
  
  )١االستمارة رقم (                                  الجهـة :

  مشروع الموازنة العامة لعام
  المبالغ بآالف الليرات السورية                                                                                                                              

المبالغ المصروفة 
  ابقةفي السنة الس
٢٠١٦  

 
  المبـررات

  ٢٠١٧إنفــاق عــام ٢٠١٨االعتماد المطلوب لعام
اعتمادات عام 

٢٠١٧  

  
  العنـــــوان

  
  البند

  
منه بالعملـة  الباب

  األجنبيــة
   بالعملـــة المحليـــة

  المجمـوع
مقدر من

لغاية  ١/٧
٣١/١٢  

فعلي لغاية
٣٠/٦  

  ١   الرواتب واألجور والتعويضات           
    ١١  الرواتب وأجور العاملين           
أجور العاملين المؤقتين والموسميين          

  والعرضيين 
١٢    

أجور ونفقات المتعاقدين (الخبراء          
  واالختصاصيين والمهنيين )

١٣    

      السوريون – ١٣١          
      األجانب  ١٣٢          
    ١٤ ورالتعويضات المتممة للرواتب واألج          
    ١٥ التعويضات الناجمة عن طبيعة العمل          
    ١٦ تعويضات األعمال اإلضافية واللجان          
    ١٧  التعويضات األخرى          
    ١٨  المكافــآت           
    ١٩  نفقات الموفدين والوافدين          
      مجموع الباب األول                

  مر الصرفآ                           محاسب اإلدارة
  



  
  )١تابع االستمارة رقم (                                                                                                   الجهـة :

  مشروع الموازنة العامة لعام
  المبالغ باالف الليرات السورية                                                                                                                                

المبالغ المصروفة 
في السنة السابقة 

٢٠١٦  

 
  المبـررات

االعتماد المطلوب لعام
٢٠١٨  

  ٢٠١٧إنفــاق عــام
اعتمادات 

عام 
٢٠١٧  

  
  العنـــــوان

  
  البند

  
  الباب

منه بالعملـة
  األجنبيــة

بالعملـــة
  المحليـــة

 
  المجموع

مقدر من 
لغاية  ١/٧

٣١/١٢ 

فعلي لغاية 
٣٠/٦  

  ٢    النفقات اإلدارية          
    ٢١١  نفقات النقل واالنتقال          
نفقات البريد والبرق والهاتف واستهالك                

  القدرة الكهربائية والمياه
٢١٢    

    ٢١٣  المحروقــات         
     دمةبنزين سيارات الخ – ٢١٣١         
 بنزين السيارات المخصصة – ٢١٣٢                

  مازوت سيارات الخدمة – ٢١٣٣
  مازوت السيارات المخصصة – ٢١٣٤
  مازوت لالستخدامات األخرى – ٢١٣٥
  زيوت وشحوم – ٢١٣٦
 بنزين لالستعماالت األخرى – ٢١٣٧

    

    ٢١٤ األدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية         
    ٢١٥  أللبســة الكسوة وا         
    ٢١٦ القرطاسية والمطبوعات واألدوات المكتبية         
  نفقات الصيانة                

نفقات صيانة اآلليات والمركبات  – ٢١٧١
  الحكومية
  نفقات الصيانة األخرى – ٢١٧٢

٢١٧    

    ٢١٨  بدالت اإليجار          



  النفقات السياسية                
 اتنفقات الدعاية والضيافة والمؤتمر 

٢١٩  
٢٢٠  

  

    ٢٢١  نفقات اإلعاشــة          
    ٢٢٢  نفقات إدارية متنوعـة          
    ٢٢٣  نفقات التداوي خارج القطر         
    ٢٢٤  لوازم اإلدارة الثابتة          
     مجموع النفقات اإلدارية العامة         

  
  

  آمر الصرف                           محاسب اإلدارة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  )١تابع االستمارة رقم (                                                      : الجهـة

  مشروع الموازنة العامة لعام
  الليرات السورية  بأالفالمبالغ                                                                       

المبالغ 
المصروفة في 
  السنة السابقة 

٢٠١٦  

  
  المبـررات

    ٢٠١٧إنفــاق عــام   ٢٠١٨لعام االعتماد المطلوب 
اعتمادات 

  ٢٠١٧عام 

  
  العنـــــوان

  
 البند

  
منه بالعملـة   الباب

  األجنبيــة
بالعملـــة 
  المحليـــة

  
  المجموع

١/٧مقدر من
  ٣١/١٢لغاية 

فعلي لغاية
٣٠/٦  

      النفقات اإلدارية الخاصة           
            ٢٢٥    
            ٢٢٦    
            ٢٢٧    
            ٢٢٨    
            ٢٢٩    
            ٢٣٠    
            ٢٣١    
            ٢٣٢    
            ٢٣٣    
            ٢٣٤    
            ٢٣٥    
     مجموع النفقات اإلدارية الخاصة             
     مجموع الباب الثاني                     

  

   آمر الصرف                             محاسب اإلدارة



  
                                        ة :الجهـ

  )١تابع االستمارة رقم (                                                                                                                                            
  مشروع الموازنة العامة لعام

  غ باالف الليرات السوريةالمبال                                                 
المبالغ 

المصروفة في 
  السنة السابقة 

٢٠١٦  

  
  المبـررات

االعتماد المطلوب لعام 
٢٠١٨  

    ٢٠١٧إنفــاق عــام 
اعتمادات 

عام 
٢٠١٧  

  
  العنـــــوان

  
 البند

  
  الباب

منه بالعملـة 
  األجنبيــة

بالعملـــة 
  المحليـــة

  
  المجمـوع

١/٧مقدر من
  ٣١/١٢لغاية 

لغايةفعلي
٣٠/٦  

  ٤    النفقات التحويلية         
    ٤١ المساهمات في النشاط االقتصادي         
    ٤٢ المساهمات في النشاط الثقافي         
    ٤٣ المساهمات في النشاط االجتماعي         
المساهمات في الوحدات اإلدارية         

  المحلية
٤٤    

    ٤٥ قاف المساهمات لمديريات األو          
المساهمات وبدل االشتراك في         

  المؤسسات العربية والدولية 
٤٦    

/٤٣االلتزامات الناشئة عن القانون /         
  ١٩٨٠لعام 

٤٧    

      مجموع الباب الرابع          

  

          آمر الصرف                                   محاسب اإلدارة 
          



   
  )١تابع االستمارة رقم (                                                                                          الجهة :                         

  مشروع الموازنة العامة لعام
  

  المبالغ باالف الليرات السورية                                                      
المبالغ 

المصروفة في 
  السنة السابقة
٢٠١٦  

  
  رراتالمبـ

االعتماد المطلوب لعام 
٢٠١٨  

    ٢٠١٧إنفــاق عــام 
اعتمادات عام 

٢٠١٧  

  
  العنـــــوان

  
 البند

  
  الباب

منه بالعملـة 
  األجنبيــة

بالعملـــة 
  المحليـــة

  
  المجمـوع

 ١/٧مقدر من
  ٣١/١٢لغاية 

فعلي لغاية
٦/ ٣٠  

  ٥    الديون وااللتزامات الواجبة اإلداء :         
    ٥١  التزامات الخزينة العامة          
    ٥٤  التزامات ناشئة عن ضمان الدولة          
      مجموع الباب الخامس                   
      مجموع الباب األول         
      مجموع الباب الثاني         
      مجموع الباب الرابع         
      مجموع الباب الخامس         
      جمــال اإل                  

  

  آمر الصرف                             محاسب اإلدارة 
  
  
  
  



  
  :الجهــة 

  )٢االستمارة رقم (                           مشروع الموازنة العامة لعام  
  جـــدول مخصصات ذوي المناصب                                                       

   
   بآالف الليرات السوريةالمبالغ                                                                  

تعويضات أخرى  مجمـوع االعتمادات مــالحظــات 
 تصرف مع الراتب

التعـويــض العائلي 
 السنوي

المخصصات 
 السنوية

المخصصات 
 الشهرية

 الصفــة العــدد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

      

 المجموع         

  آمر الصرف                                        محاسب اإلدارة 



  
   :الرواتب وأجور العاملين – ١١البند 
  بالنسبة للخاضعين ألحكام القانون األساسي للعاملين في الدولـة  –أوًال 

  
  المبالغ بآالف الليرات السورية

  
  

  الـبيــان
  

األجور الشهرية  عدد العاملين
 المقطوعة

 
  التعويض العائلي

 
  التعويض المعيشي

  
  المخصصات الشهرية

 

 
 لمخصصات السنويةا

           الفئة األولى
          الفئة الثانية
          الفئة الثالثة
          الفئة الرابعة

        الفئة الخامسة 
          الترفيعات
          اإلجمالي

  
المتسربون والمنتهية 

  خدماتهم
        

           
  
  
  
  
  
  
  



  

  ة للخاضعين ألحكام قانون الموظفين األساسي :بالنسب – اً ثاني
  المبالغ بآالف الليرات السورية

  
  

  الـبيــان
  

األجور الشهرية  عدد العاملين
 المقطوعة

 
  التعويض العائلي

 
  التعويض المعيشي

  
  المخصصات الشهرية

 

 
  لمخصصات السنويةا

           الفئة األولى
          الفئة الثانية
          الفئة الثالثة
          الفئة الرابعة

        الفئة الخامسة 
          الترفيعات
          اإلجمالي

المتسربون 
والمنتهية 
  خدماتهم

        

  :شواغراالعتمادات المرصدة لل – لثاً اث
 المبالغ بآالف الليرات السورية

  
  

  الـبيــان
  

األجور الشهرية  عدد العاملين
 المقطوعة

 
  لعائليالتعويض ا

 
  التعويض المعيشي

  
 المخصصات الشهرية

 

 
  المخصصات السنوية

           الفئة األولى
          الفئة الثانية
          الفئة الثالثة
          الفئة الرابعة

        الفئة الخامسة 
          اإلجمالي



  
    أجور العمال المؤقتين والموسميين والعرضيين : – ١٢البند 

             
 المبالغ بآالف الليرات السورية

  
  

  الـبيــان

  

األجور الشهرية  عدد العاملين
 المقطوعة

 
  التعويض العائلي

  
 التعويض المعيشي

المخصصات
  الشهرية

المخصصات
 السنوية

  
  

  عقود سنوية دائمة

         الفئة األولى
         الفئة الثانية
         الفئة الثالثة
         الفئة الرابعة

       الفئة الخامسة 
         إجمالي العقود السنوية الدائمة

  
  

  عقود تشغيل الشباب

         الفئة األولى
         الفئة الثانية
         الفئة الثالثة
         الفئة الرابعة

       الفئة الخامسة 
         إجمالي عقود تشغيل الشباب

  

عقود تشغيل ذوي 

  الشهداء

         الفئة األولى
         الفئة الثانية
         الفئة الثالثة
         الفئة الرابعة

       الفئة الخامسة 



         إجمالي عقود تشغيل ذوي الشهداء
  
  

  عقود ثالثة أشهر

         الفئة األولى
         الفئة الثانية
         ثةالفئة الثال

         الفئة الرابعة
       الفئة الخامسة 

         إجمالي عقود ثالثة أشهر
         الترفيعات
         اإلجمالي

  
المتسربون والمنتهية 

  خدماتهم
         

  
  

  التعيينات الجديدة

         الفئة األولى
         الفئة الثانية
         الفئة الثالثة

         فئة الرابعةال
       الفئة الخامسة 

         إجمالي التعيينات 
           ١٢إجمالي البند 

  
  
  
  



  
  أجور ونفقات المتعاقدين (خبراء واختصاصيين ومهنيين ) – ١٣البند 

  
 المبالغ بآالف الليرات السورية

  
  

  الـبيــان
  

األجور الشهرية  عدد العاملين
 قطوعةالم

 
  التعويض العائلي

 
  التعويض المعيشي

 
  التعويضات األخرى

 
  المخصصات الشهرية

  
  المخصصات السنوية

  أوًال: المتعاقدين السوريين القائمين على رأس العمل
            الفئة األولى
           الفئة الثانية
           الفئة الثالثة
           الفئة الرابعة

         الفئة الخامسة 
           الترفيعات

  
المتسربون والمنتهية 

  خدماتهم
         
         

           اإلجمالي
  ثانيًا: المتعاقدين الجدد

           الفئة األولى
           الفئة الثانية
           الفئة الثالثة
           الفئة الرابعة

         الفئة الخامسة 
           اإلجمالي 



  ثالثًا: المتعاقدين األجانب 
           القائمين

           المنتهية خدماتهم
           المراد التعاقد معهم

           اإلجمالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  المبالغ  بآالف الليرات السورية                                                                                                                
 التعويضات المتممة للرواتب واألجور – ١٤البند     

   العــــــدد المخصصات الشــهرية المخصصات الســنوية

    
  

  المستفيدون من العالوة الشخصية 
  ( تربط قائمة أسمية بالمستفيدين )

 ٣١/١٢/٢٠١٧المستفيدون الذين ستنتهي خدماتهم في     

      
  

       

       

       

  آمر الصرف                     محاسب اإلدارة 
  

  
  

  
  
  
  



  
  
  

  الجهـة :
  )٩االستمارة رقم (                                      لعام   مشروع الموازنة العامة

  الناجمة عن طبيعة العمل  جـــدول التعويضـــات                                                    
  المبالغ بآالف الليرات السورية                            

  
 نـوع التعويـض  المؤيـد القـانوني  عــدد المستفيدين  االعتمـاد المطلوب  الفـرق وأسـبابه  مـالحظـــات 

       
  
  
  
  
  
  
 

  

  آمر الصرف                     محاسب اإلدارة 
  
  

  
  
  
  
  



  
  

  الجهـة :
  )١٠االستمارة رقم (                                      ام  مشروع الموازنة العامة لع

  جـــدول تعويضـــات األعمال اإلضافية واللجان                                                 
  المبالغ بآالف الليرات السورية                          

  
االعتمـاد المطلوب  الفـرق وأسـبابه  مـالحظـــات   نـوع التعويـض  د القـانوني المؤيـ عــدد المستفيدين 

       
  
  
  
  
  
  
 

  

  آمر الصرف                                     محاسب اإلدارة  
  
  

  

  
  
  



  
  

  الجهـة :
  )١١االستمارة رقم (                                       ة العامة لعام  مشروع الموازن

  ويضـــات األخرىجـــدول التع                                                      
  المبالغ بآالف الليرات السورية                            

  
 نـوع التعويـض  المؤيـد القـانوني  عــدد المستفيدين  االعتمـاد المطلوب  الفـرق وأسـبابه  مـالحظـــات 

       
  
  
  
  
  
  
 

  

  آمر الصرف                  محاسب اإلدارة  
  

  
  
  
  



  
  

  )١٢االستمارة رقم (                                                   الجهـة :
  مشروع الموازنة العامة لعام

  المبالغ باالف الليرات السورية                                                           
  المكافـــآت  ١٨البنـد         

  ـأةنـــوع المكافــ  المؤيد القانوني   عدد المستفيدين   شهرية المخصصات ال   المخصصات السنويـة 
          

  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________  _____________  ____________  _________    
____________  _____________  ____________  _________    

  
  آمر الصرف                       محاسب اإلدارة 

  



  
  

  :  الجهـة
  ) ١٣قم (االستمارة ر                                                         مشروع الموازنة العامة لعام

  
  جـــدول نفقات الموفدين والوافدين                                                            

  المبالغ بآالف الليرات السورية                                                  
االعتماد المرصد  الزيادة النقص مالحظات

في السنة 
 الحالية

اجمال االعتماد 
 المطلــوب

قــات األخــرى النف
 بالتفصيل 

عدد الموفدين    مقدار الراتب 
الشهري  السنوي  أو الـوافدين

         

  

  آمر الصرف                      محاسب اإلدارة 
  

  



  
  
  

  )١٤االستمارة رقم (                                                                               الجهـة :
  مشروع الموازنة العامة لعام

  
  الليرات السورية  بآالفالمبالغ                                       

  النفقات اإلدارية العامـة       
  نفقات النقل واالنتقــال  – ٢١١البند       

     ٢٠١٧مخصصات عام     ٢٠١٨ المطلوب عام  ان البيـــــ
  نفقات االنتقال داخل القطر      
  خارج القطر نفقات االنتقال       
  بدالت االغتراب      
  أجور النقـل      
  المجمــــوع  ـــــــــ  ـــــــــ  ــــــــ
                                    ــــــــــــ  ـــــــــــ ــــــــــــ

         
                                  

  آمر الصرف                       محاسب اإلدارة 
  

  
         

  



  
  

  

  
  الجهـة :

  نة العامة لعاممشروع المواز 
  )١٥االستمارة رقم (                                                                                    

  المبالغ بآالف الليرات السورية             
  

  نفقات البريد والبرق والهاتف واستهالك القدرة الكهربائية والمياه – ٢١٢البند     
    اإلنفاق الفعلي  ٢٠١٧مخصصات   ٢٠١٨المطلوب عام   ــرقالف  المبــررات 

  ٢٠١٦عام استهالك القدرة الكهربائية عن النصف الثاني من       
   ٢٠١٧استهالك القدرة الكهربائية عن النصف األول من عام       
  ٢٠١٦عام استهالك المياه عن النصف الثاني من       
  ٢٠١٧عام ن استهالك المياه عن النصف األول م      
نفقات البريد والبرق والهاتف عن النصف الثاني من عام       

٢٠١٦  
نفقات البريد والبرق والهاتف عن النصف األول من عام       

٢٠١٧   
                                

  
  آمر الصرف                       محاسب اإلدارة 

  
  



  
  
  
  

  لجهــة :ا
  )١٦االستمارة رقم (                                                                         مشروع الموازنة العامة لعام                         

  باالف الليرات السورية مبالغلا                                                                                                                                                              
  المحروقــات  – ٢١٣البند       

 العـدد ٢٠١٧ مخصصات عام   ٢٠١٨المطلوب عام   الفرق  المبــررات
 

  
  

  آليات الخدمةبنزين  –٢١٣١           
   

 اآلليات الموضوعة بالخدمة -      
   

 الحقلية التي تعمل على البنزيناآلليات  -      
   

 يارات اإلسعاف التي تعمل على البنزينس -      
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
 

  الدرجات النارية - 
  
  

 بنزين اآلليات المخصصة –٢١٣٢  
  
  
  
  

                                           



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  

      )١٦االستمارة رقم ( تابع                                                            
   المبررات       الفرق    ٢٠١٨المطلوب عام    ٢٠١٧مخصصات عام         لعددا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :وكميتها وقيمتها االستعماالت األخرىالتدفئة نوع عدد الغرف وأيام                  

  
 مازوت آليات الخدمة –٢١٣٣

 
 اآلليات الموضوعة بالخدمة -
 
 اآلليات الحقلية التي تعمل على المازوت -
 
 سيارات اإلسعاف التي تعمل على المازوت -
 

 مازوت اآلليات المخصصة –٢١٣٤
  
 

 مازوت لالستعماالت األخرى –٢١٣٥
 

 
  زيوت وشحوم –٢١٣٦

 
  بنزين لالستعماالت األخرى –٢١٣٧

 
(يرفـــق بيـــان بعـــدد اآلليـــات المخصصـــة والخدمـــة والحقليـــة مالحظـــة 

مرآب ومحاسـب واالسعاف والدراجات النارية منظم من كل من رئيس ال
المحروقات وعلى مسؤوليتهما ومصـدق أصـوال ومعتمـد مـن قبـل دائـرة 

  ٠النقل المختصة ) 
         

  آمر الصرف                         محاسب اإلدارة 



  الجهـة : 
  )١٧االستمارة رقم (                                   مشروع الموازنة العامة لعام                               

  المبالغ بآالف الليرات السورية                                             
  األدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية  – ٢١٤البند         

    ٢٠١٧مخصصات عام   ٢٠١٨المطلوب لعام   الفـــــرق  المبـــررات
قائمة باألدوية المراد شراؤها محليًا والقيمة المقدرة         

  ومبرراتها 
  ( تربط مذكرة تفصيلية )

  قائمة بموجودات المستودعات من األدوية المحلية         
قائمة باألدوية المراد شراؤها من الخارج والقيمة المقدرة         

  ومبرراتها
  (تربط مذكرة تفصيلية )

  قائمة بموجودات المستودعات من األدوية المستوردة         
  قائمة بالمستلزمات الطبية المراد شراؤها         
  جودات المستودعات من المستلزمات الطبية قائمة بمو         
  قائمة بالمستلزمات المخبرية المراد شراؤها         
قائمة بموجودات المستودعات من المستلزمات المخبرية         

  والطبية
                                                 

  آمر الصرف                         محاسب اإلدارة 
  

  



  الجهـة :
    )١٨االستمارة رقم (                                                                         لعام                               مشروع الموازنة العامة 

  
  المبالغ بآالف الليرات السورية                                                              

  الكسـوة واأللبســــة – ٢١٥البند       
    العــدد   ٢٠١٨  المطلوب لعام  القانونيالمؤيد 

  المستفيدون من الكســوة       
  ( تربط قائمة تبين عدد المستفيدين والوضع الوظيفي )

  المستفيدون من الكسوة وفق األنظمة الخاصـة       
  ( تربط قائمة أسمية )
  ضاربات اآللة الكاتبـة 

  
  آمر الصرف                     محاسب اإلدارة 

  
  

  
  
  

  
  
  
  



  ـة :الجه
    )١٩االستمارة رقم (                                                                               مشروع الموازنة العامة لعام                             

  المبالغ بآالف الليرات السورية                                                                           
  

  القرطاسية والمطبوعات واألدوات المكتبية  – ٢١٦البند         
    ٢٠١٧مخصصات عام    ٢٠١٨مخصصات عام   الفـــــرق  المبــــررات

قائمة بحاجة اإلدارة من القرطاسية والمطبوعات واألدوات         
  المكتبية

  ( تربط مذكرة تفصيلية )
  موجـودات المســتودع         

  ( تربط مذكرة تفصيلية )
  

                                        
  آمر الصرف                       محاسب اإلدارة 

  
  

  
  

                                               
  

  
  



  الجهـة :
    )٢٠رقم (االستمارة                                                                                                               مشروع الموازنة العامة لعام

  
  المبالغ بآالف الليرات السورية                                                                                                     

  نفقات الصيانــة  – ٢١٧البند           
مخصصات العام   ٢٠١٨المطلوب لعام   الفـرق  المبــررات

  السابق
    دد  ـعال

  
  يات والمركبات الحكومية:صيانة اآللنفقات -٢١٧١

  قائمة باآلليات وأنواعها الموضوعة بالخدمة  -          
  خرى:األ ات الصيانةنفق-٢١٧٢

  قائمة بالتجهيزات التي تحتاج للصيانة -          
  مصاعد الخ ) –تدفئة مركزية  –(اآلت كاتبة   

  األشياء المراد شراؤها من أجل الصيانة -          
والدراســة ترفــق قائمــة باالعمــال المتوقعــة (صــيانة األبنيــة  -          

  االقتصادية )
  قائمة بألجهزة الطبية           

   
  آمر الصرف                         محاسب اإلدارة

  
  

                                                              
  



  الجهـــة :
  مشروع الموازنة العامة لعام

  جدول بدالت االيجــــار                                                                           
  )٢١استمارة رقم (                                                                                                                                      

  لمبالغ بآالف الليرات السوريةا                                                                                                                                 
  

  
  الفرق وأسبابه

القيمة التقديرية 
  للعقود الجديدة

    العقود المتوقعة ابرامها
 قيمة عقد اإليجار

  
  تاريخ عقد اإليجار

  
  رقم عقد اإليجار

  
  رقم العقـار ومكانه

              
  
  
  
  
  
  
  
  

  المجمــوع          
  االعتماد المطــلوب

  الفرق(زيادة أو نقص)

  
  

      

  آمر الصرف                     محاسب اإلدارة
  



  الجهـة :
  مشروع الموازنة العامة لعام 

  )٢٢االستمارة رقم (                                                        
  المبالغ بآالف الليرات السورية                                                                                                   

  النفقـات السياســية  – ٢١٩البند   ٢٠١٧ مخصصات عام  ٢٠١٨المطلوب لعام   الفـــــرق  المبـــررات
  المؤيد القانوني لطلب رصد االعتماد        

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آمر الصرف                         محاسب اإلدارة
                                                           

  
  
  

  
  



  الجهــة :
  مشروع الموازنة العامة لعام 

  )٢٣االستمارة رقم (                                                                                                                                         
  المبالغ باالف الليرات السورية                                                                                           

 نفقات الدعاية والضيافة والمؤتمرات – ٢٢٠البند       
   مخصصات السنة السابقة ٢٠١٨المطلوب لعام المؤيد القانوني الفــرق المبــررات

  مقرر إقامتها داخل القطرالمؤتمرات ال      
  المؤتمرات المقرر إقامتها خارج القطر      
  نفقات الضيافة       
  نفقات الدعاية واالعالن       

_______  
_______  

______
______

_ 

_________ 
_________  

__________ 
__________  

____________ 
____________  

  
  المجمــوع              

  
  
  

  آمر الصرف                     ارةمحاسب  اإلد
  
  
  

  
  
  
  



  الجهـة :
  مشروع الموازنة العامة لعام  

  )٢٤االستمارة رقم (                                                        
  المبالغ بآالف الليرات السورية                                                                                                                                        

  نفقات اإلعاشــة  – ٢٢١البند         
مبلغ الجعالة   نسبة االشغال  ٢٠١٧مخصصات  ٢٠١٨المطلوب لعام   الفـرق  المؤيد القانوني

  اليومي
    العــدد

  عـدد األســرة              
   تفيدون من المرضىـعدد المس              
  ن غير المرضى عدد المستفيدين م              
المدارس المستفيدون من طالب               

  وطالب الدراسات العليا 
  المستفيدون من عناصر األمن               
  المستفيدون من السجناء               
  عناصــر أخـرى              
  األعالف الحيوانية               

  _____  ________  _________  _______  ________  _____    
                                         

  آمر الصرف                       محاسب اإلدارة 
  
  
  



  :الجهة 
                                مشروع الموازنة العامة لعام  

  المتنوعة والثابتة نفقاتالجـــدول                                                                       
  )٢٥ستمارة رقم (اال                                                     

  المبالغ بآالف الليرات السورية                                                                    
اسباب الزيادة  المبالغ المصروفة في السنة السابقة 

 والنقــص

االعتماد المطلوب  الـزيادة  النقـص 
 ٢٠١٨لعــام 

المصروف حتى 
 ٣٠/٦غـايـة 

ام االعتمـاد عـ
٢٠١٧ 

 نــوع النفقة 

        

  )                                                                                    ٢عنوان البند المطلوب من الباب ( يدرج    )١:  مالحظة
  آمر الصرف                     محاسب اإلدارة

                                                                                                                                      
  
  



  الجهـة :
  مشروع الموازنة العامة لعام

  )٢٦رة رقم (االستما                                                                                                                                   
  النفقات اإلدارية الخاصــة                                                                   

  المبالغ بآالف الليرات السورية                                                                                                               
اسباب الزيادة  مصروفة في السنة السابقة المبالغ ال

 والنقــص

االعتماد المطلوب  الـزيادة  النقـص 
 ٢٠١٨لعــام 

المصروف حتى 
 ٣٠/٦غـايـة 

االعتمـاد عـام 
٢٠١٧ 

 نــوع النفقة 

        

  عنوان البند المطلوب يدرج
                                 

  آمر الصرف                   محاسب اإلدارة 
  

  



  :الجهـة 
                                الموازنة العامة لعاممشروع 

  جـــدول المساهمات                                                                 
  )٢٧ة رقم (االستمار                                                                                                                               
  المبالغ بآالف الليرات السورية            

الفـرق  مـــالحظــات
 وأسبابـه

٢٠١٨المطلوب لعام  المؤيد القانوني  االعتمادالمرصد في موازنة السنة الحالية  نوع المساهمة 

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  آمر الصرف                     محاسب اإلدارة 
  



                                                                                            
  :جهــة ال

  ) ٢٨االستمارة رقم (                                                       مشروع الموازنة العامة لعام  
  عربية والدوليةجــدول المساهمات وبدل االشتراك في المؤسسات ال                                              

  بآالف الليرات السوريةالمبالغ                                                                               
االعتمادات المرصدة في  ٢٠١٨ االعتماد المطلوب الفرق وأسبابه

 موازنة السنة الجارية
المستند القانوني  مبلغ االشتراك السنوي

 لالشتراك
يئة او المكتب اسم اله

 المشترك به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

     

                                                          
  آمر الصرف                        محاسب اإلدارة 

  



  :  لجهـةا
  ) ٢٩االستمارة رقم (                               مشروع الموازنة العامة لعام  

  ـــدول التزامات ناشئة عن ضمان الدولةج                                       
  المبالغ بآالف الليرات السورية                                                                                                       

االعتماد المرصد في  ٢٠١٨لعام  االعتماد المطلوب الفرق واسبابه
 موازنة السنة الحالية

 نوع النفقة ند القانوني للنفقةالمست

     
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  ربط قائمة باألحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية 

  آمر الصرف                          محاسب اإلدارة 
  
  
  


