
 0202 لسنة( ) رقم قانون

  0202 المالية للسنة العامة الموازنة بقانون ملحق قانون

 

 المالية للسنة العامة الموازنة بقانون ملحق قانون)  القانون هذا يسمى -2 المادة

 يلي فيما اليه المشار 2021 لسنة( 5) رقم القانون مع ويقرأ( 0202

 الجريدة في نشره تاريخ من به ويعمل واحدا   قانونا   األصلي بالقانون

 . الرسمية

 

 القانون من( 0/أ/0) المادة في المدرجة الخارجية المنح الى يضاف -أ -0 المادة

   . دينار (263,000,000) مبلغ األصلي

 القانون من( 2/ب/0) المادة في المدرجة الجارية النفقات الى يضاف -ب

 بالقانون الملحقة العامة النفقات وفصول( 3) رقم الجدول وفي األصلي

 الجدول في مبين هو لما وفقا   دينار، 78,500,000)) مبلغ المذكور

 . القانون بهذا الملحقة النفقات وفصول وجداول( 3) رقم

 القانون من( 0/ب/0) المادة في المدرجةالرأسمالية  النفقات الى يضاف -ج

 بالقانون الملحقة العامة النفقات وفصول( 3) رقم الجدول وفي األصلي

 الجدول في مبين هو لما وفقا   دينار، 184,500,000)) مبلغ المذكور

 . القانون بهذا الملحقة النفقات وفصول وجداول( 3) رقم

 



 تعتبر جداول االيرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا ال يتجزأ منه. -3 المادة

 .القانون هذاتنفيذ احكام برئيس الوزراء والوزراء مكلفون  -4 المادة

 



 (1جذول رقم )

 خالصة قانون ملحق بقانون الموازنة العامة

 0201للسنة المالية 

( ذيناربال ) 

 المبلغ البيان المبلغ البيان

 النفقات

  

 االيرادات

  

 78,500,000 النفقات الجارية

 263,000,000 المنح الخارجية

 184,500,000 النفقات الرأسمالية

 000,222,222 مجموع االيرادات العامة 263,000,000 مجموع النفقات العامة

 

 

 

 



 

 (2جذول رقم )

 اجمالي االيرادات العامة المقذرة في ملحق الموازنة

 2222للسنة المالية 

( ذيناربال ) 

 االيرادات المقذرة
 الفصل

 رقمه عنوانه

 المنح الخارجية 263,000,000

 

 131 المنح الخارجية 263,000,000

 العامة مجموع االيرادات 263,000,000

  

 

 



 

 (3جدول رقم )

 العامة المقدرة في ملحق الموازنةالنفقات اجمالي 

 0202للسنة المالية 

 (بالدينار)

 النفقبث

 الفصل
 مجموع الفصل

  

 الرأسمبليت

 رقمه عنوانه خسينت قروض المجموع الجبريت

 0401 ديوان المحبسبت 0 1,000,000 0 1,000,000 1,000,000

 1501 وزارة المبليت 68,500,000 172,000,000 0 172,000,000 204,500,000

10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 0 
دائرة /  وزارة المبليت

 ضريبت الدخل والمبيعبث
1506 

 1042 وزارة التربيت والتعليم 10,000,000 0 0 0 10,000,000

2,500,000 1,500,000 0 1,500,000 0 
هيئت النساهت ومكبفحت 

دالفسب   3601 

              

              

              

              

 المجموع 78,500,000 184,500,000 0 184,500,000 263,000,000
 

 

 

 



 

 

 

 ( 4جدول رقم )
 تفاصيل االيراداث العامت المقدرة 

 0202في ملحق الموازنت للسنت الماليت 
 (بالدينار)

 
 0202مقدر 

 البيان
رقم 

 المادة
 رقم المادة 

 الرئيسيت

رقم 

 المجموعت

 الفصل 

 
   المنح 

13 

 
   المنح الخارجية 263,000,000

131 

 
  منح جارية 

1311 
 

 
 الواليات المتحدة االمريكية 263,000,000

002 
  

 
 

 المجموع  263,000,000
   

 
 مجموع االيراداث العامت 263,000,000

 
  

 



ديوان المحاسبة- 0401:- الفصل

المراقبات الميدانية- 0705:- البرنامج

التحول الرقمي واتمتة العمل الرقابي-  003:- المشروع

خزينــة- رأسمالية  /  102001:- مصدر التمويل
( بالدينار )

2021مقدر الوصــفالبند/المادةالمجموعة

استخدام السلع والخدمات22

استخدام السلع والخدمات2211

 نفقات ادامة وتشغيل512

100,000مصاريف بناء القدرات011

400,000انظمة تشغيل وبرمجيات015

500,000مجموع المادة

اصول غير مالية31

اجهزة واليات ومعدات3112

معدات واالت واجهزة505

500,000اجهزة حاسوب وتوابعه001

500,000مجموع المادة

1,000,000خزينة/مجموع المشروع

1,000,000مجموع البرنامج

1,000,000مجموع الفصل

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع

 2021للسنة المالية 



وزارة الماليـــة- 1501:- الفصل

النفقات العامه- 2205:- البرنامج

ادارة النفقات العامة -601:- النشاط 
( بالدينار )

2021مقدر الوصــفالبند/المادةالمجموعة

نفقات أخرى28

نفقات اخرى جارية2821

10,000,000رديات إيرادات لسنوات سابقة306

10,000,000المجموع 

اإلعانات25

اإلعانات لمؤسسات عامة2511

2,000,000إعانات المؤسسات العامة غير المالية304

2,000,000دعم فوائد قروض لمشاريع زراعية موجهة لتشغيل الشباب والمرأة141

2,000,000المجموع 

12,000,000مجموع النشاط

12,000,000مجموع البرنامج

النفقات الجارية حسب البرنامج واالنشطة

 2021للسنة المالية 



وزارة الماليـــة- 1501:- الفصل

النفقات الطارئة- 2220:- البرنامج

ادارة النفقات الطارئة -601:- النشاط 
( بالدينار )

2021مقدر الوصــفالبند/المادةالمجموعة

استخدام السلع والخدمات22

استخدام السلع والخدمات2211

56,500,000مصروفات سلع وخدمات214

56,500,000النفقات الطارئة088

56,500,000المجموع 

56,500,000مجموع النشاط

56,500,000مجموع البرنامج

68,500,000مجموع الفصل

النفقات الجارية حسب البرنامج واالنشطة

 2021للسنة المالية 



وزارة الماليـــة- 1501:- الفصل

دعم شؤون خدمات االسكان وترقية المجتمع- 2245:- البرنامج

االستمالكــات - 001:- المشروع

خزينــة- رأسمالية  /  102001:- مصدر التمويل
( بالدينار )

2021مقدر الوصــفالبند/المادةالمجموعة

اصول غير مالية31

اراضــي3141

أراضـــي507

11,000,000استمالك وشراء اراضي001

11,000,000مجموع المادة

11,000,000خزينة/مجموع المشروع

11,000,000مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع

 2021للسنة المالية 



وزارة الماليـــة- 1501:- الفصل

دعم الشؤون االقتصادية-2265:- البرنامج

البرنامج المالي للتحفيز االقتصادي - 034:-المشروع

خزينــة- رأسمالية  /  102001:- مصدر التمويل
( بالدينار )

2021مقدر الوصــفالبند/المادةالمجموعة

استخدام السلع والخدمات22

استخدام السلع والخدمات2211

 نفقات ادامة وتشغيل512

50,000,000(3)برنامج تكافل 158

50,000,000برنامج استدامة159

10,000,000(المدنية والعسكرية)قسائم شراء للمواد الغذائية من المؤسستين االستهالكيتين 160

10,000,000 دعم تشغيل الشباب والشابات من خالل مشروع وطني للتشجير161

11,000,000 توفير فرص للتشغيل من خالل مشروع تاهيل وصيانة وحماية المواقع االثرية والسياحية 162

10,000,000تحفيز القطاع الصناعي لزيادة القدرات التصديرية وتوفير فرص تشغيل163

164
في شركات الريادة الرقمية وتكنولوجيا  (حديثي التخرج )دعم تشغيل الشباب والشابات 

20,000,000المعلومات

161,000,000مجموع المادة

161,000,000خزينة/مجموع المشروع

161,000,000مجموع البرنامج

172,000,000مجموع الفصل

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع

 2021للسنة المالية 



دائرة ضريبة الدخل والمبيعات/ وزارة المالية - 1506:- الفصل

اإلدارة والخدمات المساندة- 2701:- البرنامج

الفوترة-  003:- المشروع

خزينــة- رأسمالية  /  102001:- مصدر التمويل
( بالدينار )

2021مقدر الوصــفالبند/المادةالمجموعة

استخدام السلع والخدمات22

استخدام السلع والخدمات2211

 نفقات ادامة وتشغيل512

5,000,000مصاريف بناء القدرات011

3,000,000انظمة تشغيل وبرمجيات015

8,000,000مجموع المادة

اصول غير مالية31

اجهزة واليات ومعدات3112

معدات واالت واجهزة505

1,000,000اجهزة حاسوب وتوابعه001

1,000,000اجهزة فنية055

2,000,000مجموع المادة

10,000,000خزينة/مجموع المشروع

10,000,000مجموع البرنامج

10,000,000مجموع الفصل

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع

 2021للسنة المالية 



وزارة التربية والتعليم- 2501:-  الفصل

التعليم األساسي- 4425:- البرنامج

تدريس طالب مرحلة التعليم األساسي - 601:- النشاط 
( بالدينار )

2021مقدر الوصــفالبند/المادةالمجموعة

تعويضات العاملين21

الرواتب واالجور والعالوات2111

2,360,000عالوة غالء المعيشة الشخصية105

250,000عالوة غالء المعيشة العائلية106

3,370,000العالوة االضافية111

2,900,000الموظفون بعقود120

8,880,000المجموع

مساهمات الضمان االجتماعي2121

1,120,000الضمان االجتماعي301

1,120,000المجموع

10,000,000مجموع النشاط

10,000,000مجموع البرنامج

10,000,000مجموع الفصل

النفقات الجارية حسب البرنامج واالنشطة

 2021للسنة المالية 



هيئة النزاهة ومكافحة الفساد- 3601:- الفصل

النزاهة ومكافحة الفساد- 6362:- البرنامج

تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد-  003:- المشروع

خزينــة- رأسمالية  /  102001:- مصدر التمويل
( بالدينار )

2021مقدر الوصــفالبند/المادةالمجموعة

استخدام السلع والخدمات22

استخدام السلع والخدمات2211

 نفقات ادامة وتشغيل512

100,000مصاريف التدريب والتاهيل008

200,000مصاريف بناء القدرات011

400,000انظمة تشغيل وبرمجيات015

300,000رخص برمجيات016

1,000,000مجموع المادة

اصول غير مالية31

اجهزة واليات ومعدات3112

معدات واالت واجهزة505

400,000اجهزة حاسوب وتوابعه001

100,000اجهزة فنية055

500,000مجموع المادة

1,500,000خزينة/مجموع المشروع

1,500,000مجموع البرنامج

1,500,000مجموع الفصل

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع

 2021للسنة المالية 


