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اعتمادات الموازنة نوع النفقةفق
السنة الجاریة ٢٠٠٨

المبالغ المصروفة (الحساب 
عام ٢٠٠٧ القطعي)

مصارفات االشھر المنصرمة من 
الموازنة حتى ٣٠-٩-٢٠٠٨

تقدیرات موازنة السنة 
الـشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحالقادمة ٢٠٠٩

١٧,٢٠٢,٠٠٠,٠٠٠١٣,٩٥٥,٩٢٢,٠٠٠١٠,٩٠١,٣١٩,٠٠٠٢٣,١٢٣,٠٠٠,٠٠٠الجزء االول١

٨٤٩,٠٠٠,٠٠٠٧٣٧,٠٠٤,٠٠٠٥٨٧,٨٥٥,٠٠٠١,٢٦٦,٠٠٠,٠٠٠مواد استھالكیة١١
٨٠,٠٠٠,٠٠٠٦٦,٥٧٨,٠٠٠٤٣,٩٩٥,٠٠٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠لوازم مكتبیة١١١
لم یتخط الـ ٤٠ ملیون من موازنة عام ٤٠,٠٠٠,٠٠٠٣٩,٨٧٠,٠٠٠٢٥,٣١٢,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠٥قرطاسیة للمكاتب١١١١

٣٠,٠٠٠,٠٠٠٢٢,١٥٠,٠٠٠١١,٠٩١,٠٠٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠كتب ومراجع وصحف١١١٢
ً ولكن تحسبا إلشتراكات  لم یتخط الـ ٢٥ ملیون من موازنة عام ٢٠٠٥

الصحف المتأخرة
لن یتخطى ال ١٠,٠٠٠,٠٠٠٤,٥٥٨,٠٠٠٧,٥٩٢,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠٨,٠٠٠,٠٠٠لوازم مكتبیة أخرى١١١٩
٦٢,٠٠٠,٠٠٠٦٩,٨٧٢,٠٠٠٣٦,٨٩٧,٠٠٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠لوازم إداریة١١٢
٧٤.٦٣٣.٠٠٠ ل.ل.٦٠,٠٠٠,٠٠٠٦٩,٨٧٢,٠٠٠٣٦,٨٩٧,٠٠٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠مالبس١١٢١ المعقود حتى ٢٠٠٨/٩/١١ =
نفقات تغذیة١١٢٢
محروقات وزیوت للمولدات١١٢٣
محروقات وزیوت للتدفئة١١٢٤
٢,٠٠٠,٠٠٠لوازم إداریة أخرى١١٢٩
٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠٥١٦,١٥٢,٠٠٠٤٦٧,٤٩٦,٠٠٠٩٢٠,٠٠٠,٠٠٠نفقات تشغیل وسائل النقل١١٣

٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠٣١٨,١٢٦,٠٠٠٢٩٦,٥١٠,٠٠٠٥٨٠,٠٠٠,٠٠٠محروقات سائلة١١٣١
االعتماد ھو مضاعفات ال ٢٠ ملیون أي قیمة السلفة الدائمة (سیضاف 

١٦٠ ملیون على ھذا االعتماد)
لم یتخطى ال ٢٠ ملیون٢٥,٠٠٠,٠٠٠١٤,٩٣٠,٠٠٠١٩,٦٥٦,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠زیوت وشحوم١١٣٢

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٨٣,٠٩٦,٠٠٠١٥١,٣٣٠,٠٠٠٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠قطع غیار لوسائل النقل١١٣٣
المعقود=١٧١,٥٥٠,٠٠٠ویكون االعتماد عادة من مضاعفات ال ٢٠

ملیون أي قیمة السلفة الدائمة (سیضاف ٨٠ ملیون )
١,٠٠٠,٠٠٠أدویة ومواد مخبریة١١٤
١,٠٠٠,٠٠٠أدویة١١٤١
لم یعقد منھ شيء خالل خمس سنواتمواد مخبریة١١٤٢
٥,٠٠٠,٠٠٠٤,٩٦٦,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠مبیدات١١٥
٥,٠٠٠,٠٠٠٤,٩٦٦,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠مبیدات١١٥١

٤٣,٠٠٠,٠٠٠٣٠,٤١٣,٠٠٠٨,٤٨١,٠٠٠٦٠,٠٠٠,٠٠٠مواد زراعیة١١٦
لم یتخط ٣ ملیون٣,٠٠٠,٠٠٠٢,٩٢٥,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠أسمدة١١٦١
لم یعقد منھ شيء خالل خمس سنواتمواد علفیة١١٦٢
المعقود=٤٠,٠٠٠,٠٠٠٣٠,٤١٣,٠٠٠٥,٥٥٦,٠٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠٢١,٨٥٦,٠٠٠بذور ونصوب وشتول١١٦٣
لم یعقد منھ شيء خالل خمس سنواتمواد بیطریة١١٦٤
١١٧

میاه، كھرباء واتصاالت سلكیة 
٨٠,٠٠٠,٠٠٠٥٣,٩٨٩,٠٠٠٢٥,٤١٢,٠٠٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠والسلكیة

خالل عام ٢٠,٠٠٠,٠٠٠٦,٨٢٨,٠٠٠٤,٢٥٨,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠٦میاه (بدل مقطوعیة)١١٧١ بلغ المعقود /١٥٧١٦٠٠٠/
لم یعقد منھ شيء خالل ٣ سنواتكھرباء األبنیة البلدیة (بدل مقطوعیة)١١٧٢
لم یعقد منھ شيء خالل ٣ سنواتكھرباء لإلنارة العامة (بدل مقطوعیة)١١٧٣

١١٧٤
اتصاالت سلكیة والسلكیة (بدل 

المعقود=٤٠ملیون ویرجى أن یكون االعتماد من مضاعفات ال ٥٠,٠٠٠,٠٠٠٤٦,٤٨٦,٠٠٠١٩,٤٧٠,٠٠٠٦٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠مقطوعیة)
ملیون وھو قیمة السلفة الدائمة

الموازنة البلدیة لعام ٢٠٠٩
قسم النفقات

الجمھوریة اللبنانیة
وزارة الداخلیة والبلدیات

 بلدیة طرابلس

لم ُیحجز منھا أي اعتماد خالل السنوات الخمس األخیرة

صفحة ١ من ١٨
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اعتمادات الموازنة نوع النفقةفق
السنة الجاریة ٢٠٠٨

المبالغ المصروفة (الحساب 
عام ٢٠٠٧ القطعي)

مصارفات االشھر المنصرمة من 
الموازنة حتى ٣٠-٩-٢٠٠٨

تقدیرات موازنة السنة 
الـشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحالقادمة ٢٠٠٩

الموازنة البلدیة لعام ٢٠٠٩
قسم النفقات

الجمھوریة اللبنانیة
وزارة الداخلیة والبلدیات

 بلدیة طرابلس

١١٧٩
نفقات میاه، كھرباء واتصاالت سلكیة 

خالل عام ١٠,٠٠٠,٠٠٠٦٧٥,٠٠٠١,٦٨٤,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠٥والسلكیة أخرى بلغ المعقود /١٨,٠٦٣,٠٠٠/
٤,٠٠٠,٠٠٠٦٠٨,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠لوازم متخصصة١١٨
٤,٠٠٠,٠٠٠٦٠٨,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠لوازم متخصصة١١٨١
مواد استھالكیة أخرى١١٩
لم یعقد منھ شيء خالل خمس سنواتمواد استھالكیة أخرى١١٩١
٤٣٤,٠٠٠,٠٠٠٢٩٥,٨١٧,٠٠٠٢٤٧,٥١٣,٠٠٠٥٤٨,٠٠٠,٠٠٠خدمات استھالكیة١٢

٢٧,٠٠٠,٠٠٠٢٦,٨٩٣,٠٠٠٢٢,٣٩٣,٠٠٠٣٢,٠٠٠,٠٠٠ایجارات وخدمات مشتركة١٢١

١٢,٠٠٠,٠٠٠١١,٨٩٣,٠٠٠١١,٨٩٣,٠٠٠١٢,٠٠٠,٠٠٠ایجارات مكاتب وصیانتھا١٢١١
ال یعقد من ھذا التنسیب عادة سوى بدل إیجار العقارات (المكاتب)

المشغولة من البلدیة
المعقود=١٨ ملیون (استئجار مقاسم من العقار ١١٩و١٢١ حدید ومركز للجیش)١٥,٠٠٠,٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠١٠,٥٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠ایجارات عقارات أخرى وصیانتھا١٢١٢
لم یعقد منھ شيء خالل خمس سنواتخدمات مشتركة١٢١٣
١٠,٠٠٠,٠٠٠١,٥٥٠,٠٠٠٤٥٠,٠٠٠٨,٠٠٠,٠٠٠صیانة عادیة وتصلیح طفیف١٢٢

صیانة عادیة وتصلیح طفیف للوازم المكتبیة ١٢٢١
٥,٠٠٠,٠٠٠٥٥٥,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠والتجھیزات واالنشاءات

٥,٠٠٠,٠٠٠٩٩٥,٠٠٠٤٥٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠١.٤٥٠.٠٠٠أعمال صیانة مختلفة١٢٢٩ المعقود =
٢,٠٠٠,٠٠٠٤١٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠برید١٢٣
تعقد منھ سلفة للبرید والبرقیات٢,٠٠٠,٠٠٠٤١٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠برید١٢٣١
٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠٢٢٦,٥٥٠,٠٠٠١٨٦,٠١٨,٠٠٠٣٨٥,٠٠٠,٠٠٠إعالنات، مطبوعات، عالقات عامة١٢٤
المعقود=٢٥,٠٠٠,٠٠٠١٩,٠٥٦,٠٠٠١٥,٧٣٢,٠٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠١٦,١٧٩,٠٠٠إعالنات١٢٤١
٧٠,٠٠٠,٠٠٠٥٣,٦٤١,٠٠٠٦١,٤٠٩,٠٠٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠٧٩,٤٠٩,٠٠٠مطبوعات١٢٤٢ المعقود =
١٠٨,٩٤٣,٠٠٠ خالل عام ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠٧٤,٢٢٩,٠٠٠٥١,٠٣٧,٠٠٠١٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠٥أعیاد وتمثیل١٢٤٣ أعلى اعتماد معقود =

١٠,٠٠٠,٠٠٠٢٤٩,٠٠٠٦,٢٥٠,٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠معارض١٢٤٤
تم عقد ٣٢,٤٠٧,٠٠٠ خالل عام ٢٠٠٥ و٢٩,٣٥٠,٠٠٠ خالل عام 

٢٠٠٦
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠٧٩,٣٧٥,٠٠٠٥١,٥٩٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠٧١,٤٩٤,٠٠٠عالقات عامة أخرى١٢٤٩ المعقود=
١٥,٠٠٠,٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠تأمین١٢٥
١٥,٠٠٠,٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠تأمین١٢٥١
١٥,٠٠٠,٠٠٠١,٢٤٥,٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠استئجار سیارات وآلیات١٢٦
خالل عام ٢٠٠٥ تم عقد ٣٦.٧٥٥.٠٠٠ ل.ل.١٥,٠٠٠,٠٠٠١,٢٤٥,٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠استئجار سیارات وآلیات١٢٦١
٤٠,٠٠٠,٠٠٠٢٤,١٦٩,٠٠٠٢٣,٦٥٢,٠٠٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠خدمات استھالكیة مختلفة١٢٩
لم یعقد منھ شيء خالل خمس سنواتعموالت مصرفیة١٢٩١
حتى ٢٥,٠٠٠,٠٠٠١٧,٢٠٠,٠٠٠٤,٥٠٠,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠٨/٩/٢٠بدالت أتعاب١٢٩٢ ٢١,٢٠٠,٠٠٠ ل.ل. المعقود =
تم إضافة ١٥ ملیون إلى االعتماد األساسي١٥,٠٠٠,٠٠٠٦,٩٦٩,٠٠٠١٩,١٥٢,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠نفقات خدمة وتنظیفات١٢٩٣
١١,٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٤١٩,٦٣٤,٠٠٠٧,٤٧٣,٨٣٧,٠٠٠١٥,٣٧٠,٠٠٠,٠٠٠المخصصات والرواتب واألجور١٣

٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٨٢٥,٧٤٢,٠٠٠١,٧٧٥,٦٠٩,٠٠٠٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠مخصصات ورواتب١٣١

٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٨٢٥,٧٤٢,٠٠٠١,٧٧٥,٦٠٩,٠٠٠٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠رواتب الموظفین الدائمین١٣١١
بعد  زیادة الـ٢٠٠ألف ورواتب الموظفین المتمرنین الذین سیثبتون 

وزیادة بدل نقل الشرطة

صفحة ٢ من ١٨
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اعتمادات الموازنة نوع النفقةفق

السنة الجاریة ٢٠٠٨
المبالغ المصروفة (الحساب 

عام ٢٠٠٧ القطعي)
مصارفات االشھر المنصرمة من 

الموازنة حتى ٣٠-٩-٢٠٠٨
تقدیرات موازنة السنة 

الـشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحالقادمة ٢٠٠٩

الموازنة البلدیة لعام ٢٠٠٩
قسم النفقات

الجمھوریة اللبنانیة
وزارة الداخلیة والبلدیات

 بلدیة طرابلس

لم یعقد منھ شيء خالل خمس سنواترواتب الموظفین المؤقتین١٣١٢
٥,١٥٥,٠٠٠,٠٠٠٤,٧٠١,٦٢٠,٠٠٠٣,٤١٢,١٩٣,٠٠٠٦,١٧٠,٠٠٠,٠٠٠بدالت المتعاقدین وأجور األجراء١٣٢
بعد زیادة ٢٠٠ ألف للمعتعاقدین١٥٥,٠٠٠,٠٠٠١٤٦,٤٨٨,٠٠٠١٠٣,٧٥٩,٠٠٠١٧٠,٠٠٠,٠٠٠بدالت المتعاقدین١٣٢١
بعد  زیادة الـ٢٠٠ألف (الساعات االضافیة تصرف من ھذا التنسیب)٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠٤,٥٥٥,١٣٢,٠٠٠٣,٣٠٨,٤٣٤,٠٠٠٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠أجور األجراء١٣٢٢
٢,٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠٢,١٧٥,٥٦٧,٠٠٠١,٥٥٢,٤٦٠,٠٠٠٣,١٩٥,٠٠٠,٠٠٠تعویضات١٣٣
٩٠,٠٠٠,٠٠٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠٦٧,٥٠٠,٠٠٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠تعویضات الرئاسة١٣٣١
تحسبا لزیادة التعویضات من قبل الدولة١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠٩٥٠,٧٢٧,٠٠٠٦٩٨,١٠٩,٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠تعویضات عائلیة١٣٣٢
لقد اضیف ٤٠ ملیون عاى االعتماد العائد للعام ١٣٠,٠٠٠,٠٠٠١٠٦,٩٠٠,٠٠٠١١١,٥٦٨,٠٠٠١٨٥,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠٨تعویضات عن أعمال إضافیة١٣٣٣
لم یعد یصرف تعویضھ من البلدیة٣٠٠,٠٠٠تعویضات المراقب العام١٣٣٤
سلفة القاضي أنطوان ضاھر٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠٧٤,١٣٠,٠٠٠١٣٦,٢٦٨,٠٠٠٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠تعویضات اللجان١٣٣٥
أصبحت الغرامات تحجز من ھذا التنسیب٦٠,٠٠٠,٠٠٠١١٤,٥١٢,٠٠٠١,٣١٩,٠٠٠٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠عائدات الجبایة١٣٣٦
بعد زیادة قیمة بدل النقل للموظفین والمتعاقدین واالجراء٩٢٠,٠٠٠,٠٠٠٨٣٨,٩٩٨,٠٠٠٥٣٧,٦٩٦,٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠تعویضات مختلفة١٣٣٩
١,٩٥٥,٠٠٠,٠٠٠١,٦٩٩,٢٦١,٠٠٠٦٤٥,٥٧٦,٠٠٠٢,٣٨٥,٠٠٠,٠٠٠تقدیمات للعاملین في البلدیة١٣٤

المعقود حوالي ٢٣٠ ملیون (مقترح نقل اعتماد بقیمة ٧٥ ملیون)٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠٢٤٦,٤٤٤,٠٠٠٢٤٣,٨٤٦,٠٠٠٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠تقدیمات مرض وأمومة١٣٤١
١٥,٠٠٠,٠٠٠٥,١٧٤,٠٠٠٢,٨٠٨,٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠تقدیمات زواج١٣٤٢

(لتعلق المنحة بأساس الراتب)١٥,٠٠٠,٠٠٠٧,٩٢٤,٠٠٠٨,٦٧٧,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠تقدیمات والدة١٣٤٣
المعقود حوالي٩٥ ملیون (لتعلق المنحة بأساس الراتب)١٠٠,٠٠٠,٠٠٠٧٥,٢٠٣,٠٠٠٩٥,٧٣٣,٠٠٠١٤٠,٠٠٠,٠٠٠تقدیمات وفاة١٣٤٤
٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠٣٥٧,٨٣٤,٠٠٠٢٥٧,٣٥٢,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠نفقات معالجة في المستشفیات١٣٤٥
تحسبا لزیادة التقدیمات المدرسیة من قبل الدولة٩٨٠,٠٠٠,٠٠٠٩٥٩,٧٥٧,٠٠٠٩,١٦٠,٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠تقدیمات مدرسیة١٣٤٦
٦٠,٠٠٠,٠٠٠٤٤,٤٤٥,٠٠٠٢٨,٠٠٠,٠٠٠٦٠,٠٠٠,٠٠٠تقدیمات لنفقات اجتماعیة١٣٤٧

٢٥,٠٠٠,٠٠٠٢,٤٨٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠تقدیمات أخرى١٣٤٩

٧٠,٠٠٠,٠٠٠١٧,٤٤٤,٠٠٠٢٤,٢٧٥,٠٠٠٧٠,٠٠٠,٠٠٠مكافآت١٣٥

٧٠,٠٠٠,٠٠٠١٧,٤٤٤,٠٠٠٢٤,٢٧٥,٠٠٠٧٠,٠٠٠,٠٠٠مكافآت١٣٥١

اشتراكات ومساھمات البلدیة في صنادیق ١٣٦
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 الوطني للضمان ١٣٧
االجتماعي

مرض وأمومة١٣٧١
تعویضات عائلیة١٣٧٢
تعویضات نھایة الخدمة١٣٧٣
نفقات أخرى للمخصصات والرواتب واألجور ١٣٩

٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠٦٣,٧٢٤,٠٠٠١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠وملحقاتھا

لم یعقد منھ شيء خالل خمس سنوات

صفحة ٣ من ١٨



زء
ج

صل
ف

رةبند
اعتمادات الموازنة نوع النفقةفق

السنة الجاریة ٢٠٠٨
المبالغ المصروفة (الحساب 

عام ٢٠٠٧ القطعي)
مصارفات االشھر المنصرمة من 

الموازنة حتى ٣٠-٩-٢٠٠٨
تقدیرات موازنة السنة 

الـشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحالقادمة ٢٠٠٩

الموازنة البلدیة لعام ٢٠٠٩
قسم النفقات

الجمھوریة اللبنانیة
وزارة الداخلیة والبلدیات

 بلدیة طرابلس

رواتب الموظفین الجدد حتى شھر أذار ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠٦١,٨٨٧,٠٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠٩احتیاطي لتعبئة المالكات١٣٩١
لدفع فروقات زیادة الرواتب واألجور زاتد الساعات االضافیة١٠,٠٠٠,٠٠٠١,٨٣٧,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠احتیاطي لعطاءات مختلفة١٣٩٢
٢,٢٩٦,٠٠٠,٠٠٠٢,١٤٧,٩٤٤,٠٠٠٢,٣٣٩,٣٤٢,٠٠٠٣,١١٩,٠٠٠,٠٠٠التحویالت١٤

٩٩٦,٠٠٠,٠٠٠١١٠,٢٤١,٠٠٠١,٠٥٧,٦٩٦,٠٠٠١,١١٩,٠٠٠,٠٠٠المساھمات١٤١
المعقود =١٠٥ ملیون١٢٠,٠٠٠,٠٠٠٦٦,٧٣٠,٠٠٠٢٩,٠٠٠,٠٠٠١٢٠,٠٠٠,٠٠٠مساھمات إلى ھیئات ال تتوخى الربح١٤١١
١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠عطاءات إلى جھات خاصة١٤١٢
لم یعقد منھ شيء خالل خمس سنواتمنح للطالب١٤١٣

حصة االتحاد عن عام ٢٠٠١ حوالي ٩٠٠ ملیون٧٩٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠مساھمات في اتحاد البلدیات١٤١٤

٤٠,٠٠٠,٠٠٠٢٣,٤٦٤,٠٠٠٢١,٣٢٢,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠مساھمات إلى المدارس الرسمیة١٤١٥
١,٠٢٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠مساھمات أخرى داخل القطاع العام١٤١٦
لم یعقد منھ شيء خالل خمس سنواتمساھمات إلى القطاع الخاص١٤١٧
٣٠,٠٠٠,٠٠٠١٧,٥٢٧,٠٠٠٧,٣٧٤,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠مساھمات إلى منظمات إقلیمیة ودولیة١٤١٨
١٥,٠٠٠,٠٠٠١,٥٠٠,٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠مساھمات أخرى١٤١٩
١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٣٧,٧٠٣,٠٠٠١,٢٨١,٦٤٦,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تعویضات نھایة الخدمة١٤٢
قیمة تعویضات مصروفین من الخدمة بالنسبة الراتب الجدید١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٣٧,٧٠٣,٠٠٠١,٢٨١,٦٤٦,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تعویضات نھایة الخدمة١٤٢١
لم یعقد منھ شيء خالل خمس سنواتاحتیاطي لتعویضات نھایة الخدمة١٤٢٢
لم یعقد منھ شيء خالل خمس سنواتتحویالت أخرى١٤٢٩
٤٣٣,٠٠٠,٠٠٠٣٥٥,٥٢٣,٠٠٠٢٥٢,٧٧٢,٠٠٠١,٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠نفقات مختلفة١٥

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٤٨,٣٠٠,٠٠٠٣٤,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠أحكام قضائیة ومصالحات١٥١

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٤٨,٣٠٠,٠٠٠٣٤,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠أحكام قضائیة ومصالحات١٥١١
المعقود=٣٤ ملیون والمحجوز ٨٤١,٧٥٠,٠٠٠ للمصالحة مع مالكي 
العقار ٢٨٨٦ب.ط ولم یتم التأشیر علیھا وال یمكن تدویرھا وقد نحتاج 

الى إعادة الحجز من موازنة ٢٠٠٩
٢٥,٠٠٠,٠٠٠١١,٦٠٠,٠٠٠٧,٦٠٠,٠٠٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠نقل وانتقال١٥٢

١٥,٠٠٠,٠٠٠١١,٦٠٠,٠٠٠٧,٦٠٠,٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠نقل وانتقال في الداخل١٥٢١

لم یعقد منھ شيء خالل خمس سنوات١٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠نقل وانتقال في الخارج١٥٢٢
٧٠,٠٠٠,٠٠٠٢٦,٤٤١,٠٠٠٢٨,١٠٩,٠٠٠٩٠,٠٠٠,٠٠٠وفود ومؤتمرات١٥٣

٣٠,٠٠٠,٠٠٠٢,٩٣٣,٠٠٠٢٢,٩٧١,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠وفود ومؤتمرات في الداخل١٥٣١

٤٠,٠٠٠,٠٠٠٢٣,٥٠٨,٠٠٠٥,١٣٨,٠٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠وفود ومؤتمرات في الخارج١٥٣٢

٨٠,٠٠٠,٠٠٠٧٥,٤٩٨,٠٠٠٥٥,٢٤٤,٠٠٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠الدراسات١٥٤

المعقود=٨٠,٠٠٠,٠٠٠٧٥,٤٩٨,٠٠٠٥٥,٢٤٤,٠٠٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠٦٨,٧٥٠,٠٠٠الدراسات١٥٤١
٢٠,٠٠٠,٠٠٠٨,٩٩٩,٠٠٠٧١,٦٥٢,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠ردیات١٥٥

الزیادة في المصروف بسبب استرداد امانة بقیمة ٢٠,٠٠٠,٠٠٠٨,٩٩٩,٠٠٠٧١,٦٥٢,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠٦٣,٣٥٠,٠٠٠ردیات١٥٥١
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٣٠,٠٠٠,٠٠٠١٤,٩٥٥,٠٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠أشغال لحساب الغیر١٥٦

٣٠,٠٠٠,٠٠٠١٤,٩٥٥,٠٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠أشغال لحساب الغیر١٥٦١

١٠٨,٠٠٠,٠٠٠٦٩,٧٣٠,٠٠٠٥٦,١٦٧,٠٠٠١٣٥,٠٠٠,٠٠٠نفقات شتى١٥٩

٥,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠رسوم وضرائب مختلفة١٥٩١

٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٥٠,٠٠٠٢,٢٩٥,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠شراء قطع فنیة١٥٩٢

المعقود=١٠٠,٠٠٠,٠٠٠٦٨,٤٨٠,٠٠٠٥٣,٨٧٢,٠٠٠١٢٠,٠٠٠,٠٠٠١٠٦,١٥٧,٠٠٠نفقات شتى متنوعة١٥٩٩
١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠النفقات المالیة واالستثنائیة١٦
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠دیون متوجبة األداء١٦١
تسدید سلفات الخزینة وفوائدھا١٦١١
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠تسدید القروض األخرى وفوائدھا١٦١٩
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠احتیاطي لنفقات طارئة١٦٢
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠احتیاطي لتغذیة مختلف بنود الموازنة١٦٢١
احتیاطي لنفقات أخرى١٦٢٩

٦,١٧٠,٠٠٠,٠٠٠٣,٣٥٣,٣٥٤,٠٠٠٣,٢٦٩,١٦٧,٠٠٠٥,٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠الجزء الثاني أ٢

٦,١٧٠,٠٠٠,٠٠٠٣,٣٥٣,٣٥٤,٠٠٠٣,٢٦٩,١٦٧,٠٠٠٥,٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠األصول الثابتة المادیة٢١
األراضي واألبنیة٢١١
أراضي٢١١١
أبنیة اداریة٢١١٢
أبنیة متخصصة٢١١٣
أبنیة سكنیة٢١١٤
٢,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٣٣٥,٥٠٩,٠٠٠١,٢٧٧,٥٤٦,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠استمالكات٢١٢
سیتم تدویر حوالي ٧٠٠ ملیون من رصید اعتماد العام ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٤,٠٨٠,٠٠٠٢٢٨,٨٦١,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠٨استمالكات إلنشاء وأشغال طرق٢١٢١
استمالكات إلنشاءات میاه الشفة٢١٢٢
استمالكات إلنشاءات میاه الري٢١٢٣
استمالكات إلنشاءات المیاه المبتذلة٢١٢٤
استمالكات لإلنشاءات الكھربائیة٢١٢٥
استمالكات  إلنشاءات اإلنارة٢١٢٦

المعقود =٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٢٩,٣٩٠,٠٠٠١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٢٩,٤١٧,٠٠٠استمالكات إلنشاء حدائق وساحات٢١٢٧
سیتم تدویر حوالي ٤٠٠ ملیون من رصید اعتماد العام ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,١٣١,٤٢٩,٠٠٠١٩,٢٩٥,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠٨استمالكات إلنشاءات أخرى٢١٢٩
٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠٣٣١,٥٧٩,٠٠٠٢٤٦,٩٣٦,٠٠٠٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠تجھیزات٢١٣

٢١٣١
أثاث ومفروشات وتجھیزات مكتبیة

٤٨,٥٧٢,٠٠٠ سیتم تدویر ٤٠ ملیون من اعتماد عام ٥٠,٠٠٠,٠٠٠١٧,٧٠١,٠٠٠٤٦,٤٢٢,٠٠٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠٨ المعقود =

٨٧,٢٠٥,٠٠٠ سیتم تدویر ٤٠ ملیون من اعتماد العام ٢٥,٠٠٠,٠٠٠١٢,٦٢٥,٠٠٠١٨,٧١٧,٠٠٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠تجھیزات فنیة٢١٣٢ المعقود=
٢٠٠٨

٢١٣٣
المعقود حوالي ٥٧ ملیون سیتم تدویر ٨٠ ملیون من رصید العام ٨٥,٠٠٠,٠٠٠١٩,٦٨٦,٠٠٠٣٩,٥٧٦,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠٨تجھیزات للمعلوماتیة

لم یعقد منھ شيء خالل خمس سنوات

لم یعقد منھ شيء خالل خمس سنوات

صفحة ٥ من ١٨
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رةبند
اعتمادات الموازنة نوع النفقةفق
السنة الجاریة ٢٠٠٨

المبالغ المصروفة (الحساب 
عام ٢٠٠٧ القطعي)

مصارفات االشھر المنصرمة من 
الموازنة حتى ٣٠-٩-٢٠٠٨

تقدیرات موازنة السنة 
الـشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحالقادمة ٢٠٠٩

الموازنة البلدیة لعام ٢٠٠٩
قسم النفقات

الجمھوریة اللبنانیة
وزارة الداخلیة والبلدیات

 بلدیة طرابلس

المعقود حوالي ٣٧ ملیون سیتم تدویر ٨٠ ملیون من اعتماد العام ٤٠,٠٠٠,٠٠٠١٢,٤١٦,٠٠٠١٦,٤٠٤,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠تجھیزات للنقل٢١٣٤
٢٠٠٨

المعقود حوالي ٢٢ ملیون٢٥,٠٠٠,٠٠٠٢٣,٢٦٤,٠٠٠٢١,٧٤٨,٠٠٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠تجھیزات للتدفئة والتبرید٢١٣٥

٢١٣٩
تجھیزات أخرى

٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠٢٤٥,٨٨٧,٠٠٠١٠٤,٠٦٩,٠٠٠٧٠,٠٠٠,٠٠٠
المعقود ١١٤ ملیون وسیتم تدویر ١٨٠ ملیون من رصید اعتماد العام 

٢٠٠٨
١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢٤٩,٢٨٧,٠٠٠٢٢٦,٠٩٥,٠٠٠١,٩٤٠,٠٠٠,٠٠٠إنشاءات قید التنفیذ٢١٤

لم یعقد منھ شيء خالل خمس سنواتإنشاءات أراضي٢١٤١
لم یعقد منھ شيء خالل ٣ سنواتإنشاء أبنیة٢١٤٢
٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠إنشاء طرق٢١٤٣

لم یعقد منھ شيء خالل ٥ سنواتإنشاءات میاه الشفة٢١٤٤
لم یعقد منھ شيء خالل ٣ سنواتإنشاءات میاه الري٢١٤٥

٢١٤٦

إنشاءات المیاه المبتذلة
٢٨٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

المعقود حوالي٨٠٠ ملیون لتلزیم إحداث مجاري میاه األمطار ومیاه 
ویمكن  الصرف الصحي في مختلف أنحاء مدینة طرابلس (غب الطلب)

تدویرھم لعام ٢٠٠٩
سیتم تدویر حوالي ٦٠ ملیون من رصید اعتماد العام ٣٠,٠٠٠,٠٠٠٣٤,٩٦٩,٠٠٠١٩,٣٢٥,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠٨انشاءات اإلنارة٢١٤٧
جسر الطائف٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠انشاء حدائق و ساحات عامة٢١٤٨ طینال - المعقود=١.٤١٠.٠٠٠.٠٠٠ لتنفیذ حدائق البیئة -

٢١٤٩
إنشاءات أخرى

٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢١٤,٣١٨,٠٠٠٢٠٦,٤٩٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
المعقود حوالي ٣٥٤ ملیون سیتم تدویر حوالي ٨٠٠ ملیون من رصید 

اعتماد العام ٢٠٠٨
١,٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠١,٣٦٤,١٥٩,٠٠٠١,٤٢٧,٢٤٥,٠٠٠١,٦٣٠,٠٠٠,٠٠٠صیانة٢١٥

المعقود حوالي ٣٣ ملیون٣٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٣٧٣,٠٠٠٨,١٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠صیانة األراضي٢١٥١
المعقود حوالي ١٠٠ ملیون٥٠,٠٠٠,٠٠٠٣٩,٦٦٣,٠٠٠٧٩,٢٩٥,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠صیانة األبنیة٢١٥٢

٢١٥٣
صیانة الطرق

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,١٤٦,١٥٦,٠٠٠٣٦٢,٨٩٧,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
المعقود حوالي ٧٨٦ ملیون سیتم تدویر حوالي ٦٣٠ ملیون من رصید 

اعتماد العام ٢٠٠٨
سیتم تدویر حوالي ٦٠ ملیون من رصید اعتماد العام ٢٠,٠٠٠,٠٠٠٥,٩١٨,٠٠٠٤,٩١٤,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠٨صیانة اإلنشاءات المائیة٢١٥٤
المعقود حوالي ٨٤٨ ملیون تللزیم شراء لوازم كھربائیة لبلدیة طرابلس٥٠,٠٠٠,٠٠٠٧٥,٦٠٧,٠٠٠٨٤٤,٩٧٥,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠صیانة اإلنشاءات الكھربائیة٢١٥٥
سیتم تدویر حوالي ٢٠ملیون من رصید اعتماد العام ١٥,٠٠٠,٠٠٠٧,٤١٦,٠٠٠١٣,٤٢٣,٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠٨صیانة التجھیزات الفنیة٢١٥٦
سیتم تدویر حوالي ٤٠ ملیون من رصید اعتماد العام ١٥,٠٠٠,٠٠٠٤,٤١٦,٠٠٠٤,٣٢٤,٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠٨صیانة التجھیزات للمعلوماتیة٢١٥٧
٦٠,٠٠٠,٠٠٠٣٥,٩٢٥,٠٠٠٥١,٢٦٨,٠٠٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠صیانة وسائل النقل٢١٥٨

المعقود حوالي ٩٠ ملیون٣٠,٠٠٠,٠٠٠٢٨,٦٨٥,٠٠٠٥٨,٠٤٩,٠٠٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠صیانة أخرى٢١٥٩

٢١٩
نفقات أخرى تتعلق باألصول الثابتة 

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠٧٢,٨٢٠,٠٠٠٩١,٣٤٥,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠المادیة

سیتم تدویر حوالي ٣٠٠ملیون من رصید اعتماد العام ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠٧٢,٨٢٠,٠٠٠٩١,٣٤٥,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠٨نفقات دروس واستشارات ومراقبة٢١٩١

الجزء الثاني ب٢
األصول الثابتة المادیة٢١

صفحة ٦ من ١٨
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رةبند
اعتمادات الموازنة نوع النفقةفق
السنة الجاریة ٢٠٠٨

المبالغ المصروفة (الحساب 
عام ٢٠٠٧ القطعي)

مصارفات االشھر المنصرمة من 
الموازنة حتى ٣٠-٩-٢٠٠٨

تقدیرات موازنة السنة 
الـشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحالقادمة ٢٠٠٩

الموازنة البلدیة لعام ٢٠٠٩
قسم النفقات

الجمھوریة اللبنانیة
وزارة الداخلیة والبلدیات

 بلدیة طرابلس

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 المبتذلة٢١٢٤
استمالكات لإلنشاءات الكھربائیة٢١٢٥
استمالكات  إلنشاءات اإلنارة٢١٢٦
استمالكات إلنشاء حدائق وساحات٢١٢٧
استمالكات إلنشاءات أخرى٢١٢٩
تجھیزات٢١٣
أثاث ومفروشات وتجھیزات مكتبیة٢١٣١
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
صیانة األراضي٢١٥١
صیانة األبنیة٢١٥٢
صیانة الطرق٢١٥٣
صیانة اإلنشاءات المائیة٢١٥٤
صیانة اإلنشاءات الكھربائیة٢١٥٥
صیانة التجھیزات الفنیة٢١٥٦

صفحة ٧ من ١٨
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ف

رةبند
اعتمادات الموازنة نوع النفقةفق

السنة الجاریة ٢٠٠٨
المبالغ المصروفة (الحساب 

عام ٢٠٠٧ القطعي)
مصارفات االشھر المنصرمة من 

الموازنة حتى ٣٠-٩-٢٠٠٨
تقدیرات موازنة السنة 

الـشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحالقادمة ٢٠٠٩

الموازنة البلدیة لعام ٢٠٠٩
قسم النفقات

الجمھوریة اللبنانیة
وزارة الداخلیة والبلدیات

 بلدیة طرابلس

صیانة التجھیزات للمعلوماتیة٢١٥٧
صیانة وسائل النقل٢١٥٨
صیانة أخرى٢١٥٩

٢١٩
نفقات أخرى تتعلق باألصول الثابتة المادیة

نفقات دروس واستشارات ومراقبة٢١٩١
األصول الثابتة المالیة٢٢

القروض التي تعقدھا البلدیة لصالح الفیر٢٢١

قروض لمؤسسات عامة٢٢١١
قروض لمؤسسات أخرى في القطاع العام٢٢١٢
قروض ألفراد أو لھیئات ال تتوخى الربح٢٢١٣
قروض مختلفة٢٢١٩

٢٣,٣٧٢,٠٠٠,٠٠٠١٧,٣٠٩,٢٧٦,٠٠٠١٤,١٧٠,٤٨٦,٠٠٠٢٨,٩٤٣,٠٠٠,٠٠٠ المجموع

صفحة ٨ من ١٨



قســـم  الواردات
تقدیرات موازنة السنة 

القادمة  ٢٠٠٩
تحصیالت االشھر المنصرمة 

حتى ٣٠-٩-٢٠٠٨
تحصیالت السنة السابقة عام 

٢٠٠٧
تقدیرات السنة الجاریة 

٢٠٠٨ نوع الواردات
فقرة بند فصل جزء

٢٨,٩٤٣,٠٠٠,٠٠٠ ١٣,٤٧٤,٤٩٧,٠٠٠ ١٦,٤٥٠,٠٥٨,٠٠٠ ٢٣,٣٧٢,٠٠٠,٠٠٠ مجموع الواردات ١

٢٥,٤٠٥,١٠٠,٠٠٠ ١٣,٤٧٤,٤٩٧,٠٠٠ ١٦,٤٥٠,٠٥٨,٠٠٠ ٢٢,٠٢٢,٠٠٠,٠٠٠

١٠,٠٩٥,١٠٠,٠٠٠ ٦,٧٢٤,٣٨٣,٠٠٠ ٧,٠٥٦,٣٥١,٠٠٠ ٩,٩٣٣,٠٠٠,٠٠٠ الرسوم التي تستوفیھا البلدیة بطریقة مباشرة ١ ١

٥,٨٧٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٠٠٢,١٧٩,٠٠٠ ٤,٤٥٤,٧٣٩,٠٠٠ ٦,١٩٠,٠٠٠,٠٠٠ الرسوم المباشرة الناتجة عن استثمار االبنیة 
والمرتبطة بالقیمة التأجیریة ١ ١ ١

٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٣٢٦,٦٢٢,٠٠٠ ١,٤٧٦,٨٣٥,٠٠٠ ٢,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سكن ) رسم على القیمة التأجیریة ( ١ ١ ١ ١

٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٦٨٩,٤٨٨,٠٠٠ ١,٨٧٤,٨١٤,٠٠٠ ٢,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ غیر سكن ) رسم على القیمة التأجیریة ( ٢ ١ ١ ١

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٧١٨,٧١٥,٠٠٠ ٧٩٤,٢٨٥,٠٠٠ ١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ رسم صیانة المجاریر واالرصفة ٣ ١ ١ ١

٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥,٦٠٢,٠٠٠ ٧,٢٤٦,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ رسم خاص على تجارة المواد القابلة لالنفجار 
واالشتعال ٤ ١ ١ ١

٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٦١,٧٥٢,٠٠٠ ٣٠١,٥٥٩,٠٠٠ ٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠ الفرامات الناتجة عن رسوم استثمار االبنیة ٩ ١ ١ ١

٣,١٧٣,٣٠٠,٠٠٠ ٢,٠٩٦,٢٢٥,٠٠٠ ١,٨١١,٤٣٠,٠٠٠ ٢,٧٢٣,٣٠٠,٠٠٠ الرسوم المباشرة الناتجة عن اعطاء رخصة ٢ ١ ١

١,٠٠٠,٠٠٠ ١١٧,٠٠٠ ٢٠٤,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ رسم الترخیص الماكن االجتماع واندیة 
المراھنات ١ ٢ ١ ١

١٥,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٢٠,٠٠٠ ١٠,٥٤٨,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ رسم الترخیص لالعالن الدائم والمؤقت ٢ ٢ ١ ١

١٠٠,٠٠٠ ٨٦,٠٠٠ ١١٣,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ رسم الترخیص باشغال االمالك العمومیة البلدیة ٣ ٢ ١ ١

١,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ رسم الترخیص لمحالت ومحطات توزیع 
المحروقات السائلة ٤ ٢ ١ ١

٢٠٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ ٢٨٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ رسم الترخیص للمؤسسات المصنفة ٥ ٢ ١ ١

٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٨٧,٧٣٢,٠٠٠ ١,٣٨٥,٨٢٩,٠٠٠ ٢,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ رسم الترخیص بالبناء ٧ ٢ ١ ١

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٧٩,٤٤٥,٠٠٠ ٦٩,٣٦٦,٠٠٠ ٨٥,٠٠٠,٠٠٠ رسم استعمال االمالك والمنشآت العامة البلدیة ٨ ٢ ١ ١

التنسیب

تقدیرات الموازنة لعام ٢٠٠٩ الجمھوریة اللبنانیة
بلدیة طرابلس

صفحة ٩ من ١٨



قســـم  الواردات
تقدیرات موازنة السنة 

القادمة  ٢٠٠٩
تحصیالت االشھر المنصرمة 

حتى ٣٠-٩-٢٠٠٨
تحصیالت السنة السابقة عام 

٢٠٠٧
تقدیرات السنة الجاریة 

٢٠٠٨ نوع الواردات
فقرة بند فصل جزء

التنسیب

تقدیرات الموازنة لعام ٢٠٠٩ الجمھوریة اللبنانیة
بلدیة طرابلس

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٥٩,١٨٤,٠٠٠ ١٣٩,١٠٥,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ رسم انفاق في وجوه محددة ٩ ٢ ١ ١

١,٠٠٠,٠٠٠ ٤٦٠,٠٠٠ ٦٥٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ رسم تصوینة ١١ ٢ ١ ١

٥,٠٠٠,٠٠٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠ ٣,٧٠٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠ رسم ترمیم ١٢ ٢ ١ ١

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٧١,٨٤٦,٠٠٠ ٦٠,١٦٥,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ رسم انشاء مجاریر وارصفة ١٣ ٢ ١ ١

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٩٢,٣٠٢,٠٠٠ ٢٠,٠٢٨,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ رسم مرآب ١٤ ٢ ١ ١

١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٩١,٧٥٣,٠٠٠ ١٢١,٤٤٢,٠٠٠ ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ الغرامات الناتجة عن عدم الترخیص ١٩ ٢ ١ ١

٣٣١,٥٠٠,٠٠٠ ٢٤٢,٠٢٢,٠٠٠ ٣٠٨,٧٣٩,٠٠٠ ٣١٦,٥٠٠,٠٠٠ الرسوم المباشرة االستثماریة الناتجة عن 
الرخصة ٣ ١ ١

٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٧,١١٩,٠٠٠ ٤٧,٨٤٢,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ رسم االستثمار الماكن االجتماع واندیة 
المراھنات ١ ٣ ١ ١

٩٥,٠٠٠,٠٠٠ ٧٣,٦٩٩,٠٠٠ ٨٩,٧٦٣,٠٠٠ ٩٥,٠٠٠,٠٠٠ رسم االستثمار لالعالن الدائم ٢ ٣ ١ ١

٥٠٠,٠٠٠ ٠ ٨٩,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ رسم االستثمار لالعالن المؤقت ٣ ٣ ١ ١

١٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٣,٧٠٦,٠٠٠ ١٢٣,٢٦١,٠٠٠ ١١٠,٠٠٠,٠٠٠ رسم االستثمار الشغال االمالك العمومیة البلدیة ٤ ٣ ١ ١

٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٨,١٣٨,٠٠٠ ٣٣,٩٢٨,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ رسم االستثمار لمحالت ومحطات توزیع 
المحروقات السائلة ٥ ٣ ١ ١

١,٠٠٠,٠٠٠ ٢٨٧,٠٠٠ ٦١١,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ رسم االستثمار للمحركات المستعملة في 
المؤسسات الصناعیة ٦ ٣ ١ ١

١٥,٠٠٠,٠٠٠ ٩,٠٧٣,٠٠٠ ١٣,٢٤٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ الغرامات الناتجة عن رسوم االستثمار ٩ ٣ ١ ١

٢١,٠٠٠,٠٠٠ ١٢,٣٣٤,٠٠٠ ١٧,٣٨٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠,٠٠٠ الرسوم المباشرة الناتجة عن تصریح ٤ ١ ١

٠ ٠ ٠ ٠ رسم استثمار على االعالنات التي تعرض في 
دور السینما ١ ٤ ١ ١

٠ ٠ ٠ ٠ رسم استثمار اسبوعي لالعالن خارج دور 
السینما ٢ ٤ ١ ١

صفحة ١٠ من ١٨



قســـم  الواردات
تقدیرات موازنة السنة 

القادمة  ٢٠٠٩
تحصیالت االشھر المنصرمة 

حتى ٣٠-٩-٢٠٠٨
تحصیالت السنة السابقة عام 

٢٠٠٧
تقدیرات السنة الجاریة 

٢٠٠٨ نوع الواردات
فقرة بند فصل جزء

التنسیب

تقدیرات الموازنة لعام ٢٠٠٩ الجمھوریة اللبنانیة
بلدیة طرابلس

٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٢,٣٣٤,٠٠٠ ١٧,٣٨٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠ الرسم النسبي على المزایدات ٣ ٤ ١ ١

٠ ٠ ٠ ٠ رسم معاینة اللحوم الواردة من خارج النطاق 
البلدي ٥ ٤ ١ ١

١,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ الغرامات الناتجة عن عدم التصریح ٩ ٤ ١ ١

٦٩٩,٣٠٠,٠٠٠ ٣٧١,٦٢٣,٠٠٠ ٤٦٤,٠٥٥,٠٠٠ ٦٩٧,٢٠٠,٠٠٠ الواردات المباشرة االخرى ٩ ١ ١

٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٩٥,٩٢٦,٠٠٠ ٣٥٤,٥٠٨,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ رسوم وقوف السیارات ١ ٩ ١ ١

١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠,٠٠٠ ٦,٨٧٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ رسوم الدخول الى االماكن االثریة والسیاحیة ٢ ٩ ١ ١

٣٠٠,٠٠٠ ٢٠٤,٠٠٠ ١٨٦,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ رسم تسجیل عقود االیجار ٣ ٩ ١ ١

٧,٠٠٠,٠٠٠ ٤,١٣٢,٠٠٠ ٥,٤٤٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠ رسوم اعطاء البیانات واالفادات والدروس الفنیة ٤ ٩ ١ ١

٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣,٢٧٠,٠٠٠ ١٧,٨٥٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ واردات ناتجة عن اشغال لحساب الغیر ٥ ٩ ١ ١

١,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ الغرامات التي تفرضھا المحاكم ٦ ٩ ١ ١

٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ١٨,٧٠٦,٠٠٠ ٤٠,٥٥٧,٠٠٠ ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ رسوم وغرامات تسویة مخالفات البناء ٧ ٩ ١ ١

٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠ غرامات االعمال غیر المنفذة من البناء ٨ ٩ ١ ١

٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤١,٣٨٥,٠٠٠ ٣٨,٦٣٤,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ واردات مباشرة غیر ملحوظة ٩ ٩ ١ ١

١,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ رسم المرآب السنوي على المؤسسات السیاحیة ١٠ ٩ ١ ١

١٤,٦٥٥,٠٠٠,٠٠٠ ٦,٤٠٥,٣٩٨,٠٠٠ ٨,٧٣١,١٩٤,٠٠٠ ١١,٣١٤,٠٠٠,٠٠٠ الرسوم التي تستوفیھا البلدیة بطریقة غیر 
مباشرة ٢ ١

١٢,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٩٣٨,٢٦٠,٠٠٠ ٧,١٩٥,٠٤٤,٠٠٠ ٩,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ عائدات البلدیة من الصندوق البلدي المستقل ١ ٢ ١

١٢,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٩٣٨,٢٦٠,٠٠٠ ٧,١٩٥,٠٤٤,٠٠٠ ٩,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ الحصة العائدة لدعم موازنة البلدیة ١ ١ ٢ ١
صفحة ١١ من ١٨



قســـم  الواردات
تقدیرات موازنة السنة 

القادمة  ٢٠٠٩
تحصیالت االشھر المنصرمة 

حتى ٣٠-٩-٢٠٠٨
تحصیالت السنة السابقة عام 

٢٠٠٧
تقدیرات السنة الجاریة 

٢٠٠٨ نوع الواردات
فقرة بند فصل جزء

التنسیب

تقدیرات الموازنة لعام ٢٠٠٩ الجمھوریة اللبنانیة
بلدیة طرابلس

٢,٢٥٥,٠٠٠,٠٠٠ ١,٤٦٧,١٣٨,٠٠٠ ١,٥٣٦,١٥٠,٠٠٠ ١,٨١٤,٠٠٠,٠٠٠
عائدات البلدیة من الرسوم التي تستوفیھا 
الدولة او المصالح المستقلة او المؤسسات 
العامة والخاصة وتؤدیھا مباشرة الى البلدیة

٢ ٢ ١

٠ ٠ ٠ ٠ عالوة على ضریبة االمالك المبنیة النسبیة ١ ٢ ٢ ١

٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٢٣٧,٩٧٨,٠٠٠ ١,٣٢٩,٣٩٤,٠٠٠ ١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ الضریبة على القیمة المضافة على قیمة اجور 
المخابرات وبدل االشتراك٠ ٣ ٢ ٢ ١

٠ ٠ ٠ ٠ الضریبة على القیمة المضافة على قیمة الطاقة 
الكھربائیة المستھلكة ٠ ٤ ٢ ٢ ١

٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٢٩,١٦٠,٠٠٠ ٢٠٦,٧٥٦,٠٠٠ ٢١٠,٠٠٠,٠٠٠ الضریبة على القیمة المضافة على قیمة المیاه 
المستھلكة٠ ٥ ٢ ٢ ١

٠ ٠ ٠ ٠ حصة البلدیة من المؤسسة العامة لألسكان ٧ ٢ ٢ ١

٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ مؤسسات / عائدات اخرى / ٩ ٢ ٢ ١

٦٥٥,٠٠٠,٠٠٠ ٣٤٤,٧١٦,٠٠٠ ٦٦٢,٥١٣,٠٠٠ ٧٧٥,٠٠٠,٠٠٠ عائدات متنوعة ٣ ١

٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ المساعدات والھبات والوصایا ١ ٣ ١

٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ المساعدات والھبات والوصایا ١ ١ ٣ ١

١٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٨٨,٦٥٠,٠٠٠ ٦٤,٥٠٠,٠٠٠ ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ایرادات بیع االمالك البلدیة والخاصة ٣ ٣ ١

١٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٨٨,٦٥٠,٠٠٠ ٦٤,٥٠٠,٠٠٠ ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ایرادات بیع االمالك البلدیة والخاصة ١ ٣ ٣ ١

٥٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ٢٥٦,٠٦٦,٠٠٠ ٥٩٨,٠١٣,٠٠٠ ٦٤٦,٠٠٠,٠٠٠ عائدات متنوعة اخرى ٩ ٣ ١

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٨٦,٧٥٣,٠٠٠ ١٦٧,٢٦٣,٠٠٠ ١٤٥,٠٠٠,٠٠٠ عائدات ایجارات البلدیة ١ ٩ ٣ ١

٥,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٥٠,٠٠٠ ١٢٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ایرادات الملعب البلدي ٢ ٩ ٣ ١

٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٦٨,٢٦٣,٠٠٠ ٤٣٠,٦٣٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ عائدات متنوعة أخرى ٩ ٩ ٣ ١

٣,٥٣٧,٩٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ مجموع واردات الجزء الثاني ٢
صفحة ١٢ من ١٨



قســـم  الواردات
تقدیرات موازنة السنة 

القادمة  ٢٠٠٩
تحصیالت االشھر المنصرمة 

حتى ٣٠-٩-٢٠٠٨
تحصیالت السنة السابقة عام 

٢٠٠٧
تقدیرات السنة الجاریة 

٢٠٠٨ نوع الواردات
فقرة بند فصل جزء

التنسیب

تقدیرات الموازنة لعام ٢٠٠٩ الجمھوریة اللبنانیة
بلدیة طرابلس

٣,٥٣٧,٩٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ واردات استثنائیة ١ ٢

٠ ٠ ٠ ٠ القروض ١ ١ ٢

٠ ٠ ٠ ٠ القروض ١ ١ ١ ٢

٣,٥٣٧,٩٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ماخوذات من مال االحتیاط ٢ ١ ٢

٣,٥٣٧,٩٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ مأخوذات من مال االحتیاط ١ ٢ ١ ٢

٣٢,٤٨٠,٩٠٠,٠٠٠ ١٣,٤٧٤,٤٩٧,٠٠٠ ١٦,٤٥٠,٠٥٨,٠٠٠ ٢٤,٧٢٢,٠٠٠,٠٠٠ مجموع الواردات

صفحة ١٣ من ١٨


