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رةبند
االعتمادات المعقودة المبالغ المصروفة  المبالغ   المعقودةاالعتمادات النھائیةاالعتمادات الملغاةاالعتمادات االضافیةاالعتمادات المدورةاالعتمادات االساسیةنوع النفقةفق

الواجب تدویرھا

االعتمادات غیر 
المعقودة الواجب 

تدویرھا

االعتمادات غیر 
المعقودة الواجب إلغاؤھا

١٧,٩٧٤,٧٠٠,٠٠٠١,٦٥٢,٢٧٠,٠٠٠١,٢٩٥,٠٠٠,٠٠٠٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٤٠١,٩٧٠,٠٠٠١٥,٥١٧,٧٦٩,٠٠٠١٣,٩٥٥,٩٢٢,٠٠٠١,٥٦١,٨٤٧,٠٠٠٤,٨٨٤,٢٠١,٠٠٠الجزء االول١

٧٠٩,٠٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠٨٠٩,٠٠٠,٠٠٠٧٤٠,٠٠٤,٠٠٠٧٣٧,٠٠٤,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٦٨,٩٩٦,٠٠٠مواد استھالكیة١١

٦٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠٧٠,٠٠٠,٠٠٠٦٦,٥٧٨,٠٠٠٦٦,٥٧٨,٠٠٠٣,٤٢٢,٠٠٠لوازم مكتبیة١١١

٣٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠٣٩,٨٧٠,٠٠٠٣٩,٨٧٠,٠٠٠١٣٠,٠٠٠قرطاسیة للمكاتب١١١١

٢٥,٠٠٠,٠٠٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠٢٢,١٥٠,٠٠٠٢٢,١٥٠,٠٠٠٢,٨٥٠,٠٠٠كتب ومراجع وصحف١١١٢

٥,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠٤,٥٥٨,٠٠٠٤,٥٥٨,٠٠٠٤٤٢,٠٠٠لوازم مكتبیة أخرى١١١٩

٦٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠٧٠,٠٠٠,٠٠٠٦٩,٨٧٢,٠٠٠٦٩,٨٧٢,٠٠٠١٢٨,٠٠٠لوازم إداریة١١٢

٦٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠٧٠,٠٠٠,٠٠٠٦٩,٨٧٢,٠٠٠٦٩,٨٧٢,٠٠٠١٢٨,٠٠٠مالبس١١٢١

نفقات تغذیة١١٢٢

محروقات وزیوت للمولدات١١٢٣

محروقات وزیوت للتدفئة١١٢٤

لوازم إداریة أخرى١١٢٩

٤٥٥,٠٠٠,٠٠٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠٥٣٥,٠٠٠,٠٠٠٥١٦,١٥٢,٠٠٠٥١٦,١٥٢,٠٠٠١٨,٨٤٨,٠٠٠نفقات تشغیل وسائل النقل١١٣

٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠٣١٨,١٢٦,٠٠٠٣١٨,١٢٦,٠٠٠١,٨٧٤,٠٠٠محروقات سائلة١١٣١

١٥,٠٠٠,٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠١٤,٩٣٠,٠٠٠١٤,٩٣٠,٠٠٠٧٠,٠٠٠زیوت وشحوم١١٣٢

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٨٣,٠٩٦,٠٠٠١٨٣,٠٩٦,٠٠٠١٦,٩٠٤,٠٠٠قطع غیار لوسائل النقل١١٣٣

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠أدویة ومواد مخبریة١١٤

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠أدویة١١٤١

مواد مخبریة١١٤٢

٣,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠مبیدات١١٥

الحساب االداري لعام ٢٠٠٧
قسم النفقات للبلدیات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومیة -

الجمھوریة اللبنانیة

وزارة الداخلیة والبلدیات

 بلدیة طرابلس

صفحة ١ من ١٢
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رةبند
االعتمادات المعقودة المبالغ المصروفة  المبالغ   المعقودةاالعتمادات النھائیةاالعتمادات الملغاةاالعتمادات االضافیةاالعتمادات المدورةاالعتمادات االساسیةنوع النفقةفق

الواجب تدویرھا

االعتمادات غیر 
المعقودة الواجب 

تدویرھا

االعتمادات غیر 
المعقودة الواجب إلغاؤھا

الحساب االداري لعام ٢٠٠٧
قسم النفقات للبلدیات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومیة -

الجمھوریة اللبنانیة

وزارة الداخلیة والبلدیات

 بلدیة طرابلس

٣,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠مبیدات١١٥١

٤٢,٠٠٠,٠٠٠٤٢,٠٠٠,٠٠٠٣٣,٤١٣,٠٠٠٣٠,٤١٣,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٨,٥٨٧,٠٠٠مواد زراعیة١١٦

٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠أسمدة١١٦١

مواد علفیة١١٦٢

٤٠,٠٠٠,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠٣٣,٤١٣,٠٠٠٣٠,٤١٣,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٦,٥٨٧,٠٠٠بذور ونصوب وشتول١١٦٣

مواد بیطریة١١٦٤

میاه، كھرباء واتصاالت سلكیة ١١٧
٨٥,٠٠٠,٠٠٠٨٥,٠٠٠,٠٠٠٥٣,٩٨٩,٠٠٠٥٣,٩٨٩,٠٠٠٣١,٠١١,٠٠٠والسلكیة

٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠٦,٨٢٨,٠٠٠٦,٨٢٨,٠٠٠١٣,١٧٢,٠٠٠میاه (بدل مقطوعیة)١١٧١

١١٧٢
كھرباء األبنیة البلدیة (بدل 

مقطوعیة)

١١٧٣
كھرباء لإلنارة العامة (بدل 

مقطوعیة)

١١٧٤
اتصاالت سلكیة والسلكیة (بدل 

٥٠,٠٠٠,٠٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠٤٦,٤٨٦,٠٠٠٤٦,٤٨٦,٠٠٠٣,٥١٤,٠٠٠مقطوعیة)

نفقات میاه، كھرباء واتصاالت ١١٧٩
سلكیة والسلكیة أخرى

١٥,٠٠٠,٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠٦٧٥,٠٠٠٦٧٥,٠٠٠١٤,٣٢٥,٠٠٠

٣,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠لوازم متخصصة١١٨

٣,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠لوازم متخصصة١١٨١

مواد استھالكیة أخرى١١٩

مواد استھالكیة أخرى١١٩١

٣٣٨,٠٠٠,٠٠٠٣,٧٣٨,٠٠٠١٠٥,٠٠٠,٠٠٠٤٤٦,٧٣٨,٠٠٠٢٩٨,٨١٤,٠٠٠٢٩٥,٨١٧,٠٠٠٢,٩٩٧,٠٠٠١٤٧,٩٢٤,٠٠٠خدمات استھالكیة١٢

٢٧,٠٠٠,٠٠٠٢٧,٠٠٠,٠٠٠٢٦,٨٩٣,٠٠٠٢٦,٨٩٣,٠٠٠١٠٧,٠٠٠ایجارات وخدمات مشتركة١٢١

١٢,٠٠٠,٠٠٠١٢,٠٠٠,٠٠٠١١,٨٩٣,٠٠٠١١,٨٩٣,٠٠٠١٠٧,٠٠٠ایجارات مكاتب وصیانتھا١٢١١

صفحة ٢ من ١٢
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رةبند
االعتمادات المعقودة المبالغ المصروفة  المبالغ   المعقودةاالعتمادات النھائیةاالعتمادات الملغاةاالعتمادات االضافیةاالعتمادات المدورةاالعتمادات االساسیةنوع النفقةفق

الواجب تدویرھا

االعتمادات غیر 
المعقودة الواجب 

تدویرھا

االعتمادات غیر 
المعقودة الواجب إلغاؤھا

الحساب االداري لعام ٢٠٠٧
قسم النفقات للبلدیات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومیة -

الجمھوریة اللبنانیة

وزارة الداخلیة والبلدیات

 بلدیة طرابلس

١٢١٢
ایجارات عقارات أخرى 

١٥,٠٠٠,٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠وصیانتھا

خدمات مشتركة١٢١٣

١٣,٠٠٠,٠٠٠٨٨٤,٠٠٠١٣,٨٨٤,٠٠٠١,٥٥٠,٠٠٠١,٥٥٠,٠٠٠١٢,٣٣٤,٠٠٠صیانة عادیة وتصلیح طفیف١٢٢

١٢٢١
صیانة عادیة وتصلیح طفیف 
للوازم المكتبیة والتجھیزات 

واالنشاءات
٣,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٥٥٥,٠٠٠٥٥٥,٠٠٠٢,٤٤٥,٠٠٠

١٠,٠٠٠,٠٠٠٨٨٤,٠٠٠١٠,٨٨٤,٠٠٠٩٩٥,٠٠٠٩٩٥,٠٠٠٩,٨٨٩,٠٠٠أعمال صیانة مختلفة١٢٢٩

٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٤١٠,٠٠٠٤١٠,٠٠٠١,٥٩٠,٠٠٠برید١٢٣

٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٤١٠,٠٠٠٤١٠,٠٠٠١,٥٩٠,٠٠٠برید١٢٣١

إعالنات، مطبوعات، عالقات ١٢٤
٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠١٦٠,٠٠٠١٠٥,٠٠٠,٠٠٠٣٣٠,١٦٠,٠٠٠٢٢٨,٤٩٠,٠٠٠٢٢٦,٥٥٠,٠٠٠١,٩٤٠,٠٠٠١٠١,٦٧٠,٠٠٠عامة

١٥,٠٠٠,٠٠٠١٦٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠٢٠,١٦٠,٠٠٠١٩,٤٩٦,٠٠٠١٩,٠٥٦,٠٠٠٤٤٠,٠٠٠٦٦٤,٠٠٠إعالنات١٢٤١

٥٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠٧٠,٠٠٠,٠٠٠٥٣,٦٤١,٠٠٠٥٣,٦٤١,٠٠٠١٦,٣٥٩,٠٠٠مطبوعات١٢٤٢

٧٥,٠٠٠,٠٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠١٢٥,٠٠٠,٠٠٠٧٤,٢٢٩,٠٠٠٧٤,٢٢٩,٠٠٠٥٠,٧٧١,٠٠٠أعیاد وتمثیل١٢٤٣

٢٥,٠٠٠,٠٠٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠٢٤٩,٠٠٠٢٤٩,٠٠٠٢٤,٧٥١,٠٠٠معارض١٢٤٤

٦٠,٠٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠٨٠,٨٧٥,٠٠٠٧٩,٣٧٥,٠٠٠١,٥٠٠,٠٠٠٩,١٢٥,٠٠٠عالقات عامة أخرى١٢٤٩

١٥,٠٠٠,٠٠٠١,٠٥٧,٠٠٠١٦,٠٥٧,٠٠٠١٦,٠٥٧,٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠١,٠٥٧,٠٠٠تأمین١٢٥

١٥,٠٠٠,٠٠٠١,٠٥٧,٠٠٠١٦,٠٥٧,٠٠٠١٦,٠٥٧,٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠١,٠٥٧,٠٠٠تأمین١٢٥١

١٥,٠٠٠,٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠١,٢٤٥,٠٠٠١,٢٤٥,٠٠٠١٣,٧٥٥,٠٠٠استئجار سیارات وآلیات١٢٦

١٥,٠٠٠,٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠١,٢٤٥,٠٠٠١,٢٤٥,٠٠٠١٣,٧٥٥,٠٠٠استئجار سیارات وآلیات١٢٦١

٤١,٠٠٠,٠٠٠١,٦٣٧,٠٠٠٤٢,٦٣٧,٠٠٠٢٤,١٦٩,٠٠٠٢٤,١٦٩,٠٠٠١٨,٤٦٨,٠٠٠خدمات استھالكیة مختلفة١٢٩

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠عموالت مصرفیة١٢٩١

صفحة ٣ من ١٢
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رةبند
االعتمادات المعقودة المبالغ المصروفة  المبالغ   المعقودةاالعتمادات النھائیةاالعتمادات الملغاةاالعتمادات االضافیةاالعتمادات المدورةاالعتمادات االساسیةنوع النفقةفق

الواجب تدویرھا

االعتمادات غیر 
المعقودة الواجب 

تدویرھا

االعتمادات غیر 
المعقودة الواجب إلغاؤھا

الحساب االداري لعام ٢٠٠٧
قسم النفقات للبلدیات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومیة -

الجمھوریة اللبنانیة

وزارة الداخلیة والبلدیات

 بلدیة طرابلس

٢٠,٠٠٠,٠٠٠١,٦٣٧,٠٠٠٢١,٦٣٧,٠٠٠١٧,٢٠٠,٠٠٠١٧,٢٠٠,٠٠٠٤,٤٣٧,٠٠٠بدالت أتعاب١٢٩٢

٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠٦,٩٦٩,٠٠٠٦,٩٦٩,٠٠٠١٣,٠٣١,٠٠٠نفقات خدمة وتنظیفات١٢٩٣

١١,٢٨٦,٧٠٠,٠٠٠٦٨,٦٧٢,٠٠٠١٨٠,٠٠٠,٠٠٠١١,٥٣٥,٣٧٢,٠٠٠١٠,٤٣٤,٨٩١,٠٠٠١٠,٤١٩,٦٣٤,٠٠٠١٥,٢٥٧,٠٠٠١,١٠٠,٤٨١,٠٠٠المخصصات والرواتب واألجور١٣

٢,٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢,٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠١,٨٢٥,٧٤٢,٠٠٠١,٨٢٥,٧٤٢,٠٠٠٣٩٤,٢٥٨,٠٠٠مخصصات ورواتب١٣١

٢,٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢,٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠١,٨٢٥,٧٤٢,٠٠٠١,٨٢٥,٧٤٢,٠٠٠٣٩٤,٢٥٨,٠٠٠رواتب الموظفین الدائمین١٣١١

٤,٦٨٠,٠٠٠,٠٠٠١٣٠,٠٠٠,٠٠٠٤,٨١٠,٠٠٠,٠٠٠٤,٧٠١,٦٢٠,٠٠٠٤,٧٠١,٦٢٠,٠٠٠١٠٨,٣٨٠,٠٠٠بدالت المتعاقدین وأجور األجراء١٣٢

١٨٠,٠٠٠,٠٠٠١٨٠,٠٠٠,٠٠٠١٤٦,٤٨٨,٠٠٠١٤٦,٤٨٨,٠٠٠٣٣,٥١٢,٠٠٠بدالت المتعاقدین١٣٢١

٤,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٣٠,٠٠٠,٠٠٠٤,٦٣٠,٠٠٠,٠٠٠٤,٥٥٥,١٣٢,٠٠٠٤,٥٥٥,١٣٢,٠٠٠٧٤,٨٦٨,٠٠٠أجور األجراء١٣٢٢

٢,٢٠١,٧٠٠,٠٠٠٦٨,٦٧٢,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠٢,٣١٠,٣٧٢,٠٠٠٢,١٨٩,٣٤٨,٠٠٠٢,١٧٥,٥٦٧,٠٠٠١٣,٧٨١,٠٠٠١٢١,٠٢٤,٠٠٠تعویضات١٣٣

٩٠,٠٠٠,٠٠٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠تعویضات الرئاسة١٣٣١

١,٠٠٠,٥٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٥٠٠,٠٠٠٩٥٠,٧٢٧,٠٠٠٩٥٠,٧٢٧,٠٠٠٤٩,٧٧٣,٠٠٠تعویضات عائلیة١٣٣٢

٩٠,٠٠٠,٠٠٠٣٧٩,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠١١٠,٣٧٩,٠٠٠١٠٦,٩٠٠,٠٠٠١٠٦,٩٠٠,٠٠٠٣,٤٧٩,٠٠٠تعویضات عن أعمال إضافیة١٣٣٣

١,٢٠٠,٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠٣٠٠,٠٠٠٣٠٠,٠٠٠٩٠٠,٠٠٠تعویضات المراقب العام١٣٣٤

٦٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠٧٤,١٣٠,٠٠٠٧٤,١٣٠,٠٠٠٥,٨٧٠,٠٠٠تعویضات اللجان١٣٣٥

٦٠,٠٠٠,٠٠٠٦٨,٢٩٣,٠٠٠١٢٨,٢٩٣,٠٠٠١٢٨,٢٩٣,٠٠٠١١٤,٥١٢,٠٠٠١٣,٧٨١,٠٠٠عائدات الجبایة١٣٣٦

٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠٨٣٨,٩٩٨,٠٠٠٨٣٨,٩٩٨,٠٠٠٦١,٠٠٢,٠٠٠تعویضات مختلفة١٣٣٩

٢,٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٣٥,٠٠٠,٠٠٠١,٧٠٠,٧٣٧,٠٠٠١,٦٩٩,٢٦١,٠٠٠١,٤٧٦,٠٠٠٣٣٤,٢٦٣,٠٠٠تقدیمات للعاملین في البلدیة١٣٤

٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠٢٤٦,٤٤٤,٠٠٠٢٤٦,٤٤٤,٠٠٠٣,٥٥٦,٠٠٠تقدیمات مرض وأمومة١٣٤١

١٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠٥,١٧٤,٠٠٠٥,١٧٤,٠٠٠٤,٨٢٦,٠٠٠تقدیمات زواج١٣٤٢

١٥,٠٠٠,٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠٧,٩٢٤,٠٠٠٧,٩٢٤,٠٠٠٧,٠٧٦,٠٠٠تقدیمات والدة١٣٤٣

صفحة ٤ من ١٢
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ج

صل
ف

رةبند
االعتمادات المعقودة المبالغ المصروفة  المبالغ   المعقودةاالعتمادات النھائیةاالعتمادات الملغاةاالعتمادات االضافیةاالعتمادات المدورةاالعتمادات االساسیةنوع النفقةفق

الواجب تدویرھا

االعتمادات غیر 
المعقودة الواجب 

تدویرھا

االعتمادات غیر 
المعقودة الواجب إلغاؤھا

الحساب االداري لعام ٢٠٠٧
قسم النفقات للبلدیات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومیة -

الجمھوریة اللبنانیة

وزارة الداخلیة والبلدیات

 بلدیة طرابلس

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠٧٥,٢٠٣,٠٠٠٧٥,٢٠٣,٠٠٠٢٤,٧٩٧,٠٠٠تقدیمات وفاة١٣٤٤

٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠٣٥٩,٣١٠,٠٠٠٣٥٧,٨٣٤,٠٠٠١,٤٧٦,٠٠٠٢٤٠,٦٩٠,٠٠٠نفقات معالجة في المستشفیات١٣٤٥

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠٩٥٩,٧٥٧,٠٠٠٩٥٩,٧٥٧,٠٠٠٤٠,٢٤٣,٠٠٠تقدیمات مدرسیة١٣٤٦

٤٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠٤٤,٤٤٥,٠٠٠٤٤,٤٤٥,٠٠٠٥,٥٥٥,٠٠٠تقدیمات لنفقات اجتماعیة١٣٤٧

١٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠٢,٤٨٠,٠٠٠٢,٤٨٠,٠٠٠٧,٥٢٠,٠٠٠تقدیمات أخرى١٣٤٩

٦٠,٠٠٠,٠٠٠٦٠,٠٠٠,٠٠٠١٧,٤٤٤,٠٠٠١٧,٤٤٤,٠٠٠٤٢,٥٥٦,٠٠٠مكافآت١٣٥

٦٠,٠٠٠,٠٠٠٦٠,٠٠٠,٠٠٠١٧,٤٤٤,٠٠٠١٧,٤٤٤,٠٠٠٤٢,٥٥٦,٠٠٠مكافآت١٣٥١

اشتراكات ومساھمات البلدیة في ١٣٦
صنادیق الصرف من الخدمة

١٣٦١
اشتراكات ومساھمات البلدیة في 

صندوق الصرف من الخدمة 
للموظفین

١٣٦٢
اشتراكات ومساھمات البلدیة في 

صندوق الصرف من الخدمة 
لألجراء

اشتراكات البلدیة في الصندوق ١٣٧
الوطني للضمان االجتماعي

مرض وأمومة١٣٧١

تعویضات عائلیة١٣٧٢

تعویضات نھایة الخدمة١٣٧٣

نفقات أخرى للمخصصات ١٣٩
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠والرواتب واألجور وملحقاتھا

احتیاطي لتعبئة المالكات١٣٩١

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠احتیاطي لعطاءات مختلفة١٣٩٢

٤,٢٩٦,٠٠٠,٠٠٠١,٥٠٣,٠٠٠,٠٠٠٥,٧٩٩,٠٠٠,٠٠٠٣,٦٥٢,٦٣٧,٠٠٠٢,١٤٧,٩٤٤,٠٠٠١,٥٠٤,٦٩٣,٠٠٠٢,١٤٦,٣٦٣,٠٠٠التحویالت١٤

صفحة ٥ من ١٢



زء
ج

صل
ف

رةبند
االعتمادات المعقودة المبالغ المصروفة  المبالغ   المعقودةاالعتمادات النھائیةاالعتمادات الملغاةاالعتمادات االضافیةاالعتمادات المدورةاالعتمادات االساسیةنوع النفقةفق

الواجب تدویرھا

االعتمادات غیر 
المعقودة الواجب 

تدویرھا

االعتمادات غیر 
المعقودة الواجب إلغاؤھا

الحساب االداري لعام ٢٠٠٧
قسم النفقات للبلدیات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومیة -

الجمھوریة اللبنانیة

وزارة الداخلیة والبلدیات

 بلدیة طرابلس

١,٨٩٦,٠٠٠,٠٠٠١,٥٠٣,٠٠٠,٠٠٠٣,٣٩٩,٠٠٠,٠٠٠١,٦١٤,٩٣٤,٠٠٠١١٠,٢٤١,٠٠٠١,٥٠٤,٦٩٣,٠٠٠١,٧٨٤,٠٦٦,٠٠٠المساھمات١٤١

١٤١١
مساھمات إلى ھیئات ال تتوخى 

١٢٠,٠٠٠,٠٠٠١٢٠,٠٠٠,٠٠٠٦٧,٢٣٠,٠٠٠٦٦,٧٣٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠٥٢,٧٧٠,٠٠٠الربح

٣,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠عطاءات إلى جھات خاصة١٤١٢

منح للطالب١٤١٣

١,٦٧٠,٠٠٠,٠٠٠١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠٣,١٧٠,٠٠٠,٠٠٠١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٦٧٠,٠٠٠,٠٠٠مساھمات في اتحاد البلدیات١٤١٤

٥٠,٠٠٠,٠٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠٢٧,٦٥٧,٠٠٠٢٣,٤٦٤,٠٠٠٤,١٩٣,٠٠٠٢٢,٣٤٣,٠٠٠مساھمات إلى المدارس الرسمیة١٤١٥

١٤١٦
مساھمات أخرى داخل القطاع 

٣,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٢٠,٠٠٠١,٠٢٠,٠٠٠١,٩٨٠,٠٠٠العام

مساھمات إلى القطاع الخاص١٤١٧

١٤١٨
مساھمات إلى منظمات إقلیمیة 

٣٠,٠٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠١٧,٥٢٧,٠٠٠١٧,٥٢٧,٠٠٠١٢,٤٧٣,٠٠٠ودولیة

٢٠,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٢٣,٠٠٠,٠٠٠١,٥٠٠,٠٠٠١,٥٠٠,٠٠٠٢١,٥٠٠,٠٠٠مساھمات أخرى١٤١٩

٢,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٣٧,٧٠٣,٠٠٠٢,٠٣٧,٧٠٣,٠٠٠٣٦٢,٢٩٧,٠٠٠تعویضات نھایة الخدمة١٤٢

٢,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٣٧,٧٠٣,٠٠٠٢,٠٣٧,٧٠٣,٠٠٠٣٦٢,٢٩٧,٠٠٠تعویضات نھایة الخدمة١٤٢١

احتیاطي لتعویضات نھایة الخدمة١٤٢٢

تحویالت أخرى١٤٢٩

٦٥٥,٠٠٠,٠٠٠٧٦,٨٦٠,٠٠٠٩١٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠١,٦٢١,٨٦٠,٠٠٠٣٩١,٤٢٣,٠٠٠٣٥٥,٥٢٣,٠٠٠٣٥,٩٠٠,٠٠٠١,٢٣٠,٤٣٧,٠٠٠نفقات مختلفة١٥

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠٨٤٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠١٤٨,٣٠٠,٠٠٠١٤٨,٣٠٠,٠٠٠٨٩١,٧٠٠,٠٠٠أحكام قضائیة ومصالحات١٥١

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠٨٤٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠١٤٨,٣٠٠,٠٠٠١٤٨,٣٠٠,٠٠٠٨٩١,٧٠٠,٠٠٠أحكام قضائیة ومصالحات١٥١١

٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠١١,٦٠٠,٠٠٠١١,٦٠٠,٠٠٠٨,٤٠٠,٠٠٠نقل وانتقال١٥٢

٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠١١,٦٠٠,٠٠٠١١,٦٠٠,٠٠٠٨,٤٠٠,٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١٥٢١

نقل وانتقال في الخارج١٥٢٢

صفحة ٦ من ١٢
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ف

رةبند
االعتمادات المعقودة المبالغ المصروفة  المبالغ   المعقودةاالعتمادات النھائیةاالعتمادات الملغاةاالعتمادات االضافیةاالعتمادات المدورةاالعتمادات االساسیةنوع النفقةفق

الواجب تدویرھا

االعتمادات غیر 
المعقودة الواجب 

تدویرھا

االعتمادات غیر 
المعقودة الواجب إلغاؤھا

الحساب االداري لعام ٢٠٠٧
قسم النفقات للبلدیات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومیة -

الجمھوریة اللبنانیة

وزارة الداخلیة والبلدیات

 بلدیة طرابلس

٥٠,٠٠٠,٠٠٠١,٦٠٠,٠٠٠٧٠,٠٠٠,٠٠٠١٢١,٦٠٠,٠٠٠٢٦,٤٤١,٠٠٠٢٦,٤٤١,٠٠٠٩٥,١٥٩,٠٠٠وفود ومؤتمرات١٥٣

١٠,٠٠٠,٠٠٠٤٥,٠٠٠,٠٠٠٥٥,٠٠٠,٠٠٠٢,٩٣٣,٠٠٠٢,٩٣٣,٠٠٠٥٢,٠٦٧,٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١٥٣١

٤٠,٠٠٠,٠٠٠١,٦٠٠,٠٠٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠٦٦,٦٠٠,٠٠٠٢٣,٥٠٨,٠٠٠٢٣,٥٠٨,٠٠٠٤٣,٠٩٢,٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج١٥٣٢

٦٠,٠٠٠,٠٠٠٣٢,٠٠٠,٠٠٠٩٢,٠٠٠,٠٠٠٨٣,٤٩٨,٠٠٠٧٥,٤٩٨,٠٠٠٨,٠٠٠,٠٠٠٨,٥٠٢,٠٠٠الدراسات١٥٤

٦٠,٠٠٠,٠٠٠٣٢,٠٠٠,٠٠٠٩٢,٠٠٠,٠٠٠٨٣,٤٩٨,٠٠٠٧٥,٤٩٨,٠٠٠٨,٠٠٠,٠٠٠٨,٥٠٢,٠٠٠الدراسات١٥٤١

٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠٨,٩٩٩,٠٠٠٨,٩٩٩,٠٠٠١١,٠٠١,٠٠٠ردیات١٥٥

٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠٨,٩٩٩,٠٠٠٨,٩٩٩,٠٠٠١١,٠٠١,٠٠٠ردیات١٥٥١

٥٠,٠٠٠,٠٠٠٤٢,٧٦٠,٠٠٠٩٢,٧٦٠,٠٠٠٣٤,٤٥٥,٠٠٠١٤,٩٥٥,٠٠٠١٩,٥٠٠,٠٠٠٥٨,٣٠٥,٠٠٠أشغال لحساب الغیر١٥٦

٥٠,٠٠٠,٠٠٠٤٢,٧٦٠,٠٠٠٩٢,٧٦٠,٠٠٠٣٤,٤٥٥,٠٠٠١٤,٩٥٥,٠٠٠١٩,٥٠٠,٠٠٠٥٨,٣٠٥,٠٠٠أشغال لحساب الغیر١٥٦١

٢٥٥,٠٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢٣٥,٥٠٠,٠٠٠٧٨,١٣٠,٠٠٠٦٩,٧٣٠,٠٠٠٨,٤٠٠,٠٠٠١٥٧,٣٧٠,٠٠٠نفقات شتى١٥٩

٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠١,٨٠٠,٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١٥٩١

٣,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٥٠,٠٠٠١,٠٥٠,٠٠٠١,٩٥٠,٠٠٠شراء قطع فنیة١٥٩٢

٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢٣٠,٥٠٠,٠٠٠٧٦,٨٨٠,٠٠٠٦٨,٤٨٠,٠٠٠٨,٤٠٠,٠٠٠١٥٣,٦٢٠,٠٠٠نفقات شتى متنوعة١٥٩٩

٦٩٠,٠٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٩٠,٠٠٠,٠٠٠١٩٠,٠٠٠,٠٠٠النفقات المالیة واالستثنائیة١٦

١٩٠,٠٠٠,٠٠٠١٩٠,٠٠٠,٠٠٠١٩٠,٠٠٠,٠٠٠دیون متوجبة األداء١٦١

تسدید سلفات الخزینة وفوائدھا١٦١١

١٩٠,٠٠٠,٠٠٠١٩٠,٠٠٠,٠٠٠١٩٠,٠٠٠,٠٠٠تسدید القروض األخرى وفوائدھا١٦١٩

٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠احتیاطي لنفقات طارئة١٦٢

١٦٢١
احتیاطي لتغذیة مختلف بنود 

٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠الموازنة

احتیاطي لنفقات أخرى١٦٢٩

صفحة ٧ من ١٢



زء
ج
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رةبند
االعتمادات المعقودة المبالغ المصروفة  المبالغ   المعقودةاالعتمادات النھائیةاالعتمادات الملغاةاالعتمادات االضافیةاالعتمادات المدورةاالعتمادات االساسیةنوع النفقةفق

الواجب تدویرھا

االعتمادات غیر 
المعقودة الواجب 

تدویرھا

االعتمادات غیر 
المعقودة الواجب إلغاؤھا

الحساب االداري لعام ٢٠٠٧
قسم النفقات للبلدیات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومیة -

الجمھوریة اللبنانیة

وزارة الداخلیة والبلدیات

 بلدیة طرابلس

٧,١٤٣,٠٠٠,٠٠٠٣,٣٥١,٦٠٦,٠٠٠٢,١٩٠,٠٠٠,٠٠٠٢,٩٦٥,٠٠٠,٠٠٠٩,٧١٩,٦٠٦,٠٠٠٤,٠٨٨,٦٢٠,٠٠٠٣,٣٥٣,٣٥٤,٠٠٠٧٣٥,٢٦٦,٠٠٠٥,٦٢٠,٩٥٣,٠٠٠١٠,٠٣٣,٠٠٠الجزء الثاني أ٢

٧,١٤٣,٠٠٠,٠٠٠٣,٣٥١,٦٠٦,٠٠٠٢,١٩٠,٠٠٠,٠٠٠٢,٩٦٥,٠٠٠,٠٠٠٩,٧١٩,٦٠٦,٠٠٠٤,٠٨٨,٦٢٠,٠٠٠٣,٣٥٣,٣٥٤,٠٠٠٧٣٥,٢٦٦,٠٠٠٥,٦٢٠,٩٥٣,٠٠٠١٠,٠٣٣,٠٠٠األصول الثابتة المادیة٢١

األراضي واألبنیة٢١١

أراضي٢١١١

أبنیة اداریة٢١١٢

أبنیة متخصصة٢١١٣

أبنیة سكنیة٢١١٤

٣,٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠٧٨٩,٨١٦,٠٠٠٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠١,٧٩٠,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٩,٨١٦,٠٠٠١,٣٦٨,٥٢١,٠٠٠١,٣٣٥,٥٠٩,٠٠٠٣٣,٠١٢,٠٠٠١,٦٤١,٢٢٣,٠٠٠٧٢,٠٠٠استمالكات٢١٢

٢١٢١
استمالكات إلنشاء وأشغال طرق

٢,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٢٠,٦٥٦,٠٠٠٨٤٠,٠٠٠,٠٠٠١,٣٨٠,٦٥٦,٠٠٠٢٣٧,٠٩٢,٠٠٠٢٠٤,٠٨٠,٠٠٠٣٣,٠١٢,٠٠٠١,١٤٣,٥٦٣,٠٠٠١,٠٠٠

استمالكات إلنشاءات میاه الشفة٢١٢٢

استمالكات إلنشاءات میاه الري٢١٢٣

٢١٢٤
استمالكات إلنشاءات المیاه 

المبتذلة

٢١٢٥
استمالكات لإلنشاءات الكھربائیة

استمالكات  إلنشاءات اإلنارة٢١٢٦

استمالكات إلنشاء حدائق ٢١٢٧
وساحات

٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠٦١٧,٦٣٥,٠٠٠٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠٤٦٧,٦٣٥,٠٠٠٤٦٧,٦٣٥,٠٠٠

١٢٠,٠٠٠,٠٠٠٥١,٥٢٥,٠٠٠٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠١,١٦١,٥٢٥,٠٠٠١,١٣١,٤٢٩,٠٠٠١,١٣١,٤٢٩,٠٠٠٣٠,٠٢٥,٠٠٠٧١,٠٠٠استمالكات إلنشاءات أخرى٢١٢٩

٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠١٨٦,٤٩٥,٠٠٠٦٣٦,٤٩٥,٠٠٠٣٥١,٤٦٠,٠٠٠٣٣١,٥٧٩,٠٠٠١٩,٨٨١,٠٠٠٢٨١,٩٥٧,٠٠٠٣,٠٧٨,٠٠٠تجھیزات٢١٣

٢١٣١
أثاث ومفروشات وتجھیزات 

٥٠,٠٠٠,٠٠٠٢٥,٦٧٢,٠٠٠٧٥,٦٧٢,٠٠٠٢٠,٥٥١,٠٠٠١٧,٧٠١,٠٠٠٢,٨٥٠,٠٠٠٥٥,١٢١,٠٠٠مكتبیة

٣٥,٠٠٠,٠٠٠١٣,٥٧٤,٠٠٠٤٨,٥٧٤,٠٠٠١٩,٦٤٦,٠٠٠١٢,٦٢٥,٠٠٠٧,٠٢١,٠٠٠٢٨,٩٢٨,٠٠٠تجھیزات فنیة٢١٣٢

صفحة ٨ من ١٢



زء
ج

صل
ف

رةبند
االعتمادات المعقودة المبالغ المصروفة  المبالغ   المعقودةاالعتمادات النھائیةاالعتمادات الملغاةاالعتمادات االضافیةاالعتمادات المدورةاالعتمادات االساسیةنوع النفقةفق

الواجب تدویرھا

االعتمادات غیر 
المعقودة الواجب 

تدویرھا

االعتمادات غیر 
المعقودة الواجب إلغاؤھا

الحساب االداري لعام ٢٠٠٧
قسم النفقات للبلدیات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومیة -

الجمھوریة اللبنانیة

وزارة الداخلیة والبلدیات

 بلدیة طرابلس

٥٠,٠٠٠,٠٠٠٤٤,٥٠٩,٠٠٠٩٤,٥٠٩,٠٠٠١٩,٦٨٦,٠٠٠١٩,٦٨٦,٠٠٠٧٤,١٥٣,٠٠٠٦٧٠,٠٠٠تجھیزات للمعلوماتیة٢١٣٣

٤٠,٠٠٠,٠٠٠٦٨,٢١٨,٠٠٠١٠٨,٢١٨,٠٠٠١٨,٤١٦,٠٠٠١٢,٤١٦,٠٠٠٦,٠٠٠,٠٠٠٨٩,٨٠٢,٠٠٠تجھیزات للنقل٢١٣٤

٢٥,٠٠٠,٠٠٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠٢٣,٢٦٤,٠٠٠٢٣,٢٦٤,٠٠٠١,٧٣٦,٠٠٠تجھیزات للتدفئة والتبرید٢١٣٥

٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠٣٤,٥٢٢,٠٠٠٢٨٤,٥٢٢,٠٠٠٢٤٩,٨٩٧,٠٠٠٢٤٥,٨٨٧,٠٠٠٤,٠١٠,٠٠٠٣٣,٩٥٣,٠٠٠٦٧٢,٠٠٠تجھیزات أخرى٢١٣٩

١,٦٤٨,٠٠٠,٠٠٠١٣١,٣٦٨,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠١,٦٣٩,٣٦٨,٠٠٠٣٢٥,٣١٩,٠٠٠٢٤٩,٢٨٧,٠٠٠٧٦,٠٣٢,٠٠٠١,٣١٤,٠٤٩,٠٠٠إنشاءات قید التنفیذ٢١٤

إنشاءات أراضي٢١٤١

٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠إنشاء أبنیة٢١٤٢

٢٠,٠٠٠,٠٠٠٧٥,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠٧٥,٠٠٠,٠٠٠٧٥,٠٠٠,٠٠٠إنشاء طرق٢١٤٣

إنشاءات میاه الشفة٢١٤٤

٥,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠إنشاءات میاه الري٢١٤٥

إنشاءات المیاه المبتذلة٢١٤٦

٥٠,٠٠٠,٠٠٠٣٨,٦٨٨,٠٠٠٨٨,٦٨٨,٠٠٠٣٤,٩٦٩,٠٠٠٣٤,٩٦٩,٠٠٠٥٣,٧١٩,٠٠٠إنشاءات اإلنارة٢١٤٧

١٠٣,٠٠٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠٥٠٣,٠٠٠,٠٠٠٥٠٣,٠٠٠,٠٠٠إنشاءات حدائق و ساحات٢١٤٨

١,٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠١٧,٦٨٠,٠٠٠٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠٩٤٧,٦٨٠,٠٠٠٢٩٠,٣٥٠,٠٠٠٢١٤,٣١٨,٠٠٠٧٦,٠٣٢,٠٠٠٦٥٧,٣٣٠,٠٠٠إنشاءات أخرى٢١٤٩

١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٤٧,٩٨٠,٠٠٠٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠٦٣٥,٠٠٠,٠٠٠٣,٩٦٢,٩٨٠,٠٠٠١,٧٩٥,٩٣٠,٠٠٠١,٣٦٤,١٥٩,٠٠٠٤٣١,٧٧١,٠٠٠٢,١٦١,٠٣٥,٠٠٠٦,٠١٥,٠٠٠صیانة٢١٥

٢٥,٠٠٠,٠٠٠٦,٠٠٠,٠٠٠٣١,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٣٧٣,٠٠٠٢٠,٣٧٣,٠٠٠١٠,٦٢٧,٠٠٠صیانة األراضي٢١٥١

٥٠,٠٠٠,٠٠٠١٦,٤٠٥,٠٠٠٦٦,٤٠٥,٠٠٠٥٦,٥٢٣,٠٠٠٣٩,٦٦٣,٠٠٠١٦,٨٦٠,٠٠٠٩,٧٩٩,٠٠٠٨٣,٠٠٠صیانة األبنیة٢١٥٢

١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٦٦٦,٥٧٩,٠٠٠٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠٢,٦٣٦,٥٧٩,٠٠٠١,٥٣١,٤٩٠,٠٠٠١,١٤٦,١٥٦,٠٠٠٣٨٥,٣٣٤,٠٠٠١,١٠٤,٢٧٣,٠٠٠٨١٦,٠٠٠صیانة الطرق٢١٥٣

٢٠,٠٠٠,٠٠٠١٣٨,١٥٤,٠٠٠١٠٥,٠٠٠,٠٠٠٥٣,١٥٤,٠٠٠٨,٤٦٨,٠٠٠٥,٩١٨,٠٠٠٢,٥٥٠,٠٠٠٤٤,٦٨٦,٠٠٠صیانة اإلنشاءات المائیة٢١٥٤

٥٠,٠٠٠,٠٠٠٩٤,٤٢٠,٠٠٠٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠٩٤٤,٤٢٠,٠٠٠٧٥,٦٠٧,٠٠٠٧٥,٦٠٧,٠٠٠٨٦٨,٧٧٢,٠٠٠٤١,٠٠٠صیانة اإلنشاءات الكھربائیة٢١٥٥

صفحة ٩ من ١٢
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رةبند
االعتمادات المعقودة المبالغ المصروفة  المبالغ   المعقودةاالعتمادات النھائیةاالعتمادات الملغاةاالعتمادات االضافیةاالعتمادات المدورةاالعتمادات االساسیةنوع النفقةفق

الواجب تدویرھا

االعتمادات غیر 
المعقودة الواجب 

تدویرھا

االعتمادات غیر 
المعقودة الواجب إلغاؤھا

الحساب االداري لعام ٢٠٠٧
قسم النفقات للبلدیات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومیة -

الجمھوریة اللبنانیة

وزارة الداخلیة والبلدیات

 بلدیة طرابلس

١٥,٠٠٠,٠٠٠١٩,٠٤٠,٠٠٠٣٤,٠٤٠,٠٠٠١٠,٦٣٤,٠٠٠٧,٤١٦,٠٠٠٣,٢١٨,٠٠٠٢٣,٤٠٦,٠٠٠صیانة التجھیزات الفنیة٢١٥٦

١٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠٤,٦٨٠,٠٠٠٤,٤١٦,٠٠٠٢٦٤,٠٠٠٢٥,٣٢٠,٠٠٠صیانة التجھیزات للمعلوماتیة٢١٥٧

٦٠,٠٠٠,٠٠٠٦٠,٠٠٠,٠٠٠٥٤,٩٢٥,٠٠٠٣٥,٩٢٥,٠٠٠١٩,٠٠٠,٠٠٠٥,٠٧٥,٠٠٠صیانة وسائل النقل٢١٥٨

٢٠,٠٠٠,٠٠٠٨٧,٣٨٢,٠٠٠١٠٧,٣٨٢,٠٠٠٣٣,٢٣٠,٠٠٠٢٨,٦٨٥,٠٠٠٤,٥٤٥,٠٠٠٧٤,١٥٢,٠٠٠صیانة أخرى٢١٥٩

٢١٩
نفقات أخرى تتعلق باألصول 

٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠١٩٥,٩٤٧,٠٠٠٤٧٠,٩٤٧,٠٠٠٢٤٧,٣٩٠,٠٠٠٧٢,٨٢٠,٠٠٠١٧٤,٥٧٠,٠٠٠٢٢٢,٦٨٩,٠٠٠٨٦٨,٠٠٠الثابتة المادیة

٢١٩١
نفقات دروس واستشارات 

٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠١٩٥,٩٤٧,٠٠٠٤٧٠,٩٤٧,٠٠٠٢٤٧,٣٩٠,٠٠٠٧٢,٨٢٠,٠٠٠١٧٤,٥٧٠,٠٠٠٢٢٢,٦٨٩,٠٠٠٨٦٨,٠٠٠ومراقبة

الجزء الثاني ب٢
األصول الثابتة المادیة٢١
األراضي واألبنیة٢١١

أراضي٢١١١

أبنیة اداریة٢١١٢

أبنیة متخصصة٢١١٣

أبنیة سكنیة٢١١٤

استمالكات٢١٢

استمالكات إلنشاء وأشغال طرق٢١٢١

استمالكات إلنشاءات میاه الشفة٢١٢٢

استمالكات إلنشاءات میاه الري٢١٢٣

استمالكات إلنشاءات المیاه ٢١٢٤
المبتذلة

استمالكات لإلنشاءات الكھربائیة٢١٢٥

صفحة ١٠ من ١٢
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رةبند
االعتمادات المعقودة المبالغ المصروفة  المبالغ   المعقودةاالعتمادات النھائیةاالعتمادات الملغاةاالعتمادات االضافیةاالعتمادات المدورةاالعتمادات االساسیةنوع النفقةفق

الواجب تدویرھا

االعتمادات غیر 
المعقودة الواجب 

تدویرھا

االعتمادات غیر 
المعقودة الواجب إلغاؤھا

الحساب االداري لعام ٢٠٠٧
قسم النفقات للبلدیات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومیة -

الجمھوریة اللبنانیة

وزارة الداخلیة والبلدیات

 بلدیة طرابلس

استمالكات  إلنشاءات اإلنارة٢١٢٦

استمالكات إلنشاء حدائق ٢١٢٧
وساحات

استمالكات إلنشاءات أخرى٢١٢٩

تجھیزات٢١٣

أثاث ومفروشات وتجھیزات ٢١٣١
مكتبیة

تجھیزات فنیة٢١٣٢

تجھیزات للمعلوماتیة٢١٣٣

تجھیزات للنقل٢١٣٤

تجھیزات للتدفئة والتبرید٢١٣٥

تجھیزات أخرى٢١٣٩

إنشاءات قید التنفیذ٢١٤

إنشاءات أراضي٢١٤١

إنشاء أبنیة٢١٤٢

إنشاء طرق٢١٤٣

إنشاءات میاه الشفة٢١٤٤

إنشاءات میاه الري٢١٤٥

إنشاءات المیاه المبتذلة٢١٤٦

إنشاءات اإلنارة٢١٤٧

إنشاءات أخرى٢١٤٩

صیانة٢١٥

صفحة ١١ من ١٢



زء
ج

صل
ف

رةبند
االعتمادات المعقودة المبالغ المصروفة  المبالغ   المعقودةاالعتمادات النھائیةاالعتمادات الملغاةاالعتمادات االضافیةاالعتمادات المدورةاالعتمادات االساسیةنوع النفقةفق

الواجب تدویرھا

االعتمادات غیر 
المعقودة الواجب 

تدویرھا

االعتمادات غیر 
المعقودة الواجب إلغاؤھا

الحساب االداري لعام ٢٠٠٧
قسم النفقات للبلدیات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومیة -

الجمھوریة اللبنانیة

وزارة الداخلیة والبلدیات

 بلدیة طرابلس

صیانة األراضي٢١٥١

صیانة األبنیة٢١٥٢

صیانة الطرق٢١٥٣

صیانة اإلنشاءات المائیة٢١٥٤

صیانة اإلنشاءات الكھربائیة٢١٥٥

صیانة التجھیزات الفنیة٢١٥٦

صیانة التجھیزات للمعلوماتیة٢١٥٧

صیانة وسائل النقل٢١٥٨

صیانة أخرى٢١٥٩

٢١٩
نفقات أخرى تتعلق باألصول 

الثابتة المادیة

٢١٩١
نفقات دروس واستشارات 

ومراقبة

األصول الثابتة المالیة٢٢

القروض التي تعقدھا البلدیة ٢٢١
لصالح الفیر

قروض لمؤسسات عامة٢٢١١

٢٢١٢
قروض لمؤسسات أخرى في 

القطاع العام

٢٢١٣
قروض ألفراد أو لھیئات ال 

تتوخى الربح

قروض مختلفة٢٢١٩

٢٥,١١٧,٧٠٠,٠٠٠٥,٠٠٣,٨٧٦,٠٠٠٣,٤٨٥,٠٠٠,٠٠٠٣,٤٨٥,٠٠٠,٠٠٠٣٠,١٢١,٥٧٦,٠٠٠١٩,٦٠٦,٣٨٩,٠٠٠١٧,٣٠٩,٢٧٦,٠٠٠٢,٢٩٧,١١٣,٠٠٠٥,٦٢٠,٩٥٣,٠٠٠٤,٨٩٤,٢٣٤,٠٠٠ المجموع

صفحة ١٢ من ١٢


