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FINANCE                                                                                          

                                                                                                    
TAB 3/15 جدول ١٤/٣

المبلـــــــغ
Amount

     Services Mass :                                                           283139100
       01-Presidency 2045745
       01-Office of the prime minister 9422765
       01-People assembly                                        615000
       01-Ministry of justice                                                     2748950
       01-Ministry of local administration                             133732345
       01-Ministry of foreign affairs                       5394090
       01-Ministry of lnformation                               6514635
       01-Ministry of emigrants                         77220
       01- Ministry of economy & foreign trade 986090  
       01-Ministry of finance                                                                                           121602260 ٠١ - وزارة المالية
      National Security :                                                             100127600
         02-Ministry of defence                                                100127600
      Puplic Security & System :                                                            20163420
         03-Ministry of  Interior                                        20163420
     Education Services :                                       91412785
         04-Ministry of higher education                                                32299785
         04-Ministry of education                                          59113000
      Health Services :                                          11437460
       05-Ministry of health                                                      11437460
     Social welfare Services :                                                                 1331530
       06-Ministry of labour social affairs        1331530

DEPARTMENTS

٠٢ - وزارة الدفاع

٠١ - وزارة العدل
٠١ - وزارة اإلدارة المحلية 

٠١ - وزارة الخارجية
٠١ - وزارة اإلعالم

٠١ - وزارة االقتصاد والتجارة 
٠١ - وزارة المغتربين

٠٦ - وزارة الشؤون اإلجتماعية والعمل 

 الخدمات الصحية :

خدمات الضمان االجتماعي :
٠٥ - وزارة الصحة

 األمن القومي :

٠٤ - وزارة التعليم العالي
٠٤ - وزارة التربية 

 األمن العام والنظام :
٠٣ - وزارة الداخلية

 خدمات التعليم :

النفقات التقديرية في الموازنة الموحدة٢٠١١ 
(بآالف الليرات السورية)

     ESTIMATED EXPENDITURES IN THE CONSOLIDATED BUDGET, 2011
(S.P. 000)

٠١ - رئاسة مجلس الوزراء
٠١ - مجلس الشعب 

٠١ - رئاسة الجمهورية
خدمات الجمهور :

الجهــــــــــات 
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TAB 3/14 Cont'd جـــدول ١٤/٣ تابع
المبلـــــغ

Amount
  Housing services  & Utilities :                           10073325
     07-Ministry of housing & utilities                            9720355
     07-Ministry of state for environmental affairs                           352970
  Recreational , Cultural & Religious                          3241570
     services :
      08-Ministry of religious endownents                                        616965
      08-Ministry of culture 2624605
  Fuel & Energy Services : 1114970
     09-Ministry of petroleum & mineral resources 238825
      09-Ministry of electricity 876145
  Agriculture & Agrarian Reform Services : 23709895
      10-Ministry of Irrigation                                                                                                                                    9523975
      10-Ministry of agriculture & agrarian reform                                                                            14185920
  Manufacturing Services : 906790
       11- Ministry of lndustry 906790
  Transport & Communication Services : 2456095
       12-Ministry of communication & technique 1532515
       12-Ministry of transport 923580
  Other  Economic Services : 2240335
       13-Ministry of tourism 2240335
   Unclassified Other  Economic Services : 171207925
       14-Unclassified other services economic    171207925
   Non Distributed Funds 130437200

١٢ - وزارة اإلتصاالت والتقانة

 خدمات الزراعة واإلصالح الزراعي :

٠٨ - وزارة الثقافة

خدمات الصناعة التحويلية :

GRAND TOTAL              853000000المجموع العام

١٤ - خدمات إقتصادية غير مصنفة

١١ - وزارة الصناعة

إعتمادات غير موزعة

خدمات إقتصادية أخرى :
١٣ - وزارة السياحة

خدمات إقتصادية أخرى غير مصنفة :

١٢ - وزارة النقل

٠٩ - وزارة الكهرباء

 الخدمات الترويحية واالثقافية 

خدمات الوقود والطاقة :

٠٨ - وزارة األوقاف

خدمات النقل واالتصال :

١٠- وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي

الماليـة
النفقات التقديرية في الموازنة الموحدة٢٠١١

 (بآالف الليرات السورية)
ESTIMATED EXPENDITURES IN THE CONSOLIDATED BUDGET, 2011

(S.P. 000)

٠٧ - وزارة اإلسكان والتعمير

الجهــــــــــات 

٠٧ - وزارة الدولة لشؤون البيئة

DEPARTMENTS

خدمات اإلسكان والمرافق :

١٠ - وزارة الري

٠٩ - وزارة النفط والثروة المعدنية

 والدينية :


