٢

الجزء االول
وزارة الزراعة

المشروع األخضر - الدوائر اإلدارية والفنية

تنمية القطاع الزراعي

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٣،٥٨٨،٠٠٠٢،٤٠٤،٠٠٠١،١٨٤،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٣،٥٨٨،٠٠٠٢،٤٠٤،٠٠٠١،١٨٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣،٥٨٨،٠٠٠٢،٤٠٤،٠٠٠١،١٨٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢١٢٣،٥٨٨،٠٠٠٢،٤٠٤،٠٠٠١،١٨٤،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٢٤٣،٥٨٨،٠٠٠٢،٤٠٤،٠٠٠١،١٨٤،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٥١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٤
٢٢٥
٤٨٢

الجزء االول
وزارة الزراعة

مصلحة األبحاث العلمية الزراعية - الدوائر اإلدارية والفنية

بحوث وتنمية تتعلق بالزراعة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٣،٤٨٣،٥٠٠١٣،٤٨٣،٥٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٣،٥١٦،٥٠٠٣،٠٥٤،٥٠٠٤٦٢،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١١٧،٠٠٠،٠٠٠١٦،٥٣٨،٠٠٠٤٦٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٧،٠٠٠،٠٠٠١٦،٥٣٨،٠٠٠٤٦٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٨٢١٧،٠٠٠،٠٠٠١٦،٥٣٨،٠٠٠٤٦٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٥١٧،٠٠٠،٠٠٠١٦،٥٣٨،٠٠٠٤٦٢،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٤١١٩،٠٤٥،٨٤٨٦٥،٧٥٠،٥٩٨٥٣،٢٩٥،٢٥٠مجموع الباب  رقم  

٥٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
١

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

البريد

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢١،٠٥٠١،٤٧٣١٩،٥٧٧قرطاسية للمكاتب١

٩٣٣٩٣٣كتب ومراجع وصحف٢

١٦٢١٦٢لوازم مكتبية اخرى٩

١٢٢،١٤٥٢،٥٦٨١٩،٥٧٧مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣،٠٠٠١،٨١٤١،١٨٦محروقات سائلة١

٣٣،٠٠٠١،٨١٤١،١٨٦مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٧،٢٠٠٧،٢٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٥،٠٠٠-٢٥،٠٠٠٤٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

١٥،٠٠٠-٧٦٨،٢٠٠٨٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٩٤،٣٤٥٨٧،٥٨٢٦،٧٦٣مجموع البند  رقم  

٥٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
١

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

البريد

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٥،٠٠٠-١٦٥،٠٠٠١٧٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٥،٠٠٠-١١٦٥،٠٠٠١٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢،٠٠٠٩٠٧١،٠٩٣

٢٢،٠٠٠٩٠٧١،٠٩٣مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٠٠٠٩٧٩٢١اعالنات١

٢٣،٠٤٠١،٨٤٣٢١،١٩٧مطبوعات٢

٤٢٤،٠٤٠٢،٨٢٢٢١،٢١٨مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢،٠٠٠٧٢٠١،٢٨٠تامين١

٥٢،٠٠٠٧٢٠١،٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٥٠٠٤٣٢٦٨استئجار سيارات واليات١

٦٥٠٠٤٣٢٦٨مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣،٢٠٠٣،٢٠٠بدالت اتعاب٢

٩٣،٢٠٠٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١٩٦،٧٤٠١٧٨،٠٨١١٨،٦٥٩مجموع البند  رقم  

٥٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
١

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

البريد

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١،٠٠٠،٠٠٠-٣،٠٠٠،٠٠٠٤،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،٠٠٠،٠٠٠-١٣،١٠٣،٥٠٠٤،١٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١،٦٠٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠١،٣٥٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٠،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١،٧٠٠،٠٠٠٣٧٠،٠٠٠١،٣٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤،٨٠٠٤،٨٠٠مكافاءات١

٥٤،٨٠٠٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٤،٨٠٨،٣٠٠٤،٤٧٨،٣٠٠٣٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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  

٥٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
١

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

البريد

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٦٧٥٦٧٥نقل وانتقال في الداخل١

٣٦٧٥٦٧٥مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٢٠٠١،٠٠٠٢٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢،٠٠٠٢،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٣،٢٠٠٣،٠٠٠٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣،٨٧٥٣،٦٧٥٢٠٠مجموع البند  رقم  

٤٦١٥،٢٠٣،٢٦٠٤،٨٤٧،٦٣٨٣٥٥،٦٢٢مجموع الوظيفة رقم  

٥٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

البريد

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٣٠،٠٠٠-٦٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٠،٠٠٠-٣٦٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٠،٠٠٠-١٥٦٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٠،٠٠٠-١٠٤١٦٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

البريد

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٣،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٣،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٣،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٨،٢٦٣،٢٦٠٤،٩٣٧،٦٣٨٣،٣٢٥،٦٢٢مجموع الفصل رقم  

٥٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٢

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٠٥٢٠٥كتب ومراجع وصحف٢

١٢٠٥٢٠٥مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٠٥٢٠٥مجموع البند  رقم  

٥٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٢

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

خدمات استھالكية ١٢

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٣٥٠١،٣٥٠اعياد وتمثيل٣

٤١،٣٥٠١،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١،٤٠٠١،٤٠٠بدالت اتعاب٢

٩١،٤٠٠١،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢،٧٥٠٢،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٥٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٢

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٠،٠٠٠-٣،٠٠٠،٠٠٠٣،١٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٠٠،٠٠٠-١٣،٠٠٠،٠٠٠٣،١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٣٠،٠٠٠١٢٥،٠٠٠٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٢١٣٠،٠٠٠١٢٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١،٠٨٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠٩٦٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٢٨،٠٠٠١٢٨،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١،٢٠٨،٠٠٠٢٤٨،٠٠٠٩٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٤،٣٣٨،٠٠٠٣،٤٧٣،٠٠٠٨٦٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٢

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٨،٦٤٠٨،٦٤٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٨،٦٤٠٨،٦٤٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣،٥٠٠٣،٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٧٣،٥٠٠٧٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٨٢،١٤٠٨٢،١٤٠مجموع البند  رقم  

٤٦١٤،٤٢٣،٠٩٥٣،٥٥٨،٠٩٥٨٦٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٠٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣١٠٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٠٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٠٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٢

١٠٩١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٣،١٣٠،٠٠٠٣،١٣٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٣،١٣٠،٠٠٠٣،١٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣،١٣٠،٠٠٠٣،١٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٣،١٣٠،٠٠٠٣،١٣٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٧،٦٥٨،٠٩٥٣،٦٦٣،٠٩٥٣،٩٩٥،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٥٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٣

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١،٩٤٤١،٩٤٤كتب ومراجع وصحف٢

١١،٩٤٤١،٩٤٤مجموع الفقرة  رقم  

١١١،٩٤٤١،٩٤٤مجموع البند  رقم  

٥٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٣

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٤١،٠٠٠٤١،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٤١،٠٠٠٤١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١،٦٢٠١،٦٢٠

٢١،٦٢٠١،٦٢٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٦٧،٥٠٠٦٧،٥٠٠بريد١

٣٦٧،٥٠٠٦٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢١،٦٠٠٢١،٦٠٠اعالنات١

١٩٦،٠٠٠١٩،٦٠٠١٧٦،٤٠٠مطبوعات٢

٣،٧٨٠٣،٧٨٠اعياد وتمثيل٣

٤٢٢١،٣٨٠٤٤،٩٨٠١٧٦،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣٣١،٥٠٠١٥٥،١٠٠١٧٦،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٥٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٣

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١،٥٠٠،٠٠٠-٢٠،٠٠٠،٠٠٠٢١،٥٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١،٥٠٠،٠٠٠-١٢٠،٠٠٠،٠٠٠٢١،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٠٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٧٠٠،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢١،٠٠٠،٠٠٠٩٤٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٨،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١،١٠٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٩،١٠٠،٠٠٠٢،١٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٩،٢٠٠١٩،٢٠٠مكافاءات١

٥١٩،٢٠٠١٩،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٣٠،١١٩،٢٠٠٢٤،٥٥٩،٢٠٠٥،٥٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٣

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
٧،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٧،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٧،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٣

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٤٣،٠٠٠٤٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٤٣،٠٠٠٤٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٩٨،٠٠٠٩٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٦١٣٧،٥٥٠،٦٤٤٣١،٨١٤،٢٤٤٥،٧٣٦،٤٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٣

١٠٤١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٨٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٨٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٨٠٠،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٣

١٠٩١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٢١،٠٠٠،٠٠٠٢١،٠٠٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٢١،٠٠٠،٠٠٠٢١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢١،٠٠٠،٠٠٠٢١،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٢١،٠٠٠،٠٠٠٢١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٥٩،٣٥٠،٦٤٤٣٢،٦١٤،٢٤٤٢٦،٧٣٦،٤٠٠مجموع الفصل رقم  

٥٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٤

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المصلحة االدارية المشتركة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٥٤٠،٠٠٠٥٤،٠٠٠٤٨٦،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٧،٠٠٠٧،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٤٠٠٣،٤٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٥٥٠،٤٠٠٦٤،٤٠٠٤٨٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢٢٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٦،٣٧٠،٠٠٠٦،٣٧٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٤،٥٠٠٤،٥٠٠

٧٦،٥٩٩،٥٠٠٦،٥٩٩،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٧،١٤٩،٩٠٠٦،٦٦٣،٩٠٠٤٨٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٤

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المصلحة االدارية المشتركة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

خدمات استھالكية ١٢

بريد٣
١،٦٢٠١،٦٢٠بريد١

٣١،٦٢٠١،٦٢٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٠،٠٠٠١٧،٢٨٠٢،٧٢٠اعالنات١

٧٠٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠٦٣٠،٠٠٠مطبوعات٢

٤٧٢٠،٠٠٠٨٧،٢٨٠٦٣٢،٧٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٧٢١،٦٢٠٨٨،٩٠٠٦٣٢،٧٢٠مجموع البند  رقم  

٥٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٤

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المصلحة االدارية المشتركة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٥٠،٠٠٠-١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٥٠،٠٠٠-١١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢٦١،٠٠٠٦١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٦٤٠،٠٠٠٨٥،٠٠٠٥٥٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٧٠٠،٠٠٠١٤٥،٠٠٠٥٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١،٧٦١،٠٠٠١،٢٥٦،٠٠٠٥٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٤

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المصلحة االدارية المشتركة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
٥،٠٠٠٥،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٦١٩،٦٣٧،٥٢٠٨،٠١٣،٨٠٠١،٦٢٣،٧٢٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٤

١٠٤١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المصلحة االدارية المشتركة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مرض وأمومة١

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠تعويضات نھاية الخدمة٣

٧٢٧٥،٠٠٠٢٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣١٥،٠٠٠٣١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٣١٥،٠٠٠٣١٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٤

١٠٩١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

المصلحة االدارية المشتركة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١،٠٢٥،٠٠٠١،٠٢٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١،٠٢٥،٠٠٠١،٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،٠٢٥،٠٠٠١،٠٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،٠٢٥،٠٠٠١،٠٢٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤١٠،٩٧٧،٥٢٠٨،٣٢٨،٨٠٠٢،٦٤٨،٧٢٠مجموع الفصل رقم  

٥٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٥

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

ادارة المراقبة العامة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٣٠،٠٠٠-٦٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٣٠،٠٠٠-١٦٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٤،٠٠٠٦،٠٠٠١٨،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٤،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢٨،٠٠٠١٠،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢،٠٠٠-١٣٨٨،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٥

٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

ادارة المراقبة العامة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

نفقات مختلفة ١٦

نفقات شتى٩
١،٠٠٠١،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢،٠٠٠-٤٦١٨٩،٠٠٠١٠١،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٥

١٠٤١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

ادارة المراقبة العامة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٤،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٥

١٠٩١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

ادارة المراقبة العامة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥١٥٣،٠٠٠١٠٥،٠٠٠٤٨،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٥٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٢٣٥
٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

الھيئة المنظمة لالتصاالت - المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٤٧٩،٨٤٦-٤،٢٧٤،٩٩١٤،٧٥٤،٨٣٧مساھمة للرواتب واألجور١

٨١٢،٧١٨٦٥٧،٥٦٥١٥٥،١٥٣مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٣٢٤،٦٩٣-١٥،٠٨٧،٧٠٩٥،٤١٢،٤٠٢مجموع الفقرة  رقم  

٣٢٤،٦٩٣-١٤٥،٠٨٧،٧٠٩٥،٤١٢،٤٠٢مجموع البند  رقم  

٣٢٤،٦٩٣-٤٦١٥،٠٨٧،٧٠٩٥،٤١٢،٤٠٢مجموع الوظيفة رقم  

٣٢٤،٦٩٣-٢٣٥٥،٠٨٧،٧٠٩٥،٤١٢،٤٠٢مجموع الفصل رقم  

٥٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٥
٢٣٦
٤٦١

الجزء االول
وزارة االتصاالت

أوجيرو - المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٩٩،١٩٨،٠٠٠١٨٧،٥٧٣،٠٠٠١١،٦٢٥،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١١٩٩،١٩٨،٠٠٠١٨٧،٥٧٣،٠٠٠١١،٦٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٩٩،١٩٨،٠٠٠١٨٧،٥٧٣،٠٠٠١١،٦٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٦١١٩٩،١٩٨،٠٠٠١٨٧،٥٧٣،٠٠٠١١،٦٢٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٦١٩٩،١٩٨،٠٠٠١٨٧،٥٧٣،٠٠٠١١،٦٢٥،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٥٢٩٠،٦٨٨،٢٢٨٢٤٢،٦٣٤،١٧٩٤٨،٠٥٤،٠٤٩مجموع الباب  رقم  

٥٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
١

٤١٢

الجزء االول
وزارة العمل

العمل

العمالة

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٣٦٠،٠٠٠٣٦،٠٠٠٣٢٤،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٥،٨٠٠٥،٨٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٣٦٦،٨٠٠٤٢،٨٠٠٣٢٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٧٠٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦٩٦،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٨،٠٠٠٥،٩٤٠٢،٠٦٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١١٥،٠٠٠٩٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٨٢٥،٠٠٠١٠١،٩٤٠٧٢٣،٠٦٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٠،٠٠٠١٤،٨٥٠٥،١٥٠محروقات سائلة١

٣٢٠،٠٠٠١٤،٨٥٠٥،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢،٠٠٠٩٠٠١،١٠٠مبيدات١

٥٢،٠٠٠٩٠٠١،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢،٧٠٠٢،٧٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٣٠،٠٠٠١٣٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٢٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠

٧٢٩٧،٧٠٠٢٧٧،٧٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١،٥١١،٥٠٠٤٣٨،١٩٠١،٠٧٣،٣١٠مجموع البند  رقم  

٥٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
١

٤١٢

الجزء االول
وزارة العمل

العمل

العمالة

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٨٥٠،٠٠٠٨٥٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٨٥٠،٠٠٠٨٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٦٦،٠٠٠٣٣،٠٠٠٣٣،٠٠٠

٢٦٦،٠٠٠٣٣،٠٠٠٣٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠بريد١

٣١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠اعالنات١

٧٩٢،٠٠٠٨٥،٠٠٠٧٠٧،٠٠٠مطبوعات٢

٤،٥٠٠٤،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٨٠٦،٥٠٠٩٩،٥٠٠٧٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٩،٠٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠تامين١

٥٩،٠٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٣،٠٠٠٣،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢٧،٠٠٠٢٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،٧٧٠،٥٠٠١،٠٢٦،٠٠٠٧٤٤،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٥٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
١

٤١٢

الجزء االول
وزارة العمل

العمل

العمالة

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٧٣،٠٠٠-٣،٤٠٠،٠٠٠٣،٤٧٣،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٧٣،٠٠٠-١٣،٥٠٣،٥٠٠٣،٥٧٦،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١،٤٠٠،٠٠٠١،٣٧٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٧٥،٠٠٠٢٧٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢١،٧١١،٠٠٠١،٦٨٦،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣،٢٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠٢،٨٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٦٠،٠٠٠-٣٠٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٣،٥١٥،٠٠٠٧٧٥،٠٠٠٢،٧٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠مكافاءات١

٥١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٨،٧٤٥،٥٠٠٦،٠٥٣،٥٠٠٢،٦٩٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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  

٥٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
١

٤١٢

الجزء االول
وزارة العمل

العمل

العمالة

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٤٠،٠٠٠١٣٠،٠٠٠١٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١٤٠،٠٠٠١٣٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥،٠٠٠٤،٠٠٠١،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٥،٠٠٠٤،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٤٥،٠٠٠١٣٤،٠٠٠١١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤١٢١٢،٥٢٢،٥٠٠٨،٠٠١،٦٩٠٤،٥٢٠،٨١٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٥٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
١

٨٢١

الجزء االول
وزارة العمل

العمل

النقابات

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٧٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ  مساھمة لالتحاد العمالي العام 

٢٧٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٧٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٢١٧٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٥٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
١

٩٥١

الجزء االول
وزارة العمل

العمل

برامج تعليمية للراشدين

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  المركز الوطني للتدريب المھني 

١٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٥١٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٥٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة العمل

العمل

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٧٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

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

٧٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٣٠،٠٠٠١٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٣٠،٠٠٠١٣٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٦٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة العمل

العمل

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٥،٠٧٥،٠٠٠٥،٠٧٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٥،٠٧٥،٠٠٠٥،٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥،٠٧٥،٠٠٠٥،٠٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٥،٠٧٥،٠٠٠٥،٠٧٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١١٨،٨٧٧،٥٠٠٩،٢٨١،٦٩٠٩،٥٩٥،٨١٠مجموع الفصل رقم  

٥٦١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
٢٢٦
١٠١١

الجزء االول
وزارة العمل

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي - العمل

المرض

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٩٣٧،٠٩٦،٢٨٦٤٦٦،٦٤٠،٩١٦٤٧٠،٤٥٥،٣٧٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

مساھمة للصندوق  الوطني للضمان
االجتماعي منھا

٦٠٤،٩٩٦،٢٨٦ـ المساھمة السنوية موزعة على الشكل التالي 

٥٤٨،٩٦٠،٠٠٠المرض واالمومة 

٣٥،١٣١،٧٢٥السائقين العموميين  ـ  المرض

١٨،٢٦٨،٤٩٧تعويضات عائلية  ـ  السائقين

٢،٦٣٦،٠٦٤اشتراكات المخاتير 

٢٠،٠٠٠،٠٠٠ـ  تغطية عجز الضمان االختياري 

ـ جزء من القسط المتوجب والمذكور في 
٢٠١٩قانون  موازنة العام 

٣١٢،١٠٠،٠٠٠

١٩٣٧،٠٩٦،٢٨٦٤٦٦،٦٤٠،٩١٦٤٧٠،٤٥٥،٣٧٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٩٣٧،٠٩٦،٢٨٦٤٦٦،٦٤٠،٩١٦٤٧٠،٤٥٥،٣٧٠مجموع البند  رقم  

١٠١١٩٣٧،٠٩٦،٢٨٦٤٦٦،٦٤٠،٩١٦٤٧٠،٤٥٥،٣٧٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٦٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
٢٢٦
١٠٩١

الجزء االول
وزارة العمل

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي - العمل

حماية اجتماعية غير مصنفة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٣،٨٤١،١٤٩-٥٣،١٥٥،١٣٨٥٦،٩٩٦،٢٨٧مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

مساھمة الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي

٤٦،١٥٥،١٣٨*إشتراكات الدولة عن اجرائھا

١٨،٧٧٣،٠٦٣ـ  المرض واالمومة 

٩،٦٥١،٩٦٠ـ  تعويضات عائلية 

١٧،٧٣٠،١١٥ـ  تعويضات نھاية الخدمة 

٧،٠٠٠،٠٠٠* تسويات نھاية الخدمة

٣،٨٤١،١٤٩-١٥٣،١٥٥،١٣٨٥٦،٩٩٦،٢٨٧مجموع الفقرة  رقم  

٣،٨٤١،١٤٩-١٤٥٣،١٥٥،١٣٨٥٦،٩٩٦،٢٨٧مجموع البند  رقم  

٣،٨٤١،١٤٩-١٠٩١٥٣،١٥٥،١٣٨٥٦،٩٩٦،٢٨٧مجموع الوظيفة رقم 

٢٢٦٩٩٠،٢٥١،٤٢٤٥٢٣،٦٣٧،٢٠٣٤٦٦،٦١٤،٢٢١مجموع الفصل رقم  

٥٦٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٦
٢٢٧
٤١٢

الجزء االول
وزارة العمل

المؤسسة الوطنية لالستخدام - العمل

العمالة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢،٦٨٦،٦٥٨٢،٦٨٦،٦٥٨مساھمة للرواتب واألجور١

١،٠٦٧،٨٢٢١،٠٦٧،٨٢٢مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٣،٧٥٤،٤٨٠٣،٧٥٤،٤٨٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣،٧٥٤،٤٨٠٣،٧٥٤،٤٨٠مجموع البند  رقم  

٤١٢٣،٧٥٤،٤٨٠٣،٧٥٤،٤٨٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٧٣،٧٥٤،٤٨٠٣،٧٥٤،٤٨٠مجموع الفصل رقم  

١٦١،٠١٢،٨٨٣،٤٠٤٥٣٦،٦٧٣،٣٧٣٤٧٦،٢١٠،٠٣١مجموع الباب  رقم  

٥٦٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
١

٨٥١

الجزء االول
وزارة االعالم

االعالم

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٩٢٧،٣٦٠٦٠،٠٠٠٨٦٧،٣٦٠قرطاسية للمكاتب١

٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٩٧٨،٣٦٠١١١،٠٠٠٨٦٧،٣٦٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٨،٢٨٠٥،٠٠٠٣،٢٨٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٨،٢٨٠٥،٠٠٠٣،٢٨٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٥،٢٣٨٣،٠٠٠٢،٢٣٨محروقات سائلة١

٣٥،٢٣٨٣،٠٠٠٢،٢٣٨مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢،٦٥٠٢،٦٥٠مبيدات١

٥٢،٦٥٠٢،٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٤،٠٠٠٤،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٤٧،٥٠٠٢٤٧،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٦٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠

٧٧١١،٥٠٠٧١١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١،٧٠٦،٠٢٨٨٣٣،١٥٠٨٧٢،٨٧٨مجموع البند  رقم  

٥٦٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
١

٨٥١

الجزء االول
وزارة االعالم

االعالم

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٠،٠٠٠١٩،٠٠٠١،٠٠٠

٢٢٠،٠٠٠١٩،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣،٩٩١٣،٠٠٠٩٩١بريد١

٣٣،٩٩١٣،٠٠٠٩٩١مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٦،٦٩٦٦،٠٠٠٦٩٦اعالنات١

٦٢٧،٧٥٠٥٠،٠٠٠٥٧٧،٧٥٠مطبوعات٢

٧،٨٧٥٧،٨٧٥اعياد وتمثيل٣

٤٦٨،٧٢٠٤٦٨،٧٢٠عالقات عامة اخرى٩

(بما فيھا إشتراك بالوكاالت االخبارية)

٤١،١١١،٠٤١٥٣٢،٥٩٥٥٧٨،٤٤٦مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٣،٣٤٨٣،٣٤٨تامين١

٥٣،٣٤٨٣،٣٤٨مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٧٨٠،٠٠٠٧٨٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٣٣،٢٠٠١٣٣،٢٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٩١٣،٢٠٠٩١٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٢،٠٥١،٥٨٠١،٤٧١،١٤٣٥٨٠،٤٣٧مجموع البند  رقم  

٥٦٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
١

٨٥١

الجزء االول
وزارة االعالم

االعالم

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٧٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٨٥٣،٥٠٠٨٥٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٤٠٠،٠٠٠-٩،١٠٠،٠٠٠٩،٥٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٤٠٠،٠٠٠-٢٩،١٣٦،٠٠٠٩،٥٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٦،٣٠٠٦،٣٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٥،١٠٩،٦٠٠٦٣٨،٧٠٠٤،٤٧٠،٩٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٥،١١٥،٩٠٠٦٤٥،٠٠٠٤،٤٧٠،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢١،٦٠٠٢١،٦٠٠مكافاءات١

٥٢١،٦٠٠٢١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٥،١٢٧،٠٠٠١١،٠٥٦،١٠٠٤،٠٧٠،٩٠٠مجموع البند  رقم  

٥٦٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
١

٨٥١

الجزء االول
وزارة االعالم

االعالم

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٦١٢،٣٦٠٦١٢،٣٦٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٢٢٦،٨٠٠ـ  مساھمة لنقابة الصحافة اللبنانية 

٣٢٤،٠٠٠ـ  مساھمة لنقابة محرري الصحافة اللبنانية 

٢٩،١٦٠ـ  مساھمة لنقابة مصوري الصحف 

٣٢،٤٠٠ـ  مساھمة لنقابة مخرجي الصحافة اللبنانية 

٢٦١٢،٣٦٠٦١٢،٣٦٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٦٤٢،٣٦٠٣٠،٠٠٠٦١٢،٣٦٠مجموع البند  رقم  

٥٦٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
١

٨٥١

الجزء االول
وزارة االعالم

االعالم

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٤٦،٩٦٠٢٤٦،٩٦٠نقل وانتقال في الداخل١

٤٢،٣٠٠٤٢،٣٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣٢٨٩،٢٦٠٢٨٩،٢٦٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٤،٠٠٠٣،٥١٠٤٩٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤٤،٠٠٠٣،٥١٠٤٩٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٣٠،٠٠٠٢٧،٩٠٠٢،١٠٠دراسات١

٥٣٠،٠٠٠٢٧،٩٠٠٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١٠،٠٠٠٩،٠٠٠١،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٠،٠٠٠٧،٠٠٠٣،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٢٠،٠٠٠١٦،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣٤٣،٢٦٠٣٣٦،٦٧٠٦،٥٩٠مجموع البند  رقم  

٨٥١١٩،٨٧٠،٢٢٨١٣،٧٢٧،٠٦٣٦،١٤٣،١٦٥مجموع الوظيفة رقم  

٥٦٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة االعالم

االعالم

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
١٦،٧٥٠١٦،٧٥٠تعويضات عائلية١

٣١٦،٧٥٠١٦،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٢٦٦،٧٥٠٢٦٦،٧٥٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٢٦٦،٧٥٠٢٦٦،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٧٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة االعالم

االعالم

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٩،٨٥٠،٠٠٠٩،٨٥٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٩،٨٥٠،٠٠٠٩،٨٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٩،٨٥٠،٠٠٠٩،٨٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٩،٨٥٠،٠٠٠٩،٨٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٢٩،٩٨٦،٩٧٨١٣،٩٩٣،٨١٣١٥،٩٩٣،١٦٥مجموع الفصل رقم  

٥٧١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
٢

٨٤١

الجزء االول
وزارة االعالم
مديرية االذاعة

اللوازم، االدارة والتنظيم

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٤٠،٥٠٠٤٠،٥٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ  جمعية المؤلفين والملحنين وناشري 
الموسيقى في لبنان

٢٤٠،٥٠٠٤٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٤٠،٥٠٠٤٠،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤١٤٠،٥٠٠٤٠،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٧٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
٢

٨٥٢

الجزء االول
وزارة االعالم
مديرية االذاعة

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٥٨،٤٠٠١٠،٠٠٠١٤٨،٤٠٠قرطاسية للمكاتب١

٦،٣٠٠٦،٣٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٥٠٠٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٦٥،٢٠٠١٦،٨٠٠١٤٨،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢،١١٩،٥٠٠٩٥،٠٠٠٢،٠٢٤،٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٣،٥٠٠٣،٥٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢٢،١٢٣،٠٠٠٩٨،٥٠٠٢،٠٢٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢،١٥٠٢،١٥٠محروقات سائلة١

٣٢،١٥٠٢،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٥،٠٠٠٢،٠٧٠٢،٩٣٠مبيدات١

٥٥،٠٠٠٢،٠٧٠٢،٩٣٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٦٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٤٤،٠٠٠١٤٤،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٢٠،٠٠٠٢٧،٩٢٠٩٢،٠٨٠

٧٦٣٤،٠٠٠٥٤١،٩٢٠٩٢،٠٨٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢،٩٢٩،٣٥٠٦٦١،٤٤٠٢،٢٦٧،٩١٠مجموع البند  رقم  

٥٧٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
٢

٨٥٢

الجزء االول
وزارة االعالم
مديرية االذاعة

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٥،٠٠٠١٦،٧٨٥٨،٢١٥

٢٢٥،٠٠٠١٦،٧٨٥٨،٢١٥مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٦٣٠٦٣٠بريد١

٣٦٣٠٦٣٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠اعالنات١

٣٣،٤٨٠٢،٠٠٠٣١،٤٨٠مطبوعات٢

١،٨٠٠١،٨٠٠اعياد وتمثيل٣

١،٠٠٠،٠٠٠٧٣٦،٥٦٠٢٦٣،٤٤٠عالقات عامة اخرى٩

٤١،٠٥٥،٢٨٠٧٦٠،٣٦٠٢٩٤،٩٢٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٨،٣٦٥٨،٣٦٥تامين١

٥٨،٣٦٥٨،٣٦٥مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٥،٠٠٠٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٥٠،٠٠٠١٠٠،٣٥٠٤٩،٦٥٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٥٥،٠٠٠١٠٥،٣٥٠٤٩،٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،٢٤٤،٢٧٥٨٩١،٤٩٠٣٥٢،٧٨٥مجموع البند  رقم  

٥٧٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
٢

٨٥٢

الجزء االول
وزارة االعالم
مديرية االذاعة

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٢٥،٠٠٠-٤،١٠٠،٠٠٠٤،٣٢٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢٢٥،٠٠٠-٢٤،١٠٠،٠٠٠٤،٣٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣،٣٦٠٣،٣٦٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٢٤٠،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠١،٩٦٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٦٥،٠٠٠١٦٥،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢،٤٠٨،٣٦٠٤٤٨،٣٦٠١،٩٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مكافاءات١

٥١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٦،٦٢٠،٣٦٠٤،٨٨٥،٣٦٠١،٧٣٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٧٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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  

٥٧٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
٢

٨٥٢

الجزء االول
وزارة االعالم
مديرية االذاعة

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٩،١٥٠١٩،١٥٠نقل وانتقال في الداخل١

٤،٦٠٠٣،٦٠٠١،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣٢٣،٧٥٠٢٢،٧٥٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٣،٥٢٨٣،٥٢٨وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٣،٥٢٨٣،٥٢٨مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٧٢٠٧٢٠دراسات١

٥٧٢٠٧٢٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٠٠٠١،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣،٥٠٠٢،٥١٠٩٩٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٤،٥٠٠٣،٥١٠٩٩٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٣٢،٤٩٨٣٠،٥٠٨١،٩٩٠مجموع البند  رقم  

٨٥٢١٠،٩٧٦،٤٨٣٦،٦١٨،٧٩٨٤،٣٥٧،٦٨٥مجموع الوظيفة رقم  

٥٧٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
١٢٥،٠٠٠١٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧١٢٥،٠٠٠١٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٢٨،٠٠٠١٢٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٢٨،٠٠٠١٢٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٧٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
٢

١٠٩١

الجزء االول
وزارة االعالم
مديرية االذاعة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٤،٢٠٠،٠٠٠٤،٢٠٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٤،٢٠٠،٠٠٠٤،٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٤،٢٠٠،٠٠٠٤،٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٤،٢٠٠،٠٠٠٤،٢٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١٥،٣٤٤،٩٨٣٦،٧٨٧،٢٩٨٨،٥٥٧،٦٨٥مجموع الفصل رقم  

٥٧٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
٢٢٩
٨٥٣

الجزء االول
وزارة االعالم

تلفزيون لبنان - االعالم

تمويل الخدمات

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١١،٧١٥،٠٠٠١١،٠٤١،٠٠٠٦٧٤،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٦٧٤،٠٠٠-٦،٤٥٤،٩٠٠٧،١٢٨،٩٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١١٨،١٦٩،٩٠٠١٨،١٦٩،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٨،١٦٩،٩٠٠١٨،١٦٩،٩٠٠مجموع البند  رقم  

٨٥٣١٨،١٦٩،٩٠٠١٨،١٦٩،٩٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٩١٨،١٦٩،٩٠٠١٨،١٦٩،٩٠٠مجموع الفصل رقم  

٥٨٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٧
٢٣٠
٨٥١

الجزء االول
وزارة االعالم

المجلس الوطني لإلعالم المرئي و المسموع - االعالم

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١،٠٢٠،٠٠٠١،٠٢٠،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١،٥٠٠،٠٠٠٧١٢،٨٠٠٧٨٧،٢٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٢،٥٢٠،٠٠٠١،٧٣٢،٨٠٠٧٨٧،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢،٥٢٠،٠٠٠١،٧٣٢،٨٠٠٧٨٧،٢٠٠مجموع البند  رقم  

٨٥١٢،٥٢٠،٠٠٠١،٧٣٢،٨٠٠٧٨٧،٢٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٠٢،٥٢٠،٠٠٠١،٧٣٢،٨٠٠٧٨٧،٢٠٠مجموع الفصل رقم  

١٧٦٦،٠٢١،٨٦١٤٠،٦٨٣،٨١١٢٥،٣٣٨،٠٥٠مجموع الباب  رقم  

٥٨١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٢

٤٣٠

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٤٥٠،٠٠٠١٣٥،٠٠٠٣١٥،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٩،٠٠٠٤،٥٠٠٤،٥٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٠٠٠٢،١٦٠٨٤٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٤٦٢،٠٠٠١٤١،٦٦٠٣٢٠،٣٤٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢٧٠،٠٠٠٤٣،٥٠٠٢٢٦،٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٨،٧٠٠-١٢،٦٠٠٢١،٣٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٥،٠٠٠٢،٧٠٠٢،٣٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٢٨٧،٦٠٠٦٧،٥٠٠٢٢٠،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٧٨،٣٠٠-٣٦،٠٠٠١١٤،٣٠٠محروقات سائلة١

٧٨،٣٠٠-٣٣٦،٠٠٠١١٤،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣٧،٨٠٠٣٧،٨٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٧٨،٠٠٠٣٧٨،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٦٢،٠٠٠١٦٢،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣،٦٠٠٣،٦٠٠

٧٥٨١،٤٠٠٥٨١،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١،٣٦٧،٠٠٠٩٠٤،٨٦٠٤٦٢،١٤٠مجموع البند  رقم  

٥٨٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٢

٤٣٠

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٦،٠٠٠١٠،٥٣٠٥،٤٧٠

٢١٦،٠٠٠١٠،٥٣٠٥،٤٧٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٦،٧٥٠٦،٧٥٠بريد١

٣٦،٧٥٠٦،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٨٠،٠٠٠٧٢،٠٠٠٨،٠٠٠اعالنات١

٢٠٢،٥٠٠٢٠،٢٥٠١٨٢،٢٥٠مطبوعات٢

٣،٦٠٠٣،٦٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٢٨٦،١٠٠٩٥،٨٥٠١٩٠،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٨،١٠٠٨،١٠٠تامين١

٥٨،١٠٠٨،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٩٠٠٩٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٩٠٠٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٤٣،٠٠٠٤٣،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٩٤٣،٠٠٠٤٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣٧٠،٨٥٠١٧٥،١٣٠١٩٥،٧٢٠مجموع البند  رقم  

٥٨٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٢

٤٣٠

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١٠٠،٠٠٠-٢،٣٢٠،٠٠٠٢،٤٢٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٠٠،٠٠٠-١٢،٤٢٣،٥٠٠٢،٥٢٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٩٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٢٥،٠٠٠١٢٥،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢١،٠٦١،٠٠٠١،٠٦١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٩،٦٠٠٩،٦٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٤٤٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠١،٢٤٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١،٥٠٩،٦٠٠٢٦٩،٦٠٠١،٢٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٨،٠٠٠٨،٠٠٠مكافاءات١

٥٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٥،٠٠٢،١٠٠٣،٨٦٢،١٠٠١،١٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٨٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٢

٤٣٠

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١٨،٤٠٠-١٧،٦٠٠٣٦،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

١٨،٤٠٠-٦١٧،٦٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٨،٤٠٠-١٤١٧،٦٠٠٣٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٨٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٢

٤٣٠

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٢٠،٥٠٠٢٢٠،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢٢٠،٥٠٠٢٢٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١،٣٥٠١،٣٥٠دراسات١

٥١،٣٥٠١،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٥،٠٠٠٥،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٨،٠٠٠٨،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢٣٤،٨٥٠٢٣٤،٨٥٠مجموع البند  رقم  

٤٣٠٦،٩٩٢،٤٠٠٥،٢١٢،٩٤٠١،٧٧٩،٤٦٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٨٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣٧،٠٠٠٣٧،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٣٧،٠٠٠٣٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٨٧،٠٠٠٨٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٨٧،٠٠٠٨٧،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٨٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٢

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٣،٣٤٥،٠٠٠٣،٣٤٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٣،٣٤٥،٠٠٠٣،٣٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣،٣٤٥،٠٠٠٣،٣٤٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٣،٣٤٥،٠٠٠٣،٣٤٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢١٠،٤٢٤،٤٠٠٥،٢٩٩،٩٤٠٥،١٢٤،٤٦٠مجموع الفصل رقم  

٥٨٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٣

٦٣١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة لالستثمار

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٥٥،٣٩٠١١،٠٧٨٤٤،٣١٢قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٠٠٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٥٨،٣٩٠١٤،٠٧٨٤٤،٣١٢مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٢٦،٠٠٠٥،٣٠٠١٢٠،٧٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٢،٥٢٤٦،٣٠٠٦،٢٢٤محروقات وزيوت للتدفئة٥

٥،٠٠٠٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٤٣،٥٢٤١٦،٦٠٠١٢٦،٩٢٤مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠١٥،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٣٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
١٠،٨٠٠١،٠٠٠٩،٨٠٠مواد مخبرية٢

٤١٠،٨٠٠١،٠٠٠٩،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٣،٠٠٠١،٨٠٠١،٢٠٠مبيدات١

٥٣،٠٠٠١،٨٠٠١،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٧٦،٥٠٠٧٦،٥٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢،٠٠٠٢،٠٠٠

٧١٨١،٥٠٠١٨١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٤٣٢،٢١٤٢٣٤،٩٧٨١٩٧،٢٣٦مجموع البند  رقم  

٥٨٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٣

٦٣١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة لالستثمار

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٠،٠٠٠١٣،٠٠٠٧،٠٠٠

٢٢٠،٠٠٠١٣،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٤،٥٠٠٤،٥٠٠بريد١

٣٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٠،٠٠٠٩،٠٠٠١،٠٠٠اعالنات١

٦٣،٠٠٠١٠،٠٠٠٥٣،٠٠٠مطبوعات٢

١،٨٠٠١،٨٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٧٤،٨٠٠٢٠،٨٠٠٥٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٨،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠تامين١

٥١٨،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٧٥،٠٠٠١١٦،٠٠٠٥٩،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٢٠٠،٠٠٠١٤١،٠٠٠٥٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣١٧،٣٠٠١٨٨،٣٠٠١٢٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٩٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٣

٦٣١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة لالستثمار

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١،٤٠٨،٢٨٥١،٣٩٩،٠٠٠٩،٢٨٥رواتب الموظفين الدائمين٢

١١،٤٠٨،٢٨٥١،٣٩٩،٠٠٠٩،٢٨٥مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٨٧،٠٠٠٢٨٣،٠٠٠٤،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٢،٠٠٠-١٤٦،٠٠٠١٥٨،٠٠٠اجور االجراء٢

٨،٠٠٠-٢٤٣٣،٠٠٠٤٤١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٩،٦٠٠٩،٦٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٠٣٢،٠٠٠١٢٥،٠٠٠٩٠٧،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣١،٠٤١،٦٠٠١٣٤،٦٠٠٩٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مكافاءات١

٥٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢،٩٠٧،٨٨٥١،٩٩٩،٦٠٠٩٠٨،٢٨٥مجموع البند  رقم  

٥٩١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٣

٦٣١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة لالستثمار

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٩٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢،٥٠٠٢،٠٠٠٥٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٢،٥٠٠٢،٠٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٦٢،٥٠٠٦٢،٠٠٠٥٠٠مجموع البند  رقم  

٦٣١٣،٧٣٧،٨٩٩٢،٥٠٢،٨٧٨١،٢٣٥،٠٢١مجموع الوظيفة رقم  

٥٩٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٣

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة لالستثمار

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢٢،٠٠٠٢٢،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٢٢،٠٠٠٢٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٩٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
١،٨٤١،٢٨٥١،٨٤١،٢٨٥تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١،٨٤١،٢٨٥١،٨٤١،٢٨٥مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،٨٤١،٢٨٥١،٨٤١،٢٨٥مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،٨٤١،٢٨٥١،٨٤١،٢٨٥مجموع الوظيفة رقم 

٣٥،٦٢١،١٨٤٢،٥٤٤،٨٧٨٣،٠٧٦،٣٠٦مجموع الفصل رقم  

٥٩٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٤

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٣،٥٠٠٣،٥٠٠تعويضات عائلية١

٣٣،٥٠٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٤،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٧،٥٠٠٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٧،٥٠٠٧،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٩٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٤

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٥٨٨،٠٠٠٥٨٨،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٥٨٨،٠٠٠٥٨٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥٨٨،٠٠٠٥٨٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٥٨٨،٠٠٠٥٨٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٩٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٤

٤٣٢١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٩٠،٠٠٠١٨،٠٠٠٧٢،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠٦٧٥٣٢٥لوازم مكتبية اخرى٩

١٩٥،٠٠٠٢٠،٦٧٥٧٤،٣٢٥مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٨٠،٠٠٠١٣،٥٠٠١٦٦،٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١،٠٠٠٩٠٠١٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٨١،٠٠٠١٤،٤٠٠١٦٦،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٢٥٠-٢٠،٠٠٠٢٠،٢٥٠محروقات سائلة١

٢٥٠-٣٢٠،٠٠٠٢٠،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١،٤٤٠١،٤٤٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٠،٨٠٠١٠،٨٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٢،٤٠٠٣٢،٤٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٦،٠٠٠٥،٠٤٠٩٦٠

٧٥٠،٦٤٠٤٩،٦٨٠٩٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٣٤٦،٦٤٠١٠٥،٠٠٥٢٤١،٦٣٥مجموع البند  رقم  

٥٩٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٤

٤٣٢١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٩٥،٠٠٠٢٩٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٢٩٥،٠٠٠٢٩٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٣،٠٠٠١٤،٩٥٠٨،٠٥٠

٢٢٣،٠٠٠١٤،٩٥٠٨،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣،٠٠٠١،٣٥٠١،٦٥٠بريد١

٣٣،٠٠٠١،٣٥٠١،٦٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٣،٦٠٠٢،٦٠٠١،٠٠٠اعالنات١

٨١،٠٠٠٣٥،٠٠٠٤٦،٠٠٠مطبوعات٢

٩٠٠٩٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٨٥،٥٠٠٣٨،٥٠٠٤٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٦،٠٠٠٥،٤٠٠٦٠٠تامين١

٥٦،٠٠٠٥،٤٠٠٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٧،٢٠٠٧،٢٠٠بدالت اتعاب٢

٤١،٠٠٠٣٧،٢٩٦٣،٧٠٤نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٤٨،٢٠٠٤٤،٤٩٦٣،٧٠٤مجموع الفقرة  رقم  

١٢٤٦٠،٧٠٠٣٩٩،٦٩٦٦١،٠٠٤مجموع البند  رقم  

٥٩٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٤

٤٣٢١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٤٢٠،٠٠٠٤٢٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤٢٠،٠٠٠٤٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٢،٠٠٠-١٦٨،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٢،٠٠٠-٢١٦٨،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٥،٦٠٠٥،٦٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢٤٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٢١٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٢٤٥،٦٠٠٣٥،٦٠٠٢١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٥،٠٠٠٥،٠٠٠مكافاءات١

٥٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٨٣٨،٦٠٠٦٦٠،٦٠٠١٧٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٠٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٤

٤٣٢١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٥،٠٠٠،٠٠٠٨،١٠٠،٠٠٠٦،٩٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مساھمة لمنشآت النفط في طرابلس 
والزھراني العادة بناء الخزانات

١١٥،٠٠٠،٠٠٠٨،١٠٠،٠٠٠٦،٩٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٥،٠٠٠،٠٠٠٨،١٠٠،٠٠٠٦،٩٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٠١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٤

٤٣٢١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣،٠٠٠٢،٧٠٠٣٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٣،٠٠٠٢،٧٠٠٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٦٣٠٦٣٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢،٥٢٠٢،٥٢٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٣،١٥٠٣،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٦،١٥٠٥،٨٥٠٣٠٠مجموع البند  رقم  

٤٣٢١١٦،٦٥٢،٠٩٠٩،٢٧١،١٥١٧،٣٨٠،٩٣٩مجموع الوظيفة رقم 

٤١٧،٢٤٧،٥٩٠٩،٢٧٨،٦٥١٧،٩٦٨،٩٣٩مجموع الفصل رقم  

٦٠٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٨
٢٠٦
٤٣٢١

الجزء االول
وزارة الطاقة والمياه

ھيئة ادارة قطاع البترول - المديرية العامة للنفط

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢،٢٤٧،٠٠٠٢،٢٤٧،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٥،٣٢٤،٢١٦٥،٣٢٤،٢١٦مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٧،٥٧١،٢١٦٧،٥٧١،٢١٦مجموع الفقرة  رقم  

١٤٧،٥٧١،٢١٦٧،٥٧١،٢١٦مجموع البند  رقم  

٤٣٢١٧،٥٧١،٢١٦٧،٥٧١،٢١٦مجموع الوظيفة رقم 

٢٠٦٧،٥٧١،٢١٦٧،٥٧١،٢١٦مجموع الفصل رقم  

١٨٤٠،٨٦٤،٣٩٠٢٤،٦٩٤،٦٨٥١٦،١٦٩،٧٠٥مجموع الباب  رقم  

٦٠٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٩
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة السياحة

المديرية العامة للشؤون السياحية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٦٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٦٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

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

٧٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٠٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٩
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة السياحة

المديرية العامة للشؤون السياحية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٥،٤٢٦،٠٠٠٥،٤٢٦،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٥،٤٢٦،٠٠٠٥،٤٢٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥،٤٢٦،٠٠٠٥،٤٢٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٥،٤٢٦،٠٠٠٥،٤٢٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٠٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٩
١

٤٧٣١

الجزء االول
وزارة السياحة

المديرية العامة للشؤون السياحية

ادارة وتنمية القطاع

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٨٠،٠٠٠١٨،٠٠٠١٦٢،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٥،٠٠٠٣،٠٠٠٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠٤٤٥٥٥٥لوازم مكتبية اخرى٩

١١٨٦،٠٠٠٢١،٤٤٥١٦٤،٥٥٥مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣،٠٠٠٣،٠٠٠مالبس١

١٨،٠٠٠١،٥٠٠١٦،٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٠،٠٠٠٥،٠٠٠٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٣١،٠٠٠٩،٥٠٠٢١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٤٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠١٨،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٤٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٢،٥٠٠١،٥٠٠١،٠٠٠مبيدات١

٥٢،٥٠٠١،٥٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٦٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٩٨،٠٠٠٩٨،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٦،٠٠٠٦،٠٠٠

٧١٧٩،٠٠٠١٧٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٤٣٨،٥٠٠٢٣٣،٤٤٥٢٠٥،٠٥٥مجموع البند  رقم  

٦٠٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٩
١

٤٧٣١

الجزء االول
وزارة السياحة

المديرية العامة للشؤون السياحية

ادارة وتنمية القطاع

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٢،٠٠٠٢٢،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٢٢،٠٠٠٢٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٥٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠

٢٥٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٥،٠٠٠٣،٤٠٠١،٦٠٠بريد١

٣٥،٠٠٠٣،٤٠٠١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٦،٠٠٠٤،٠٠٠٢،٠٠٠اعالنات١

٩٣،٦٠٠٧،٥٠٠٨٦،١٠٠مطبوعات٢

٩،٠٠٠٩،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢،٢٠٠،٠٠٠٢،٢٠٠،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٣،٨٢٠،٠٠٠٣،٨٢٠،٠٠٠عالقات عامة اخرى٩

٣،٠٠٠،٠٠٠ـ  نفقات دعاية 

ـ  برامج اعالمية ودراسات وابحاث سياحية 
ومنشورات

٤٥٠،٠٠٠

٢٧٠،٠٠٠ـ النشاطات والحفالت ومكافات تشجيعية 

١٠٠،٠٠٠ـ  تاھيل االدالء السياحين والموظفين 

٤٦،١٢٨،٦٠٠٦،٠٤٠،٥٠٠٨٨،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٧،٥٠٠٥،٠٠٠٢،٥٠٠تامين١

٥٧،٥٠٠٥،٠٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٧،٥٠٠٥،٠٠٠٢،٥٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٧،٥٠٠٥،٠٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٨٠،٠٠٠٥٠،٤٠٠٢٩،٦٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٦٠٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٩
١

٤٧٣١

الجزء االول
وزارة السياحة

المديرية العامة للشؤون السياحية

ادارة وتنمية القطاع

٩١١٠،٠٠٠٨٠،٤٠٠٢٩،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٦،٣٣٠،٦٠٠٦،١٨١،٣٠٠١٤٩،٣٠٠مجموع البند  رقم  

٦٠٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٩
١

٤٧٣١

الجزء االول
وزارة السياحة

المديرية العامة للشؤون السياحية

ادارة وتنمية القطاع

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٤،٦٣٧،٠٠٠٤،٦٠٦،٠٠٠٣١،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤،٧٤٠،٥٠٠٤،٧٠٩،٥٠٠٣١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٥٧،٠٠٠-٦٢٨،٠٠٠٦٨٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٦١،٠٠٠١٦١،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٥٧،٠٠٠-٢٨٢٥،٠٠٠٨٨٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٣،٢٠٠،٠٠٠٤١٠،٠٠٠٢،٧٩٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٣،٢١٨،٠٠٠٤٢٨،٠٠٠٢،٧٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٤١،٧٦٠٤١،٧٦٠مكافاءات١

٥٤١،٧٦٠٤١،٧٦٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٨،٨٢٥،٢٦٠٦،٠٦١،٢٦٠٢،٧٦٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٠٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٩
١

٤٧٣١

الجزء االول
وزارة السياحة

المديرية العامة للشؤون السياحية

ادارة وتنمية القطاع

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٩
١

٤٧٣١

الجزء االول
وزارة السياحة

المديرية العامة للشؤون السياحية

ادارة وتنمية القطاع

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٧٩٨،٠٠٠٧٩٨،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠نقل وانتقال في الخارج٢

٣٨٥٢،٠٠٠٨٥٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٦٠٧،٥٠٠٦٠٧،٥٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٢٣٦،٠٠٠٢٣٦،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤٨٤٣،٥٠٠٨٤٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢٦،٠٠٠٢٦،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٥،٠٠٠٧،٠٠٠٨،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٤١،٠٠٠٣٣،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١،٧٣٦،٥٠٠١،٧٢٨،٥٠٠٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧٣١١٧،٤٨٠،٨٦٠١٤،٣٥٤،٥٠٥٣،١٢٦،٣٥٥مجموع الوظيفة رقم 

٦١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
١٩
١

٤٧٣٢

الجزء االول
وزارة السياحة

المديرية العامة للشؤون السياحية

المكاتب السياحية والحمالت االعالنية

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٢٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧٣٢٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٢٣،٣٥٦،٨٦٠١٤،٨٠٤،٥٠٥٨،٥٥٢،٣٥٥مجموع الفصل رقم  

١٩٢٣،٣٥٦،٨٦٠١٤،٨٠٤،٥٠٥٨،٥٥٢،٣٥٥مجموع الباب  رقم  

٦١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢

٨٤١

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

اللوازم، االدارة والتنظيم

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٩٤،٤٠٠١٩،٤٤٠١٧٤،٩٦٠قرطاسية للمكاتب١

٢٤٣،٠٠٠٢٤٣،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٥٠٠١،٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٤٣٨،٩٠٠٢٦٣،٩٤٠١٧٤،٩٦٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٦٣٠،٠٠٠٣١،٥٠٠٥٩٨،٥٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٧،٥٠٠٥،٤٠٠٢،١٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

٢،٧٠٠٢،٧٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٦٤٠،٢٠٠٣٩،٦٠٠٦٠٠،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣٥،٠٠٠١٨،٩٠٠١٦،١٠٠محروقات سائلة١

٣٣٥،٠٠٠١٨،٩٠٠١٦،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٦٧،٥٠٠٦٧،٥٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٣،٦٠٠-٩،٠٠٠١٢،٦٠٠

٣،٦٠٠-٧١٤٨،٥٠٠١٥٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١،٢٦٢،٦٠٠٤٧٤،٥٤٠٧٨٨،٠٦٠مجموع البند  رقم  

٦١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢

٨٤١

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

اللوازم، االدارة والتنظيم

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٦٠٣،٠٠٠٦٠٣،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٦٠٣،٠٠٠٦٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٤٥،٠٠٠٢٩،٩٠٠١٥،١٠٠

٢٤٥،٠٠٠٢٩،٩٠٠١٥،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٠،٢٥٠٢٠،٢٥٠بريد١

٣٢٠،٢٥٠٢٠،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٧،٠٠٠٥،٠٠٠٢،٠٠٠اعالنات١

٢،٢٥٠،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠٢،٠٢٥،٠٠٠مطبوعات٢

٧،٠٠٠٥،٦٢٥١،٣٧٥اعياد وتمثيل٣

٣٣٧،٥٠٠٣٣٧،٥٠٠معارض ومھرجانات٤

ـ  بما فيھا مھرجانات فنية وسينمائية 
ومسرحية وبيناالت

٧٩،٢٠٠٧٩،٢٠٠عالقات عامة اخرى٩

٤٢،٦٨٠،٧٠٠٦٥٢،٣٢٥٢،٠٢٨،٣٧٥مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٧،٠٠٠٦،٥٠٠٥٠٠تامين١

٥٧،٠٠٠٦،٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٧٥٠-٨،٠٠٠٨،٧٥٠استئجار سيارات واليات١

٧٥٠-٦٨،٠٠٠٨،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٣،٦٠٠-٩٠،٠٠٠٩٣،٦٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٣،٦٠٠-٩١٣٠،٠٠٠١٣٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣،٤٩٣،٩٥٠١،٤٥٤،٣٢٥٢،٠٣٩،٦٢٥مجموع البند  رقم  

٦١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢

٨٤١

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

اللوازم، االدارة والتنظيم

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٣٠٢،٦٠٠٣٠٢،٦٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٤٠٦،١٠٠٤٠٦،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١،٤٣٦،٠٠٠١،٤٣٦،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٣،٦٩٣١٣،٦٩٣اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢١،٤٨٥،٦٩٣١،٤٨٥،٦٩٣مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٥،٤٠٠٥،٤٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٠٢٠،٠٠٠١٢٧،٥٠٠٨٩٢،٥٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١،٠٣٧،٤٠٠١٤٤،٩٠٠٨٩٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
١٢،٨٠٠١٢،٨٠٠مكافاءات١

٥١٢،٨٠٠١٢،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢،٩٤١،٩٩٣٢،٠٤٩،٤٩٣٨٩٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٦١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢

٨٤١

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

اللوازم، االدارة والتنظيم

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١٥،٠٠٠٥،٠٠٠١٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١٥،٠٠٠٥،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٥،٠٠٠٥،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢

٨٤١

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

اللوازم، االدارة والتنظيم

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٣،٠٠٠٢،٧٠٠٣٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٣،٠٠٠٢،٧٠٠٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤،٥٠٠٤،٤١٠٩٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠شراء قطع فنية٢

(بما فيھا الترميم، لوحات،افالم سينمائية)

١٢،٠٠٠١٠،٠٠٠٢،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١١٦،٥٠٠١١٤،٤١٠٢،٠٩٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١١٩،٥٠٠١١٧،١١٠٢،٣٩٠مجموع البند  رقم  

٨٤١٧،٨٣٣،٠٤٣٤،١٠٠،٤٦٨٣،٧٣٢،٥٧٥مجموع الوظيفة رقم  

٦١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢

٨٤٢

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
١،٢٧٥،٠٠٠١،٠٧٠،٠٠٠٢٠٥،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٣٠،٠٠٠ـ  البيت اللبناني في باريس 

٤٥٠،٠٠٠ـ  اللجنة الوطنية لألنيسكو 

ـ  كالك لجنة مراكز المطالعة العامة والتنشيط 
الثقافي

٣٥٠،٠٠٠

١٢٠،٠٠٠مساھمة في صندوق التعاضد الموحد  ـ

٢٢٥،٠٠٠ـ  مركز خان العسكر األثري 

ـ  نفقات تشغيل وصيانة مكتب األونيسكو 
اإلقليمي في بيروت

١٠٠،٠٠٠

٢١،٢٧٥،٠٠٠١،٠٧٠،٠٠٠٢٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٢٧٥،٠٠٠١،٠٧٠،٠٠٠٢٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤٢١،٢٧٥،٠٠٠١،٠٧٠،٠٠٠٢٠٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢

٨٦٠

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

بحوث وتنمية خاصة بالطوائف،الثقافة والترفيه

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠عطاءات الى جھات خاصة٢

٤٠٠،٠٠٠ـ المركز الدولي لعلوم االنسان 

٢٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٦٠٤٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥،٠٠٠٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٣٧،٠٠٠٣٧،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٣٧،٠٠٠٣٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١،٧٥٢،٢٩٣١،٧٥٢،٢٩٣تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١،٧٥٢،٢٩٣١،٧٥٢،٢٩٣مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،٧٥٢،٢٩٣١،٧٥٢،٢٩٣مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،٧٥٢،٢٩٣١،٧٥٢،٢٩٣مجموع الوظيفة رقم 

٢١١،٣٠٢،٣٣٦٥،٦١٢،٤٦٨٥،٦٨٩،٨٦٨مجموع الفصل رقم  

٦٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٣

٨٤٢

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٣٥،٠٠٠١٨،٠٠٠١١٧،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٠٠٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

١،٠٠٠٥٠٠٥٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٣٨،٠٠٠٢٠،٥٠٠١١٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٢،٠٠٠٢،٠٠٠مالبس١

١،٤٤٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠١،٣٢٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢٠،٠٠٠١٥،٠٠٠٥،٠٠٠محروقات وزيوت للتدفئة٥

١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١،٤٧٧،٠٠٠١٥٢،٠٠٠١،٣٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٣٠،٠٠٠٢٧،٠٠٠٣،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٣٠،٠٠٠٢٧،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
١٦،٢٠٠٣،٠٠٠١٣،٢٠٠مواد مخبرية٢

٤١٦،٢٠٠٣،٠٠٠١٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٩،٠٠٠٩،٠٠٠مبيدات١

٥٩،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٤٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠

٧٣٦٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم متخصصة٨
١٦،٢٠٠٣،٠٠٠١٣،٢٠٠لوازم متخصصة١

٨١٦،٢٠٠٣،٠٠٠١٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٦٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٣

٨٤٢

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

١١٢،٠٤٦،٤٠٠٥٧٤،٥٠٠١،٤٧١،٩٠٠مجموع البند  رقم  

٦٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٣

٨٤٢

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

خدمات استھالكية ١٢

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٥٠،٠٠٠٣٢،٥٠٠١٧،٥٠٠

٢٥٠،٠٠٠٣٢،٥٠٠١٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠بريد١

٣١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٦٠٠١،٦٠٠اعالنات١

٣٦٩،٠٠٠٣٦،٩٠٠٣٣٢،١٠٠مطبوعات٢

٩٠٠٩٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٣٧١،٥٠٠٣٩،٤٠٠٣٣٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٥،٠٠٠٣،٠٠٠٢،٠٠٠تامين١

٥٥،٠٠٠٣،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٦،٠٠٠٦،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٦٥،٠٠٠٦٥،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩٧١،٠٠٠٧١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٥١٢،٥٠٠١٦٠،٩٠٠٣٥١،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٦٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٣

٨٤٢

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
٢٥،٠٠٠-٤٥٠،٠٠٠٤٧٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٥،٠٠٠-١٤٥٠،٠٠٠٤٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١،٤٥٠،٠٠٠١،٤٥٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٥،١٠٠،٠٠٠٥،١٠٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٢٦،٥٥٠،٠٠٠٦،٥٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٩،٠٠٠٩،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٧،٨٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠٦،٨٠٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٧،٨٢٢،٠٠٠١،٠٢٢،٠٠٠٦،٨٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مكافاءات١

٥٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣١٤،٨٥٢،٠٠٠٨،٠٧٧،٠٠٠٦،٧٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٣

٨٤٢

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

التحويالت ١٤

االشتراكات٦
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٣

٨٤٢

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢٠،٠٠٠١٢،٠٠٠٨،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢٠،٠٠٠١٢،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٤،٠٠٠٢،٠٠٠٢،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٢،٠٠٠١٨،٠٠٠٤،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٢٦،٠٠٠٢٠،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٤٦،٠٠٠٣٢،٠٠٠١٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤٢١٧،٤٦٦،٩٠٠٨،٨٥٤،٤٠٠٨،٦١٢،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٣

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٨،٠٠٠٨،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٤٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٤٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٤٠٨،٠٠٠٣٠٨،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٤٠٨،٠٠٠٣٠٨،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٣

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٧،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٧،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٧،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٧،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٢٤،٨٧٤،٩٠٠٩،١٦٢،٤٠٠١٥،٧١٢،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢٣١
٨٤٢

الجزء االول
وزارة الثقافة

المعھد الوطني العالي للموسيقى - المديرية العامة للثقافة

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢١،٩٨٤،٠٠٠٢١،٨٦١،٠٠٠١٢٣،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٢٣،٠٠٠-٣٨٣،٦٩٠٥٠٦،٦٩٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٢٢،٣٦٧،٦٩٠٢٢،٣٦٧،٦٩٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢٢،٣٦٧،٦٩٠٢٢،٣٦٧،٦٩٠مجموع البند  رقم  

٨٤٢٢٢،٣٦٧،٦٩٠٢٢،٣٦٧،٦٩٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣١٢٢،٣٦٧،٦٩٠٢٢،٣٦٧،٦٩٠مجموع الفصل رقم  

٦٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢٤٠
٨٤٢

الجزء االول
وزارة الثقافة

الھيئة العامة للمتاحف - المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٣٨،٠٠٠١٣٨،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

٨،١٠٠٨،١٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١١٤٦،١٠٠١٤٦،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٤٦،١٠٠١٤٦،١٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤٢١٤٦،١٠٠١٤٦،١٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٤٠١٤٦،١٠٠١٤٦،١٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٠
٢٤١
٨٤٢

الجزء االول
وزارة الثقافة

المكتبة الوطنية - المديرية العامة للثقافة

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٨٣٥،٠٠٠٨٣٥،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١٢١،٠٠٠١٢١،٠٠٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٩٥٦،٠٠٠٩٥٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٩٥٦،٠٠٠٩٥٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤٢٩٥٦،٠٠٠٩٥٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٤١٩٥٦،٠٠٠٩٥٦،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٠٥٩،٦٤٧،٠٢٦٣٨،٢٤٤،٦٥٨٢١،٤٠٢،٣٦٨مجموع الباب  رقم  

٦٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢١
١

٥٦١

الجزء االول
وزارة البيئة

المديرية العامة للبيئة

االدارة، التنظيم والتنفيذ

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٨٠،٠٠٠١٥،٠٠٠١٦٥،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٩٢،٠٠٠٢٦،٠٠٠١٦٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٧،٥٠٠٢،٠٢٥٥،٤٧٥مالبس١

٥،٠٠٠٥،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٢،٥٠٠٢،٠٢٥١٠،٤٧٥مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٦٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠١٥،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٦٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٤،٠٠٠٢،٢٩٥١،٧٠٥مبيدات١

٥٤،٠٠٠٢،٢٩٥١،٧٠٥مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣،٠٠٠٣،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٢٨،٠٠٠-٧٢،٠٠٠١٠٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢٠٠،٠٠٠٥٨،٥٠٠١٤١،٥٠٠

٧٢٩٥،٠٠٠١٨١،٥٠٠١١٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٥٦٣،٥٠٠٢٥٦،٨٢٠٣٠٦،٦٨٠مجموع البند  رقم  

٦٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢١
١

٥٦١

الجزء االول
وزارة البيئة

المديرية العامة للبيئة

االدارة، التنظيم والتنفيذ

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٨١٥،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٨١٥،٠٠٠٨٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٥٠،٠٠٠٢١،٩٣٧٢٨،٠٦٣

٢٥٠،٠٠٠٢١،٩٣٧٢٨،٠٦٣مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢٠،٠٠٠١٥،٠٠٠٥،٠٠٠بريد١

٣٢٠،٠٠٠١٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٢٠،٠٠٠-١٥٠،٠٠٠١٧٠،٠٠٠اعالنات١

٢،٢٥٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠٢،١٥٠،٠٠٠مطبوعات٢

٤،٥٠٠٤،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٢،٤٠٤،٥٠٠٢٧٤،٥٠٠٢،١٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٣٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تامين١

٥٣٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٥،٠٠٠-٢٥،٠٠٠٣٠،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٠٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٢٥،٠٠٠١٠٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٣،٤٤٤،٥٠٠١،٢٣١،٤٣٧٢،٢١٣،٠٦٣مجموع البند  رقم  

٦٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢١
١

٥٦١

الجزء االول
وزارة البيئة

المديرية العامة للبيئة

االدارة، التنظيم والتنفيذ

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١٥٠،٠٠٠-٢،٨٥٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٥٠،٠٠٠-١٢،٩٥٣،٥٠٠٣،١٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٥٠،٠٠٠-٤٥٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٥٠،٠٠٠-٢٦٠٦،٠٠٠٦٥٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٧،٥٠٠٧،٥٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٤٤٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠١،٢٦٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٢٠،٠٠٠١٢،٠٠٠٨،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١،٤٦٧،٥٠٠١٩٩،٥٠٠١،٢٦٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠مكافاءات١

٥٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٥،٠٥١،٠٠٠٣،٩٨٣،٠٠٠١،٠٦٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢١
١

٥٦١

الجزء االول
وزارة البيئة

المديرية العامة للبيئة

االدارة، التنظيم والتنفيذ

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
١،٢٠٠،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٢١،٢٠٠،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

المساعدات داخل القطاع العام٣
٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠مساعدات لمؤسسات عامة٣

LCPC ـ

مساعدة الصناعيين الزالة التلوث من 
التكنولوجيا

٣٧٢،٠٠٠٧٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
١١٠،٠٠٠١١٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١١٠،٠٠٠١١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٣٨٢،٠٠٠١١٠،٠٠٠١،٢٧٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢١
١

٥٦١

الجزء االول
وزارة البيئة

المديرية العامة للبيئة

االدارة، التنظيم والتنفيذ

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٤،٥٠٠٤،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠دراسات١

٥١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٣،٠٠٠٢،٠٠٠١،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٣٥،٠٠٠٥،٠٠٠٣٠،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٣٨،٠٠٠٧،٠٠٠٣١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٥٧،٥٠٠٢٦،٥٠٠٣١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٦١١٠،٤٩٨،٥٠٠٥،٦٠٧،٧٥٧٤،٨٩٠،٧٤٣مجموع الوظيفة رقم  

٦٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢١
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة البيئة

المديرية العامة للبيئة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٥،٠٠٠-٢٥،٠٠٠٣٠،٠٠٠تعويضات عائلية١

٥،٠٠٠-٣٢٥،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٥،٠٠٠-٢٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٥،٠٠٠-٧٢٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠،٠٠٠-١٥٤٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠،٠٠٠-١٠٤١٤٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢١
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة البيئة

المديرية العامة للبيئة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٣،٤٢٠،٠٠٠٣،٤٢٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٣،٤٢٠،٠٠٠٣،٤٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣،٤٢٠،٠٠٠٣،٤٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٣،٤٢٠،٠٠٠٣،٤٢٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١١٣،٩٦٣،٥٠٠٥،٦٦٢،٧٥٧٨،٣٠٠،٧٤٣مجموع الفصل رقم  

٢١١٣،٩٦٣،٥٠٠٥،٦٦٢،٧٥٧٨،٣٠٠،٧٤٣مجموع الباب  رقم  

٦٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٢
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة المھجرين
الجھاز التنفيذي

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
١٠،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠١١٠،٠٠٠تعويضات عائلية٢

١٠،٠٠٠-٧١٠٠،٠٠٠١١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠،٠٠٠-١٥١٠٠،٠٠٠١١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠،٠٠٠-١٠٤١١٠٠،٠٠٠١١٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٢
١

١٠٧٢

الجزء االول
وزارة المھجرين
الجھاز التنفيذي

المھجرين

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٥٠،٠٠٠١٥،٠٠٠١٣٥،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

٣،٠٠٠٣،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠٢،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١١٥٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠١٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٨١٦٨١٦مبيدات١

٥٨١٦٨١٦مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٥،٠٠٠٥،٠٠٠

٧٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٢٧٠،٨١٦١٣٥،٨١٦١٣٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٢
١

١٠٧٢

الجزء االول
وزارة المھجرين
الجھاز التنفيذي

المھجرين

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٦٩٣،٠٠٠٦٧٦،٠٠٠١٧،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١٧٣٣،٠٠٠٧١٦،٠٠٠١٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٢،٠٠٠١٣،٠٠٠٩،٠٠٠

٢٢٢،٠٠٠١٣،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٣،٠٠٠٣،٠٠٠بريد١

٣٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠اعالنات١

٥٠،٠٠٠٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مطبوعات٢

١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٧٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٥،٠٠٠٨،٠٠٠٧،٠٠٠تامين١

٥١٥،٠٠٠٨،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٥،٠٠٠٥،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

٤٦،٠٠٠٤٢،٠٠٠٤،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٠١،٠٠٠٩٧،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٩٤٩،٠٠٠٨٦٧،٠٠٠٨٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٢
١

١٠٧٢

الجزء االول
وزارة المھجرين
الجھاز التنفيذي

المھجرين

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٣٨٨،٢٣٨-٣،٥٩٢،٧٦٢٣،٩٨١،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٣٨٨،٢٣٨-٢٣،٦٢٨،٧٦٢٤،٠١٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٦٤٦،٥٦٠٢٢٢،٠٠٠١،٤٢٤،٥٦٠تعويض نقل مؤقت٣

٣١،٦٦١،٥٦٠٢٣٧،٠٠٠١،٤٢٤،٥٦٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢٨،٧٥٠٢٨،٧٥٠مكافاءات١

٥٢٨،٧٥٠٢٨،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٥،٤٢٢،٥٧٢٤،٣٨٦،٢٥٠١،٠٣٦،٣٢٢مجموع البند  رقم  

٦٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٢
١

١٠٧٢

الجزء االول
وزارة المھجرين
الجھاز التنفيذي

المھجرين

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٢،٠٠٠٢،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠دراسات١

٥١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٠٠٠١،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٢٩،٠٠٠٢٩،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٦٢،٠٠٠٦٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٧٢٦،٧٠٤،٣٨٨٥،٤٥١،٠٦٦١،٢٥٣،٣٢٢مجموع الوظيفة رقم 

٦٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٢
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة المھجرين
الجھاز التنفيذي

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٣،٥٩٢،٧٦٢٣،٥٩٢،٧٦٢تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٣،٥٩٢،٧٦٢٣،٥٩٢،٧٦٢مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣،٥٩٢،٧٦٢٣،٥٩٢،٧٦٢مجموع البند  رقم  

١٠٩١٣،٥٩٢،٧٦٢٣،٥٩٢،٧٦٢مجموع الوظيفة رقم 

١١٠،٣٩٧،١٥٠٥،٥٦١،٠٦٦٤،٨٣٦،٠٨٤مجموع الفصل رقم  

٢٢١٠،٣٩٧،١٥٠٥،٥٦١،٠٦٦٤،٨٣٦،٠٨٤مجموع الباب  رقم  

٦٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٣
١

٨٣١

الجزء االول
وزارة الشباب و الرياضة

المديرية العامة للشباب و الرياضة

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٦٣،٤١٠٧،٠٤٥٥٦،٣٦٥قرطاسية للمكاتب١

٢،٠٠٠٢،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٦٧،٤١٠١٠،٠٤٥٥٧،٣٦٥مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
١٥٣،٠٠٠١٠،٠٠٠١٤٣،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

٢،١٦٠٢،١٦٠لوازم ادارية اخرى٩

٢١٥٥،١٦٠١٢،١٦٠١٤٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٨،٠٠٠٤،٥٠٠٣،٥٠٠محروقات سائلة١

٣٨،٠٠٠٤،٥٠٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٣،٠٠٠٣،٠٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

١٤٨،٠٠٠١٤٨،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٦٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠

٧٢٢٩،٠٠٠٢٢٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٤٥٩،٥٧٠٢٥٥،٧٠٥٢٠٣،٨٦٥مجموع البند  رقم  

٦٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٣
١

٨٣١

الجزء االول
وزارة الشباب و الرياضة

المديرية العامة للشباب و الرياضة

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٢٦٣،٠٠٠٢٦٣،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠ايجارات عقارات اخرى وصيانتھا٣

١٢٧٦،٠٠٠٢٧٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠

٢٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٢،٠٢٥٢،٠٢٥بريد١

٣٢،٠٢٥٢،٠٢٥مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٤،٥٠٠٤،٥٠٠اعالنات١

١٨،٠٠٠٣،٠٠٠١٥،٠٠٠مطبوعات٢

٣،٠٠٠٣،٠٠٠اعياد وتمثيل٣

٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠عالقات عامة اخرى٩

ـ  مخيمات شبابية وكشفية وصيفيات لألوالد 
ودورات  اعداد وتدريب رياضي

٤٤٨،٠٠٠٣٣،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١،٣٥٠١،٣٥٠تامين١

٥١،٣٥٠١،٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

استئجار سيارات واليات٦
٤،٥٠٠١،٥٠٠٣،٠٠٠استئجار سيارات واليات١

٦٤،٥٠٠١،٥٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٠٨،٠٠٠١٠٨،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٢٦،٠٠٠١٢٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٤٨٠،٣٧٥٤٦٢،٣٧٥١٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٣
١

٨٣١

الجزء االول
وزارة الشباب و الرياضة

المديرية العامة للشباب و الرياضة

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

١،١٨٥،٠٠٠١،١٦٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١١،٢٨٨،٥٠٠١،٢٦٣،٥٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
١٥،٠٠٠-١٧٠،٠٠٠١٨٥،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

١٥،٠٠٠-٢٢٠٦،٠٠٠٢٢١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٣،٧٨٠٣،٧٨٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٦٠٠،٠٠٠٧٥،٠٠٠٥٢٥،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

٣٦٠٣،٧٨٠٧٨،٧٨٠٥٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٩،٦٠٠٩،٦٠٠مكافاءات١

٥٩،٦٠٠٩،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢،١٠٧،٨٨٠١،٥٧٢،٨٨٠٥٣٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٣
١

٨٣١

الجزء االول
وزارة الشباب و الرياضة

المديرية العامة للشباب و الرياضة

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٤،٢٥٠،٠٠٠٤،٢٥٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ  الجمعيات واالتحادات واللجان الرياضية 
والشبابية والكشفية ومكافآت االفراد

٢٤،٢٥٠،٠٠٠٤،٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
١٣٠،٠٠٠١٣٠،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦١٣٠،٠٠٠١٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٤،٣٨٠،٠٠٠٤،٣٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٣
١

٨٣١

الجزء االول
وزارة الشباب و الرياضة

المديرية العامة للشباب و الرياضة

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٣،٥٠٠١٣،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١٣،٥٠٠١٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

وفود ومؤتمرات٤
٩٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١

٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج٢

٤١٣٥،٠٠٠٩٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠دراسات١

٥٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
٢،٠٠٠٢،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

٥،٠٠٠٤،٠٠٠١،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩٧،٠٠٠٦،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦١٧٥،٥٠٠١٢٩،٥٠٠٤٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٣١٧،٦٠٣،٣٢٥٦،٨٠٠،٤٦٠٨٠٢،٨٦٥مجموع الوظيفة رقم  

٦٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٣
١

٨٣٢

الجزء االول
وزارة الشباب و الرياضة

المديرية العامة للشباب و الرياضة

االنشاءات الرياضية والترفيھية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٣،١٥٠،٠٠٠٣،١٥٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مشاريع مشتركة مع البلديات و اتحادات 
البلديات القامة مجمعات رياضية وشبابية

وكشفية
١٣،١٥٠،٠٠٠٣،١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣،١٥٠،٠٠٠٣،١٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٣٢٣،١٥٠،٠٠٠٣،١٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٣
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الشباب و الرياضة

المديرية العامة للشباب و الرياضة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٢٦،٠٠٠٢٦،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٢٦،٠٠٠٢٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٧،٥٠٠٧،٥٠٠تعويضات عائلية٢

٧٧،٥٠٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣٣،٥٠٠٣٣،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٣٣،٥٠٠٣٣،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٣
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الشباب و الرياضة

المديرية العامة للشباب و الرياضة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١،٣٥٥،٠٠٠١،٣٥٥،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١،٣٥٥،٠٠٠١،٣٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،٣٥٥،٠٠٠١،٣٥٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،٣٥٥،٠٠٠١،٣٥٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١١٢،١٤١،٨٢٥٩،٩٨٣،٩٦٠٢،١٥٧،٨٦٥مجموع الفصل رقم  

٦٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٣
٢٤٤
٨٣٢

الجزء االول
وزارة الشباب و الرياضة

المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية

االنشاءات الرياضية والترفيھية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١،٠٧٦،٠٠٠١،٠٧٦،٠٠٠مساھمة للرواتب واألجور١

١،٧٥٠،٠٠٠١،٧٥٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

موزعة على الشكل التالي :

٧٥٠،٠٠٠ـ  صيانة المدينة الرياضية بما فيھا التنظيفات 

٢٥٢،٠٠٠ـ  صيانة ملعب بعلبك 

٣٥٢،٠٠٠ـ  صيانة ملعب طرابلس 

٢٥٢،٠٠٠ـ  صيانة المدينة الكشفية 

١٤٤،٠٠٠ـ  صيانة القاعة المقفلة _الميناء 

١٢،٨٢٦،٠٠٠٢،٨٢٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢،٨٢٦،٠٠٠٢،٨٢٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٣٢٢،٨٢٦،٠٠٠٢،٨٢٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٤٤٢،٨٢٦،٠٠٠٢،٨٢٦،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٣١٤،٩٦٧،٨٢٥١٢،٨٠٩،٩٦٠٢،١٥٧،٨٦٥مجموع الباب  رقم  

٦٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

٤٧٤

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

االعمال الحرفية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١،١٥٠،٠٠٠٨٣٥،٠٠٠٣١٥،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مخصصات مشروع تشجيع وتطوير 
الحرف والصناعات اليدوية

٤٥٠،٠٠٠

٧٠٠،٠٠٠ـ  بيت المحترف 

١١،١٥٠،٠٠٠٨٣٥،٠٠٠٣١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،١٥٠،٠٠٠٨٣٥،٠٠٠٣١٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧٤١،١٥٠،٠٠٠٨٣٥،٠٠٠٣١٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

٧٣٣

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

خدمات االستشفاء المتخصصة

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٥٢٠،٠٠٠٥٢٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٢٧٠،٠٠٠ـ  مركز سرطان االطفال في لبنان 

٢٥٠،٠٠٠ـ  ام النور 

٢٥٢٠،٠٠٠٥٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٥٢٠،٠٠٠٥٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣٣٥٢٠،٠٠٠٥٢٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

٧٤٥

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

خدمات أخرى خاصة بالصحة العامة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١١٥،٠٠٠١١٠،٠٠٠٥،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

١١٥،٠٠٠ـ  مشروع الصحة االنجابية 

١١١٥،٠٠٠١١٠،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١١٥،٠٠٠١١٠،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٤٥١١٥،٠٠٠١١٠،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٥٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

٩٥١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

برامج تعليمية للراشدين

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١٠٢،١٣٢-١٤٧،٨٦٨٢٥٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

١٤٧،٨٦٨مخصصات البرنامج الوطني لتعليم الكبار

١٠٢،١٣٢-١١٤٧،٨٦٨٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٢،١٣٢-١٤١٤٧،٨٦٨٢٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٢،١٣٢-٩٥١١٤٧،٨٦٨٢٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٥٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠١١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

المرض

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٢٠٠،٠٠٠لجنة االدوية

١٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١١٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٥٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠١٢

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

العجز

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٢٩،٤٠٠،٠٠٠٢٩،٣٩٨،٧٠٠١،٣٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٤٠٠،٠٠٠ـ  مخصصات المركز النموذجي للمعوقين 

٢٩،٠٠٠،٠٠٠ـ  مخصصات مشروع تأمين حقوق المعوقين 

١٢٩،٤٠٠،٠٠٠٢٩،٣٩٨،٧٠٠١،٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢٩،٤٠٠،٠٠٠٢٩،٣٩٨،٧٠٠١،٣٠٠مجموع البند  رقم  

١٠١٢٢٩،٤٠٠،٠٠٠٢٩،٣٩٨،٧٠٠١،٣٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٦٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠٢١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

الحماية االجتماعية

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
٢٢٥،٠٠٠٢٢،٥٠٠٢٠٢،٥٠٠قرطاسية للمكاتب١

٤،٠٠٠٣،٠٠٠١،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٣،٠٠٠٢،٠٠٠١،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢٣٢،٠٠٠٢٧،٥٠٠٢٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٣٦٠،٠٠٠١٨،٠٠٠٣٤٢،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١،٠٠٠١،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٣٦١،٠٠٠١٩،٠٠٠٣٤٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٦٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٦٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

ادوية ومواد مخبرية٤
٦،٢٥٨،٦٠٠١،٥٦٤،٦٥٠٤،٦٩٣،٩٥٠ادوية١

٤٦،٢٥٨،٦٠٠١،٥٦٤،٦٥٠٤،٦٩٣،٩٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٤،٠٠٠٤،٠٠٠مبيدات١

٥٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٧،٢٠٠٧،٢٠٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

٥٤،٠٠٠٥٤،٠٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٢٠،٠٠٠١٥،٠٠٠٥،٠٠٠

٧١١٧،٢٠٠١١٢،٢٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١٧،٠٣٢،٨٠٠١،٧٥٧،٣٥٠٥،٢٧٥،٤٥٠مجموع البند  رقم  

٦٦١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠٢١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

الحماية االجتماعية

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٣٠٠،٠٠٠٢٣٩،٤٧٧٦٠،٥٢٣ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٣٠٠،٠٠٠٢٣٩،٤٧٧٦٠،٥٢٣مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
٢٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠

٢٢٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٦،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠بريد١

٣٦،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
١،٥٠٠١،٠٠٠٥٠٠اعالنات١

٦٣،٠٠٠٤،٠٠٠٥٩،٠٠٠مطبوعات٢

٤،٥٠٠٤،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

٤٦٩،٠٠٠٩،٥٠٠٥٩،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
١٦،٠٠٠٨،٠٠٠٨،٠٠٠تامين١

٥١٦،٠٠٠٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٨٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٩٨،٠٠٠١٠٨،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٦٠٩،٠٠٠٣٧٧،٩٧٧٢٣١،٠٢٣مجموع البند  رقم  

٦٦٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠٢١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

الحماية االجتماعية

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٢٠٠،٠٠٠-٤،٨٠٠،٠٠٠٥،٠٠٠،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

٢٠٠،٠٠٠-١٤،٩٠٣،٥٠٠٥،١٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٧٨٥،١٩٥٧٨٥،٠٠٠١٩٥رواتب المتعاقدين١

٢٤٠،٩٨٤٢٤٠،٠٠٠٩٨٤اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٢١،٠٦٢،١٧٩١،٠٦١،٠٠٠١،١٧٩مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٤،٠٠٠٤،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

٢،٨٠٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠٢،٤٤٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٠٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣٢،٩٠٩،٠٠٠٤٦٩،٠٠٠٢،٤٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٢١،٠٠٠٢١،٠٠٠مكافاءات١

٥٢١،٠٠٠٢١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٨،٨٩٥،٦٧٩٦،٦٥٤،٥٠٠٢،٢٤١،١٧٩مجموع البند  رقم  

٦٦٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠٢١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

الحماية االجتماعية

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
١٣،٥٠٠١٣،٥٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣١٣،٥٠٠١٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١،٠٠٠١،٠٠٠دراسات١

٥١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١١،٠٠٠٩،٠٠٠٢،٠٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١١،٠٠٠٩،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢٥،٥٠٠٢٢،٥٠٠٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٢١١٦،٥٦٢،٩٧٩٨،٨١٢،٣٢٧٧،٧٥٠،٦٥٢مجموع الوظيفة رقم 

٦٦٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

تقديمات عائلية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٦،٥٧٠،٠٠٠٦،٤٨٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مخصصات البرنامج الوطني الستھداف 
االسر االكثر فقرا

٦،٥٧٠،٠٠٠

١٦،٥٧٠،٠٠٠٦،٤٨٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٦،٥٧٠،٠٠٠٦،٤٨٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٦٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٨٢،٢٠٤٨٢،٢٠٤تعويضات عائلية١

٣٨٢،٢٠٤٨٢،٢٠٤مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٤٦،٨٩٦٤٦،٨٩٦تعويضات عائلية٢

٧٤٦،٨٩٦٤٦،٨٩٦مجموع الفقرة  رقم  

١٥١٢٩،١٠٠١٢٩،١٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٦،٦٩٩،١٠٠٦،٦٠٩،١٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٦٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠٤٢

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

تقديمات عينية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٣٥٠،٠٠٠٣٣٨،٠٠٠١٢،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٣٥٠،٠٠٠ـ  مشروع التغذية 

١٣٥٠،٠٠٠٣٣٨،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مساھمات لغير القطاع العام٢
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

١٠٠،٠٠٠ـ  مخصصات دعم االسرة 

٢١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٤٥٠،٠٠٠٤٣٨،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤٢٤٥٠،٠٠٠٤٣٨،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٦٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠٤٦

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

مساعدات لالطفال والشباب

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٨٥٩،٠٠٠٨٥٩،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٨٥٩،٠٠٠ـ  المجلس االعلى للطفولة 

١٨٥٩،٠٠٠٨٥٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مساھمات لغير القطاع العام٢
١٠٠،٠٠٠٨١،٠٠٠١٩،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

١٠٠،٠٠٠ـ مخيمات العمل التطوعي 

٢١٠٠،٠٠٠٨١،٠٠٠١٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٩٥٩،٠٠٠٩٤٠،٠٠٠١٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤٦٩٥٩،٠٠٠٩٤٠،٠٠٠١٩،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٦٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠٧١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

حماية اجتماعية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٦٣،٥٠٠-٢٣١،٥٠٠٢٩٥،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

١٢١،٥٠٠ـ   ـ البرنامج الوطني للوقاية من االدمان 

١١٠،٠٠٠ـ  البرنامج الوطني لمكافحة التسول 

٦٣،٥٠٠-١٢٣١،٥٠٠٢٩٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مساھمات لغير القطاع العام٢
١٤،٩٢٥،٠٠٠٩،٩٥٠،٠٠٠٤،٩٧٥،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ  مخصصات مشاريع الحماية من االنحراف 
والرعاية المتخصصة

٧،٥٠٠،٠٠٠

ـ  مخصصات مشاريع حماية االحداث 
المعرضين للخطر

٧،٤٢٥،٠٠٠

٢١٤،٩٢٥،٠٠٠٩،٩٥٠،٠٠٠٤،٩٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١٥،١٥٦،٥٠٠١٠،٢٤٥،٠٠٠٤،٩١١،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٧١١٥،١٥٦،٥٠٠١٠،٢٤٥،٠٠٠٤،٩١١،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٦٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠٨١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

بحوث وتنمية في مجال الحماية االجتماعية

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١،٠٣٦،٠٠٠١،٠٠٣،٠٠٠٣٣،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  مخصصات وحدة االعالم التنموي 
واالتصال السكاني

٣٦٦،٠٠٠

١٥٠،٠٠٠ـ  برنامج السكان والتنمية 

ـ  البرنامج الوطني للتنمية االجتماعية 
االقتصادية المحلية

٥٢٠،٠٠٠

١١،٠٣٦،٠٠٠١،٠٠٣،٠٠٠٣٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤١،٠٣٦،٠٠٠١،٠٠٣،٠٠٠٣٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٨١١،٠٣٦،٠٠٠١،٠٠٣،٠٠٠٣٣،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٧٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

حماية اجتماعية غير مصنفة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٣٩،٧٩٣،٠٠٠٣٩،١٩٣،٦٠٠٥٩٩،٤٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

٣٩،٠٠٠،٠٠٠ـ  مخصصات مراكز الخدمات االنمائية 

٣٥٠،٠٠٠ـ  مخصصات مركز التدريب االجتماعي 

٤٤٣،٠٠٠ـ  المشروع الوطني لدعم مصابي االلغام 

والقنابل العنقودية

١٣٩،٧٩٣،٠٠٠٣٩،١٩٣،٦٠٠٥٩٩،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مساھمات لغير القطاع العام٢
٢٨٠،٥٠٠،٠٠٠١٨٠،٩٩٣،٨٦٨٩٩،٥٠٦،١٣٢مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

٢٦٤،٤٠٠،٠٠٠ـ  رعاية اجتماعية 

ـ  مشاريع إجتماعية وصحية باالشتراك مع 
الجمعيات االھلية

١٦،١٠٠،٠٠٠

٢٢٨٠،٥٠٠،٠٠٠١٨٠،٩٩٣،٨٦٨٩٩،٥٠٦،١٣٢مجموع الفقرة  رقم  

١٤٣٢٠،٢٩٣،٠٠٠٢٢٠،١٨٧،٤٦٨١٠٠،١٠٥،٥٣٢مجموع البند  رقم  

٦٧١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٥،٨٢٦،١٧٩٥،٨٢٦،١٧٩تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٥،٨٢٦،١٧٩٥،٨٢٦،١٧٩مجموع الفقرة  رقم  

١٥٥،٨٢٦،١٧٩٥،٨٢٦،١٧٩مجموع البند  رقم  

١٠٩١٣٢٦،١١٩،١٧٩٢٢٠،١٨٧،٤٦٨١٠٥،٩٣١،٧١١مجموع الوظيفة رقم 

١٣٩٨،٥١٥،٦٢٦٢٧٩،٥٤٨،٥٩٥١١٨،٩٦٧،٠٣١مجموع الفصل رقم  

٦٧٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٤
٢٤٢
١٠٦١

الجزء االول
وزارة الشؤون االجتماعية
المؤسسة العامة لالسكان

مخصصات مختلفة

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
٥٠،٠٠٠،٠٠٠-٤٠،٠٠٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠،٠٠٠مساھمة إجمالية للنفقات التشغيلية٣

ـ  لدعم الفوائد على القروض  الممولة 
بالتعاون مع المؤسسة العامة لالسكان

والمصارف التجارية
٥٠،٠٠٠،٠٠٠-١٤٠،٠٠٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٠،٠٠٠،٠٠٠-١٤٤٠،٠٠٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٠،٠٠٠،٠٠٠-١٠٦١٤٠،٠٠٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٠،٠٠٠،٠٠٠-٢٤٢٤٠،٠٠٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٤٤٣٨،٥١٥،٦٢٦٣٦٩،٥٤٨،٥٩٥٦٨،٩٦٧،٠٣١مجموع الباب  رقم  

٦٧٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٥
١

١٠٤١

الجزء االول
وزارة الصناعة

المديرية العامة للصناعة

تقديمات عائلية

منافع اجتماعية ١٥

تعويضات اجتماعية٣
٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠تعويضات عائلية١

٣٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٧
٢٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠٥،٠٠٠تعويضات عائلية٢

٧٢٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٧٠،٠٠٠٦٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٤١٧٠،٠٠٠٦٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٧٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٥
١

١٠٩١

الجزء االول
وزارة الصناعة

المديرية العامة للصناعة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
٣،٤٧٦،٠٠٠٣،٤٧٦،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤٣،٤٧٦،٠٠٠٣،٤٧٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣،٤٧٦،٠٠٠٣،٤٧٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١٣،٤٧٦،٠٠٠٣،٤٧٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٧٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٥
١

٤٤٢١

الجزء االول
وزارة الصناعة

المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

مواد استھالكية ١١

لوازم مكتبية١
١٩٨،٠٠٠٢٥،٠٠٠١٧٣،٠٠٠قرطاسية للمكاتب١

١٠،٠٠٠٦،٠٠٠٤،٠٠٠كتب ومراجع وصحف٢

٢،٠٠٠٢،٠٠٠لوازم مكتبية اخرى٩

١٢١٠،٠٠٠٣٣،٠٠٠١٧٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

لوازم ادارية٢
٥٤٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٥١٠،٠٠٠محروقات وزيوت للمولدات٤

١٥،٠٠٠٦،٠٠٠٩،٠٠٠لوازم ادارية اخرى٩

٢٥٥٥،٠٠٠٣٦،٠٠٠٥١٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات تشغيل وسائل النقل٣
٨٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠محروقات سائلة١

٣٨٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مبيدات٥
٤،٥٠٠٢،٢٥٠٢،٢٥٠مبيدات١

٥٤،٥٠٠٢،٢٥٠٢،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

مياه،كھرباء،اتصاالت سلكية والسلكية ( تدفع مباشرة ويحظرإجراء مقاصة عليھا)٧
٢،١٦٠٢،١٦٠مياه (بدل مقطوعية)١

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠كھرباء (بدل مقطوعية)٢

١٢٩،٦٠٠١٢٩،٦٠٠اتصاالت سلكية والسلكية (بدل مقطوعية)٣

نفقات مياه،وكھرباء واتصاالت سلكية والسلكية٩
اخرى

٤٠،٠٠٠١٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠

٧٢٠٧،٧٦٠١٨٢،٧٦٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١١١،٠٥٧،٢٦٠٢٩٤،٠١٠٧٦٣،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٦٧٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٥
١

٤٤٢١

الجزء االول
وزارة الصناعة

المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

خدمات استھالكية ١٢

ايجارات وخدمات مشتركة١
٤٢٠،٠٠٠٤٢٠،٠٠٠ايجارات مكاتب وصيانتھا١

١٤٢٠،٠٠٠٤٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة عادية وتصليح طفيف٢
صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية١

والتجھيزات واالنشاءات
١٠٥،٠٠٠٣٤،٤٦٦٧٠،٥٣٤

٢١٠٥،٠٠٠٣٤،٤٦٦٧٠،٥٣٤مجموع الفقرة  رقم  

بريد٣
٦،٠٠٠٤،٠٥٠١،٩٥٠بريد١

٣٦،٠٠٠٤،٠٥٠١،٩٥٠مجموع الفقرة  رقم  

اعالنات مطبوعات وعالقات عامة٤
٩،٠٠٠٦،٠٠٠٣،٠٠٠اعالنات١

٢٨٨،٠٠٠٣٥،٠٠٠٢٥٣،٠٠٠مطبوعات٢

٧،٥٠٠٧،٥٠٠اعياد وتمثيل٣

١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠معارض ومھرجانات٤

٤٣٢٢،٥٠٠٦٦،٥٠٠٢٥٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تامين٥
٢٢،٠٠٠١١،٥٢٠١٠،٤٨٠تامين١

٥٢٢،٠٠٠١١،٥٢٠١٠،٤٨٠مجموع الفقرة  رقم  

خدمات استھالكية مختلفة٩
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠بدالت اتعاب٢

١٣٠،٠٠٠٩٨،٥٠٠٣١،٥٠٠نفقات خدمة وتنظيفات٣

٩١٥٥،٠٠٠١٢٣،٥٠٠٣١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢١،٠٣٠،٥٠٠٦٦٠،٠٣٦٣٧٠،٤٦٤مجموع البند  رقم  

٦٧٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٥
١

٤٤٢١

الجزء االول
وزارة الصناعة

المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

مخصصات ورواتب١
١٠٣،٥٠٠١٠٣،٥٠٠مخصصات السلطات العامة وملحقاتھا١

٢،٦٣٦،٠٠٠٢،٦٣٦،٠٠٠رواتب الموظفين الدائمين٢

١٢،٧٣٩،٥٠٠٢،٧٣٩،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

رواتب المتعاقدين واجور االجراء والمتعاملين والمستشارين٢
٢٠،٠٠٠-٦٣٠،٠٠٠٦٥٠،٠٠٠رواتب المتعاقدين١

٢١٠،٠٠٠١٩٧،٠٠٠١٣،٠٠٠اجور االجراء٢

٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠المستشارون٤

٧،٠٠٠-٢٨٧٦،٠٠٠٨٨٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تعويضات٣
٢٨،٠٠٠٢٨،٠٠٠تعويضات عن اعمال اضافية٢

١،٥٦٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠١،٣٦٠،٠٠٠تعويض نقل مؤقت٣

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تعويضات مختلفة٩

٣١،٦٨٨،٠٠٠٣٢٨،٠٠٠١،٣٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

مكافاءات٥
٣٢،٠٠٠٣٢،٠٠٠مكافاءات١

٥٣٢،٠٠٠٣٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٥،٣٣٥،٥٠٠٣،٩٨٢،٥٠٠١،٣٥٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٧٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٥
١

٤٤٢١

الجزء االول
وزارة الصناعة

المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

التحويالت ١٤

مساھمات لغير القطاع العام٢
٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مساھمات الى ھيئات ال تتوخى الربح١

ـ  مساھمة لالتحاد العربي لتنمية الصادرات 
الصناعية

٩٠،٠٠٠

٢٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

االشتراكات٦
٢،٠٠٠٢،٠٠٠اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية١

٦٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٩٢،٠٠٠٩٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٧٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٥
١

٤٤٢١

الجزء االول
وزارة الصناعة

المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

نفقات مختلفة ١٦

نقل وانتقال٣
٦٣،٠٠٠٦٣،٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١

٣٦٣،٠٠٠٦٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

دراسات٥
١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠دراسات١

٥١٨٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

نفقات شتى٩
١،٠٠٠١،٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١

١٧،٤٠٠٨،٠٠٠٩،٤٠٠نفقات شتى متنوعة٩

٩١٨،٤٠٠٩،٠٠٠٩،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٦٢٦١،٤٠٠٢٥٢،٠٠٠٩،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٤٤٢١٧،٧٧٦،٦٦٠٥،٢٨٠،٥٤٦٢،٤٩٦،١١٤مجموع الوظيفة رقم 

١١١،٣٢٢،٦٦٠٥،٣٤٥،٥٤٦٥،٩٧٧،١١٤مجموع الفصل رقم  

٦٨٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٥
٢٣٣
٤٤٢١

الجزء االول
وزارة الصناعة

مؤسسة المقاييس و المواصفات اللبنانية - المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

التحويالت ١٤

المساھمات داخل القطاع العام١
١،٥٩٥،٣٠١١،٥٧٤،٥٣١٢٠،٧٧٠مساھمة للرواتب واألجور١

٦٠٤،٦٩٩٤٨٩،٤٦٩١١٥،٢٣٠مساھمات لنفقات جارية أخرى٢

١٢،٢٠٠،٠٠٠٢،٠٦٤،٠٠٠١٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٤٢،٢٠٠،٠٠٠٢،٠٦٤،٠٠٠١٣٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٤٢١٢،٢٠٠،٠٠٠٢،٠٦٤،٠٠٠١٣٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٣٣٢،٢٠٠،٠٠٠٢،٠٦٤،٠٠٠١٣٦،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٥١٣،٥٢٢،٦٦٠٧،٤٠٩،٥٤٦٦،١١٣،١١٤مجموع الباب  رقم  

٦٨١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٦،٤١٧،٠٠٠،٠٠٠٢،٩٨٦،٠٧٠،٠٠٠٣،٤٣٠،٩٣٠،٠٠٠فوائد على سندات خزينة داخلية١

ـ  فوائد على سندات خزينة بالعملة المحلية 

١٦،٤١٧،٠٠٠،٠٠٠٢،٩٨٦،٠٧٠،٠٠٠٣،٤٣٠،٩٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

فوائد على القروض الخارجية٢
١،٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠،٠٠٠١،٠٨٠،٠٠٠،٠٠٠فوائد على سندات خزينة خارجية١

ـ  فوائد على قروض ميسرة بدون مستحقات 
كھرباء لبنان

٢١،٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠،٠٠٠١،٠٨٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٧٧،٦١٧،٠٠٠،٠٠٠٣،١٠٦،٠٧٠،٠٠٠٤،٥١٠،٩٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٨٠٧،٦١٧،٠٠٠،٠٠٠٣،١٠٦،٠٧٠،٠٠٠٤،٥١٠،٩٣٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٧،٦١٧،٠٠٠،٠٠٠٣،١٠٦،٠٧٠،٠٠٠٤،٥١٠،٩٣٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٨٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٦
٢

١٠٢٣

الجزء االول
النفقات المشتركة

معاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة

معاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة

منافع اجتماعية ١٥

معاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة١
٣،١٢٠،٠٠٠،٠٠٠٢،٩٧٠،٠٠٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠،٠٠٠معاشات التقاعد١

٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠٤٥٠،٢٠٠،٠٠٠٤٩،٨٠٠،٠٠٠تعويضات نھاية الخدمة٢

١٣،٦٢٠،٠٠٠،٠٠٠٣،٤٢٠،٢٠٠،٠٠٠١٩٩،٨٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٣،٦٢٠،٠٠٠،٠٠٠٣،٤٢٠،٢٠٠،٠٠٠١٩٩،٨٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٢٣٣،٦٢٠،٠٠٠،٠٠٠٣،٤٢٠،٢٠٠،٠٠٠١٩٩،٨٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٦٨٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٦
٢

١٠٩١

الجزء االول
النفقات المشتركة

معاشات التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة

حماية اجتماعية غير مصنفة

منافع اجتماعية ١٥

مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام٤
١،٥٦٠،٠٠٠،٠٠٠١،٥٦٠،٠٠٠،٠٠٠تقديمات لنفقات اجتماعية٧

٤١،٥٦٠،٠٠٠،٠٠٠١،٥٦٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥١،٥٦٠،٠٠٠،٠٠٠١،٥٦٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٩١١،٥٦٠،٠٠٠،٠٠٠١،٥٦٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٥،١٨٠،٠٠٠،٠٠٠٣،٤٢٠،٢٠٠،٠٠٠١،٧٥٩،٨٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٦١٢،٧٩٧،٠٠٠،٠٠٠٦،٥٢٦،٢٧٠،٠٠٠٦،٢٧٠،٧٣٠،٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٦٨٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٧
١

١٩٠

الجزء االول
احتياطي الموازنة

احتياطي للنفقات المشتركة

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

خدمات استھالكية ١٢

خدمات استھالكية مختلفة٩
٩٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠عموالت مصرفية١

٩٩٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٢٩٠٠،٠٠٠٩٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٨٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

١
٢٧
١

١٩٠

الجزء االول
احتياطي الموازنة

احتياطي للنفقات المشتركة

تحويالت ذات طابع عام بين االدارات

المخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا ١٣

نفقات اخرى للمخصصات والرواتب واالجور وملحقاتھا٩
٢٦،٩٩٧،٩٢٠٢٦،٩٩٧،٩٢٠احتياطي للرواتب واألجور غير موزعة١

٩٢٦،٩٩٧،٩٢٠٢٦،٩٩٧،٩٢٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣٢٦،٩٩٧،٩٢٠٢٦،٩٩٧،٩٢٠مجموع البند  رقم  

٦٨٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٩٥،٠٠٠،٠٠٠٩٥،٠٠٠،٠٠٠احتياطي للعطاءات١

منھا: 

 تاريخ١٠١١٠ـ  تنفيذا" للمرسوم رقم  
٢٠١٣/٣/٢٢

٣،٠٠٠،٠٠٠

(نظام التعويضات والمساعدات)

٢٠١٧/٨/٢١٨،٠٠٠،٠٠٠ تاريخ ٤٦ـ  للقانون  

٩٩٥،٠٠٠،٠٠٠٩٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٥٩٥،٠٠٠،٠٠٠٩٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٨٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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  

١٩٠١٩٧،٨٩٧،٩٢٠١٩٧،٨٩٧،٩٢٠مجموع الوظيفة رقم  

١١٩٧،٨٩٧،٩٢٠١٩٧،٨٩٧،٩٢٠مجموع الفصل رقم  

٦٨٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٩،٢١٢،٢٤٣،٩٨٩٩٩٨،٥٨٦،٩٨٩٨،٢١٣،٦٥٧،٠٠٠احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة١

منھا مخصص:

١٤،٢٠٠،٠٠٠ـ  الكتتابات وزيادة في رأسمال بنوك دولية 

١٥٠،٠٠٠،٠٠٠ـ  لمساعدة األسر االكثر حاجة 

ـ  لمعالجة االوضاع المستجدة بفعل فيروس 
كورونا

٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠

ـ  لتوزيع مساعدات الترميم على 
المتضررين  جراء إنفجار بيروت

١٠٠،٠٠٠،٠٠٠

٥،٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠ـ  دعم المحروقات لمؤسسة كھرباء لبنان 

١٩،٢١٢،٢٤٣،٩٨٩٩٩٨،٥٨٦،٩٨٩٨،٢١٣،٦٥٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٨٩،٢١٢،٢٤٣،٩٨٩٩٩٨،٥٨٦،٩٨٩٨،٢١٣،٦٥٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٩٠٩،٢١٢،٢٤٣،٩٨٩٩٩٨،٥٨٦،٩٨٩٨،٢١٣،٦٥٧،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٩،٢١٢،٢٤٣،٩٨٩٩٩٨،٥٨٦،٩٨٩٨،٢١٣،٦٥٧،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٧٩،٤١٠،١٤١،٩٠٩١،١٩٦،٤٨٤،٩٠٩٨،٢١٣،٦٥٧،٠٠٠مجموع الباب  رقم  

١٢٩،٣٨٢،٥٥٨،٤٥٣مجموع الجزء  رقم   ١٧،٨٢١،٤٢٢،٥٠٠ ٤٧،٢٠٣،٩٨٠،٩٥٣

٦٨٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١
١

١١١

الجزء الثاني (أ)
رئاسة الجمھورية
رئاسة الجمھورية

رئاسة الجمھورية

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٣١،٠٠٠٣١،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٧،٠٠٠٧،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣٨،٠٠٠٣٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٦٤،٠٠٠٦٤،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٦٤،٠٠٠٦٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٠٢،٠٠٠١٠٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٩٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١
١

١١١

الجزء الثاني (أ)
رئاسة الجمھورية
رئاسة الجمھورية

رئاسة الجمھورية

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٥٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١٥٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٥٠٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠٣٢٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥٠٠،٠٠٠١٨٠،٠٠٠٣٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٨٠٠،٠٠٠٤٢٥،٠٠٠٣٧٥،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٨٠٠،٠٠٠٤٢٥،٠٠٠٣٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٦٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٦٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢،١٠٠،٠٠٠١،٠٤٥،٠٠٠١،٠٥٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١١٢،٢٠٢،٠٠٠١،١٤٧،٠٠٠١،٠٥٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٢،٢٠٢،٠٠٠١،١٤٧،٠٠٠١،٠٥٥،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٢،٢٠٢،٠٠٠١،١٤٧،٠٠٠١،٠٥٥،٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٦٩١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢
١

١١٣

الجزء الثاني (أ)
مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١٥٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١٥٠،٠٠٠٧٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٢٥٠،٠٠٠١٩٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٥٠،٠٠٠٣٧،٥٠٠١٢،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣٠٠،٠٠٠٢٢٧،٥٠٠٧٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للنقل٤
٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠تجھيزات للنقل١

٤٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٥٠،٠٠٠١٧،٥٠٠٣٢،٥٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٥٠،٠٠٠١٧،٥٠٠٣٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٩٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٩٧٥،٠٠٠٧٩٠،٠٠٠١٨٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٩٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢
١

١١٣

الجزء الثاني (أ)
مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٤٠٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٤٠٠،٠٠٠٣٦٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
١،٢٠٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١،٢٠٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٠٠،٠٠٠٦٧،٥٠٠١٣٢،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢٠٠،٠٠٠٦٧،٥٠٠١٣٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٦٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٦٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٩٠،٠٠٠١٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٩٠،٠٠٠١٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢،٤٩٠،٠٠٠١،٠٩٢،٥٠٠١،٣٩٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١١٣٣،٤٦٥،٠٠٠١،٨٨٢،٥٠٠١،٥٨٢،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٣،٤٦٥،٠٠٠١،٨٨٢،٥٠٠١،٥٨٢،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٣،٤٦٥،٠٠٠١،٨٨٢،٥٠٠١،٥٨٢،٥٠٠مجموع الباب  رقم  

٦٩٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١

١١٢

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء
رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢٨٠،٠٠٠٢٨٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٣٠،٠٠٠٢٣٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢٣٠،٠٠٠٢٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١٠،٠٠٠٦،٠٠٠٤،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١٠،٠٠٠٦،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٥،٠٠٠٣،٠٠٠٢،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٩٥،٠٠٠٣،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٥٤٥،٠٠٠٥١٩،٠٠٠٢٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٩٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٥٠٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠٢٦٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٥٠٠،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠٢٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
١،٧٧٠،٠٠٠١،١٢٠،٠٠٠٦٥٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١،٧٧٠،٠٠٠١،١٢٠،٠٠٠٦٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣٢٦،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠٨٦،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٣٢٦،٠٠٠٢٤٠،٠٠٠٨٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٧٥٠،٠٠٠٢٥٦،٠٠٠٤٩٤،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٧٥٠،٠٠٠٢٥٦،٠٠٠٤٩٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٧٢،٠٠٠٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٧٢،٠٠٠٣٦،٠٠٠٣٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٣،٤١٨،٠٠٠١،٨٩٢،٠٠٠١،٥٢٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٢٣،٩٦٣،٠٠٠٢،٤١١،٠٠٠١،٥٥٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٣،٩٦٣،٠٠٠٢،٤١١،٠٠٠١،٥٥٢،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٩٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٢

١١٥

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١٠،٠٠٠٩،٨٩٢١٠٨اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١٠،٠٠٠٩،٨٩٢١٠٨مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٤،٥٠٠٢،٩٩٣١،٥٠٧تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٤،٥٠٠٢،٩٩٣١،٥٠٧مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٠،٠٠٠٧،١٢٥٢،٨٧٥تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٠،٠٠٠٧،١٢٥٢،٨٧٥مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢٤،٥٠٠٢٠،٠١٠٤،٤٩٠مجموع البند  رقم  

٦٩٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٢

١١٥

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٧،٠٠٠٤،٠٠٠٣،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٧،٠٠٠٤،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٧،٥٠٠٣،٥٠٠٤،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٧،٥٠٠٣،٥٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٤،٥٠٠٧،٥٠٠٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٥٣٩،٠٠٠٢٧،٥١٠١١،٤٩٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٩،٠٠٠٢٧،٥١٠١١،٤٩٠مجموع الفصل رقم  

٦٩٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٣

١٤١

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الخدمة المدنية

وظيفة عامة

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٧،٠٠٠٤،٩٨٨٢،٠١٢تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٧،٠٠٠٤،٩٨٨٢،٠١٢مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٤٧،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٧،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٤٧،٠٠٠٢٠،٠٠٠٢٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٥٤،٠٠٠٢٤،٩٨٨٢٩،٠١٢مجموع البند  رقم  

٦٩٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٣

١٤١

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الخدمة المدنية

وظيفة عامة

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣٤،٠٠٠١١،٤٠٠٢٢،٦٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٣٤،٠٠٠١١،٤٠٠٢٢،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٣٠،٠٠٠٩،٧٢٨٢٠،٢٧٢صيانة وسائل النقل١

٨٣٠،٠٠٠٩،٧٢٨٢٠،٢٧٢مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٦٤،٠٠٠٢١،١٢٨٤٢،٨٧٢مجموع البند  رقم  

١٤١١١٨،٠٠٠٤٦،١١٦٧١،٨٨٤مجموع الوظيفة رقم  

٣١١٨،٠٠٠٤٦،١١٦٧١،٨٨٤مجموع الفصل رقم  

٦٩٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٤

١٤٢

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

التفتيش المركزي

مراقبة إدارية

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٦٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٦٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٧٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٠٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٤

١٤٢

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

التفتيش المركزي

مراقبة إدارية

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٧،٠٠٠٦،٠٠٠١،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٧،٠٠٠٦،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٥،٠٠٠٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٥،٠٠٠٢،٠٠٠٣،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٥،٠٠٠٢،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٧،٠٠٠١٣،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٤٢٨٧،٠٠٠٥٣،٠٠٠٣٤،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٨٧،٠٠٠٥٣،٠٠٠٣٤،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٠١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٥

٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

دوائر االفتاء

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١،٥٠٠١،٥٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣،١٥٩٣،١٥٩تجھيزات فنية متخصصة١

١،٠٠٠١،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٤،١٥٩٤،١٥٩مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٤،٨٤٥٤،٨٤٥تجھيزات للمعلوماتية١

٣٤،٨٤٥٤،٨٤٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٥٠٠١،٥٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٢،٠٠٤٩،٠٠٤٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٠٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٥

٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

دوائر االفتاء

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٢،٠٦٨٢،٠٦٨صيانة ابنية ادارية١

٢٢،٠٦٨٢،٠٦٨مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٦،٠٠٠٣،٥٩٤٢،٤٠٦صيانة التجھيزات الفنية١

٦٦،٠٠٠٣،٥٩٤٢،٤٠٦مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١،٤٢٥١،٤٢٥صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١،٤٢٥١،٤٢٥مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٠،٠٠٠٧،٢٩٦٢،٧٠٤صيانة وسائل النقل١

٨١٠،٠٠٠٧،٢٩٦٢،٧٠٤مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٩،٤٩٣١٤،٣٨٣٥،١١٠مجموع البند  رقم  

٨١٠٣١،٤٩٧٢٣،٣٨٧٨،١١٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٣١،٤٩٧٢٣،٣٨٧٨،١١٠مجموع الفصل رقم  

٧٠٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٦

٣٣٧

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية السنية

المحاكم الدينية

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٤،٥٠٠٢،٩٩٣١،٥٠٧تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٤،٥٠٠٢،٩٩٣١،٥٠٧مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥،٧٠٠٥،٧٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥،٧٠٠٥،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٠،٢٠٠٨،٦٩٣١،٥٠٧مجموع البند  رقم  

٧٠٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٦

٣٣٧

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم الشرعية السنية

المحاكم الدينية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٠،٠٠٠٣،٥٠٠٦،٥٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢١٠،٠٠٠٣،٥٠٠٦،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٠،٠٠٠٣،٥٠٠٦،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٧٢٠،٢٠٠١٢،١٩٣٨،٠٠٧مجموع الوظيفة رقم  

٦٢٠،٢٠٠١٢،١٩٣٨،٠٠٧مجموع الفصل رقم  

٧٠٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٧

٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي الشيعي االعلى

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٨٨٠٨٨٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٨٨٠٨٨٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١،٧٢٥١،٧٢٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١،٧٢٥١،٧٢٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥،٠٠٠١،٧٧٠٣،٢٣٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥،٠٠٠١،٧٧٠٣،٢٣٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٩٤٥٩٤٥تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٩٤٥٩٤٥مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٨،٥٥٠٣،٤٩٥٥،٠٥٥مجموع البند  رقم  

٧٠٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٧

٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي الشيعي االعلى

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٥،٣٨٠٥،٣٨٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٥،٣٨٠٥،٣٨٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٨،٠٠٠٣،٣٦٠٤،٦٤٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٨،٠٠٠٣،٣٦٠٤،٦٤٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٣،٣٨٠٨،٧٤٠٤،٦٤٠مجموع البند  رقم  

٨١٠٢١،٩٣٠١٢،٢٣٥٩،٦٩٥مجموع الوظيفة رقم  

٧٢١،٩٣٠١٢،٢٣٥٩،٦٩٥مجموع الفصل رقم  

٧٠٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٨

٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

االفتاء الجعفري

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١،٠٠٠١،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١،٥٠٠٧٥٠٧٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١،٥٠٠٧٥٠٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٠٠٠١،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٣،٥٠٠٧٥٠٢،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٧٠٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٨

٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

االفتاء الجعفري

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
١،٠٠٠١،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٠٤،٥٠٠١،٧٥٠٢،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٨٤،٥٠٠١،٧٥٠٢،٧٥٠مجموع الفصل رقم  

٧٠٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٩

٣٣٧

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

المحاكم الشرعية الجعفرية

المحاكم الدينية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٤٥،٠٠٠٤٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣٠،٠٠٠٧،١٢٥٢٢،٨٧٥تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣٠،٠٠٠٧،١٢٥٢٢،٨٧٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٣،٠٠٠٣،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٠٣،٠٠٠٧،١٢٥٩٥،٨٧٥مجموع البند  رقم  

٧١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
٩

٣٣٧

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

المحاكم الشرعية الجعفرية

المحاكم الدينية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٢،٠٠٠٤،٠٠٠٨،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢١٢،٠٠٠٤،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٢،٠٠٠٤،٥٠٠٧،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١٢،٠٠٠٤،٥٠٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٣٦،٠٠٠١٤،٥٠٠٢١،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٧١٣٩،٠٠٠٢١،٦٢٥١١٧،٣٧٥مجموع الوظيفة رقم  

٩١٣٩،٠٠٠٢١،٦٢٥١١٧،٣٧٥مجموع الفصل رقم  

٧١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٠
٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٨٠٠٦٥٠١٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٨٠٠٦٥٠١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٩٥٠٩٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٩٥٠٩٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١،٧٥٠١،٦٠٠١٥٠مجموع البند  رقم  

٧١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٠
٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٢،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١،٥٠٠٥٠٠١،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١،٥٠٠٥٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٣،٥٠٠١،٥٠٠٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٠٥،٢٥٠٣،١٠٠٢،١٥٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠٥،٢٥٠٣،١٠٠٢،١٥٠مجموع الفصل رقم  

٧١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١١
٣٣٧

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم المذھبية الدرزية

المحاكم الدينية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢،٠٠٠٢،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣،٠٠٠١،٩٩٥١،٠٠٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣،٠٠٠١،٩٩٥١،٠٠٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٠،٠٠٠٧،١٢٥٢،٨٧٥تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٠،٠٠٠٧،١٢٥٢،٨٧٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٣،٠٠٠٣،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٨،٠٠٠٩،١٢٠٨،٨٨٠مجموع البند  رقم  

٧١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١١
٣٣٧

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء
المحاكم المذھبية الدرزية

المحاكم الدينية

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٥،٠٠٠٤،٩٨٨١٢صيانة التجھيزات الفنية١

٦٥،٠٠٠٤،٩٨٨١٢مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٥،٠٠٠٤،٩٨٨١٢صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥،٠٠٠٤،٩٨٨١٢مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٠،٠٠٠٩،٩٧٦٢٤مجموع البند  رقم  

٣٣٧٢٨،٠٠٠١٩،٠٩٦٨،٩٠٤مجموع الوظيفة رقم  

١١٢٨،٠٠٠١٩،٠٩٦٨،٩٠٤مجموع الفصل رقم  

٧١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٢
٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي العلوي

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٥٢٤٥٢٤اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٥٢٤٥٢٤مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٤٠٠٤٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٤٠٠٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣،٠٠٠١،١٤٠١،٨٦٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣،٠٠٠١،١٤٠١،٨٦٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٤٠٠٤٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٤٠٠٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٤،٣٢٤١،٥٤٠٢،٧٨٤مجموع البند  رقم  

٧١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٢
٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس االسالمي العلوي

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢،٠٠٠١،١٤٠٨٦٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٢،٠٠٠١،١٤٠٨٦٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢،٠٠٠١،١٤٠٨٦٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢،٠٠٠١،١٤٠٨٦٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١،٢٠٠٦٨٤٥١٦صيانة اخرى١

٩١،٢٠٠٦٨٤٥١٦مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٥،٢٠٠٢،٩٦٤٢،٢٣٦مجموع البند  رقم  

٨١٠٩،٥٢٤٤،٥٠٤٥،٠٢٠مجموع الوظيفة رقم  

١٢٩،٥٢٤٤،٥٠٤٥،٠٢٠مجموع الفصل رقم  

٧١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٣
١٤٢

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة العليا للتأديب

مراقبة إدارية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢،٥٠٠٢،٥٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١،٥٠٠٩٩٨٥٠٢تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١،٥٠٠٩٩٨٥٠٢مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥،٠٠٠١،٦٣٨٣،٣٦٢تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥،٠٠٠١،٦٣٨٣،٣٦٢مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٠٠٠١،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٠،٠٠٠٢،٦٣٦٧،٣٦٤مجموع البند  رقم  

٧١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٣
١٤٢

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة العليا للتأديب

مراقبة إدارية

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢٠٠٢٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٢٠٠٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٠٠٢٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢٠٠٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٤٠٠٤٠٠مجموع البند  رقم  

١٤٢١٠،٤٠٠٣،٠٣٦٧،٣٦٤مجموع الوظيفة رقم  

١٣١٠،٤٠٠٣،٠٣٦٧،٣٦٤مجموع الفصل رقم  

٧١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٤
١٢٢

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء
ادارة االحصاء المركزي

تخطيط واحصاء

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٣،٩٩٠٣،٩٩٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣،٩٩٠٣،٩٩٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٨،٢٨٨١٨،٢٨٨تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٨،٢٨٨١٨،٢٨٨مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢٢،٢٧٨٢٢،٢٧٨مجموع البند  رقم  

٧٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٤
١٢٢

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء
ادارة االحصاء المركزي

تخطيط واحصاء

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٧،٣٣١٧،٣٣١صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٧،٣٣١٧،٣٣١مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٤،٧٢٢٤،٧٢٢صيانة اخرى١

٩٤،٧٢٢٤،٧٢٢مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٢،٠٥٣١٢،٠٥٣مجموع البند  رقم  

٧٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
١٤٢،٦٠٠١٤٢،٦٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١١٤٢،٦٠٠١٤٢،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩١٤٢،٦٠٠١٤٢،٦٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٢١٧٦،٩٣١١٧٦،٩٣١مجموع الوظيفة رقم  

١٤١٧٦،٩٣١١٧٦،٩٣١مجموع الفصل رقم  

٧٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٥
٢٥٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

االمانة العامة للمجلس االعلى للدفاع

الدفاع (غير مصنفة)

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٥،٠٠٠١،٠٠٠٤،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٥،٠٠٠١،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥،٠٠٠١،٢٩٢٣،٧٠٨تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥،٠٠٠١،٢٩٢٣،٧٠٨مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٠،٠٠٠٢،٢٩٢٧،٧٠٨مجموع البند  رقم  

٢٥٠١٠،٠٠٠٢،٢٩٢٧،٧٠٨مجموع الوظيفة رقم  

١٥١٠،٠٠٠٢،٢٩٢٧،٧٠٨مجموع الفصل رقم  

٧٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٦
٣٦٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

المديرية العامه المن الدولة

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٥٠٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٧٠٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٩٠٠،٠٠٠٥٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٣٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠٥،٠٠٠انشاء ابنية ادارية١

٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

٢٦٠،٠٠٠٥٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٦٠،٠٠٠٥٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
١٨٠،٠٠٠١٧٥،٠٠٠٥،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢١٨٠،٠٠٠١٧٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٦٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٦٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٣٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٣٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١٩،٠٠٠١٠،٠٠٠٩،٠٠٠صيانة اخرى١

٩١٩،٠٠٠١٠،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٥٨٤،٠٠٠٤٤٠،٠٠٠١٤٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٦٠١،٥٤٤،٠٠٠١،٠٤٥،٠٠٠٤٩٩،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٦١،٥٤٤،٠٠٠١،٠٤٥،٠٠٠٤٩٩،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٧
٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١،٠٠٠١،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣،٠٠٠١،١٣٦١،٨٦٤تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣،٠٠٠١،١٣٦١،٨٦٤مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣،٠٠٠١،٠٦٣١،٩٣٧تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣،٠٠٠١،٠٦٣١،٩٣٧مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٥٠٠١،٥٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٨،٥٠٠٢،١٩٩٦،٣٠١مجموع البند  رقم  

٧٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٧
٨١٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

المجلس المذھبي لطائفة الموحدين الدروز

اإلدارة واللوازم والدعم الخاصة باألديان

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٢٥٠٢٥٠صيانة ابنية ادارية١

٢٢٥٠٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٣،٠٠٠٢،٥٠٠٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٣،٠٠٠٢،٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣،٠٠٠٢،٥٠٠٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٣،٠٠٠٢،٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٦،٢٥٠٥،٢٥٠١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٠١٤،٧٥٠٧،٤٤٩٧،٣٠١مجموع الوظيفة رقم  

١٧١٤،٧٥٠٧،٤٤٩٧،٣٠١مجموع الفصل رقم  

٧٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣
١٨
١٦٠

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية

بحوث وإنماء خاصة باالدارة العامة

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٦،٠٠٠٣،٩٩٠٢،٠١٠تجھيزات فنية متخصصة١

٤،٠٠٠٢،١٠٠١،٩٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٠،٠٠٠٦،٠٩٠٣،٩١٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٦٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٦٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٦١٠،٠٠٠٢٠٦،٠٩٠٤٠٣،٩١٠مجموع البند  رقم  

٧٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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 تجھيزات للمعلوماتية٧
٤٤٥،٣٣٢١٥٠،٠٠٠٢٩٥،٣٣٢صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٤٤٥،٣٣٢١٥٠،٠٠٠٢٩٥،٣٣٢مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٤،٠٠٠٥،١٢٠٨،٨٨٠صيانة وسائل النقل١

٨١٤،٠٠٠٥،١٢٠٨،٨٨٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٤٥٩،٣٣٢١٥٥،١٢٠٣٠٤،٢١٢مجموع البند  رقم  

١٦٠١،٠٦٩،٣٣٢٣٦١،٢١٠٧٠٨،١٢٢مجموع الوظيفة رقم  

١٨١،٠٦٩،٣٣٢٣٦١،٢١٠٧٠٨،١٢٢مجموع الفصل رقم  

٧٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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،١٩٩،٩٩٩-١٣،٠١٣،٨٣٨١٨،٢١٣،٨٣٧انشاءات اخرى لمجلس الجنوب٥

ـ  لدفع تعويضات المتضررين وسائر اعمال 
المجلس

٥،١٩٩،٩٩٩-٩١٣،٠١٣،٨٣٨١٨،٢١٣،٨٣٧مجموع الفقرة  رقم  

٥،١٩٩،٩٩٩-٢٢٧١٣،٠١٣،٨٣٨١٨،٢١٣،٨٣٧مجموع البند  رقم  

٥،١٩٩،٩٩٩-١٠٧١١٣،٠١٣،٨٣٨١٨،٢١٣،٨٣٧مجموع الوظيفة رقم 

٥،١٩٩،٩٩٩-٢٠١١٣،٠١٣،٨٣٨١٨،٢١٣،٨٣٧مجموع الفصل رقم  

٧٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
١٣١،٠٠٠،٠٠٠٩٣،٠٠٠،٠٠٠٣٨،٠٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى لمجلس االنماء واالعمار٢

ـ  صيانة مطار رفيق الحريري الدولي  ـ 
بيروت

٣٦،٠٠٠،٠٠٠

٩٥،٠٠٠،٠٠٠ـ مشاريع مختلفة وملحة 

لتسديد جزء من سلفة الخزينة المعطاة 
٤٥٧٢/٢٠١٦بموجب المرسوم رقم 

٦٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى (تمويل محلي)٣

ـ  التمويل المحلي للعقود الممولة من مصادر 
خارجية بما فيھا االستمالكات

٩١٩١،٠٠٠،٠٠٠١٠٣،٠٠٠،٠٠٠٨٨،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧١٩١،٠٠٠،٠٠٠١٠٣،٠٠٠،٠٠٠٨٨،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧٥١١٩١،٠٠٠،٠٠٠١٠٣،٠٠٠،٠٠٠٨٨،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٠٢١٩١،٠٠٠،٠٠٠١٠٣،٠٠٠،٠٠٠٨٨،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣

٢٠٩
١٢١

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان - رئاسة مجلس الوزراء

الشؤون االقتصادية

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٣٠،٠٠٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

ـ   تخصص لموازنة برنامج تنمية الصادرات 
الزراعية

٣٠،٠٠٠،٠٠٠

Agri plus

١٣٠،٠٠٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٣٠،٠٠٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢١٣٠،٠٠٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٠٩٣٠،٠٠٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٣

٢١١
١٠٩١

الجزء الثاني (أ)
رئاسة مجلس الوزراء

الھيئة العليا لإلغاثة - رئاسة مجلس الوزراء

حماية اجتماعية غير مصنفة

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات اخرى٩
٣١،٥٠٠،٠٠٠-٢١٣،٥٠٠،٠٠٠٢٤٥،٠٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى للھيئة العليا لالغاثة٧

ـ  مساھمة للھيئة العليا لالغاثة لمواجھة 
الكوارث  والحد من مخاطرھا واالضرار

٢٠،٠٠٠،٠٠٠

 مليار استكمال دفع تعويضات١٠منھا  
عدوان تموز

ـ  تسديد سلفة خزينة  المعطاة بالمرسوم 
٢٠٢١/١/٧ تاريخ٧٣٥٦رقم

٧٥،٠٠٠،٠٠٠

ـ  تسديد سلفة خزينة المعطاة بالمرسوم 
٢٠٢١/١/٢٢ تاريخ٧٤٠١رقم

٥٠،٠٠٠،٠٠٠

ـ  تسديد سلفة خزينة المعطاة بالمرسوم 
٢٠٢١/٣/٢ تاريخ ٧٥٠٣رقم

٥٠،٠٠٠،٠٠٠

ـ تسديد سلفة خزينة المعطاة بالمرسوم 
٢٠٢١/٧/٩ تاريخ ٧٩٦٥رقم

١٥،٠٠٠،٠٠٠

ـ تسديد سلفة خزينة المعطاة بالمرسوم    
٢٠٢١/٦/٢٢ تاريخ ٧٨٩٤رقم

١،٥٠٠،٠٠٠

ـ  تسديد سلفة خزينة المعطاة بالمرسوم 
٢٠٢١/٩/٦ تاريخ٨٢٨٤رقم

٢،٠٠٠،٠٠٠

٣١،٥٠٠،٠٠٠-٩٢١٣،٥٠٠،٠٠٠٢٤٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣١،٥٠٠،٠٠٠-٢٢٧٢١٣،٥٠٠،٠٠٠٢٤٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣١،٥٠٠،٠٠٠-١٠٩١٢١٣،٥٠٠،٠٠٠٢٤٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٣١،٥٠٠،٠٠٠-٢١١٢١٣،٥٠٠،٠٠٠٢٤٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٣٤٥٤،٨٠٦،١٥٢٤٠٠،٤٤٥،٢٧١٥٤،٣٦٠،٨٨١مجموع الباب  رقم  

٧٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٤
١

١١٤

الجزء الثاني (أ)
المجلس الدستوري
المجلس الدستوري

المجلس الدستوري

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات للمعلوماتية٣
١،٥٠٠٥٦٣٩٣٧تجھيزات للمعلوماتية١

٣١،٥٠٠٥٦٣٩٣٧مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١،٥٠٠٥٦٣٩٣٧مجموع البند  رقم  

٧٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٤
١

١١٤

الجزء الثاني (أ)
المجلس الدستوري
المجلس الدستوري

المجلس الدستوري

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٤،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢١٤،٠٠٠٧،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢،٥٠٠١،١٢٥١،٣٧٥صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢،٥٠٠١،١٢٥١،٣٧٥مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٦،٥٠٠٨،١٢٥٨،٣٧٥مجموع البند  رقم  

١١٤١٨،٠٠٠٨،٦٨٨٩،٣١٢مجموع الوظيفة رقم  

١١٨،٠٠٠٨،٦٨٨٩،٣١٢مجموع الفصل رقم  

٤١٨،٠٠٠٨،٦٨٨٩،٣١٢مجموع الباب  رقم  

٧٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٥
١

٣٣٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة العدل

االدارة المركزية

العدل

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٣،٠٠٠٣،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢٧٠،٠٠٠-١٥،٠٠٠٢٨٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٧٠،٠٠٠-٢١٨،٠٠٠٢٨٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٩٠،٠٠٠-٦٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

١٩٠،٠٠٠-٣٦٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤٦٠،٠٠٠-٢٢٦٧٨،٠٠٠٥٣٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٥
١

٣٣٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة العدل

االدارة المركزية

العدل

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٥،٠٠٠٥،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٥،٠٠٠٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣٠،٠٠٠-٧٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٣٠،٠٠٠-٧٧٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٢،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٩،٠٠٠-٢٢٨٨٢،٠٠٠١١١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٨٩،٠٠٠-٣٣٠١٦٠،٠٠٠٦٤٩،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٨٩،٠٠٠-١١٦٠،٠٠٠٦٤٩،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٥
٢

٣٣٥

الجزء الثاني (أ)
وزارة العدل

المحاكم العدلية

المحاكم االدارية والمدنية

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
١٤،٠٠٠١٤،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٥،٥٢٠،٥٠٠-٣٧،٠٠٠٥،٥٥٧،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٥،٥٢٠،٥٠٠-٢٥١،٠٠٠٥،٥٧١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٤٠٠،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٤٠٠،٠٠٠-٣١٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥،٩٢٠،٥٠٠-٢٢٦١٥١،٠٠٠٦،٠٧١،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٧٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٥
٢

٣٣٥

الجزء الثاني (أ)
وزارة العدل

المحاكم العدلية

المحاكم االدارية والمدنية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٥،٠٠٠٥،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٧،٠٠٠٧،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٧،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٠٠،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١٠٠،٠٠٠-٧١٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٢،٠٠٠١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩٩،٠٠٠-٢٢٨١١٤،٠٠٠٢١٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦،٠١٩،٥٠٠-٣٣٥٢٦٥،٠٠٠٦،٢٨٤،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٦،٠١٩،٥٠٠-٢٢٦٥،٠٠٠٦،٢٨٤،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٥
٣

٣٣٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة العدل

مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢،٠٠٠٢،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١،٦٢٠-٣،٠٠٠٤،٦٢٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٦٢٠-٢٣،٠٠٠٤،٦٢٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٩،٥٠٠-٢٥،٠٠٠٣٤،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٩،٥٠٠-٣٢٥،٠٠٠٣٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٩،١٢٠-٢٢٦٣٠،٠٠٠٣٩،١٢٠مجموع البند  رقم  

٧٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٥
٣

٣٣٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة العدل

مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٥،٠٠٠٤،٨٠٠٢٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٥،٠٠٠٤،٨٠٠٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٠،٠٠٠٥،٤٠٠٤،٦٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٠،٠٠٠٥،٤٠٠٤،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١،٠٠٠٨٤٠١٦٠صيانة اخرى١

٩١،٠٠٠٨٤٠١٦٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٦،٠٠٠١١،٠٤٠٤،٩٦٠مجموع البند  رقم  

٤،١٦٠-٣٣٢٤٦،٠٠٠٥٠،١٦٠مجموع الوظيفة رقم  

٤،١٦٠-٣٤٦،٠٠٠٥٠،١٦٠مجموع الفصل رقم  

٧٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٥
٤

٣٣٥

الجزء الثاني (أ)
وزارة العدل

محكمة التمييز

المحاكم االدارية والمدنية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٣،٠٠٠٣،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٢،٠٠٠١،٠٥٠٩٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢،٠٠٠١،٠٥٠٩٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٣،٠٠٠٣،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢٠،٠٠٠٧،٠٥٠١٢،٩٥٠مجموع البند  رقم  

٧٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٥
٤

٣٣٥

الجزء الثاني (أ)
وزارة العدل

محكمة التمييز

المحاكم االدارية والمدنية

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٥،٠٠٠٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٥،٠٠٠٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٣٥٣٠،٠٠٠٧،٠٥٠٢٢،٩٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٣٠،٠٠٠٧،٠٥٠٢٢،٩٥٠مجموع الفصل رقم  

٦،٤٨٩،٧١٠-٥٥٠١،٠٠٠٦،٩٩٠،٧١٠مجموع الباب  رقم  

٧٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٦
١

١٣٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الخارجية و المغتربين

االدارة المركزية

الشؤون الخارجية

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٣،٩٩٠٣،٩٩٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٨٠،٠٠٠٣،١٥٠١٧٦،٨٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٨٣،٩٩٠٧،١٤٠١٧٦،٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٥٠،٠٠٠١٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢٥٠،٠٠٠١٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٤٣٣،٩٩٠١٨٢،١٤٠٢٥١،٨٥٠مجموع البند  رقم  

٧٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٦
١

١٣٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الخارجية و المغتربين

االدارة المركزية

الشؤون الخارجية

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٧،٥٠٠٧،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٧،٥٠٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٥٣٦،٩٠٠-١،٠٠٠،٠٠٠١،٥٣٦،٩٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٥٣٦،٩٠٠-٧١،٠٠٠،٠٠٠١،٥٣٦،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٥٠،٠٠٠٣١،٢٠٠١٨،٨٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٥٠،٠٠٠٣١،٢٠٠١٨،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥١٨،١٠٠-٢٢٨١،٠٥٧،٥٠٠١،٥٧٥،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٢٦٦،٢٥٠-١٣٠١،٤٩١،٤٩٠١،٧٥٧،٧٤٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٦٦،٢٥٠-١١،٤٩١،٤٩٠١،٧٥٧،٧٤٠مجموع الفصل رقم  

٧٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٦
٢

١٣٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الخارجية و المغتربين

البعثات في الخارج

الشؤون الخارجية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
١٥٠،٠٠٠-١،٣٥٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٥٠،٠٠٠-١،٣٥٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠صيانة ابنية سكنية٣

٣٠٠،٠٠٠-٢٢،٧٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٤١٣،٠٠٠-٤١٣،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٤١٣،٠٠٠-٧٤١٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠صيانة اخرى١

٩١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٧١٣،٠٠٠-٢٢٨٣،٧٠٠،٠٠٠٤،٤١٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٦٣،٠٠٠-١٣٠٤،٠٥٠،٠٠٠٤،٤١٣،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٦٣،٠٠٠-٢٤،٠٥٠،٠٠٠٤،٤١٣،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٦٢٩،٢٥٠-٦٥،٥٤١،٤٩٠٦،١٧٠،٧٤٠مجموع الباب  رقم  

٧٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١

١٤٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

مراقبة إدارية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣،٠٠٠٣،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٨٦،٤٠٠٨٦،٤٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٨٦،٤٠٠٨٦،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٢،٠٠٠٢،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٩٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٢١،٤٠٠١٢١،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٧٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١

١٤٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

مراقبة إدارية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٤٢١٥١،٤٠٠١٥١،٤٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٧٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١

٣١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

خدمات الشرطة

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٥١،٨٧٠-٥١،٨٧٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٧،٣٧٥-٢،١٠٠١٩،٤٧٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٦٩،٢٤٥-٢٢،١٠٠٧١،٣٤٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣٨،٧٥٠-٣،٠٠٠٤١،٧٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٨،٧٥٠-٣٣،٠٠٠٤١،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

١٠٧،٩٩٥-٢٢٦٥،١٠٠١١٣،٠٩٥مجموع البند  رقم  

٧٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١

٣١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

خدمات الشرطة

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٣،٦٠٠-٣،٦٠٠صيانة ابنية ادارية١

٣،٦٠٠-٢٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٠٣،٩٠٠-٥،٠٠٠٢٠٨،٩٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢٠٣،٩٠٠-٧٥،٠٠٠٢٠٨،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١٣،٨٠٠-١٣،٨٠٠صيانة اخرى١

١٣،٨٠٠-٩١٣،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢١،٣٠٠-٢٢٨٥،٠٠٠٢٢٦،٣٠٠مجموع البند  رقم  

٣٢٩،٢٩٥-٣١٠١٠،١٠٠٣٣٩،٣٩٥مجموع الوظيفة رقم  

٧٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١

٣١١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

ادارة خدمات الشرطة

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٦،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٩٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٠٦،٠٠٠١٠٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١

٣١١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

ادارة خدمات الشرطة

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣١١٣٠٦،٠٠٠٣٠٦،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٧٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١

٣١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

تشغيل خدمات الشرطة

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٣،٠٠٠٣،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٣،٠٠٠١٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١

٣١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

تشغيل خدمات الشرطة

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٥،٠٠٠٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣١٢١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٧٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١

٣٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

الحماية المدنية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٥،٠٠٠٥،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٥٤،٦٠٠٥٤،٦٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٧٨،٦٠٠٧٨،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٥٨،٦٠٠١٥٨،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٧٥٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١

٣٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات
المديرية االدارية المشتركة

الحماية المدنية

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٥٤٥،٢٠٠٥٤٥،٢٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥٤٥،٢٠٠٥٤٥،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١٨،٤٠٠١٨،٤٠٠صيانة اخرى١

٩١٨،٤٠٠١٨،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٥٦٣،٦٠٠٥٦٣،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٣٢١٧٢٢،٢٠٠٧٢٢،٢٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١١،٢٠٧،٧٠٠٣٣٩،٣٩٥٨٦٨،٣٠٥مجموع الفصل رقم  

٧٥٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٢

٣٦٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١،٧١٥١،٧١٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٧١٥١،٧١٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢،٩٠٠٢،٦٠٠٣٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢،٩٠٠٢،٦٠٠٣٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٤،٦١٥٢،٦٠٠٢،٠١٥مجموع البند  رقم  

٧٥٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٢

٣٦٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

الدوائر االدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين)

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٢،١٠٠٢،١٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٢،١٠٠٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
١،٥٠٠١،٠٠٠٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١،٥٠٠١،٠٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٩،٠٥٠١٧،٠٠٠٢،٠٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٩،٠٥٠١٧،٠٠٠٢،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٢،٦٥٠٢٠،١٠٠٢،٥٥٠مجموع البند  رقم  

٣٦٠٢٧،٢٦٥٢٢،٧٠٠٤،٥٦٥مجموع الوظيفة رقم  

٢٢٧،٢٦٥٢٢،٧٠٠٤،٥٦٥مجموع الفصل رقم  

٧٦٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٣

٣١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

تشغيل خدمات الشرطة

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٤٨،٠٠٠،٠٠٠٣٢،٠٠٠،٠٠٠١٦،٠٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٠٠،٠٠٠٧٨،٧٥٠٢١،٢٥٠تجھيزات فنية يدوية٢

٢،٠٢٥،٠٠٠٢،٠٢٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٥٠،١٢٥،٠٠٠٣٤،١٠٣،٧٥٠١٦،٠٢١،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٠،٠٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠١١،٥٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢٠،٠٠٠،٠٠٠٨،٥٠٠،٠٠٠١١،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٧٠،١٢٥،٠٠٠٤٢،٦٠٣،٧٥٠٢٧،٥٢١،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٧٦١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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 طرق٣
٤،٠٠٠-٤،٠٠٠انشاء طرق اخرى٩

٤،٠٠٠-٣٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات مائية٤
٣٢،٠٠٠٣٢،٠٠٠انشاءات مياه الشفة١

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠انشاءات المياه المبتذلة٤

٤٥٢،٠٠٠٥٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٤،٠٠٠-٢٢٧٥٢،٠٠٠٥٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٦٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٣

٣١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

تشغيل خدمات الشرطة

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٢،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢٢،٠٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة االنشاءات المائية٤
٦٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠صيانة النشاءات مياه الشفة١

٦٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠صيانة النشاءات المياه المبتذلة٤

٤١٢٠،٠٠٠٨٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٣،٠٠٠،٠٠٠٢،٢٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٣،٠٠٠،٠٠٠٢،٢٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢،٥٢٥،٠٠٠٨٥٠،٠٠٠١،٦٧٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢،٥٢٥،٠٠٠٨٥٠،٠٠٠١،٦٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٦،٠٠٠،٠٠٠٧،٦٨٠،٠٠٠٨،٣٢٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨١٦،٠٠٠،٠٠٠٧،٦٨٠،٠٠٠٨،٣٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٣،٦٧٥،٠٠٠١٢،٨٩٠،٠٠٠١٠،٧٨٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٦٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٣

٣١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

تشغيل خدمات الشرطة

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
١٦٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

١١٦٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩١٦٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣١٢٩٤،٠١٢،٠٠٠٥٥،٧٠٩،٧٥٠٣٨،٣٠٢،٢٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٧٦٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٣

٣٤١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

ادارة تأديبية

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٣،٧٥٠،٠٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠١،٢٥٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٠٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣،٨٥٥،٠٠٠٢،٦٠٥،٠٠٠١،٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٩١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٣،٨٦٥،٠٠٠٢،٦١٥،٠٠٠١،٢٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٦٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٣

٣٤١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

قوى األمن الداخلي و السجون

ادارة تأديبية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١،٥٠٠،٠٠٠١،٠٨٠،٠٠٠٤٢٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢١،٥٠٠،٠٠٠١،٠٨٠،٠٠٠٤٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة االنشاءات المائية٤
٣٢،٠٠٠٣٢،٠٠٠صيانة النشاءات مياه الشفة١

٣٨،٤٠٠٣٨،٤٠٠صيانة النشاءات المياه المبتذلة٤

٤٧٠،٤٠٠٧٠،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٤٥٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٤٥٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٣٢،٠٠٠٣٢،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٣٢،٠٠٠٣٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢،٠٥٢،٤٠٠١،٤٨٢،٤٠٠٥٧٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٤١٥،٩١٧،٤٠٠٤،٠٩٧،٤٠٠١،٨٢٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٩٩،٩٢٩،٤٠٠٥٩،٨٠٧،١٥٠٤٠،١٢٢،٢٥٠مجموع الفصل رقم  

٧٦٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٤

٣٦٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

األمن العام

التنظيم واألمن العام (غير المصنفة)

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣٥٠،٠٠٠٣٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٥٥٠،٠٠٠٥٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٦٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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،٠٠٠١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٣٠٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٣،٥٠٠،٠٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٣،٥٠٠،٠٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣،٤٠٠،٠٠٠١،٧٠٠،٠٠٠١،٧٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٣،٤٠٠،٠٠٠١،٧٠٠،٠٠٠١،٧٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٣،٠٠٠،٠٠٠١،١٧٥،٠٠٠١،٨٢٥،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٣،٠٠٠،٠٠٠١،١٧٥،٠٠٠١،٨٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠٥،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٢٥،٠٠٠٢٠،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٠،٢٢٥،٠٠٠٥،٥٤٥،٠٠٠٤،٦٨٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٣٦٠١٠،٧٧٥،٠٠٠٦،٠٩٥،٠٠٠٤،٦٨٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤١٠،٧٧٥،٠٠٠٦،٠٩٥،٠٠٠٤،٦٨٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٦٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٥

١٧٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لألحوال الشخصية

األحوال الشخصية

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
١٥،٠٠٠١٠،٠٠٠٥،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٣،٥٠٠٩،٠٠٠٤،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢٨،٥٠٠١٩،٠٠٠٩،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٦،٣٠٠٢،١٠٠٤،٢٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٦،٣٠٠٢،١٠٠٤،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٣٤،٨٠٠٢١،١٠٠١٣،٧٠٠مجموع البند  رقم  

٧٦٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٥

١٧٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لألحوال الشخصية

األحوال الشخصية

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١،٠٠٠،٠٠٠٥٨٦،٠٠٠٤١٤،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١،٠٠٠،٠٠٠٥٨٦،٠٠٠٤١٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١،٠٠٠،٠٠٠٥٨٦،٠٠٠٤١٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٧٢١،٠٣٤،٨٠٠٦٠٧،١٠٠٤٢٧،٧٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥١،٠٣٤،٨٠٠٦٠٧،١٠٠٤٢٧،٧٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٧٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٧

١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية

إدارة شؤون المناطق

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٣،٠٠٠١،١٩٧١،٨٠٣تجھيزات فنية متخصصة١

٣،٠٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٦،٠٠٠٢،٦٩٧٣،٣٠٣مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣،٠٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣،٠٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٩،٠٠٠٤،١٩٧٤،٨٠٣مجموع البند  رقم  

٧٧١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٧

١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

المديرية العامة لالدارات و المجالس المحلية

إدارة شؤون المناطق

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١،٤٤٠٧٢٠٧٢٠صيانة ابنية ادارية١

٢١،٤٤٠٧٢٠٧٢٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
١،٨٠٠١،٨٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١،٨٠٠١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣،٠٠٠٣،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٥١٢٥١٢صيانة وسائل النقل١

٨٥١٢٥١٢مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢٤٠٢٤٠صيانة اخرى١

٩٢٤٠٢٤٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٦،٩٩٢٦،٢٧٢٧٢٠مجموع البند  رقم  

١١٦١٥،٩٩٢١٠،٤٦٩٥،٥٢٣مجموع الوظيفة رقم  

٧١٥،٩٩٢١٠،٤٦٩٥،٥٢٣مجموع الفصل رقم  

٧٧٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٨

١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بيروت

إدارة شؤون المناطق

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٧٠٠٧٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٧٠٠٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٧٥٠٧٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٧٥٠٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١،٤٥٠١،٤٥٠مجموع البند  رقم  

٧٧٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٨

١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بيروت

إدارة شؤون المناطق

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١،٥٠٠٦٠٠٩٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١،٥٠٠٦٠٠٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١،٥٠٠٦٠٠٩٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦٢،٩٥٠٢،٠٥٠٩٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٨٢،٩٥٠٢،٠٥٠٩٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٧٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
٩

١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة جبل لبنان

إدارة شؤون المناطق

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
١،١٠٠١،١٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١،١٠٠١،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥،٠٠٠١،٥٠٠٣،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥،٠٠٠١،٥٠٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٦،١٠٠٢،٦٠٠٣،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٧٧٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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 تجھيزات للمعلوماتية٧
١،٨٠٠١،٨٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١،٨٠٠١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١،٨٠٠١،٨٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦٧،٩٠٠٤،٤٠٠٣،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٩٧،٩٠٠٤،٤٠٠٣،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٧٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١٠
١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الشمال

إدارة شؤون المناطق

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٣،٠٠٠١،٨٩٠١،١١٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣،٠٠٠١،٨٩٠١،١١٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٤،٠٠٠٢،٤٠٠١،٦٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٤،٠٠٠٢،٤٠٠١،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٧،٠٠٠٤،٢٩٠١٢،٧١٠مجموع البند  رقم  

٧٧٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١٠
١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الشمال

إدارة شؤون المناطق

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٦،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٦،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٦،٠٠٠٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦٢٣،٠٠٠٧،٢٩٠١٥،٧١٠مجموع الوظيفة رقم  

١٠٢٣،٠٠٠٧،٢٩٠١٥،٧١٠مجموع الفصل رقم  

٧٧٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١١
١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة البقاع

إدارة شؤون المناطق

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١،٠٠٠١،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣٧٠-٦٣٠١،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٣٧٠-٢٦٣٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٨٠٠-١،٢٠٠٢،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٨٠٠-٣١،٢٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٧٠-٢٢٦٢،٨٣٠٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٧٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١١
١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة البقاع

إدارة شؤون المناطق

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١،٠٠٠١،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٧٠-١١٦٣،٨٣٠٤،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٧٠-١١٣،٨٣٠٤،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٨٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١٢
١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة الجنوب

إدارة شؤون المناطق

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢،٠٠٠٢،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣،٠٠٠١،٠٥٠١،٩٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣،٠٠٠١،٠٥٠١،٩٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٧،٠٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٧،٠٠٠٣،٥٠٠٣،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٢،٠٠٠٤،٥٥٠٧،٤٥٠مجموع البند  رقم  

٧٨١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٥،٠٠٠٤،٨٠٠٢٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٥،٠٠٠٤،٨٠٠٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٥،٠٠٠٣،٠٠٠٢،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥،٠٠٠٣،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٠،٠٠٠٧،٨٠٠٢،٢٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦٢٢،٠٠٠١٢،٣٥٠٩،٦٥٠مجموع الوظيفة رقم  

١٢٢٢،٠٠٠١٢،٣٥٠٩،٦٥٠مجموع الفصل رقم  

٧٨٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١٣
١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة النبطية

إدارة شؤون المناطق

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
١،٠٥٠١،٠٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١،٠٥٠١،٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢،١٠٠٢،١٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢،١٠٠٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٣،١٥٠٣،١٥٠مجموع البند  رقم  

١١٦٣،١٥٠٣،١٥٠مجموع الوظيفة رقم  

١٣٣،١٥٠٣،١٥٠مجموع الفصل رقم  

٧٨٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١٤
١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بعلبك الھرمل

إدارة شؤون المناطق

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١،٥٠٠١،٥٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١،٥٠٠١،٠٠٠٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١،٥٠٠١،٠٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢،٥٠٠٢،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٥،٥٠٠٣،٥٠٠٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٨٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١٤
١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة بعلبك الھرمل

إدارة شؤون المناطق

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣،٠٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٣،٠٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٣،٠٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١١٦٨،٥٠٠٥،٠٠٠٣،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٤٨،٥٠٠٥،٠٠٠٣،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٨٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١٥
١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة عكار

إدارة شؤون المناطق

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٣،٠٠٠٣،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٥،٠٠٠٣،١٥٠١،٨٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٥،٠٠٠٣،١٥٠١،٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٣،٧٥٠٥،٠٠٠٨،٧٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٣،٧٥٠٥،٠٠٠٨،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢١،٧٥٠٨،١٥٠١٣،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٧٨٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٧
١٥
١١٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الداخلية و البلديات

محافظة عكار

إدارة شؤون المناطق

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٥،٠٠٠٣،٧٥٠١،٢٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٥،٠٠٠٣،٧٥٠١،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٥،٠٠٠٣،٧٥٠١،٢٥٠مجموع البند  رقم  

١١٦٢٦،٧٥٠١١،٩٠٠١٤،٨٥٠مجموع الوظيفة رقم  

١٥٢٦،٧٥٠١١،٩٠٠١٤،٨٥٠مجموع الفصل رقم  

٧١١٣،٠٨٨،٢٣٧٦٦،٩٣١،٩٥٤٤٦،١٥٦،٢٨٣مجموع الباب  رقم  

٧٨٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٨
٢

١٢٣

الجزء الثاني (أ)
وزارة المالية

مديرية الماليه العامة

شؤون الموازنة والشؤون المالية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٥٠،٠٠٠-٥٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

٥٠،٠٠٠-١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣٧٤،٠٦٣٣٧٤،٠٦٣تجھيزات فنية متخصصة١

١١٨،١٢٥١١٨،١٢٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٤٩٢،١٨٨٤٩٢،١٨٨مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣٠،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣٠،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٠٠٠،٠٠٠-١،٠٠٠،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١،٠٠٠،٠٠٠-٥١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٥٠٠،٠٠٠-٥٠٠،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٥٠٠،٠٠٠-٩٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٣٠،٤٩٢،١٨٨١٧،٠٤٢،١٨٨١٣،٤٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٨٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٣٠،٠٠٠-٣٤٠،٠٠٠٣٧٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٣٠،٠٠٠-٢٣٤٠،٠٠٠٣٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢،٥٠٠،٠٠٠١،٩٦٢،٥٠٠٥٣٧،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٢،٥٠٠،٠٠٠١،٩٦٢،٥٠٠٥٣٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١،٩٧٥،٠٠٠-٢،٠٠٠،٠٠٠٣،٩٧٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

١،٩٧٥،٠٠٠-٧٢،٠٠٠،٠٠٠٣،٩٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١،٤٦٧،٥٠٠-٢٢٨٤،٨٤٠،٠٠٠٦،٣٠٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٣٣٥،٣٣٢،١٨٨٢٣،٣٤٩،٦٨٨١١،٩٨٢،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٣٥،٣٣٢،١٨٨٢٣،٣٤٩،٦٨٨١١،٩٨٢،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٧٨٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٨
٣

١٢٥

الجزء الثاني (أ)
وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣،٥٨٩،٠٠٠١٦٦،٠٠٠٣،٤٢٣،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٨٠،٠٠٠٥٢،٥٠٠٢٧،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣،٦٦٩،٠٠٠٢١٨،٥٠٠٣،٤٥٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١،٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١،٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٤٨٠،٩٦٠،٠٠٠٤٨٠،٩٦٠،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٩٤٨٠،٩٦٠،٠٠٠٤٨٠،٩٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٤٨٦،١٤٩،٠٠٠٧١٨،٥٠٠٤٨٥،٤٣٠،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٧٩٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٨
٣

١٢٥

الجزء الثاني (أ)
وزارة المالية
ادارة الجمارك

الشؤون الجمركية

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٢٣٦،٠٠٠٧٨،٤٠٠١٥٧،٦٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٢٣٦،٠٠٠٧٨،٤٠٠١٥٧،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٨٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٨٠،٠٠٠٤٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١،٥٩٢،٥٠٠٥٩٢،٥٠٠١،٠٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١،٥٩٢،٥٠٠٥٩٢،٥٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٣٥٠،٠٠٠١١٧،٧٦٠٢٣٢،٢٤٠صيانة وسائل النقل١

٨٣٥٠،٠٠٠١١٧،٧٦٠٢٣٢،٢٤٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٦٧٥،٠٠٠٣٧٥،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٦٧٥،٠٠٠٣٧٥،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢،٩٣٣،٥٠٠١،٢٠٨،٦٦٠١،٧٢٤،٨٤٠مجموع البند  رقم  

٧٩١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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،٦٠٠٤،٦٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

١٤،٦٠٠٤،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٤،٦٠٠٤،٦٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٥٤٨٩،٠٨٧،١٠٠١،٩٣١،٧٦٠٤٨٧،١٥٥،٣٤٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٤٨٩،٠٨٧،١٠٠١،٩٣١،٧٦٠٤٨٧،١٥٥،٣٤٠مجموع الفصل رقم  

٧٩٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٨
٤

١٢٣

الجزء الثاني (أ)
وزارة المالية

المديرية العامة للشوؤن العقارية

شؤون الموازنة والشؤون المالية

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٩٠٤،٨١٣-٥٠٠،٠٠٠١،٤٠٤،٨١٣تجھيزات فنية متخصصة١

٣٧٥،٠٠٠-٥٠٠،٠٠٠٨٧٥،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

١،٢٧٩،٨١٣-٢١،٠٠٠،٠٠٠٢،٢٧٩،٨١٣مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣٠،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣٠،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٣١،٠٠٠،٠٠٠١٧،٢٧٩،٨١٣١٣،٧٢٠،١٨٧مجموع البند  رقم  

٧٩٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٢٠٠،٠٠٠١٤٧،٠٠٠٥٣،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٢٠٠،٠٠٠١٤٧،٠٠٠٥٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٤٠،٠٠٠-١٢٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٤٠،٠٠٠-٦١٢٠،٠٠٠١٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٤٠٥،٠٠٠٢٣٥،٠٠٠١٧٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٤٠٥،٠٠٠٢٣٥،٠٠٠١٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٩،٠٠٠-٤٠،٠٠٠٤٩،٠٠٠صيانة اخرى١

٩،٠٠٠-٩٤٠،٠٠٠٤٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٧٦٥،٠٠٠٥٩١،٠٠٠١٧٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٧٩٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٥٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

ـ أعمال المسح والكيل وخرائط نھائية وكشف 
على امالك الدولة الخاصة

١٥٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٥٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٣٣٢،٢٦٥،٠٠٠١٨،٢٧٠،٨١٣١٣،٩٩٤،١٨٧مجموع الوظيفة رقم  

٤٣٢،٢٦٥،٠٠٠١٨،٢٧٠،٨١٣١٣،٩٩٤،١٨٧مجموع الفصل رقم  

٧٩٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٨
٥

١٢٣

الجزء الثاني (أ)
وزارة المالية

مديرية اليانصيب الوطني

شؤون الموازنة والشؤون المالية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١،٠٠٠١،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٥،٠٠٠٣،١٥٠١،٨٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٥،٠٠٠٣،١٥٠١،٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢٠٦،٠٠٠٢٠٣،١٥٠٢،٨٥٠مجموع البند  رقم  

٧٩٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٨
٥

١٢٣

الجزء الثاني (أ)
وزارة المالية

مديرية اليانصيب الوطني

شؤون الموازنة والشؤون المالية

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٢٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢٢٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٢٥،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٢٣٤٣١،٠٠٠٤٢٨،١٥٠٢،٨٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٤٣١،٠٠٠٤٢٨،١٥٠٢،٨٥٠مجموع الفصل رقم  

٨٥٥٧،١١٥،٢٨٨٤٣،٩٨٠،٤١١٥١٣،١٣٤،٨٧٧مجموع الباب  رقم  

٧٩٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
١

٤٥٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية االدارية المشتركة

النقل

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٦،٠٠٠٣،١٥٠٢،٨٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٦،٠٠٠٣،١٥٠٢،٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٠،٠٠٠٤،٨٠٠٥،٢٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٠،٠٠٠٤،٨٠٠٥،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٦،٠٠٠٧،٩٥٠٨،٠٥٠مجموع البند  رقم  

٧٩٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
١

٤٥٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية االدارية المشتركة

النقل

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٠،٠٠٠٣،٠٠٠٧،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١٠،٠٠٠٣،٠٠٠٧،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٢،٠٠٠٩،٠٠٠١٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥٠٣٨،٠٠٠١٦،٩٥٠٢١،٠٥٠مجموع الوظيفة رقم  

١٣٨،٠٠٠١٦،٩٥٠٢١،٠٥٠مجموع الفصل رقم  

٧٩٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٢

٤٥١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

أشغال الطرق

استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات واالبنية والعقارات ٢٢٣

استمالكات النشاء واشغال  طرق رئيسية٢
١٥،٧٥٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠٥،٧٥٠،٠٠٠استمالكات النشاء واشغال طرق رئيسية١

(مصنفة)

٢١٥،٧٥٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠٥،٧٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٣١٥،٧٥٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠٥،٧٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٠٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٢

٤٥١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للطرق و المباني و المديريات اإلقليمية

أشغال الطرق

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٥٠٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١،٥٠٠١،٥٠٠تجھيزات فنية يدوية٢

٢،٥٠٠٢،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٥٠٤،٠٠٠٤٥٤،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥٠،٠٠٠٣٦،٠٠٠١٤،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥٠،٠٠٠٣٦،٠٠٠١٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٥٥٤،٠٠٠٤٩٠،٠٠٠٦٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٠١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
١٠٨،٠٠٠،٠٠٠٢،٧٠٠،٠٠٠١٠٥،٣٠٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٦٩،٠٠٠٥٦،٢٥٠١١٢،٧٥٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢١٠٨،١٦٩،٠٠٠٢،٧٥٦،٢٥٠١٠٥،٤١٢،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة الطرق٣
١٠٠،٠٠٠،٠٠٠٣٤،٥٦٠،٠٠٠٦٥،٤٤٠،٠٠٠صيانة طرق دولية١

٦٠،٦٠٠،٠٠٠٦٠،٦٠٠،٠٠٠صيانة طرق رئيسية٢

٢٤،٢٤٠،٠٠٠٢٤،٢٤٠،٠٠٠صيانة طرق ثانوية٣

٣١٨٤،٨٤٠،٠٠٠١١٩،٤٠٠،٠٠٠٦٥،٤٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٤٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٤٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٦٠،٠٠٠٢٠،٢٥٠٣٩،٧٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٦٠،٠٠٠٢٠،٢٥٠٣٩،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٩٣،٤٦٩،٠٠٠١٢٢،٣٧٦،٥٠٠١٧١،٠٩٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٨٠٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٢٢٠،٠٠٠-١،٠٠٠،٠٠٠١،٢٢٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

٢،٠٠٠-٥٠،٠٠٠٥٢،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٢٢٢،٠٠٠-١١،٠٥٠،٠٠٠١،٢٧٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٢،٠٠٠-٢٢٩١،٠٥٠،٠٠٠١،٢٧٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥١٢٣١٠،٨٢٣،٠٠٠١٣٤،١٣٨،٥٠٠١٧٦،٦٨٤،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٢٣١٠،٨٢٣،٠٠٠١٣٤،١٣٨،٥٠٠١٧٦،٦٨٤،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٠٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٣

٦٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للتنظيم المدني

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
١٢،٠٠٠٧،٩٨٠٤،٠٢٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢،٠٠٠١،٠٥٠٩٥٠تجھيزات فنية يدوية٢

٦،٠٠٠٤،٢٠٠١،٨٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢٠،٠٠٠١٣،٢٣٠٦،٧٧٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٠،٠٠٠٦،٨٠٠٣،٢٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٠،٠٠٠٦،٨٠٠٣،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٣٠،٠٠٠٢٠،٠٣٠٩،٩٧٠مجموع البند  رقم  

٨٠٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٣

٦٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للتنظيم المدني

االسكان ومرافق المجتمع غير المصنفة

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٦،٠٠٠٢،٢٥٠٣،٧٥٠صيانة ابنية ادارية١

٢٦،٠٠٠٢،٢٥٠٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٧،٠٠٠٤،٨٠٠٢،٢٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٧،٠٠٠٤،٨٠٠٢،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٠،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٠،٤٠٠٥،٤٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٥،٠٠٠٣،٠٧٢١،٩٢٨صيانة وسائل النقل١

٨٥،٠٠٠٣،٠٧٢١،٩٢٨مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢،٤٠٠٢،٤٠٠صيانة اخرى١

٩٢،٤٠٠٢،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٣٠،٨٠٠١٧،٩٢٢١٢،٨٧٨مجموع البند  رقم  

٨٠٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٤٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

١٤٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٤٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٦١٤٦٠،٨٠٠٣٣٧،٩٥٢١٢٢،٨٤٨مجموع الوظيفة رقم  

٣٤٦٠،٨٠٠٣٣٧،٩٥٢١٢٢،٨٤٨مجموع الفصل رقم  

٨٠٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٤

٤٥٤١

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل
المديرية العامة للطيران المدني

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل الجوي

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٢٦،٦٠٠،٠٠٠٢،٠٠٠،٠٠٠٢٤،٦٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٧٠٠،٠٠٠١٤٠،٠٠٠٥٦٠،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢٧،٣٠٠،٠٠٠٢،١٤٠،٠٠٠٢٥،١٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٧٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠١٤٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٧٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠١٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٩٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٩٩٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢٨،٣٧٥،٠٠٠٢،٦٧٥،٠٠٠٢٥،٧٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٠٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٣٠،٠٠٠١٢،٥٠٠١٧،٥٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٣٠،٠٠٠١٢،٥٠٠١٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٥،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠١٢،٠٠٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١٥،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠١٢،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٥٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٥٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٨٥،٠٠٠٢٢،١٠٠٦٢،٩٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٨٥،٠٠٠٢٢،١٠٠٦٢،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٣،٧٥٠٣،٧٥٠صيانة اخرى١

٩٣،٧٥٠٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٥،٢٦٨،٧٥٠٣،٠٦٨،٣٥٠١٢،٢٠٠،٤٠٠مجموع البند  رقم  

٨٠٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٢٢٠،٠٠٠٢٢٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجھيزات١

١٢٢٠،٠٠٠٢٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٢٢٠،٠٠٠٢٢٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥٤١٤٣،٨٦٣،٧٥٠٥،٩٦٣،٣٥٠٣٧،٩٠٠،٤٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٤٤٣،٨٦٣،٧٥٠٥،٩٦٣،٣٥٠٣٧،٩٠٠،٤٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٠٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٥

٤٥٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للنقل البري و البحري

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢،١٠٠٢،١٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣٢،١٠٠٣٢،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠تجھيزات اخرى١

(بما فيھا المسابح الشعبية )

٩١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٦٢،١٠٠١٦٢،١٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٧،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠انشاءات اراضي١

١٧،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٧،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨١١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٩
٥

٤٥٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة األشغال العامة والنقل

المديرية العامة للنقل البري و البحري

الشؤون العامة المتعلقة بالنقل البحري

صيانة ٢٢٨

صيانة االراضي١
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠صيانة االراضي١

١٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة االبنية٢
٢،٢٥٠٢،٢٥٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢٢،٢٥٠٢،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٤٥،٠٠٠٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٤٥،٠٠٠٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣٢،٠٠٠١٦،٢٠٠١٥،٨٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٣٢،٠٠٠١٦،٢٠٠١٥،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٠،٠٠٠٦،٤٠٠٣،٦٠٠صيانة وسائل النقل١

٨١٠،٠٠٠٦،٤٠٠٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٦،٠٠٠٦،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٤٥،٢٥٠١٠٣،٣٥٠٤١،٩٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٥٥٠،٠٠٠٥٥٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

٣٢٠،٠٠٠٣٢٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٨٧٠،٠٠٠٨٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٨٧٠،٠٠٠٨٧٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٥٢١٨،١٧٧،٣٥٠٨،١٣٥،٤٥٠٤١،٩٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٨،١٧٧،٣٥٠٨،١٣٥،٤٥٠٤١،٩٠٠مجموع الفصل رقم  

٩٣٦٣،٣٦٢،٩٠٠١٤٨،٥٩٢،٢٠٢٢١٤،٧٧٠،٦٩٨مجموع الباب  رقم  

٨١٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
١

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

االدارة المركزية والغرفة العسكرية

الدفاع العسكري

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢،٠٠٠٢،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٦،٣٧٠٦،٠٠٠٣٧٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٦،٣٧٠٦،٠٠٠٣٧٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٢،٦٠٦١١،٩٠٠٧٠٦تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٢،٦٠٦١١،٩٠٠٧٠٦مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢٠،٩٧٦١٧،٩٠٠٣،٠٧٦مجموع البند  رقم  

٨١٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
١

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

االدارة المركزية والغرفة العسكرية

الدفاع العسكري

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٣،٠٠٠٦،٣٠٠٦،٧٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٣،٠٠٠٦،٣٠٠٦،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٩،٢٠٠١٩،٢٠٠صيانة وسائل النقل١

٨١٩،٢٠٠١٩،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٢،٧٤٠٢،٠١٦٧٢٤صيانة اخرى١

٩٢،٧٤٠٢،٠١٦٧٢٤مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٣٤،٩٤٠٢٧،٥١٦٧،٤٢٤مجموع البند  رقم  

٢١٠٥٥،٩١٦٤٥،٤١٦١٠،٥٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٥٥،٩١٦٤٥،٤١٦١٠،٥٠٠مجموع الفصل رقم  

٨١٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٢

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

الدفاع العسكري

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
١٦،٠٠٠،٠٠٠١٠،٧٨٢،٦٩٥٥،٢١٧،٣٠٥تجھيزات فنية متخصصة١

٢،٥٠٠،٠٠٠١،٢٥٣،٠٠٠١،٢٤٧،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٨،٥٠٠،٠٠٠١٢،٠٣٥،٦٩٥٦،٤٦٤،٣٠٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢،٥٠٠،٠٠٠١،٤٨٠،٠٠٠١،٠٢٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢،٥٠٠،٠٠٠١،٤٨٠،٠٠٠١،٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠تجھيزات اخرى١

٩٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢١،٥٠٠،٠٠٠١٣،٥١٥،٦٩٥٧،٩٨٤،٣٠٥مجموع البند  رقم  

٨١٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٢

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

الدفاع العسكري

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء ابنية٢
٤،٠٠٠،٠٠٠٣،٤٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

٢٤،٠٠٠،٠٠٠٣،٤٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاء طرق٣
١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠انشاء طرق اخرى٩

٣١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات مائية٤
٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠انشاءات مياه الشفة١

٤٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات كھربائية٥
٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠انشاءات كھربائية لمحطات التحويل٢

٥٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٥،٥٧٥،٠٠٠٤،٩٧٥،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٢

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

الدفاع العسكري

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٦،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢٦،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٥،٠٠٠،٠٠٠١،٤٠٢،٤٠٠٣،٥٩٧،٦٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٥،٠٠٠،٠٠٠١،٤٠٢،٤٠٠٣،٥٩٧،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣،٦٠٠،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠٢،٤٠٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٣،٦٠٠،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠٢،٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٢٨،٠٠٠،٠٠٠١٨،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٢٨،٠٠٠،٠٠٠١٨،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١٦،٠٠٠٨،٠٠٠٨،٠٠٠صيانة اخرى١

٩١٦،٠٠٠٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٤٢،٦١٦،٠٠٠٢٣،٦١٠،٤٠٠١٩،٠٠٥،٦٠٠مجموع البند  رقم  

٨١٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٢

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

الجيش

الدفاع العسكري

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٥٦،٠٠٠٥٦،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٥٦،٠٠٠٥٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٥٦،٠٠٠٥٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٠٦٩،٧٤٧،٠٠٠٤٢،١٥٧،٠٩٥٢٧،٥٨٩،٩٠٥مجموع الوظيفة رقم  

٢٦٩،٧٤٧،٠٠٠٤٢،١٥٧،٠٩٥٢٧،٥٨٩،٩٠٥مجموع الفصل رقم  

٨١٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٣

٣٣٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

المحاكم العسكرية

المحاكم الخاصة

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢،٠٠٠٢،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣،٥٠٠٢،٦٦٠٨٤٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢٣،٥٠٠٢،٦٦٠٨٤٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٠،٠٠٠٨،٠٠٠٢،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٠،٠٠٠٨،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٥،٥٠٠١٠،٦٦٠٤،٨٤٠مجموع البند  رقم  

٨٢٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٣

٣٣٦

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

المحاكم العسكرية

المحاكم الخاصة

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٧،٠٠٠٣،٩٠٠٣،١٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٧،٠٠٠٣،٩٠٠٣،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٨،٠٠٠٥،٢٥٠٢،٧٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٨،٠٠٠٥،٢٥٠٢،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٧،٠٠٠٣،٢٠٠٣،٨٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٧،٠٠٠٣،٢٠٠٣،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٢،٠٠٠١٢،٣٥٠٩،٦٥٠مجموع البند  رقم  

٣٣٦٣٧،٥٠٠٢٣،٠١٠١٤،٤٩٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٣٧،٥٠٠٢٣،٠١٠١٤،٤٩٠مجموع الفصل رقم  

٨٢١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٤

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

الدفاع العسكري

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
١،٠٠٠١،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١١،٠٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
١٠،٠٠٠٧،٥٠٠٢،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٠،٠٠٠٧،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣٥،٠٠٠٣٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٥،٩٥٠٥،٩٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٥،٩٥٠٥،٩٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٥١،٩٥٠٤٨،٤٥٠٣،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٨٢٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٤

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة لالدارة

الدفاع العسكري

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٥٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠١٥،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٥٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٥٠،٠٠٠٢٧،١٠٠٢٢،٩٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٥٠،٠٠٠٢٧،١٠٠٢٢،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٣٥٠،٠٠٠١٥٥،٠٠٠١٩٥،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٣٥٠،٠٠٠١٥٥،٠٠٠١٩٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٥٥٠،٠٠٠٢٦٧،١٠٠٢٨٢،٩٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٠٦٠١،٩٥٠٣١٥،٥٥٠٢٨٦،٤٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٦٠١،٩٥٠٣١٥،٥٥٠٢٨٦،٤٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٢٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٥

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

المفتشية العامة

الدفاع العسكري

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٨،٠٠٠٥،٠٠٠٣،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٨،٠٠٠٥،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥،٠٠٠٣،٠٠٠٢،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥،٠٠٠٣،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٣،٠٠٠٨،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٢٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٥

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

المفتشية العامة

الدفاع العسكري

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١١،٥٠٠١١،٥٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢١١،٥٠٠١١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٣،٧٥٠٣،٧٥٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٣،٧٥٠٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣،٧٥٠٣،٧٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٣،٧٥٠٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٩،٠٠٠١٩،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٠٣٢،٠٠٠٢٧،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٥٣٢،٠٠٠٢٧،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٢٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٦

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

المجلس العسكري

الدفاع العسكري

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢،٥٠٠٢،٥٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥،٠٠٠٢،٧٥٠٢،٢٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥،٠٠٠٢،٧٥٠٢،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١،٥٠٠١،٥٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٩،٠٠٠٢،٧٥٠٦،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٨٢٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٠
٦

٢١٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الدفاع الوطني

المجلس العسكري

الدفاع العسكري

صيانة ٢٢٨

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣،٠٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٣،٠٠٠١،٥٠٠١،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٠،٠٠٠٨،٠٠٠٢،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨١٠،٠٠٠٨،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٣،٠٠٠٩،٥٠٠٣،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٢١٠٢٢،٠٠٠١٢،٢٥٠٩،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٦٢٢،٠٠٠١٢،٢٥٠٩،٧٥٠مجموع الفصل رقم  

١٠٧٠،٤٩٦،٣٦٦٤٢،٥٨٠،٣٢١٢٧،٩١٦،٠٤٥مجموع الباب  رقم  

٨٢٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١
١

٩٨١

الجزء الثاني (أ)
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية االدارية المشتركة

تعليم غير مصنف

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٣،٤٣٠٣،٤٣٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٣،٤٣٠٣،٤٣٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣٠،٠٠٠١٤،٢٥٠١٥،٧٥٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢٣٠،٠٠٠١٤،٢٥٠١٥،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٥،٠٠٠١٠،٦٢٥١٤،٣٧٥تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢٥،٠٠٠١٠،٦٢٥١٤،٣٧٥مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٥٨،٤٣٠٢٨،٣٠٥٣٠،١٢٥مجموع البند  رقم  

٨٢٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١
١

٩٨١

الجزء الثاني (أ)
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية االدارية المشتركة

تعليم غير مصنف

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٦،٠٠٠٢،٢٥٠٣،٧٥٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٦،٠٠٠٢،٢٥٠٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٥،٠٠٠٩،٠٠٠١٦،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢٥،٠٠٠٩،٠٠٠١٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٣١،٠٠٠١١،٢٥٠١٩،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٩٨١٨٩،٤٣٠٣٩،٥٥٥٤٩،٨٧٥مجموع الوظيفة رقم  

١٨٩،٤٣٠٣٩،٥٥٥٤٩،٨٧٥مجموع الفصل رقم  

٨٢٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١
٢

٩٨١

الجزء الثاني (أ)
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية

تعليم غير مصنف

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
١٤،٨٧٥١٤،٨٧٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٤،٨٧٥١٤،٨٧٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١،١٩٤،٢٥٠١،١٩٤،٢٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

منھا شراء حقوق استعمال برامج وانظمة 
مايكروسوفت شاملة للضريبة على القيمة

المضافه

١،١٨١،٥٠٠

٣١،١٩٤،٢٥٠١،١٩٤،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١،٢٠٩،١٢٥١،٢٠٩،١٢٥مجموع البند  رقم  

٨٣٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٢،٧٠٠،٠٠٠١،٣٩٨،٠٠٠١،٣٠٢،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

ـ  لتأمين اعمال النظافة والصيانة والتشغيل 
لمبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي

٢٢،٧٠٠،٠٠٠١،٣٩٨،٠٠٠١،٣٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٧٥،٠٠٠٢٧٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢٧٥،٠٠٠٢٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢،٩٧٥،٠٠٠١،٦٧٣،٠٠٠١،٣٠٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٨١٤،١٨٤،١٢٥٢،٨٨٢،١٢٥١،٣٠٢،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٤،١٨٤،١٢٥٢،٨٨٢،١٢٥١،٣٠٢،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٣١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١
٣

٩١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم االساسي

التعليم األساسي

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
١٤٩،٧٥٠٩٩،٧٥٠٥٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

(خاص بالمعوقين)

٢١٤٩،٧٥٠٩٩،٧٥٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٥٢،٥٠٠٥٢،٥٠٠تجھيزات اخرى١

(خاص بالمعوقين )

٩٥٢،٥٠٠٥٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٤٠٢،٢٥٠٣٥٢،٢٥٠٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٣٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

(خاص بالمعوقين )

٢٥٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات اخرى٩
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠انشاءات اخرى١

٩٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩١٢٤٧٧،٢٥٠٤٢٧،٢٥٠٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٤٧٧،٢٥٠٤٢٧،٢٥٠٥٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٣٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١
٤

٩٢٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٧٩،٨٠٠٧٩،٨٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

(خاص بالمعوقين)

٢٧٩،٨٠٠٧٩،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات اخرى٩
٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠تجھيزات اخرى١

(خاص بالمعوقين)

٩٤٢،٠٠٠٤٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٢١،٨٠٠١٢١،٨٠٠مجموع البند  رقم  

٨٣٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١
٤

٩٢٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتربية - التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات اخرى٩
٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

(خاص بالمعوقين)

٩٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٩٢٢١٦١،٨٠٠١٦١،٨٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٤١٦١،٨٠٠١٦١،٨٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٣٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١
٥

٩٤١

الجزء الثاني (أ)
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي

التعليم الجامعي

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
١٠،٠٠٠٣،١٥٠٦،٨٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٠،٠٠٠٣،١٥٠٦،٨٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٥،٠٠٠٤،٥٠٠١٠،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٥،٠٠٠٤،٥٠٠١٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢٥،٠٠٠٧،٦٥٠١٧،٣٥٠مجموع البند  رقم  

٨٣٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١
٥

٩٤١

الجزء الثاني (أ)
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم العالي

التعليم الجامعي

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١١،٢٥٠،٠٠٠١١،٢٥٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

ـ  مساھمة لمجلس اإلنماء واالعمار لمشروع 
تشغيل وصيانة مدينة الرئيس رفيق الحريري

الجامعية في الحدث
٢١١،٢٥٠،٠٠٠١١،٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٥،٠٠٠٢٢،٥٠٠٢،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢٥،٠٠٠٢٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١١،٢٧٥،٠٠٠١١،٢٧٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٩٤١١١،٣٠٠،٠٠٠١١،٢٨٠،١٥٠١٩،٨٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٥١١،٣٠٠،٠٠٠١١،٢٨٠،١٥٠١٩،٨٥٠مجموع الفصل رقم  

٨٣٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١
٦

٩٢٣

الجزء الثاني (أ)
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتعليم المھني والتقني

التعليم الثانوي المھني والتقني 

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٥٠٠،٠٠٠١٥٨،٠٠٠٣٤٢،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٧،٥٠٠٥،٠٠٠٢،٥٠٠تجھيزات فنية يدوية٢

٤،٥٠٠٣،٠٠٠١،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٥١٢،٠٠٠١٦٦،٠٠٠٣٤٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥٠،٠٠٠١٧،١٠٠٣٢،٩٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥٠،٠٠٠١٧،١٠٠٣٢،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٣،٠٠٠٣،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٥٦٥،٠٠٠١٨٣،١٠٠٣٨١،٩٠٠مجموع البند  رقم  

٨٣٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١١
٦

٩٢٣

الجزء الثاني (أ)
وزارة التربية و التعليم العالي

المديرية العامة للتعليم المھني والتقني

التعليم الثانوي المھني والتقني 

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
١٠٠،٠٠٠٤٣،٢٠٠٥٦،٨٠٠صيانة ابنية ادارية١

١٥٠،٠٠٠٤٠،٤٠٠١٠٩،٦٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢٢٥٠،٠٠٠٨٣،٦٠٠١٦٦،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
١١،٠٠٠٥،٧٠٥٥،٢٩٥صيانة التجھيزات الفنية١

٦١١،٠٠٠٥،٧٠٥٥،٢٩٥مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٨،٠٠٠٢،٨٥٢٥،١٤٨صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٨،٠٠٠٢،٨٥٢٥،١٤٨مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٢٠،٠٠٠٧،٣٠٠١٢،٧٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٢٠،٠٠٠٧،٣٠٠١٢،٧٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٨٩،٠٠٠٩٩،٤٥٧١٨٩،٥٤٣مجموع البند  رقم  

٩٢٣٨٥٤،٠٠٠٢٨٢،٥٥٧٥٧١،٤٤٣مجموع الوظيفة رقم  

٦٨٥٤،٠٠٠٢٨٢،٥٥٧٥٧١،٤٤٣مجموع الفصل رقم  

١١١٧،٠٦٦،٦٠٥١٥،٠٧٣،٤٣٧١،٩٩٣،١٦٨مجموع الباب  رقم  

٨٣٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٢
١

٧٦٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الصحة العامة
مديرية الصحة العامة

الصحة غير المصنفة

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٥٧٠،٠٠٠٥٧٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢٤،٠٠٠٢٤،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٥٩٤،٠٠٠٥٩٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٢٥،٠٠٠-٢٢٥،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٢٢٥،٠٠٠-٣٢٢٥،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١٠٠،٠٠٠-١٠٠،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

١٠٠،٠٠٠-٥١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٢٥،٠٠٠-٢٢٦٨١٩،٠٠٠١،١٤٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٣٠٠،٠٠٠١٧٤،٠٠٠١٢٦،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٨،٠٠٠-٥،٠٠٠٣٣،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢٣٠٥،٠٠٠٢٠٧،٠٠٠٩٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٥٠،٠٠٠٣٤،١٢٥١٥،٨٧٥صيانة التجھيزات الفنية١

٦٥٠،٠٠٠٣٤،١٢٥١٥،٨٧٥مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣٠٠،٠٠٠١٥٦،٠٠٠١٤٤،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٣٠٠،٠٠٠١٥٦،٠٠٠١٤٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٥٠،٠٠٠٢٩،١٢٠٢٠،٨٨٠صيانة وسائل النقل١

٨٥٠،٠٠٠٢٩،١٢٠٢٠،٨٨٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٧٠٥،٠٠٠٤٢٦،٢٤٥٢٧٨،٧٥٥مجموع البند  رقم  

٤٦،٢٤٥-٧٦٠١،٥٢٤،٠٠٠١،٥٧٠،٢٤٥مجموع الوظيفة رقم  

٤٦،٢٤٥-١١،٥٢٤،٠٠٠١،٥٧٠،٢٤٥مجموع الفصل رقم  

٨٤١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٢
٢

٧٢٥

الجزء الثاني (أ)
وزارة الصحة العامة

المختبر المركزي للصحة العامة

المختبرات

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٢٤٥٢٤٥اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٢٤٥٢٤٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٦٦٥٦٦٥تجھيزات فنية متخصصة١

٣٥٠٣٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١،٠١٥١،٠١٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥٠٠٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥٠٠٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٣٥٠٣٥٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٣٥٠٣٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢،١١٠٢،١١٠مجموع البند  رقم  

٨٤٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٢
٢

٧٢٥

الجزء الثاني (أ)
وزارة الصحة العامة

المختبر المركزي للصحة العامة

المختبرات

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٧٥٠٧٥٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٧٥٠٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٧٥٠٧٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٧٥٠٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٦٠٠٦٠٠صيانة اخرى١

٩٦٠٠٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢،١٠٠٢،١٠٠مجموع البند  رقم  

٧٢٥٤،٢١٠٤،٢١٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٤،٢١٠٤،٢١٠مجموع الفصل رقم  

٤٦،٢٤٥-١٢١،٥٢٨،٢١٠١،٥٧٤،٤٥٥مجموع الباب  رقم  

٨٤٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٣
١

٤١١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االقتصاد و التجارة

االقتصاد و التجارة

االقتصاد العام

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٣،٠٠٠٣،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٤،٠٠٠٤،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٤،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٢،٩٠٠١٢،٩٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٢،٩٠٠١٢،٩٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٩،٩٠٠١٦،٩٠٠٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٣
١

٤١١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االقتصاد و التجارة

االقتصاد و التجارة

االقتصاد العام

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٥،٥٠٣٥،٥٠٣صيانة التجھيزات الفنية١

٦٥،٥٠٣٥،٥٠٣مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣٩،٠٠٠٣٩،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٣٩،٠٠٠٣٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٤٤،٥٠٣٤٤،٥٠٣مجموع البند  رقم  

٤١١٦٤،٤٠٣٦١،٤٠٣٣،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٦٤،٤٠٣٦١،٤٠٣٣،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٤٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٣
٢

٤٧١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االقتصاد و التجارة

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٢،٠٠٠١،٠٥٠٩٥٠تجھيزات فنية يدوية٢

٦،٠٠٠٤،٢٠٠١،٨٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٨،٠٠٠٥،٢٥٠٢،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٨،٠٠٠٦،٠٠٠١٢،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٨،٠٠٠٦،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢٦،٠٠٠١١،٢٥٠١٤،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٨٤٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٣
٢

٤٧١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االقتصاد و التجارة

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٤٠،٠٠٠١٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢٤٠،٠٠٠١٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٢،٠٠٠٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٦٤،٠٠٠٢٧،٠٠٠٣٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٣
٢

٤٧١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االقتصاد و التجارة

المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

التوزيع والتجارة

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٧٥٠،٠٠٠٢٥٦،٠٠٠٤٩٤،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٧٥٠،٠٠٠٢٥٦،٠٠٠٤٩٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٧٥٠،٠٠٠٢٥٦،٠٠٠٤٩٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧١٨٤٠،٠٠٠٢٩٤،٢٥٠٥٤٥،٧٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٨٤٠،٠٠٠٢٩٤،٢٥٠٥٤٥،٧٥٠مجموع الفصل رقم  

١٣٩٠٤،٤٠٣٣٥٥،٦٥٣٥٤٨،٧٥٠مجموع الباب  رقم  

٨٤٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٤
١

٤٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الزراعة

المديرية االدارية المشتركة

الشؤون والخدمات الزراعية

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٢،٠٠٠،٠٠٠١،٦٠٠،٠٠٠٤٠٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٣،٠٠٠٣،٠٠٠تجھيزات فنية يدوية٢

٢١،٥٠٠١٧،٥٠٠٤،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢،٠٢٤،٥٠٠١،٦٢٠،٥٠٠٤٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٠٠،٠٠٠٩٣،٧٥٠٦،٢٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٠٠،٠٠٠٩٣،٧٥٠٦،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢،١٢٤،٥٠٠١،٧١٤،٢٥٠٤١٠،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٨٤٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٤
١

٤٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الزراعة

المديرية االدارية المشتركة

الشؤون والخدمات الزراعية

صيانة ٢٢٨

صيانة االراضي١
١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠صيانة االراضي١

١١٢٠،٠٠٠١٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة االبنية٢
٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢٤٠،٠٠٠٤٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة االنشاءات المائية٤
٥،٠٠٠-٢٥،٠٠٠٣٠،٠٠٠صيانة النشاءات مياه الري٢

٥،٠٠٠-٤٢٥،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢٨٠،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٢٨٠،٠٠٠٢٢٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١١٠،٠٠٠٨٧،٤١٣٢٢،٥٨٧صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١١٠،٠٠٠٨٧،٤١٣٢٢،٥٨٧مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٨٧،٠٠٠٦٩،٧٦٠١٧،٢٤٠صيانة وسائل النقل١

٨٨٧،٠٠٠٦٩،٧٦٠١٧،٢٤٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٦٦٢،٠٠٠٥٧٢،١٧٣٨٩،٨٢٧مجموع البند  رقم  

٨٥٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٣،٠٠٠-٣،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٣،٠٠٠-١٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣،٠٠٠-٢٢٩٣،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٢١٢،٧٨٦،٥٠٠٢،٢٨٩،٤٢٣٤٩٧،٠٧٧مجموع الوظيفة رقم  

١٢،٧٨٦،٥٠٠٢،٢٨٩،٤٢٣٤٩٧،٠٧٧مجموع الفصل رقم  

٨٥١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٥٠،٠٠٠-٢٥٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠انشاءات اراضي١

٥٠،٠٠٠-١٢٥٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات مائية٤
٥،٠٠٠-٢٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠انشاءات مياه الري٢

٥،٠٠٠-٤٢٠،٠٠٠٢٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٥٥،٠٠٠-٢٢٧٢٧٠،٠٠٠٣٢٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٥،٠٠٠-٤٢٢١٢٧٠،٠٠٠٣٢٥،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

٥٥،٠٠٠-٢٢٧٠،٠٠٠٣٢٥،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٥٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٤
٣

٤٢١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الزراعة

المديرية العامة للتعاونيات

تنمية القطاع الزراعي

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
١٢،٠٠٠١١،٩٧٠٣٠تجھيزات فنية متخصصة١

٤،٠٠٠٢،١٠٠١،٩٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٦،٠٠٠١٤،٠٧٠١،٩٣٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٦،٠٠٠٦،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢٢،٠٠٠٢٠،٠٧٠١،٩٣٠مجموع البند  رقم  

٨٥٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٤
٣

٤٢١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الزراعة

المديرية العامة للتعاونيات

تنمية القطاع الزراعي

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٤،٥٠٠٤،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٤،٥٠٠٤،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٤،٥٠٠٤،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
١٠،٠٠٠٥،١٢٠٤،٨٨٠صيانة وسائل النقل١

٨١٠،٠٠٠٥،١٢٠٤،٨٨٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٩،٠٠٠١٤،١٢٠٤،٨٨٠مجموع البند  رقم  

٤٢١٢٤١،٠٠٠٣٤،١٩٠٦،٨١٠مجموع الوظيفة رقم 

٣٤١،٠٠٠٣٤،١٩٠٦،٨١٠مجموع الفصل رقم  

١٤٣،٠٩٧،٥٠٠٢،٦٤٨،٦١٣٤٤٨،٨٨٧مجموع الباب  رقم  

٨٥٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٥
١

٤٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االتصاالت

البريد

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٢،٠٠٠٦٢٨١،٣٧٢تجھيزات فنية متخصصة١

١،٠٠٠٣٧٨٦٢٢تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣،٠٠٠١،٠٠٦١،٩٩٤مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢،٠٠٠٦٤٨١،٣٥٢تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢،٠٠٠٦٤٨١،٣٥٢مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٥،٠٠٠١،٦٥٤٣،٣٤٦مجموع البند  رقم  

٨٥٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٥
١

٤٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االتصاالت

البريد

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٣،٠٠٠١،٥١٨١،٤٨٢صيانة التجھيزات الفنية١

٦٣،٠٠٠١،٥١٨١،٤٨٢مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣،٠٠٠١،٥١٨١،٤٨٢صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٣،٠٠٠١،٥١٨١،٤٨٢مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٤،٠٠٠٢،٦٧٩١،٣٢١صيانة وسائل النقل١

٨٤،٠٠٠٢،٦٧٩١،٣٢١مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١٠،٠٠٠٥،٧١٥٤،٢٨٥مجموع البند  رقم  

٤٦١١٥،٠٠٠٧،٣٦٩٧،٦٣١مجموع الوظيفة رقم  

١١٥،٠٠٠٧،٣٦٩٧،٦٣١مجموع الفصل رقم  

٨٥٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٥
٢

٤٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االتصاالت

المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات اخرى٩
١٦٠،٠٠٠،٠٠٠٥٩،٩٥٠،٠٠٠١٠٠،٠٥٠،٠٠٠تجھيزات اخرى١

ھيئة اوجيرو

٩١٦٠،٠٠٠،٠٠٠٥٩،٩٥٠،٠٠٠١٠٠،٠٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٦٠،٠٠٠،٠٠٠٥٩،٩٥٠،٠٠٠١٠٠،٠٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٥٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٥
٢

٤٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االتصاالت

المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاءات اخرى٩
٣٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

٩٣٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٣٠،٠٠٠،٠٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٥٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٥
٢

٤٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االتصاالت

المديرية العامة النشاء و تجھيز االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٢،٤٠٠،٠٠٠٢،٤٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٢،٤٠٠،٠٠٠٢،٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٢،٤٠٠،٠٠٠٢،٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٦١١٩٢،٤٠٠،٠٠٠٧٢،٣٥٠،٠٠٠١٢٠،٠٥٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٢١٩٢،٤٠٠،٠٠٠٧٢،٣٥٠،٠٠٠١٢٠،٠٥٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٥٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٥
٣

٤٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

صيانة ٢٢٨

صيانة اخرى٩
٤٠٦،٥٠٠،٠٠٠١١١،٧٧٠،٠٠٠٢٩٤،٧٣٠،٠٠٠صيانة اخرى١

 مليار لتسديد سلفة الخزينة المعطاة٢٠ـ  منھا  
٨١٨٠لھيئة اوجيرو  بموجب المرسوم رقم 

لتأمين المازوت٢٠٢١/٨/٣٠تاريخ 
والمحروقات والمستلزمات االساسيه للتشغيل

٩٤٠٦،٥٠٠،٠٠٠١١١،٧٧٠،٠٠٠٢٩٤،٧٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٤٠٦،٥٠٠،٠٠٠١١١،٧٧٠،٠٠٠٢٩٤،٧٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٦٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٥
٣

٤٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االتصاالت

المديرية العامة الستثمار وصيانة االتصاالت

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٣٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٦١٤٠٦،٨٠٠،٠٠٠١١٢،٠٧٠،٠٠٠٢٩٤،٧٣٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٤٠٦،٨٠٠،٠٠٠١١٢،٠٧٠،٠٠٠٢٩٤،٧٣٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٨٦١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٥
٤

٤٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االتصاالت

المصلحة االدارية المشتركة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٥،٠٠٠١،٩٦٠٣،٠٤٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٥،٠٠٠١،٩٦٠٣،٠٤٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١١،٠٠٠٢،٨٠٠٨،٢٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١١،٠٠٠٢،٨٠٠٨،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٦،٠٠٠٤،٧٦٠١١،٢٤٠مجموع البند  رقم  

٨٦٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٥
٤

٤٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االتصاالت

المصلحة االدارية المشتركة

ادارة وتنمية قطاع االتصاالت

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٩،٠٠٠٤،٢٠٠٤،٨٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٩،٠٠٠٤،٢٠٠٤،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٥،٠٠٠٥،٢٥٠٩،٧٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٥،٠٠٠٥،٢٥٠٩،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢٤،٠٠٠٩،٤٥٠١٤،٥٥٠مجموع البند  رقم  

٤٦١٤٠،٠٠٠١٤،٢١٠٢٥،٧٩٠مجموع الوظيفة رقم  

٤٤٠،٠٠٠١٤،٢١٠٢٥،٧٩٠مجموع الفصل رقم  

١٥٥٩٩،٢٥٥،٠٠٠١٨٤،٤٤١،٥٧٩٤١٤،٨١٣،٤٢١مجموع الباب  رقم  

٨٦٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٦
١

٤١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة العمل

العمل

العمالة

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٩،٠٠٠٦،٠٠٠٣،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٩،٠٠٠٦،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٠٠،٠٠٠٦٨،٠٠٠٣٢،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٠٠،٠٠٠٦٨،٠٠٠٣٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
٢،٠٠٠٢،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١١١،٠٠٠٧٤،٠٠٠٣٧،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٦٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٦
١

٤١٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة العمل

العمل

العمالة

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٦،٠٠٠٨،٠٠٠٨،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١٦،٠٠٠٨،٠٠٠٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٤٥٠،٠٠٠٣٤٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٤٥٠،٠٠٠٣٤٥،٠٠٠١٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٥،٠٠٠١،٠٠٠٤،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٥،٠٠٠١،٠٠٠٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١،٠٠٠-١،٠٠٠صيانة اخرى١

١،٠٠٠-٩١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٤٧١،٠٠٠٣٥٥،٠٠٠١١٦،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤١٢٥٨٢،٠٠٠٤٢٩،٠٠٠١٥٣،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٥٨٢،٠٠٠٤٢٩،٠٠٠١٥٣،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

١٦٥٨٢،٠٠٠٤٢٩،٠٠٠١٥٣،٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٨٦٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٧
١

٨٥١

الجزء الثاني (أ)
وزارة االعالم

االعالم

االدارة والرقابة الخاصة بخدمات اإلذاعة والتلفزيون والنشر

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٢٠،٠٠٠١٧،١٠٠٢،٩٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١٠،٠٠٠٦،٧٥٠٣،٢٥٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٣٠،٠٠٠٢٣،٨٥٠٦،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٤٣،٣٨٢١٥،٧٥٠٢٧،٦٣٢تجھيزات للمعلوماتية١

٣٤٣،٣٨٢١٥،٧٥٠٢٧،٦٣٢مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٧٣،٣٨٢٣٩،٦٠٠٣٣،٧٨٢مجموع البند  رقم  

٨٦٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٥٢،٥٠٠٢٦،٢٥٠٢٦،٢٥٠صيانة ابنية ادارية١

٢٥٢،٥٠٠٢٦،٢٥٠٢٦،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢٥،٠٠٠٢٢،٥٠٠٢،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٢٥،٠٠٠٢٢،٥٠٠٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٥،٠٠٠٤،٥٠٠١٠،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٥،٠٠٠٤،٥٠٠١٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٩٢،٥٠٠٥٣،٢٥٠٣٩،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٨٥١١٦٥،٨٨٢٩٢،٨٥٠٧٣،٠٣٢مجموع الوظيفة رقم  

١١٦٥،٨٨٢٩٢،٨٥٠٧٣،٠٣٢مجموع الفصل رقم  

٨٦٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٧
٢

٨٥٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة االعالم
مديرية االذاعة

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
١،٥٨١،٧٥٠١،٥٨١،٧٥٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢١،٥٨١،٧٥٠١،٥٨١،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢٢،٥٠٠٢٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١،٦٠٤،٢٥٠١،٦٠٤،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٨٦٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٧
٢

٨٥٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة االعالم
مديرية االذاعة

تشغيل خدمات االذاعة والتلفزيون

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٤،٥٠٠٢،٢٥٠٢،٢٥٠صيانة ابنية ادارية١

٦،٧٥٠٦،٧٥٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢١١،٢٥٠٩،٠٠٠٢،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٣٠٠،٠٠٠٢١٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٣٠٠،٠٠٠٢١٠،٠٠٠٩٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٥٠،٠٠٠٦٥،٠٠٠٨٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٥٠،٠٠٠٦٥،٠٠٠٨٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٤٦١،٢٥٠٢٨٤،٠٠٠١٧٧،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٨٥٢٢،٠٦٥،٥٠٠١،٨٨٨،٢٥٠١٧٧،٢٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٢٢،٠٦٥،٥٠٠١،٨٨٨،٢٥٠١٧٧،٢٥٠مجموع الفصل رقم  

١٧٢،٢٣١،٣٨٢١،٩٨١،١٠٠٢٥٠،٢٨٢مجموع الباب  رقم  

٨٦٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٨
٢

٤٣٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

استمالكات لالنشاءات المائية ٢٢٤

استمالكات النشاءات مياه الشفة١
٢،٢٥٠،٠٠٠٢،٢٥٠،٠٠٠استمالكات النشاءات مياه الشفة١

١٢،٢٥٠،٠٠٠٢،٢٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

استمالكات النشاءات مياه المبتذلة٤
٤١٠،٠٠٠٤١٠،٠٠٠استمالكات النشاءات المياه المبتذلة١

٤٤١٠،٠٠٠٤١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٤٢،٦٦٠،٠٠٠٢،٦٦٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٧٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٨
٢

٤٣٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٦،٠٠٠٣،٨٠٠٢،٢٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

١،٠٠٠٥٢٥٤٧٥تجھيزات فنية يدوية٢

٢٧،٠٠٠٤،٣٢٥٢،٦٧٥مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٤٥،٠٠٠١٥،٠٠٠٣٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٤٥،٠٠٠١٥،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٥٢،٠٠٠١٩،٣٢٥٣٢،٦٧٥مجموع البند  رقم  

٨٧١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٨
٢

٤٣٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٩٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٩٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠٦٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة االنشاءات المائية٤
٥٢٢،٠٠٠١٧٤،٠٠٠٣٤٨،٠٠٠صيانة النشاءات مياه الشفة١

١٧١،٠٠٠٥٧،٠٠٠١١٤،٠٠٠صيانة النشاءات مياه الري٢

٢،٩٢٥،٠٠٠٨٧٥،٠٠٠٢،٠٥٠،٠٠٠صيانة النشاءات مياه السيالن٣

٣٩،٠٠٠١٣،٢٠٠٢٥،٨٠٠صيانة النشاءات المياه المبتذلة٤

٤٣،٦٥٧،٠٠٠١،١١٩،٢٠٠٢،٥٣٧،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٥،٠٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١٥،٠٠٠٧،٥٠٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٠٦،١٠٠-٤٥،٠٠٠٢٥١،١٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٢٠٦،١٠٠-٧٤٥،٠٠٠٢٥١،١٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٢٤،٠٠٠١٠،٤٠٠١٣،٦٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٢٤،٠٠٠١٠،٤٠٠١٣،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٣،٨٣١،٠٠٠١،٤١٨،٢٠٠٢،٤١٢،٨٠٠مجموع البند  رقم  

٨٧٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٨
٢

٤٣٠

الجزء الثاني (أ)
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة للموارد المائية والكھربائية

الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة والمياه

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٣٠٠،٠٠٠-١،٠٠٠،٠٠٠١،٣٠٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

٣٠٠،٠٠٠-١١،٠٠٠،٠٠٠١،٣٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٣٠٠،٠٠٠-٢٢٩١،٠٠٠،٠٠٠١،٣٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٣٠٧،٥٤٣،٠٠٠٥،٣٩٧،٥٢٥٢،١٤٥،٤٧٥مجموع الوظيفة رقم  

٢٧،٥٤٣،٠٠٠٥،٣٩٧،٥٢٥٢،١٤٥،٤٧٥مجموع الفصل رقم  

٨٧٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٨
٣

٦٣١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة لالستثمار

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٢،٨٥٠٢،٨٥٠تجھيزات فنية متخصصة١

٧٨٨٧٨٨تجھيزات فنية يدوية٢

٢،٨٨٨٢،٨٨٨تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٦،٥٢٦٦،٥٢٦مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٦،٥٢٦١٦،٥٢٦مجموع البند  رقم  

٨٧٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٧،٥٠٠٧،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٧،٥٠٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٢٥،٠٠٠١٢،٠٠٠١٣،٠٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٢٥،٠٠٠١٢،٠٠٠١٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٧٥٠-٣،٠٠٠٣،٧٥٠صيانة اخرى١

٧٥٠-٩٣،٠٠٠٣،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٦٢،٥٠٠٥٠،٢٥٠١٢،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٨٧٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٨
٣

٦٣١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الطاقة والمياه

المديرية العامة لالستثمار

االدارة ، البناء ،االستثمار والتخطيط

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٦،٠٠٠٦،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجھيزات١

٦،٠٠٠٦،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة لالنشاءات٢

٦،٠٠٠٦،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٦٣١٩٧،٠٢٦٨٤،٧٧٦١٢،٢٥٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٩٧،٠٢٦٨٤،٧٧٦١٢،٢٥٠مجموع الفصل رقم  

٨٧٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٨
٤

٤٣٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٢،٤٠٠١،٤٠٠١،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢،٤٠٠١،٤٠٠١،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣٤،٠٠٠٣٤،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣٤،٠٠٠٣٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٣٦،٤٠٠٣٥،٤٠٠١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٧٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٨
٤

٤٣٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٩،٠٠٠٥،٨٥٠٣،١٥٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٩،٠٠٠٥،٨٥٠٣،١٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٤،٠٠٠٢،٤٩٦١،٥٠٤صيانة وسائل النقل١

٨٤،٠٠٠٢،٤٩٦١،٥٠٤مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١،٠٠٠٩٥٠٥٠صيانة اخرى١

٩١،٠٠٠٩٥٠٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٣٤،٠٠٠١٩،٢٩٦١٤،٧٠٤مجموع البند  رقم  

٨٧٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٨
٤

٤٣٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للنفط

ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
١،٥٧٠،٠٠٠١،٥٧٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١١،٥٧٠،٠٠٠١،٥٧٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩١،٥٧٠،٠٠٠١،٥٧٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٣٢١١،٦٤٠،٤٠٠١،٦٢٤،٦٩٦١٥،٧٠٤مجموع الوظيفة رقم 

٤١،٦٤٠،٤٠٠١،٦٢٤،٦٩٦١٥،٧٠٤مجموع الفصل رقم  

١٨٩،٢٨٠،٤٢٦٧،١٠٦،٩٩٧٢،١٧٣،٤٢٩مجموع الباب  رقم  

٨٧٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٩
١

٤٧٣١

الجزء الثاني (أ)
وزارة السياحة

المديرية العامة للشؤون السياحية

ادارة وتنمية القطاع

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٣،٠٠٠٣،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٦،٠٠٠٤،٢٠٠١،٨٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٦،٠٠٠٤،٢٠٠١،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٥٥،٠٠٠٥٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٦٤،٠٠٠٥٩،٢٠٠٤،٨٠٠مجموع البند  رقم  

٨٨٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
١٩
١

٤٧٣١

الجزء الثاني (أ)
وزارة السياحة

المديرية العامة للشؤون السياحية

ادارة وتنمية القطاع

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٨،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١٨،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٨،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٨،٠٠٠٩،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١٣،٠٠٠٧،٢٠٠٥،٨٠٠صيانة اخرى١

٩١٣،٠٠٠٧،٢٠٠٥،٨٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٤٩،٠٠٠٢٥،٢٠٠٢٣،٨٠٠مجموع البند  رقم  

٤٧٣١١١٣،٠٠٠٨٤،٤٠٠٢٨،٦٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١١١٣،٠٠٠٨٤،٤٠٠٢٨،٦٠٠مجموع الفصل رقم  

١٩١١٣،٠٠٠٨٤،٤٠٠٢٨،٦٠٠مجموع الباب  رقم  

٨٨١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٠
٢

٨٤١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

اللوازم، االدارة والتنظيم

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٣،٠٠٠٣،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣٥،٠٠٠٢٤،٩٣٨١٠،٠٦٢تجھيزات فنية متخصصة١

٥،٠٠٠٢،٦٢٥٢،٣٧٥تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٤٠،٠٠٠٢٧،٥٦٣١٢،٤٣٧مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٠،٠٠٠٣،٣٧٥٦،٦٢٥تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٠،٠٠٠٣،٣٧٥٦،٦٢٥مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٥٣،٠٠٠٣٠،٩٣٨٢٢،٠٦٢مجموع البند  رقم  

٨٨٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٠
٢

٨٤١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الثقافة

المديرية العامة للثقافة

اللوازم، االدارة والتنظيم

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٣٠،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠صيانة ابنية ادارية١

١،٥٠٠،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠٣٠٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

ـ  صيانة وتشغيل قصر االونيسكو بما فيه 
التنظيفات والمحروقات والزيوت وسائر

النفقات المتعلقه به
٢١،٥٣٠،٠٠٠١،٢١٥،٠٠٠٣١٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٢٥،٠٠٠١٩،٥٠٠٥،٥٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٢٥،٠٠٠١٩،٥٠٠٥،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٠،٠٠٠٩،٧٥٠١٠،٢٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢٠،٠٠٠٩،٧٥٠١٠،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٧،٥٠٠٧،٥٠٠صيانة اخرى١

ـ  ترميم وتأھيل وتجليد وتعقيم الكتب 

٩٧،٥٠٠٧،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨١،٥٨٢،٥٠٠١،٢٥١،٧٥٠٣٣٠،٧٥٠مجموع البند  رقم  

٨٤١١،٦٣٥،٥٠٠١،٢٨٢،٦٨٨٣٥٢،٨١٢مجموع الوظيفة رقم  

٢١،٦٣٥،٥٠٠١،٢٨٢،٦٨٨٣٥٢،٨١٢مجموع الفصل رقم  

٨٨٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٠
٣

٨٤٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

استمالكات النشاء واشغال الطرق والمرافىء والمطارات واالبنية والعقارات ٢٢٣

استمالكات النشاء واشغال اخرى٩
٢،٠٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠١،٤٠٠،٠٠٠استمالكات النشاء واشغال طرقات اخرى١

٩٢،٠٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠١،٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٣٢،٠٠٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠١،٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٨٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٠
٣

٨٤٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٢٥،٠٠٠٢٥،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢٣،٠٠٠٢٣،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٤٨،٠٠٠٤٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٣،٠٠٠٢٣،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢٣،٠٠٠٢٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٧١،٠٠٠٧١،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٨٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٠
٣

٨٤٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء ابنية٢
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠انشاء ابنية متخصصة٢

٢١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

انشاءات اخرى٩
١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠انشاءات اخرى١

(حفريات اثرية)

٩١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٧٢٠٠،٠٠٠٢٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٨٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٠
٣

٨٤٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

صيانة ٢٢٨

صيانة االبنية٢
٢،٩٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠١،٤٠٠،٠٠٠صيانة ابنية متخصصة٢

٢٢،٩٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠١،٤٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
٣،٠٠٠٣،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٣،٠٠٠٣،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
٩،٠٠٠٩،٠٠٠صيانة اخرى١

٩٩،٠٠٠٩،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٢،٩١٥،٠٠٠١،٥١٥،٠٠٠١،٤٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٨٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٠
٣

٨٤٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة الثقافة

المديرية العامة لآلثار

....تشغيل التجھيزات، المكتبات، المتاحف والمسارح ،المعالم

نفقات اخرى تتعلق باالصول الثابتة المادية ٢٢٩

نفقات دروس واستشارات ومراقبة١
٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩٧٥،٠٠٠٧٥،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٤٢٥،٢٦١،٠٠٠٢،٤٦١،٠٠٠٢،٨٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

٣٥،٢٦١،٠٠٠٢،٤٦١،٠٠٠٢،٨٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٠٦،٨٩٦،٥٠٠٣،٧٤٣،٦٨٨٣،١٥٢،٨١٢مجموع الباب  رقم  

٨٨٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢١
١

٥٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة البيئة

المديرية العامة للبيئة

االدارة، التنظيم والتنفيذ

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٥،٠٠٠٥،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٥،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٣٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠تجھيزات فنية متخصصة١

٢٣٠،٠٠٠١٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٣٠،٠٠٠١٧،٥٠٠١٢،٥٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٣٠،٠٠٠١٧،٥٠٠١٢،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٦٥،٠٠٠٢٧،٥٠٠٣٧،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٨٨٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢١
١

٥٦١

الجزء الثاني (أ)
وزارة البيئة

المديرية العامة للبيئة

االدارة، التنظيم والتنفيذ

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٤٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٤٥٠،٠٠٠٤٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٠٠،٠٠٠١٩،٥٠٠٨٠،٥٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٠٠،٠٠٠١٩،٥٠٠٨٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٥٥٠،٠٠٠٤٦٩،٥٠٠٨٠،٥٠٠مجموع البند  رقم  

٨٩٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة٩

١١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٩١٥٠،٠٠٠١٥٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٥٦١٧٦٥،٠٠٠٦٤٧،٠٠٠١١٨،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم  

١٧٦٥،٠٠٠٦٤٧،٠٠٠١١٨،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢١٧٦٥،٠٠٠٦٤٧،٠٠٠١١٨،٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٨٩١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٢
١

١٠٧٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة المھجرين
الجھاز التنفيذي

المھجرين

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٢،٠٠٠٢،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٢،٠٠٠٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٩٢



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٢
١

١٠٧٢

الجزء الثاني (أ)
وزارة المھجرين
الجھاز التنفيذي

المھجرين

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٥،٠٠٠١٠،٠٠٠٥،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١٥،٠٠٠١٠،٠٠٠٥،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
٢٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧٢٠،٠٠٠١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٥٠،٠٠٠٢٩،٦٠٠٢٠،٤٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٥٠،٠٠٠٢٩،٦٠٠٢٠،٤٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٨٥،٠٠٠٤٩،٦٠٠٣٥،٤٠٠مجموع البند  رقم  

١٠٧٢٩٧،٠٠٠٦١،٦٠٠٣٥،٤٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٩٧،٠٠٠٦١،٦٠٠٣٥،٤٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٢٩٧،٠٠٠٦١،٦٠٠٣٥،٤٠٠مجموع الباب  رقم  

٨٩٣



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٣
١

٨٣١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الشباب و الرياضة

المديرية العامة للشباب و الرياضة

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
٦،٠٠٠٦،٠٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٦،٠٠٠٦،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٢،٥٠٠١١،٢٥٠١١،٢٥٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢٢،٥٠٠١١،٢٥٠١١،٢٥٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢٨،٥٠٠١٧،٢٥٠١١،٢٥٠مجموع البند  رقم  

٨٩٤



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٣
١

٨٣١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الشباب و الرياضة

المديرية العامة للشباب و الرياضة

االدارة ولوازم الخدمات والتشغيل

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
٥،٥٠٠٣،٧٥٠١،٧٥٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦٥،٥٠٠٣،٧٥٠١،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٠،٠٠٠٥،٢٥٠٤،٧٥٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٠،٠٠٠٥،٢٥٠٤،٧٥٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٥،٠٠٠٢،٤٠٠٢،٦٠٠صيانة وسائل النقل١

٨٥،٠٠٠٢،٤٠٠٢،٦٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة اخرى٩
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠صيانة اخرى١

٩١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٣٠،٥٠٠٢١،٤٠٠٩،١٠٠مجموع البند  رقم  

٨٣١٥٩،٠٠٠٣٨،٦٥٠٢٠،٣٥٠مجموع الوظيفة رقم  

١٥٩،٠٠٠٣٨،٦٥٠٢٠،٣٥٠مجموع الفصل رقم  

٢٣٥٩،٠٠٠٣٨،٦٥٠٢٠،٣٥٠مجموع الباب  رقم  

٨٩٥



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٤
١

١٠٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الشؤون االجتماعية

المديرية العامة للشؤون االجتماعية

الحماية االجتماعية

تجھيزات ٢٢٦

اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١
٣،٠٠٠٣،٠٠٠اثاث ومفروشات وتجھيزات مكتبية١

١٣،٠٠٠٣،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات فنية٢
٦،٠٠٠٤،١٩٦١،٨٠٤تجھيزات فنية مختلفة٩

٢٦،٠٠٠٤،١٩٦١،٨٠٤مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٢٠،٠٠٠٩،٥٨٧١٠،٤١٣تجھيزات للمعلوماتية١

٣٢٠،٠٠٠٩،٥٨٧١٠،٤١٣مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٢٩،٠٠٠١٣،٧٨٣١٥،٢١٧مجموع البند  رقم  

٨٩٦



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٢٥،٠٠٠١٠،٨٠٠١٤،٢٠٠صيانة ابنية ادارية١

٢٢٥،٠٠٠١٠،٨٠٠١٤،٢٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٦،٠٠٠٨،١٦٠٧،٨٤٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١٦،٠٠٠٨،١٦٠٧،٨٤٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٨،٠٠٠٦،٠٠٠١٢،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٨،٠٠٠٦،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة وسائل النقل٨
٣٧،٠٠٠١٢،٧٣٨٢٤،٢٦٢صيانة وسائل النقل١

٨٣٧،٠٠٠١٢،٧٣٨٢٤،٢٦٢مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٩٦،٠٠٠٣٧،٦٩٨٥٨،٣٠٢مجموع البند  رقم  

١٠٢١١٢٥،٠٠٠٥١،٤٨١٧٣،٥١٩مجموع الوظيفة رقم 

١١٢٥،٠٠٠٥١،٤٨١٧٣،٥١٩مجموع الفصل رقم  

٢٤١٢٥،٠٠٠٥١،٤٨١٧٣،٥١٩مجموع الباب  رقم  

٨٩٧



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٥
١

٤٤٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الصناعة

المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

تجھيزات ٢٢٦

تجھيزات فنية٢
١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠تجھيزات فنية مختلفة٩

٢١٠،٥٠٠١٠،٥٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للمعلوماتية٣
٦٦،٠٠٠١٢،٠٠٠٥٤،٠٠٠تجھيزات للمعلوماتية١

٣٦٦،٠٠٠١٢،٠٠٠٥٤،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

تجھيزات للتدفئة والتبريد٥
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠تجھيزات للتدفئة والتبريد١

٥١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٦٨٦،٥٠٠٢٢،٥٠٠٦٤،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٨٩٨



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٢
٢٥
١

٤٤٢١

الجزء الثاني (أ)
وزارة الصناعة

المديرية العامة للصناعة

ادارة القطاع

صيانة ٢٢٨

صيانة التجھيزات الفنية٦
١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠صيانة التجھيزات الفنية١

٦١٨،٠٠٠١٨،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

صيانة تجھيزات للمعلوماتية٧
١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠صيانة تجھيزات للمعلوماتية١

٧١٢،٠٠٠١٢،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

٢٢٨٣٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

٤٤٢١١١٦،٥٠٠٥٢،٥٠٠٦٤،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١١١٦،٥٠٠٥٢،٥٠٠٦٤،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٢٥١١٦،٥٠٠٥٢،٥٠٠٦٤،٠٠٠مجموع الباب  رقم  

٢١،٢٧٥،٦٩٤،٠٠٩مجموع الجزء  رقم   ٩٣٧،٠١٩،٩٥٠ ٢،٢١٢،٧١٣،٩٥٩

٨٩٩



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 الفرق في  
 النفقات

بآالف الليرات

: 
: 
: 
: 

٣
٩

١٢٨
٤٥١٢

الجزء الثاني (ب)
وزارة األشغال العامة والنقل

توسيع وتأھيل طريق السلطانية - صيدا

أشغال الطرق

انشاءات قيد التنفيذ ٢٢٧

انشاء طرق٣
١٣،٥٠٠،٠٠٠-١٣،٥٠٠،٠٠٠انشاء طرق اخرى٩

١٣،٥٠٠،٠٠٠-٣١٣،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفقرة  رقم  

١٣،٥٠٠،٠٠٠-٢٢٧١٣،٥٠٠،٠٠٠مجموع البند  رقم  

١٣،٥٠٠،٠٠٠-٤٥١٢١٣،٥٠٠،٠٠٠مجموع الوظيفة رقم 

١٣،٥٠٠،٠٠٠-١٢٨١٣،٥٠٠،٠٠٠مجموع الفصل رقم  

٩٠٠



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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

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  

٩٠١



الجزء
الباب
الفصل
الوظيفة

النفقات المقدرةبيان التبويب
٢٠٢٢لعام

   مشروع عام
٢٠٢١

 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
٦٢١،٧٠٧-٦٢١،٧٠٧انشاء طرق دولية١

٦٢١،٧٠٧-٣٦٢١،٧٠٧مجموع الفقرة  رقم  

٦٢١،٧٠٧-٢٢٧٦٢١،٧٠٧مجموع البند  رقم  

٦٢١،٧٠٧-٤٥١٢٦٢١،٧٠٧مجموع الوظيفة رقم 

٦٢١،٧٠٧-١٣٤٦٢١،٧٠٧مجموع الفصل رقم  

١٩،١٢١،٧٠٧-٩١٩،١٢١،٧٠٧مجموع الباب  رقم  

١٩،١٢١،٧٠٧-٣مجموع الجزء  رقم   ١٩،١٢١،٧٠٧

٩٠٢


