
ألف ليرة لبنانية

1
1 X-Ray                                                                                        األشعة -                                
2 ECHO                                                                     التموجات فوق الصوتية -                                
3 MAMMOGRAPHIE                                                             تصوير الثدي -                                
4CT Scan                                                              التصوير الطبقي المحوري -                                
5MRI                                                                              الرنين المغنطيسي -                                
6SCINTIGRAPHY "Gamma Camera"                                الوميض النووي -                                

-                         
2

                                 -التحاليل الطبية1
1Bacteriology                                                                              الجراثيم -                                 
2Chemistry                                                                                 الكيمياء -                                 
3Hematology                                                                           مكونات الدم-                                 
4Coagulation                                                                                 التخثر -                                 

ا ال ال

الـــــوارداتنبذةفقرة

    قســـــم التصويــــر الطبـــي

مجموع واردات قسم الشعة
 قســـــم المختبــــــر 

 تقديرات 
سنة2010

       الجزء األول« الواردات العادية »
   واردات إستشفائية وطبيةالفصل األول

بند

5Cytology                                                                                    الخاليا -                                
6Immunology                                                                              المناعة -                                 
7Endocrinology                                                                     الهرمونـــات -                                 
8Tumor Markers                                                           الواسمات السرطانية -                                 
9Serology                                                                                  األمصال -                                 

10Culture                                                                                       الزرع -                                 
11URINE 24 Hrs                                                                   بول 24ساعة -                                 
12DRUGS                                                                                       األدوية-                                 

2Anatomo-Pathology                                                         األنسجة المريضة-                                 
3Blood Bank                                                                               مرآز نقل الدم -                                 
9Miscellaneous-Divers                                                                متفرقات -                                 

-                         

3
1OPHTALMOLOGY                                                             طب العيــون -                                 
                                 -  تخطيط  2

1EKG                                                                       تخطيط القلب الكهربائي -                                 
2EEG                                                                      تخطيط الدماغ الكهربائي -                                 
3STRESS TEST                                                                    أختبار الجهد -                                 
4AUDIOGRAM                                                                 تخطيط األذن   -                                 
5HOLTER                                                        تخطيط القلب الكهربائي السيار-                                 
                                 -تخطيط الشرايين6

3PULMONARY LAB                                      " األختبارات التنفسية "الرئوية -                                 
4ENDOSCOPY                                                                         التنظير  -                                 
5APPAREILLAGES                                                                   اآلالت   -                                 

-                         

مجموع واردات قســـم المختبــــــر

 قسم التشخيص الطبي

مجموع واردات قســـم التشخيص الطبي



ألف ليرة لبنانية

4
1ABODE (Sejour )                                                               األقــــــــــــامة -                                 
2INTENSIVE CARE                                                 العنـــــــــاية المرآـــــزة-                                 
3                NEONATAL INTENSIVE CARE                  العناية المرآزة لحديثي الوالدة-                                 
4SURGERY'S  OPERATIONS                                        العمليات الجراحية-                                 
5FLAT RATES OPERATIONS                                      العمليات المقطوعة-                                 
6OPEN HEART OPERATIONS                                  عمليات القلب المفتوح-                                 
7TRANSPLANTATION                                                      زرع األعضاء-                                 
8DELIVERY ROOM                                                          غرفة التـــوليد-                                 
9PHYSIOTHERAPY                                                       العالج الفيزيائـــي-                                 

10LITHOTRIPSY                                                      تفتيــــــت الحصـــــى  -                                 
11RADIO-THERAPY                                                   المعالجة الشعـــاعية -                                 
12CHEMOTHERAPY                                                      المعالجة الكيميائية-                                 
13HEMO DIALYSIS                                                            التحال الدموي-                                 
14   INCUBATOR                                                                           حاضنة-                                 
15   CHOLESTEROL APHERESE                                     غسل الكولليستيرول

 تقديرات سنة2010الـــــوارداتنبذةفقرةبند

قسم االستشفاء والعمليات

الواردات العادية »        الجزء األول«
   واردات إستشفائية وطبيةالفصل األول

16 ISOLATION ROOM                                                            غرفة العزل-                                
99OTHERS                                                              واردات إستشفائية أخرى-                                 

-                                 

5
1PLATRE                                                                                 الجفصين -                                 
2PENSEMENTS                                                               المعالجات األولية-                                 
3NURSING STATIONS                                            خدمات  تمريضية بسيطة-                                 
4SALLE D'URGENCE                                                        غرفة الطوارىء-                                 
5SUTURES                                                                                   تقطيب-                                 
6INFILTRATION                                                                 إبرة بالمفاصل-                                 
7MINOR SURGERY                                                     الجراحة الصغرى   -                                 

99 OTHERS                                                                   خدمات طوارئ أخرى-                                 
-                                 

6
                                 - معالجة الحروق                                                            1

-                                 

7
1MEDICATION                                                                   األدوية الطبية -                                 
2 MEDICAL SUPPLIES                                                المستلزمـــات الطبية -                                 
3PROTHESE                             اللوازم الطبية المتخصصة لجراحة العظام وجراحة الصدر-                                 

-                                 

8
1CLINICS                                                                                العيـــادات -                                 

-                                 

مجموع واردات قســـم اإلستشفاء والعمليات

مجموع واردات قســـم معالجة الحروق
 قسم االدوية و اللوازم الطبية

مجموع واردات األدوية واللوازم الطبية

قسم الطوارىء 

مجموع واردات قســـم الطوارئ 
وحدة معالجة الحروق

قسم الطب الخارجي

مجموع واردات الطب الخارجي



ألف ليرة لبنانية

9
                                 -قسم طب االسنان                                                          1

-                                 

10
                                 -قسم بنك العيون                                                           1

-                                 

-                              

1INCINERATEUR                                                                        محرقة-                                 
2CAFETIRIA & RESTAURANT (CATERING)                    آافيتريا ومطعم-                                 
3PARKING                                                                                 موقف -                                 
4HOTEL                                                                                       فندق -                                 

 تقديرات سنة2010الـــــوارداتنبذةفقرةبند

قسم طب االسنان

مجموع واردات قسم طب األسنان
قسم بنك العيون 

مجموع واردات قسم بنك العيون

       الجزء األول« الواردات العادية »
   واردات إستشفائية وطبيةالفصل األول

مجموع الفصل األول - واردات إستشفائية وطبية   

الواردات الناتجة عن اإلستثمارالفصل الثاني

5DORME                                                                       سكن للمستخدمين-                                 
6ELECTRONIC PATIENTS FILES                     الملف الطبي األلكتروني -                                 
7TELEPHONE                                                                          هــــــاتف-                                 
8EXTRA BED                                                                    األسرة األضافية-                                 
9                                  MORGUE                                                             بّراد الموتى والمشرحة  -                                 

                                 -إيجار عيادات10
                                 -رديات الضريبة على القيمة المضافة 15
99DIVERS                                                                   واردات خدمات متفرقة-                                 

-                              

-                              

مجموع الفصل الثاني - واردات  ناتجة عن اإلستثمار  
مجموع الجزء األول - الواردات العادية



ألف ليرة لبنانية

واردات ناتجة عن بيع ا ألصول الثابتة
                                 -واردات ناتجة عن بيع ا ألصول الثابتة1

قروض و سلفات وهبات  وتبرعات                                                       
                                 -قروض                                                       1
 سلفات                                                        2
هبات                                                    3
                                 -تبرعات                                                       4

مساهمة وزارة الصحة العامة                                              
                                 -مساهمة وزارة الصحة العامة                                              1

فائض الجزء األول
                                 -فائض الجزء األول1

إحتياطي اإلستهالك
                                 -إحتياطي اإلستهالك1

مأخوذات من مال اإلحتياط
اإلحتياط1 مال من مأخوذات

 تقديرات سنة2010

       الجزء الثاني« الواردات اإلستثمارية »

الـــــوارداتنبذةفقرةبند

الفصل السادس

الفصل الثالث

الفصل الرابع

الفصل الخامس

الفصل األول

الفصل الثاني

                                -مأخوذات من مال اإلحتياط1

-                         

-                         

                         -المجموع العام للنفقات

مجموع الجزء الثاني - الواردات  اإلستثمارية
المجموع العام للواردات



ألف ليرة لبنانية

11
1

                                 -قرطاسية للمكاتب1
                                 -آتب ومراجع وصحف2
                                 -لوازم مكتبية اخرى9

-                                    
2

                                 -مالبس1
                                 -نفقات تغذية2
                                 -محروقات وزيوت للمولدات4
                                 -محروقات وزيوت للتدفئة5
                                 -لوازم استهالآية ادارية6
                                 -بياضات7

خت ال خ ط لل قا

 تقديرات النـفـقـــاتنبذةفقرةبند
سنة2010

لوازم مكتبية

مجموع الفقرة 1
لوازم ادارية

       الجزء األول« النفقات التشغيلية  »
النفقات التشغيلية الجاريةالفصل األول

مواد استهـالآيـة

                                -محروقات للمطبخ والمختبر8
                                 -لوازم ادارية اخرى9

-                                    
3

                                 -محروقات سائلة1
                                 -زيوت وشحوم و غيره2
                                 -قطع غيار لوسائل النقل3
                                 -نفقات اخرى9

-                                    
4

                                 -مواد طبية - أدوية1
                                 -مواد طبية - امصال 2
                                 -مواد طبية - للتحال الكلوي 3
                                 -مواد مخبرية4
                                 -مواد تعقيم6
                                 -مواد خاصة لطب األسنان7
                                 -مواد حافظة لبنك العيون8

                                 -أدوية ومواد طبية ومخبرية أخرى99
-                                    

5
                                 -مبيدات1

-                                    
6

                                 -أسمدة 1
                                 -بذور و شتول و نصوب3
                                 -مواد زراعية أخرى9

-                                    

مجموع الفقرة 2

مبيدات

مجموع الفقرة 5 
مواد زراعية

مجموع الفقرة 6 

نفقات تشغيل وسائل النقل

مجموع الفقرة 3
ادوية ومواد طبية ومخبرية

مجموع الفقرة 4 



ألف ليرة لبنانية

11
7

                                 -مياه  (بدل مقطوعية)1
                                 -آهرباء  (بدل مقطوعية)2
                                 -إتصاالت سلكية و ال سلكية (بدل مقطوعية)3
                                 -نفقات مياه آهرباء واتصاالت سلكية والسلكية  أخرى9

-                                    
8

                                 - المستلزمـــات الطبية 1
                                 - المستلزمـــات المخبرية2
                                 - مستلزمـــات لغسل الكلى3
                                 -افالم للصور الشعاعية والرقمية4
                                 -مواد تظهير5
                                 -اللوازم الطبية المتخصصة للجراحة  6
                                -الخيوط الجراحية7

 تقديرات 
سنة2010

       الجزء األول« النفقات التشغيلية  »
النفقات التشغيلية الجاريةالفصل األول

النـفـقـــاتنبذةفقرةبند

مواد استهـالآيـة
مياه - آهرباء - إتصاالت سلكية و ال سلكية

مجموع الفقرة 7 
لوازم متخصصة

ي جر يو
                                 -لوازم متخصصة أخرى  9

-                                    
9

                                 -اوآسجين 1
                                 -غازات وسوائل طبية اخرى 2

                                    -مجموع الفقرة 9 

-                              

مجموع الفقرة 8
مواد استهالآية اخرى 

مجموع البند 11



ألف ليرة لبنانية

12
1

                                 -إيجارات و خدمات مشترآة1
                                 -خدمات إستهالآية مختلفة9

-                                    
2

                                 -صيانة عادية وتصليح طفيف لالنشاءات1
                                 -صيانة غرف العمليات2
                                 -صيانة اآلت التدفئة 3
                                 -صيانة اآلت التبريد4
                                 -صيانة المصاعد5
                                 -صيانة محطة تكرير المياه6
                                 -صيانة  آالت المشرحة7
                                 -صيانة المحرقة8
                                 -صيانةأجهزة الحرائق9

ة10 كت ال زات الت از لل ف طف ل ت ة اد انة

 تقديرات 
سنة2010

       الجزء األول« النفقات التشغيلية  »
النفقات التشغيلية الجاريةالفصل األول

النـفـقـــاتنبذةفقرةبند

خدمـــات إستهالآية
إيجارات و خدمات مشترآة

مجموع الفقرة 1
صيانة عادية وتصليح طفيف

                                -صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم والتجهيزات المكتبية10
                                 -صيانة آلة تسجيل الدوام11
                                 -صيانة برامج المعلوماتية12
                                 -صيانة المعدات المعلوماتية13
                                 -صيانة مقسم الهاتف14
                                 -صيانة اليات النقل20
                                 -صيانة وتصليح مولدات30
                                 -صيانة لوازم ومعدات طبية  لالستشفاء40
                                 -صيانة االت االشعة41
                                 -صيانة آالت بنك العيون42
                                 -صيانة اآلت والمعدات المخبرية43
                                 -صيانة آالت غرف العمليات44
                                 -صيانة اآلت غسل الكلي 50
                                 -صيانة معدات طب االسنان51
                                -صيانة جهاز فحص العيون52
                                 -صيانة اآلت الطبية  للقلب53
                                 -صيانة التجهيزات والتمديدات للغازات الطبية54
                                 -صيانة اآلت المطبخ 60
                                 -صيانة اآلت المصبغة61
                                 -أعمال صيانة مختلفة99

-                                    
3

                                 -بريد1
-                                    

4
                                 -اعالنات   1
                                 -مطبوعات2
                                 -اعياد وتمثيل3

مجموع الفقرة 2
بريد

مجموع الفقرة 3
اعالنات ،مطبوعات ، وعالقات عامة

                                 -معارض4
                                 -عالقات عامة اخرى9

مجموع الفقرة 4                                    -



ألف ليرة لبنانية

12
5

                                 -تأمين1
-                                    

6
                                 -استئجار سيارات واليات1
                                 -استئجار اآلت متخصصة2
                                 -استئجار سيارات وآلياتت متخصصة مختلفة9

-                                    
7

                                 -إجراء فحوصات لنسبة التعرض لألشعة1
-                                    

9
                                 -بدالت اتعاب وشراء خدمات1
                                 -نفقات خدمة وتنظيفات2
ات3 ا نفقات ا ات دالت

 تقديرات 
سنة2010

       الجزء األول« النفقات التشغيلية  »
النفقات التشغيلية الجاريةالفصل األول

النـفـقـــاتنبذةفقرةبند

مجموع الفقرة 6
خدمات سالمة وأمان العاملين

مجموع الفقرة 7
خدمات استهالآية مختلفة

خدمـــات إستهالآية
تأمين

مجموع الفقرة 5
استئجار سيارات واليات

                                -بدالت اتعاب ونفقات مباريات3
                                 -نفقات نقل وعتالة4
                                 -نفقات التدقيق الداخلي والخارجي5
                                 -بدل أتعاب بنك العيون6
                                 -خدمات مختلفة9

-                                    

-                              

مجموع الفقرة 9

مجموع البند 12



ألف ليرة لبنانية

13
1

                                 -مخصصات مجلس اإلدارة -( تعويض الجلسة)1
                                 -رواتب المستخدمين الدائمين2
                                 -رواتب المستخدمين المؤقتين3

-                                    
2

                                 - تعويضات المتعاقدين 1
                                 -أجور األجراء2

-                                    
3

                                 -تعويضات عائلية1
                                 -تعويضات عن اعمال اضافية2
                                 -تعويض تمثيل وسيارة3
ؤقة4 ال ض ال ض ت

 تقديرات 
سنة2010

       الجزء األول« النفقات التشغيلية  »
النفقات التشغيلية الجاريةالفصل األول

النـفـقـــاتنبذةفقرةبند

مجموع الفقرة  2
تعويضات

مخصصــــــات الرواتب واألجور وملحقاتها
مخصصـات ورواتب

مجموع الفقرة 1
تعويضات المتعاقدين وأجور األجراء

                                -تعويض الحضور المؤقة4
                                 -تعويضات مختلفة9

-                                    
4

                                 -تقديمات مرض وامومة1
                                 -تقديمات زواج2
                                 -تقديمات والدة3
                                 -تقديمات وفاة4
                                 -نفقات معالجة في المستشفيات5
                                 -تقديمات مدرسية6
                                 -تقديمات لنفقات اجتماعية7

-                                    
5

                                 -مكافات1
-                                    

7
                                 -مرض وامومة1
                                 -تعويضات عائلية2
                                 -تعويضات نهاية الخدمة3

-                                    
9

                                 -احتياطي لتعبئة المالآات1
                                 -احتياطي لعطاءات مختلفة2

-                                    

-                              

مجموع الفقرة  3
تقديمات للعاملين

مجموع الفقرة 7
إحتياطيات أخرى في الرواتب واألجور

مجموع الفقرة 9

مجموع البند 13

مجموع الفقرة  4
مكافات

مجموع الفقرة 5
اشتراآات المستشفى في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي



ألف ليرة لبنانية

14
1

                                 -المساهمات داخل القطاع العام1
-                                    

6
                                 -اإلشتراآات في المنظمات و المؤسسات المختلفة1

-                                    
7

                                 - تعويضات نهاية الخدمة2
-                                    

9
                                 -الفائض المحول لتغذية للجزء الثاني في الواردات8
                                 -التحويالت األخرى 9

-                                    

-                 

 تقديرات 
سنة2010

       الجزء األول« النفقات التشغيلية  »
النفقات التشغيلية الجاريةالفصل األول

النـفـقـــاتنبذةفقرةبند

مجموع الفقرة6
 تعويضات نهاية الخدمة

مجموع الفقرة 7
التحويالت األخرى 

التحــــــــــــويــــــــالت
المساهمات داخل القطاع العام

مجموع الفقرة 1
اإلشتراآات في المنظمات و المؤسسات المختلفة

مجموع الفقرة 9

مجموع البند 14
16

1
                                 -احكام قضائية ومصالحات1

-                                    
3

                                 -نقل وانتقال في الداخل1
                                 -نقل وانتقال في الخارج2

-                                    
4

                                 -وفود ومؤتمرات في الداخل1
                                 -وفود ومؤتمرات في الخارج2

-                                    
5

                                 -دراسات1
-                                    

6
                                 -رديات1

-                                    
7

                                 -نفقات استشفاء المرضى في المستشفيات األخرى1
-                                    

9
                                 -رسوم وضرائب مختلفة1
                                 -شراء قطع فنية2
                                 -نفقات شتى متنوعة9

-                                    

-

ع

16 البند مجموع

النفقــــــات المختلفــــــة
احكام قضائية ومصالحات

مجموع الفقرة 1
نقل وانتقال

مجموع الفقرة 3
وفود ومؤتمرات

مجموع الفقرة 4

نفقات استشفاء المرضى في المستشفيات األخرى

مجموع الفقرة 7
نفقات شتى

مجموع الفقرة 9

دراسات

مجموع الفقرة 5
رديات

مجموع الفقرة 6

                 
-                                    

ب 16 وع  ج
مجموع  النفقات المختلفة



ألف ليرة لبنانية

1
                                 -ابنية إدارية1
                                 -ابنية متخصصة2
                                 -أبنية سكنية3
                                 -اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية4
                                 -تجهيزات فنية5
                                 -تجهيزات للمعلوماتية6
                                 -تجهيزات للنقل7
                                 -تجهيزات للتدفئة والتبريد8
                                 -تجهيزات آافيتريا9

                                 -تجهيزات أخرى99

-                                    

-                              

-                             

 تقديرات 
سنة2010

       الجزء األول« النفقات التشغيلية  »
 إحتياطي  مخصصات اإلستهالآاتالفصل الثاني

النـفـقـــاتنبذةفقرةبند

إحتياطي مخصصات اإلستهالك

مجموع  إحتياطي مخصصات اإلستهالك
مجموع البند 16
مجموع الموازنة التشغيلية - نفقـــــــــــــــــات

18
                                 -احتياطي الموازنة 1
2-                                 
3-                                 
4-                                 

-                                    

-                              

إحتياطي الموازنة «النفقات الطارئة واإلستثنائية»الفصل الثالث
إحتياطي الموازنة

مجموع احتياطي الموازنة

ع

المجموع العام للموازنة التشغيلية - المصاريف



ألف ليرة لبنانية

21
                                 -أراضي1

-                                    

22
                                 -ابنية إدارية1
                                 -ابنية متخصصة2
                                 -أبنية سكنية3

-                                    

26
                                 -اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية1
                                 -تجهيزات اآلت والمعدات الطبية2
                                 -تجهيزات فنية 3
                                 -تجهيزات للمعلوماتية4

1(HARDWARE) التجهيزات المادية-                                 
2(SOFTWARE) تجهيزات البرامج-                                 

                                 -تجهيزات للنقل5
                                 -تجهيزات للتدفئة والتبريد6

 تقديرات 
سنة2010 النفقات اإلستثمـــــارية  » »        الجزء الثاني

األصول الثابتة المــــاديةالفصل األول

النـفـقـــاتنبذةفقرةبند

األراضي

مجموع األراضي
األبنيـــــة

مجموع األبنية
التجهيـــــزات

                                -تجهيزات آافيتريا والمطبخ7
                                 -تجهيزات المصبغة8
                                 -تجهيزات أخرى9

-                     
27

                                 -إنشاءات أراضي1
                                 -إنشاءات أبنية2
                                 -إنشاءات طرق3
                                 -إنشاءات مائية4
                                 -إنشاءات آهربائية5
                                 -إنشاءات أخرى9

-                     
28

                                 -صيانة االراضي1
                                 -صيانة االبنية2
                                 -صيانة الطرق3
                                 -صيانة اإلنشاءات المائية4
                                 -صيانة اإلنشاءات الكهربائية5
                                 -صيانة التجهيزات الفنية6
                                 -صيانة التجهيزات المعلوماتية7
                                 -صيانة وسائل النقل8
                                 -صيانة أخرى9

-                     
29

                                 -نفقات دروس  وإستشارات ومراقبة1

إنشاءات قيد التنفيذ

مجموع التجهيزات
صيانـة

مجموع الصيانــــة

ة اد ال تة الثا ل األ لق تت أخ نفقات ع

نفقات أخرى تتعلق باألصول الثابتة المادية

مجموع التجهيزات

-                                   

-                              

المجموع العام للموازنة التشغيلية واإلستثمارية                         -

مجموع نفقات أخرى تتعلق باألصول الثابتة المادية
مجموع األصول الثابتة المادية


