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شئون المحاسبة العامة–وزارة المالیة 
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شئون المحاسبة العامة–وزارة المالیة 
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شئون المحاسبة العامة–وزارة المالیة 

2013/201418,095,883,000.000

31/8/201313,069,869,753.112

72.2%173.3%

7,539,951,250.000

: 

16,883,142,000.000

7,034,642,500.000

12,312,558,143.138

570,583,856.862)4()27.1(
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شئون المحاسبة العامة–وزارة المالیة 
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                    505,308,750.000 
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شئون المحاسبة العامة–وزارة المالیة 

2013/201421,002,597,000.000 

31/8/20133,380,039,718.247

16.1%38.6%

8,751,082,083.333 

25%

.3,380,039,718.2479,689,830,034.865ـــ13,069,869,753.112

25%

6,647,507,156.5256,422,362,596.587ـــ13,069,869,753.112

25%

267,467,438.278,331/8/2013.



א 2014/2013א א א

אאא

2013/2012אא

א מ א א א %72.9%94.212,730,543,122.180(4,570,583,856.862)16,883,142,000.00012,312,558,143.138א

א א א א א %76.6%0.551,762,918.489(19,920,016.511)85,000,000.00065,079,983.489א

א מ א א א א %44.8%0.16,040,622.091(9,653,165.852)17,500,000.0007,846,834.148א

א א מ א א א א א %43.8%0.0674,608.880(1,177,262.998)2,096,000.000918,737.002א

א מ א א א א %45.5%0.8102,403,609.817(122,651,056.976)225,159,150.000102,508,093.024א

א א א א א %32.9%1.8218,126,157.605(476,289,197.016)709,853,150.000233,563,952.984א

א מ א א א א א 143,132,700.000327,178,503.051184,045,803.051%228.6%2.5169,897,464.492א

א א א א א %67.4%0.21,283,334.120(9,784,493.724)30,000,000.00020,215,506.276א

א א %72.2%10013,280,731,837.674(5,026,013,246.888)18,095,883,000.00013,069,869,753.112א

א %72.23,320,182,959.419(1,256,503,311.722)4,523,970,750.0003,267,467,438.278א

א א א

א א א

ـ حققت اإليرادات الغير نفطية ( األبواب : ـ الثاني ، الثالث ، الرابع ، الخامس ، السادس ، السابع ، الثامن ) ما نسبته  5.8 % من جملة اإليرادات المحصلة لجميع األبواب وذلك حتى 2013/8/31 .

( 1 ) מ

א א א א א א א א א א א א -

אאא

 ـ حقق الباب األول ـ النفط الخام والغاز ـ ما نسبته 94.2 % من جملة اإليرادات المحصلة لجميع األبواب وذلك حتى 2013/8/31   .     
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السنة المالیة 2014/2013

( 1 )

النسبة الفرق الفعليالمقــدر

(2,906,714,000.000)9,689,830,034.86512,596,544,034.865%(333.4)

(7,430,684,750.000)6,422,362,596.58713,853,047,346.587%(86.4)

السنــة المـالیــة عجز المیزانیــــــــة / نتیجــــــة الفتــــــــرة  ــــ  فائض

 2013/2012

7,436,621,536.207الفائض / العجز النھائي = إیرادات - مصروفات وإلتزامات

 موجــــــــــز المصروفات واإللتزامات وفائض / عجز المیزاینة   

البیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

10,756,804,495.625الفائض / العجز األولي = إیرادات - مصروفات

ـ حققت المیزانیة فائضا بلغ حتى 2013/8/31 مبلغ 6,422,362,596.587 دینار، بزیادة بلغت  13,853,047,346.587 دینارعن ماھو مقدر بالمیزانیة .

 ـ حقق الباب الخامس - المصروفات المختلفة والمدفوعات التحویلیة - اعلى نسبة صرف لجمیع االبواب حیث بلغت 45.7% من جملة المصروفات الفعلیة لجمیع االبواب وذلك حتى 2013/8/31  . 
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2013/8/31المصروفات الفعلیة حتى 
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نسبة التحصيل نسبة التحصيل

نسبة التحصيل المحصــــــل إلى اإلجمالي الى تقدير الميزانية

%(68.1) %125.1  469,049.013 (171,542.842) %0.0 %46.6  149,457.158 321,000.000 الديــــــــــــــــوان االميـــــــــــــــــــــــــــري 110

%50.8 %26.5  11,914.821 (33,031.283) %0.0 %35.2  17,968.717 51,000.000 ديـــــــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــة 120

%(27.0) %65.2  2,410,209.899 (3,623,784.782) %0.0 %32.7  1,760,215.218 5,384,000.000 مجلـــس الوزراء - األمانـــــــة العامــــــــة 131

%8.0 %15.7  18,895.044 (39,599.236) %0.0 %34.0  20,400.764 60,000.000 مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتـوى والتشـريع  132

%(16.4) %49.3  126,611.550 (219,202.323) %0.0 %32.6  105,797.677 325,000.000 المجلس األعلى للتخــــــطيط والتنـــــــــمية 140

%(108.4) %11.1  4,889.017 (88,409.893) %0.0 %(0.5) (409.893) 88,000.000 اإلدارة المركزيـــــــــه لإلحصــــــــــــــــــاء 141

%(6.0) %40.1  1,074,412.257 (2,756,305.296) %0.0 %26.8  1,009,694.704 3,766,000.000 ديــــــــــوان الخــــــدمـــــة الـمـــــدنـــيــــة 150

%60.7 %0.9  39,331.859 (4,639,789.598) %0.0 %1.3  63,210.402 4,703,000.000 وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 160

%34.0 %49.6  83,570,294.021 (45,400,546.118) %0.9 %71.2  112,012,453.882 157,413,000.000 وزارة الـماليــة ـ اإلدارة الـعـامــــــــــــــــــة 171

%(21.8) %35.8  35,402,158.704 (71,325,735.779) %0.2 %28.0  27,684,264.221 99,010,000.000 وزارة المالية ـ الحسابـــــات العامـــــــــــــة 172

%0.3 %50.9  104,585,678.606 (127,815,715.618) %0.8 %45.1  104,937,284.382 232,753,000.000 اإلدارة العامـــــــــــة للجمـــــــــــــــــــــــارك 173

%39.4 %27.4  653,625.468 (1,463,605.211) %0.0 %38.4  911,394.789 2,375,000.000 وزارة التجــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــة 180

%18.8 %35.1  12,734,457.676 (23,244,576.198) %0.1 %39.4  15,128,423.802 38,373,000.000 وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 190

%26.2 %34.8  26,606,957.478 (42,859,458.222) %0.3 %43.9  33,590,541.778 76,450,000.000 وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 200

%75.7 %1.3  114,655.210 (8,679,502.980) %0.0 %2.3  201,497.020 8,881,000.000 وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 210

%167.0 %20.9  150,920.995 (143,068.216) %0.0 %73.8  402,931.784 546,000.000 الحــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــي 220

%127.6 %17.4  2,663,788.858 (16,074,250.827) %0.0 %27.4  6,061,749.173 22,136,000.000 وزارة التــــربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 230

%168.2 %21.9  41,543.973 (125,560.029) %0.0 %47.0  111,439.971 237,000.000 وزارة التعـــــليــــــــم العـــالــــــــــــــــــي 240

%198.5 %3.9  3,633,233.586 (79,282,122.861) %0.1 %12.0  10,845,877.139 90,128,000.000 وزارة الصـــــحــــــــــــة العامــــــــــــــــة 250

%(42.5) %8.5  619,588.923 (8,042,979.067) %0.0 %4.2  356,020.933 8,399,000.000 وزارة الشئون اإلجتماعية والعـــمـــــــــــل 260

%1.7 %20.5  1,209,148.856 (4,733,644.309) %0.0 %20.6  1,229,355.691 5,963,000.000 وزارة اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 270

%54.8 %37.3  449,901.363 (723,549.888) %0.0 %49.0  696,450.112 1,420,000.000 وزارة األوقاف والشـــئون اإلسالميــــــــــة 281

%(75.0) %524.5  62,938.360 (2,290.297) %0.0 %87.3  15,709.703 18,000.000 األمانـــــــــة العامــــــــــــــــــــة لألوقـــــاف 282

%61.2 %23.3  38,590,093.657 (115,725,100.186) %0.5 %35.0  62,197,899.814 177,923,000.000 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  300

%(53.9) %26.9  4,835,384.773 (17,770,481.436) %0.0 %11.1  2,229,518.564 20,000,000.000 وزارة االشغـــــال العــامـــــــــــــــــــــــــــــة 320

%50.4 %30.5  106,974.541 (194,128.960) %0.0 %45.3  160,871.040 355,000.000 المجلس الوطني للثقافــة والفنـــون واآلداب 330

%(1.9) %100.8  12,868,324,761.599 (4,265,471,312.034) %96.5 %74.7  12,617,706,687.966 16,883,178,000.000 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 341

%(28.0) %37.5  84,863,149.652 (170,887,053.209) %0.5 %26.3  61,112,946.791 232,000,000.000 وزارة الكــــــــــــــھرباء والمــــــــــــــــــــاء  342

%24.4 %34.5  7,357,267.915 (14,476,900.190) %0.1 %38.7  9,150,099.810 23,627,000.000 اإلدارة العامة للطيــران المدنـــــــــــــــــــــي 510

%(1.6) %95.3  13,280,731,837.674 (5,026,013,246.888) %100 %72.2  13,069,869,753.112 18,095,883,000.000

معدل التغير عبارة عن الفرق بين ( المحصل في السنة المالية الحالية 2014/2013 والمحصل عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة) / المحصل عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة  *

(2) מ
א א א א

( א א א א א א א )
2014/2013 א א

الجمـــــــــلــــــــــــــــــــة

المحصـــــــــل معدل التغير*الفـــــــــــــــــــــــــــــــرقتقديـــــــرات الميزانيـــــــة
  السنة المالية السابقة 2013/2012

الرقـــــــم

א א
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معـــدل التغيــــر * نسية الصرف إلى         الفــــرق
اإلجمالي

نســــــبة 
الصـــــرف% التـعديـــــــــــــــــل    الربط بعد التعديل  المصروفات الفعلية جملــــــــــة أبواب المصروفات للجھات الحكومية ربط الميزانيـــــــــــة الرقـم

#DIV/0! %0.0  50,000,000.000 %0.0 %0.0 50,000,000.000 50,000,000.000 مخصصــــــــــــات رئيــــــــــس الــــــــــــــــــدولة 100

%62.9 %13.6  65,716,854.286  455,943,024.052 %3.2 %19.0  107,037,975.948 562,981,000.000 562,981,000.000 الديـــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري 110

%6.9 %31.8  11,986,362.717  27,289,750.925 %0.4 %31.9  12,810,249.075 40,100,000.000 40,100,000.000 ديــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 120

%55.3 %14.4  20,865,238.211  117,641,588.910 %1.0 %21.6  32,393,411.090 150,035,000.000 150,035,000.000 مجلـــــــــــس الــــــــوزراء-األمـــــــــانة العامــــــــــة 131

%33.8 %21.7  4,205,495.947  19,886,984.935 %0.2 %22.1  5,628,015.065 25,515,000.000 25,515,000.000 132 مجلــــــس الــــــوزراء-إدارة الفتـــــــوى والتشريـــــع

%(9.3) %23.2  3,781,141.890  16,465,632.508 %0.1 %17.2  3,430,367.492 19,896,000.000 19,896,000.000 المجلـــــــــس األعلـــــــــى للتخطـــــــــيط والتنميـــة 140

%(67.2) %3.5  261,326.744  7,924,215.999 %0.0 %1.1  85,784.001 8,010,000.000 8,010,000.000 اإلدارة المركزيـــــــــــة لإلحصــــــــــــــــــــــــاء 141

%332.2 %7.4  27,578,521.214  410,770,877.897 %3.5 %22.5  119,203,122.103 529,974,000.000 529,974,000.000 ديــــــــــوان الخدمـــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــــة 150

%46.0 %2.1  4,111,648.074  210,427,401.444 %0.2 %2.8  6,002,598.556 216,430,000.000 216,430,000.000 وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 160

%48.5 %7.5  18,070,991.063  117,049,687.976 %0.8 %18.7  26,841,312.024 143,891,000.000 143,891,000.000 وزارة الـمـاليــة ـ اإلدارة الـعـامـــــــــــــــــــــــــة 171

%32.9 %16.9  900,702,323.869  4,467,691,666.559 %35.4 %21.1  1,197,089,333.441 5,664,781,000.000 5,664,781,000.000 وزارة الـمـاليــة ـ الحسابــــــــــات العامــــــــــــــة 172

%(93.2) %14.7  7,876,399.595  62,329,284.260 %0.0 %0.8  531,715.740 62,861,000.000 62,861,000.000 173 اإلدارة العامــــــــــــــــة للجمـــــــــــــــــــــــــــارك

%(83.1) %1.9  5,563,263.441  294,673,252.687 %0.0 %0.3  937,747.313 295,611,000.000 295,611,000.000 وزارة التجـــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــة 180

%36.3 %29.5  44,814,418.729  112,760,689.092 %1.8 %35.1  61,094,310.908 173,855,000.000 173,855,000.000 وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 190

السنة المالية السابقة 2013/2012

א א
( א א א א א א א )

2014/2013 א א

( 3) מ

א א

نسبة الصرف مصروفات الفترة

%52.0 %18.4  195,638,689.159  791,289,892.577 %8.8 %27.3  297,334,107.423 1,088,624,000.000 1,088,624,000.000 وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 200

%17.0 %1.0  12,636,989.722  1,215,625,533.000 %0.4 %1.2  14,786,467.000 1,230,412,000.000 1,230,412,000.000 وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 210

%73.1 %16.5  65,522,186.905  293,242,564.470 %3.4 %27.9  113,407,435.530 406,650,000.000 406,650,000.000 الحـــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 220

%738.9 %4.1  68,571,713.555  1,143,295,015.644 %17.0 %33.5  575,278,984.356 1,718,574,000.000 1,718,574,000.000 وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 230

%0.0 %12.5  36,525,526.930  283,754,924.963 %1.1 %11.4  36,526,075.037 320,281,000.000 320,281,000.000 وزارة التعليــــــــم العـــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــى 240

%(57.4) %6.2  77,127,886.444  1,364,655,147.667 %1.0 %2.4  32,878,852.333 1,397,534,000.000 1,397,534,000.000 وزارة الصحـــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــة 250

%164.2 %11.3  44,716,347.573  327,996,752.866 %3.5 %26.5  118,119,247.134 446,116,000.000 446,116,000.000 وزارة الشئون اإلجتماعية والعمـــــــــــــــــــــــــل 260

%79.8 %7.4  13,533,699.682  171,659,304.303 %0.7 %12.4  24,328,695.697 195,988,000.000 195,988,000.000 وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 270

%79.4 %17.3  33,802,686.367  173,988,859.090 %1.8 %25.9  60,656,140.910 234,645,000.000 234,645,000.000 وزارة األوقـــاف والشئـــــــــون اإلسالميـــــــــــــــــة 281
%(54.3) %12.0  1,128,600.260  11,548,517.788 %0.0 %4.3  515,482.212 12,064,000.000 12,064,000.000 األمانـــــــــــــة العامــــــــــــــــــــة لألوقـــــــــــــاف  282
%(95.8) %30.8  52,213,057.066  197,798,762.274 %0.1 %1.1  2,167,237.726 199,966,000.000 199,966,000.000 وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  300

%(15.5) %16.1  127,754,131.631  814,090,120.836 %3.2 %11.7  107,983,879.164 922,074,000.000 922,074,000.000 وزارة األشغــــــــــال العــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 320

%(19.9) %15.3  4,129,785.140  24,072,887.094 %0.1 %12.1  3,309,112.906 27,382,000.000 27,382,000.000 المـــــــجلس الوطني للثقافــة والفنـــــــــــــون واآلداب 330

%(92.7) %1.9  12,639,952.742  645,999,389.813 %0.0 %0.1  918,610.187 646,918,000.000 646,918,000.000 وزارة النـــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 341

%(37.0) %14.8  644,649,593.003  3,402,756,981.854 %12.0 %10.7  405,976,018.146 3,808,733,000.000 3,808,733,000.000 وزارة الكــھـــــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــــــاء  342

%(28.3) %17.1  17,802,510.090  139,636,570.270 %0.4 %8.4  12,767,429.730 152,404,000.000 152,404,000.000 اإلدارة العـــامة للطيــران المدنـــــــــــــــــــــــــــي 510

#DIV/0! %0.0  250,292,000.000 %0.0 %0.0 250,292,000.000 250,292,000.000 اإلعتمـــــاد التكميـــــلى الــعـــــــــــــــــــــــــــام 600

%33.9 %11.9  2,523,927,342.049  17,622,557,281.753 %100 %16.1  3,380,039,718.247 21,002,597,000.000 0.000 21,002,597,000.000
* معدل التغير عبارة عن الفرق بين (المصروف عن السنة المالية الحالية 2013/2012 والمصروف عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة )/المصروف عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة  

الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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نسبة التغير* الفـــــــــــــــــرق رصيد 2013/8/31 رصيد 2013/4/01 اوال :- حسابات التسوية ( االمانات والعھد)

أ ـ األمـــــــانـــــــــــــــــات
%0.9 594,794.949 66,170,244.631 65,575,449.682 تـــــــــأمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

%(26.3) (89,498,579.105) 251,117,657.522 340,616,236.627 مـــــــــرتجــــــــــــــــــــــــع مرتبــــــــــــــــــــــــــــــــات
%(267.8) (40,487,997.092) (25,367,243.585) 15,120,753.507 خصميـــات مــــن المرتبـــــات لحســــاب جھات أخـــــرى
%(11.7) (8,047,651.163) 60,708,249.036 68,755,900.199 مقبوضــــــــات تحت تســويتھـــــــا إليرادات الميزانيـــــة
%(45.7) (1,151,032,804.042) 1,366,887,893.695 2,517,920,697.737 مبالغ مخصوم بھا على أنـــواع بنودمصروفات الميزانية
%13.0 103,816,593.442 903,649,120.815 799,832,527.373 مبالــــــــــــــــغ تحـــــــــــــــــــــــت التسويـــــــــــــــــــــة
%(20.2) (1,100,291.750) 4,352,988.499 5,453,280.249 مبالـــــغ محصلـــــــــة  لحســــــــــاب جھــات أخـــــــــرى
%(31.1) (1,185,755,934.761) 2,627,518,910.613 3,813,274,845.374 إجمـــــــــــــالي اآلمـــــــــــــانــــــــــــــات

ب ـ العــــــــــــــــــــھـــــــــــــــــد
%23.2 185,731,868.554 985,223,016.218 799,491,147.664 مصروفات تحت تسويتھا على أنواع بنود مصروفات الميزانية
%658.5 1,353,869.792 1,559,482.639 205,612.847 العھـــــــــــــد النقديــــــــــــة الشخـــصيــــــــــــــــــة
%33.9 98,738,021.447 390,327,074.989 291,589,053.542 دفعـــــــــــــــات وإعتمـــــادات نقديــــــة بالخـــــارج
%(5.2) (24,550,513.507) 449,547,758.433 474,098,271.940 مبـــــــالـــــغ تحـــــــــــت التــــحـــــــصيـــــــــــــل
%(1.6) (4,844,645.350) 289,009,090.460 293,853,735.810 مبــــــالـــــغ تحـــــــــــــــت التســــــويــــــــــــــــة

%(70360.0) 531,622,080.620 530,866,505.809 (755,574.811) دفعــــــــــــــــــــــات نقــــــــــــدية داخليـــــــــــــة
%(5.6) (9,854,926.339) 167,442,122.330 177,297,048.669 دفعــــــــــــــات عن إعتمــــــادات مستنديــــــــــــة

%38.2 778,195,755.217 2,813,975,050.878 2,035,779,295.661 إجمـــــــــــــالي العھــــــــــــــــــــــــــــــد

ثانيا :- الحسابات الجارية
%47.9 (181,573,605.423) (560,626,452.878) (379,052,847.455) بنك الكويت المركزي - رئيــــسي/وزارات
%9.2 (18,657,814.698) (220,638,475.296) (201,980,660.598) بنـــــك الكويت المـركـزي - إيــــــــــرادات
%1.5 336,570.008 22,626,257.230 22,289,687.222 بنــــــــــك الكويت المركزي - عــــــــــــام

%224.6 261,677.597 378,162.401 116,484.804 الصــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوق
%(87.0) (2,029,811,937.114) 302,864,537.771 2,332,676,474.885 جــــــــــــــــاري الماليــــــــــــــــــــــــــة
%795.9 27,247,214.598 30,670,461.951 3,423,247.353  بنــــــــــوك أخــــــــــــــرى محليــــــــــــة
%0.0 0.000 23,163.503 23,163.503  بنــــــــــــــــوك أخـــــــــرى أجنبيــــــــــة

%(123.9) (2,202,197,895.032) (424,702,345.318) 1,777,495,549.714 إجمالي الحسابات الجارية
ثالثا :- حسابات الخزينة العامة

%153.7 3,342,422,593.854 5,516,872,831.120 2,174,450,237.266 جــــــــــــــاري اإلستــــــثـــمــــــــــــــــــار

%489.8 (5,019,108,676.327) (6,043,934,877.114) (1,024,826,200.787) جـــــــــــــــاري سلــــــــــــــف الــوزارات

%1047.0 1,676,686,082.473 1,836,830,737.134 160,144,654.661 بنك الكويت المركزي- حساب الخزينة الموحد
%0.0 0.000 1,309,768,691.140 1,309,768,691.140 إجمالي حسابات الخزينة العامة

* نسبة التغير عبارة عن (الفرق بين الرصيد في نھاية الفترة المعنية والرصيد في 2013/4/1) على الرصيد في 2013/4/1.

( 4 ) מ
א א א א א

2014/2013 א א

( א א א א ) א

* طبيعة حسابات األمانات دائنة، والعھد مدينة، والحسابات الجارية مدينة، وعند ظھور أرصدة باللون األحمر يعني ذلك أنھا عكس طبيعتھا.
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א 2014/2013א א א

نسبة التغير*    الفرق
%زيادة / نقص

 الحسابات النظامية

17.2%1,305,157,386.8171,529,380,119.458224,222,732.641ديـــــــــون مستحقة للحكومــــــــة

0.5%148,576,991.562149,249,686.605672,695.043ديون مستحقة على الحكــــــــومة

45.2%2,485,793.5003,608,448.0001,122,654.500عھدة الطوابــــــــــــــــــــع المالية

0.5%2,332,971,119.9332,344,694,917.55011,723,797.617بنــك شيكات وخطابــــــــات ضمان

(1.7)%(73,055.515)4,364,855.3694,291,799.854عھدة الطوابـــــــــــــــــــع البريدية

(16.3)%(31,533,147.500)193,714,939.500162,181,792.000عھدة الطوابـــــــــــع المالية العامة

0.0%1,800,459.4541,800,459.4540.000إعتمادات مستنديــــة تحـت التنفيذ

4.5%40,015,112.40441,830,018.6651,814,906.261 مبالغ عن خدمات وأعمـــال مؤداة

628481.4%51.030320,765.080320,714.050بنك شيكـــــــــات تحت التحصــــــيل

(2.1)%(4,326.750)203,171.340198,844.590عھد األوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية

0.0%9,522,780,608.1809,522,780,608.1800.000أمالك الدولـــــــــــــــــــة العقاريـــــة

0.0%71,039,444.15271,039,444.1520.000إھالك أمالك الدولــــــــــــة العقارية

رصيد 2013/8/31رصيد 2013/4/1

( 5 ) מ
א א א א א

א א

1.5%13,623,109,933.24113,831,376,903.588208,266,970.347إجمــــــــالى الحسابــــات النظاميــة

* نسبة التغير عبارة عن (الفرق بين الرصيد فى  نھاية الفترة المعنية والرصيد فى 2013/4/1) / الرصيد فى 2013/4/1

11%

1%

17%

1%

69%

1%
ديـــــــــون مستحقة للحكومــــــــة

ديون مستحقة على الحكــــــــومة

عھدة الطوابــــــــــــــــــــع المالية

بنــك شيكات وخطابــــــــات ضمان

عھدة الطوابـــــــــــــــــــع البريدية

عھدة الطوابـــــــــــع المالية العامة

إعتمادات مستنديــــة تحـت التنفيذ

مبالغ عن خدمات وأعمـــال مؤداة 

بنك شيكـــــــــات تحت التحصــــــيل

عھد األوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية

أمالك الدولـــــــــــــــــــة العقاريـــــة

إھالك أمالك الدولــــــــــــة العقارية

2013/8/31الحسابات النظامية حتى 
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شئون المحاسبة العامة–وزارة المالیة 

1

�20132014
1222013

�20132014128
2013

�20132014
1302013

�20132014
1312013

�

201320141322013
�20132014

1332013

3120/4120

53,976,000.000 

1,809,310,000.000  

.000000,755,334,1



2

شئون المحاسبة العامة–وزارة المالیة 

1383120

22,490,000.000         

753,879,166.667         

731,389,166.667         

1383120

                     18,149,224.902           

                  402,790,339.929           

                384,641,115.027           



3

شئون المحاسبة العامة–وزارة المالیة 

2013/201453,976,000.000

31/8/201318,149,224.90233.6%

80.7%22,490,000.000

2013/20141,809,310,000.000

31/8/2013 402,790,339.929 

22.3%53.4%

753,879,166.667



4

شئون المحاسبة العامة–وزارة المالیة 

�

�= 

000000,755,334,1.=53,976,000.000 ـ 1,809,310,000.000

�=

- 402,790,339.929 18,149,224.902384,641,115.027 =



2014/2013

1

771,361,000.000771,361,000.000217,858,180.454553,502,819.546%28.2%54.1152,290,471.237

172,574,000.000172,574,000.00028,902,213.297143,671,786.703%16.7%7.213,613,138.906

42,939,000.00042,939,000.000340,098.18842,598,901.812%0.8%0.1765,526.117

351,637,000.000351,637,000.00036,017,907.902315,619,092.098%10.2%8.916,587,047.552

470,799,000.000470,799,000.000119,671,940.088351,127,059.912%25.4%29.780,731,804.505

1,809,310,000.0000.0001,809,310,000.000402,790,339.9291,406,519,660.071%22.3%100263,987,988.317

1,755,334,000.0001,755,334,000.000384,641,115.0271,370,692,884.973%21.9249,864,680.793
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ملحقة

الفـرق

نسبة التحصيل المحصــــل نقص/ زيادة 

#DIV/0! %0.0 (84,000.000) %0.0 %0.0 84,000.000 مجـلــــــس األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 610

%50.7 %27.3 6,964,019.165 (15,682,542.545) %57.8 %40.1 10,496,457.455 26,179,000.000 بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدية الكــــــــــــــويت 620

%19.3 %25.7  2,058,076.540 (7,615,610.459) %13.5 %24.4  2,454,389.541 10,070,000.000 جــــــــــــــــــــــــــــامعـــــــة الكويــــــــــــــــــــت 630

%(4.0) %37.6  2,990,219.731 (5,031,456.142) %15.8 %36.3  2,870,543.858 7,902,000.000 الهيئـــــــــة العامــــــــــة للمعلومـــــــات المدنيـــــة 660

%(21.0) %55.6  701,911.700 (859,762.532) %3.1 %39.2  554,237.468 1,414,000.000 اإلدارة العامــــــــــــــــــــــــــــــة لإلطفــــــــــــــــاء 670

%431.1 %26.0  8,579.212 12,563.596 %0.3 %138.1  45,563.596 33,000.000 الهيئــــــــــــة العامــــــــــة لالســـــــــــــــــــــــــتثمار 680

%9.1 %14.9  550,445.841 (2,654,655.338) %3.3 %18.4  600,344.662 3,255,000.000 الهيئــة العامـــــة للتعليــــم التطبيقي والتدريـــــــب 690

%(33.8) %31.9  17,236.654 (42,588.131) %0.1 %21.1  11,411.869 54,000.000 700 الهيئـــــــــــــــة العامـــــــــــة لشئــــــــــون القصـر

%34.0 %18.2  710,568.401 (3,253,501.994) %5.2 %22.6  952,498.006 4,206,000.000 الهيئــة العامــة لشئــون الزراعـة والثروة السمكيــة 710

%4880.4 %0.6  25.000 (2,754.905) %0.0 %31.1  1,245.095 4,000.000 الهيئــــــــــــة العامــــــــــة لتقديــــــر التعويضـــــات 740

%42.1 %16.5  99,219.549 (459,047.163) %0.8 %23.5  140,952.837 600,000.000 الهيئــــــــــــة العامــــــــــة للشبــــــاب والرياضـــــة 750

%(4.2) %21.2  21,885.731 (113,034.630) %0.1 %15.6  20,965.370 134,000.000 الهيئــــــــــــة العامــــــــــة للبيئــــــــــــــــــــــــــــة 760

%(45.1) %56.0  1,120.000 (5,384.855) %0.0 %10.3  615.145 6,000.000 الهيئـــــــــــة العامــــة لشــــئون ذوي األعاقـــــــة  770

#DIV/0! %0.0 (35,000.000) %0.0 %0.0 35,000.000 الهيئـــة العامــة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم 780

%28.5 %27.6 14,123,307.524 (35,826,775.098) %100 %33.6  18,149,224.902 53,976,000.000 الجمـــــــــلــــــــــــــــــــة

(2)جدول رقم 
االيــــــــرادات المحصلــــــة

2014/2013السنة المالية 

*معـدل التغير 

2013/2012السنة المالية السابقة 
نسبة التحصيـل إلى 

%اإلجمالي

نسبة التحصيـل إلى 

%المقدر
اإليرادات المحققة تقديـرات الميزانية

( علـــــى مستــــوى الجهات ذات الميزانيات الملحقة )

الجهـــــــــــات الملحقـــــــــــــة الرقـــم

.نسبة التحصيل عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة/ ( ونسبة التحصيل عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة 2014/2013نسبة التحصيل في السنة المالية الحالية  )معدل التغير عبارة عن الفرق بين * 
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2014/2013السنة المالية  ملحقة

نسبة الصرف المنصـــــرف

#DIV/0! %0.0  40,510,000.000 %0.0 %0.0 40,510,000.000 40,510,000.000 مجـلــــــس األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 610

%30.3 %20.1  37,237,542.612  186,821,466.638 %12.0 %20.6  48,510,533.362 235,332,000.000 235,332,000.000 بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدية الكــــــــــــــويت 620

%107.7 %11.9  56,464,208.413  437,294,490.606 %29.1 %21.1  117,268,509.394 554,563,000.000 554,563,000.000 جــــــــــــــــــــــــــــامعـــــــة الكويــــــــــــــــــــت 630

%18.7 %19.4  6,581,965.127  38,474,022.397 %1.9 %16.9  7,809,977.603 46,284,000.000 46,284,000.000 الهيئـــــــــة العامــــــــــة للمعلومـــــــات المدنيـــــة 660

%59.5 %30.7  33,114,818.992  81,955,484.761 %13.1 %39.2  52,816,515.239 134,772,000.000 134,772,000.000 اإلدارة العامــــــــــــــــــــــــــــــة لإلطفــــــــــــــــاء 670

%117.8 %10.6  5,045,152.289  32,498,228.373 %2.7 %25.3  10,989,771.627 43,488,000.000 43,488,000.000 الهيئــــــــــــة العامــــــــــة لإلســــــتثـــــــــــــمار 680

%16.6 %24.3  81,395,908.896  256,487,926.667 %23.6 %27.0  94,886,073.333 351,374,000.000 351,374,000.000 الهيئــة العامـــــة للتعليــــم التطبيقي والتدريـــــــب 690

%(24.1) %19.8  4,798,245.707  18,952,728.683 %0.9 %16.1  3,643,271.317 22,596,000.000 22,596,000.000 700 الهيئـــــــــــــــة العامـــــــــــة لشئــــــــــون القصـر

%(12.7) %15.1  16,324,477.823  109,193,177.215 %3.5 %11.5  14,249,822.785 123,443,000.000 123,443,000.000 الهيئـــة العامـــة لشئـــون الزراعـة والثروة السمكيـــة 710

%(3.1) %31.4  963,053.946  2,267,436.510 %0.2 %29.2  933,563.490 3,201,000.000 3,201,000.000 الهيئــــــــــــة العامــــــــــة لتقديــــــر التعويضـــــات 740

%47.4 %15.4  14,671,929.244  69,940,200.426 %5.4 %23.6  21,626,799.574 91,567,000.000 91,567,000.000 الهيئــــــــــــة العامــــــــــة للشبــــــاب والرياضـــــة 750

%(2.9) %4.0  919,053.787  16,145,314.929 %0.2 %5.2  892,685.071 17,038,000.000 17,038,000.000 الهيئــــــــــــة العامــــــــــة للبيئــــــــــــــــــــــــــــة 760

%351.2 %3.0  6,379,785.549  110,701,539.145 %7.1 %20.6  28,785,460.855 139,487,000.000 139,487,000.000 الهيئــــــــــة العامـــــــة لشئــــون ذوي اإلعاقة 770

%310.9 %1.3  91,845.932  5,277,643.721 %0.1 %6.7  377,356.279 5,655,000.000 5,655,000.000 الهيئـــة العامــة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم 780

%52.6 %15.5  263,987,988.317  1,406,519,660.071 %100 %22.3  402,790,339.929 1,809,310,000.000 0.000 1,809,310,000.000 الجمــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

المصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة/ ( والمصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة 2014/2013المصروفات الفعلية في السنة المالية الحالية )معدل التغير عبارة عن الفرق بين * 

( 3 )جدول رقم 
إجمـــــــالـــي المصروفات الفعليـــــة

علـى مستـوى الجهات ذات الميزانيات الملحقة )   )

%معدل التغير 
2013/2012   السنة المالية 

الفــــــــــــــــــــــــرق
نسبة الصرف إلى 

اإلجمالي

نسبة الصرف إلى 

االعتماد بعد التعديل
المصروفات الفعلية االعتماد بعد التعديل التـعديـــــــــل اعتماد الميزانيــــة الجهــــــــــــــــات الملحقة الرقـم
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2014/2013السنة المالية  ملحقة 
نسبة التغير*     الفرق

% نقص/ زيادة 

أ ـ األمـــــــانـــــــــــــــــات

%0.9 36,199.783 4,035,438.703 3,999,238.920 تأمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

%(78.6) (11,134,578.790) 3,024,217.070 14,158,795.860 مرتجــــــــــــــــــــــــع مرتبــــــــــــــــــــــــــــــــات

%12.3 319,171.301 2,909,280.212 2,590,108.911 خصميـــات مــــن المرتبـــــات لحســــاب جهات أخرى

%(40.6) (1,593,722.071) 2,330,674.180 3,924,396.251 مقبوضــــــــات تحت تســويتها إليرادات الميزانيـــــة

%(53.3) (99,621,499.822) 87,168,432.038 186,789,931.860 مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية

%6.2 3,189,759.072 54,298,342.821 51,108,583.749 مبالــــــــــــــــغ تحـــــــــــــــــــــــت التسويـــــــــــــــة

%(53.0) (896.000) 794.000 1,690.000 مبالـــــغ محصلــــة  لحســــــــــاب جهــات أخـــــــــرى

%346.0 25,650,175.678 33,063,289.907 7,413,114.229 أمــــــانــــــــات صنــــدوق مكافـــــآت اجتمــــاعيــــة 

%37.7 1,751,750.000 6,403,522.606 4,651,772.606 أمــــــانــــــــات صنــــدوق مكافـــــآت تشجيــــعيـــة 

%(29.6) (81,403,640.849) 193,233,991.537 274,637,632.386 إجمـــــــــــــالي األمـــــــــــــانــــــــــــــات

ب ـ العــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــد

%6.0 9,762,841.231 172,660,326.249 162,897,485.018 مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية

%520.7 288,910.552 344,394.509 55,483.957 العهـــــــــــــد النقديــــــــــــة الشخـــصيــــــــــــــــــة

%31.1 1,784,481.248 7,519,454.607 5,734,973.359 دفعـــــــــــــــات وإعتمـــــادات نقديــــــة بالخـــــارج

%(2.2) (59,069.880) 2,651,323.808 2,710,393.688 مبـــــــالـــــغ تحـــــــــــت التــــحـــــــصيـــــــــــــل

%42.8 849,184.536 2,835,402.499 1,986,217.963 مبــــــالـــــغ تحـــــــــــــــت التســــــويــــــــــــــــة

%489.1 53,336,489.864 64,240,796.000 10,904,306.136 دفعــــــــــــــــــــــات نقــــــــــــدية داخليـــــــــــــة

%22.7 43,755.871 236,181.647 192,425.776 دفعــــــــــــــات عن إعتمــــــادات مستنديــــــــــــة

%35.8 66,006,593.422 250,487,879.319 184,481,285.897 إجمـــــــــــــالي العهــــــــــــــــــــــــــــــد

الحسابات الجارية- ج

%(56.0) (14,749,740.310) 11,605,474.551 26,355,214.861 رئيــــسي- بنك الكويت المركزي 

%27.4 9,500.000 44,202.124 34,702.124 عـــــــام -بنك الكويت المركزي 

%(19.5) (1,801.521) 7,457.848 9,259.369 الصــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوق

%(1067.0) (544,226,308.533) (493,218,764.037) 51,007,544.496 جـــــــــــــاري المــــــاليـــــــــــــــة

%207.3 26,916,953.012 39,904,434.724 12,987,481.712  بنـــــــوك أخــــــــــرى محليــــــــــــة

%(588.6) (532,051,397.352) (441,657,194.790) 90,394,202.562 إجمالي الحسابات الجارية

.2013/4/01الرصيد فى اول الفترة  / (2013/4/01الفرق بين الرصيد فى  نهاية الفترة المعنية والرصيد فى اول الفترة ): نسبة التغير عبارة عن* 

.طبيعة حسابات األمانات دائنة، والعهد مدينة، والحسابات الجارية مدينة، لذا وعند ظهور أرصدة باللون األحمر فذلك يعني أنها على عكس طبيعتها** 

2013/8/31رصيد 2013/4/01   رصيد 

( 4 )جدول رقم 
الحســــــابـــــات الخــارجـــــــــــة عن أبــواب الميزانيـــــــــــــــــة

والحسابات الجــــاريــة (األمـــانــــات و العـــــهــــــد )حســـابــات التســويــــة  
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ملحقة

نسبة التغير* الفـــــــــــرق

% نقــــــــــص/ زيـــــــــــــادة 

%1.2 947,305.010 79,691,222.541 78,743,917.531 ديـــــــــون مستحقة للحكومــــــــة

%(1.1) (395,709.772) 34,780,604.708 35,176,314.480 ديون مستحقة على الحكــــــــومة

%4.4 750.000 17,838.500 17,088.500 عهدة الطوابــــــــــــــــــــع المالية

%1.3 6,032,059.220 482,016,027.908 475,983,968.688 بنــك شيكات وخطابــــــــات ضمان

%0.0 0.000 734.236 734.236 عهدة الطوابــــــــــــــــــــع البريدية

%(4.0) (70,969.000) 1,689,805.098 1,760,774.098  مبالغ عن خدمات وأعمـــال مؤداه 

%51.0 6,780.450 20,063.783 13,283.333 بنــك شيكات تحت التحصيــــل

%7.7 6,414.000 89,924.250 83,510.250 عهد األوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية

%0.0 0.000 7,809,842,940.610 7,809,842,940.610 أمالك الدولـــــــــــــــــــة العقارية

%0.0 0.000 195,669,981.412 195,669,981.412 اهالك أمالك الدولــــــــــــة العقارية

%0.1 6,526,629.908 8,603,819,143.046 8,597,292,513.138 إجمالـــــى الحسابات النظاميــــــة

2013/4/1الرصيد فى  / (2013/4/1الفرق بين الرصيد فى  نهاية الفترة المعنية والرصيد فى )نسبة التغير عبارة عن * 

 الحســــــــــابات النظاميــــــــــــة

2014/2013السنة المالية 

الحسابات النظامية 

الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية 
(5)جدول 

2013/8/31رصيد 2013/4/01  رصيد 
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