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 حسابات اإلدارة املالية للدولة ونتائجها

 32/6/0213 - 1/4/0213الفرتة من 

 ( 3102/4102من السنة املالية  األول) الربع 
   

بددربم مانـندددددا  ـلدد وـ ـا اـ اـ ـا ـ ل مادد  للسدد   ـ ولادد     0213لسدد   (  102) قددون ر   دد  ب مرسدد   صدد  

  ا  ددو  يدد     18,095,883,000.000 اـا ـ  ددددددددرـاـأر مجلدد  دقدد  ر  اـ تضددم مددو ن  صدد    0213/0214

  رـا ـ خ ددددد وا دددددامجلدد  دق ا  ددو  يدد    21,002,597,000.000 امجددددددددددل  ـمتدددواـا ـ  ددرا وا   

مو دقد  رـا ي درـاـا ـلد وـ ـا     %25) ـحتاوطي ـألجاددول ـلقوام ( مبو  عوال   ا  و  ي     4,523,970,750.000

طبقدو لد ا ـ دوا      ا  دو  يد      1,809,588,300.000مببلغ ا   ه  %12( أ)  سدني قس  يىل دا ـ ل ما  اـ اـ ـا

طبقدو  ا  دو  يد      2,714,382,450.000 ا   ه مبلغ يضويف   %11 (با )   1796لس    126ـألاىل مو ـلقون ر     

ذلد   ملى ا، 0210/0213ـ ل ما  للس   ـ ولا  بربم مانـنا  ـل وـ ـا اـ اـ ـا  0210لس    1 رس   بقون ر     

ممددو دردددي ملادد  اجدد ا  ا  ددو  يدد    01,106,169,912.222 د دددددبم مجلدد  دقدد  رـا ـ  ددرا وا اـ خ  ددوا 

  ت  دغطاددددت  مو ـ ول ـالحتاوطي ـلعددو  .  ا  و  ي    (7,430,684,750.000)مجدددددددددن دق  ري مق ـ ه 

 

 . 0213/0214مو ـلس   ـ ولا   ـألالحتلالي  انـنا  ـل وـ ـا اـ اـ ـا ـ ل ما  حتى نهو   ـلربع  ا ادددو  لي باور
 

 أاال : ـ  ددددددددرـاـا :د

 مدو  %40.1ب سدب    ا  و  ي    7,626,777,650.305  مبلغ 0213   نا بلغدت ـ  رـاـا ـحملقق  حتى نهدددو    

 . ـ قددددد   للفرت  مو % 161.6  اب سبدق  رـا ي رـاـا ـ انـنا  

 أ د ي رـاـا نفطاددد  :د

 ا  و      00016,113,140,222.   ا  رـا ـ انـنقد

 ا  و      4,002,911,122.222  دق  رـا ـلفتدددددر 

 ا  و       9,340,399,107.094 ـ  رـاـا ـحملقق  
 

رـا ـ انـناد  لي درـاـا   دقد    مدو %  43.1ب سدددددب   

 .ـ ق   للفرت  مو% 194.2اب سب   ل فطا ـ

 د ي رـاـا غري نفطاددد  :د ب

 ا  و     1,212,741,000.000  دق  رـا ـ انـنا 

 ا  و       303,185,250.000  دددر  دق  رـا ـلفت

 ا  و       284,400,121.031  ـ  رـاـا ـحملقق 
 

دق  رـا ـ انـنا  لي رـاـا  مو  % 03.1ب سددب    

. ـ ق   للفرت مو % 73.1غري ـل فطا  اب سب  
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                                                                 ثدوناو :ـاللتنـموا ا ـ  را وا

 

 ب دد ـ  را وا :دد                                                                  دد أ دد ـاللتنـموا :

                                                                                                      

% مددو ـ  ددرـاـا ـحملققدد    ددا   01اهددى ل دد   

اد قسدد  يىل  سدددني)أ( الحتاددوطي ـألجاددددول ـلقوامدد  

لسد     126طبقو ل ا ـ وا  ـألاىل مو ـلقون ر      12%

بلغ يضويف طبقو  رسد   بقدون ر   م  %11ا )ب(    1796

بربم مانـنا  ـلد وـ ـا اـ اـ ـا   0210لس    1    

ا دد  بلغدددت ، 0210/0213ـ ل مادد  للسدد   ـ ولادد  

 و ا  ددد 1,726,674,410.196) 32/6/0213حتدددى 

% لتقددد  رـا ـلفددددددددددرت  161.6( ب سدددب  يددد   

 % لتق  رـا ـ انـنا .40.1اب سب  

 

 0213/0214ا وا للس   ـ ولا  بلغت ـمتدواـا ـ  ر

ا   بلغت  ا  و  ي    01,220,179,222.222 مبلغ

مبلددغ ا دد  ه  32/6/0213ـ  ددرا وا ـلفعلادد  حتددى  

% مو 9.2ب سب   ا  و  ي    1,480,542,107.828

% مددو معدد ل  01.0 بددددددددددم ـ انـنادد  ، اب سددب    

  .دق  رـا ـل ددرف مو ـلفرت 

 

 للد را وا ملى مست ى ـألب ـب : دد  ا ادو  لي شرح دف الي

 ـلبوب ـألال دد ـ ردبدددددددددددددوا

اه   تضدو يو   مو    ع مو مردبوا نق    امالاـا اب الا املو آا  د ففي ـههدوا ـ ل ماد  مقوبد   ادومه            

اـلعدال  اـلتعلدا  اددةـير     جبه  أا بعد  ، يدو  شد  مو مي م هل  يف شل  منـ و ما اد  ادمما اد  يوألغة د  اـ البد     

 ـلسفر اح   ـ ل م  مو ـلتمما وا ـالجتدوما  . 

 ا  و            1,174,291,122.222ـمتدواـا ـ انـنا          

 ا  و          1,298,517,875.000         دق  رـا ـلفتدددر  

 ا  و             323,528,556.820         ـ  را وا ـلفعلا 
  .ـ  را وا ـلفعلا  يمجولي% مو  01.7% مو ـ ق   للفرت  ، اب سب    04.7% مو ـمتدواـا ـ انـنا  اب سب  6.0   ب سب
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 ستلنموا ـلسلعا  اـخل موادد ـ  ـل ونيـلبوب     

ستلنموا اه  خي ا للد را وا ـل  د فقهو ـههوا ـ ل ما  يف سبا  دساري أمدوهلو ـهو    للح  ل ملى ـ      

 ـلسلعا  اـخل موا . 

 ا  و         3,193,907,222.222       ـمتدواـا ـ انـنا      

 ا  و            761,430,012.222            دق  رـا ـلفتدددر  
 ا  و               16,992,113.939        ـ  را وا ـلفعلا     

  .ـ  را وا ـلفعلا  يمجولي% مو  3.1% مو ـ ق   للفرت  ، اب سب   1.7% مو ـمتدواـا ـ انـنا  اب سب  1.1ب سب   

 

 

 ـل ولث دد اسوئ  ـل ق  اـ ع ـا اـلتجهانـاـلبوب 

 خي ا للد را وا ـل  د فقهو ـههوا ـ ل ما  يف سبا  ـ   ل ملى ـلسلع اـألص ل ـلرأمسولا . اه       

 ا  و            311,320,222.222       متدواـا ـ انـنا     ي

 ا  و               19,101,122.222          دق  رـا ـلفتدددر  

 ا  و               14,193,662.143     ـ  را وا ـلفعلا       

 % مو ـمجولي ـ  را وا ـلفعلا  .1.2% مو ـ ق   للفرت  ، اب سب  16.1% مو ـمتدواـا ـ انـنا  اب سب  4.2ب سب    
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 ـلرـبع دد ـ شو  ع ـالنشوئا  اـل اون  اـالستداليوا ـلعوم لبوب ـ

 

أص ل أا صاون  أا درما  أص ل  وئد  أا ـستدالك   ضو  اه  خي ا للد را وا ـل  د فقهو ـههوا ـ ل ما       

 مقو ـا اأ ـضي .

   و ا        0,001,911,222.222           ـمتدواـا ـ انـنا    

 ا  و           555,428,750.000            دق  رـا ـلفتدددر  
 ا  و              62,490,411.331         ـ  را وا ـلفعلا     

 ـ  را وا ـلفعلا  . يمجولي% مو  4.1% مو ـ ق   للفرت  ، اب سب  12.7% مو ـمتدواـا ـ انـنا  اب سب   0.9ب سب  

 

 

 ـ  را وا ـ ختلف  اـ    موا ـلتح  لا ـخلوم  دد ـلبوب 

ي مو أب ـب ـ انـنا  ـألخرى اذل  المتبو ـا ـلساوس   وا ذـا طباع  خوص  ال د    ضدو أاه  خي ا   را     

 ـلعوم  اخ م  ـأله ـف ـلعوم  .

 ا  و           0007,361,997,122.         ـمتدواـا ـ انـنا   

 ا  و            0,342,444,191.222          دق  رـا ـلفتدددر  

 ا  و           1,201,176,111.972  ـ  را وا ـلفعلا          

 .ـ  را وا ـلفعلا  يمجولي% مو 67.3% مو ـ ق   للفرت  ، اب سب   43.1% مو ـمتدواـا ـ انـنا  اب سب  11.2ب سب   
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 32/26/3021حتى  21/24/3102مو   ـ انـنا  مو ـلفرت:  وئض/ مجن  ثول و

 

  ا  و                   ( 9,432,614,912.222)     عجن ـ ق   بو انـنادد ـل 

  ا  و                    (1,119,691,119.122)                   ـلعجن ـلتق  ري للفرت 

 ا  و                      4,037,141,107.721                               ـلفددددوئدددض 
 

 ابتحلا  ـلفوئض مو ـلفرت   تضم أن  نتاج  لآلدي :د

 ا  و                              6,146,031,140.499                                                   مو ـ  را وا مببلغ      ـ  رـاـادد و وا   1

 ا  و                             1,726,674,410.196              ـألجاول ـلقوام  (     الحتاوطي اـاـ  رـ% مو  01)  ـلتنـموادد اج ا  0

 

 ابتحلا  ـل  ر يىل ن ما  :د

 ـلسوبع (  يىلـألب ـب مو ـألال  ي رـاـا)اهي دشد  ي رـاـا جو     :دد ـلفوئض ـهو ي 1 

 وا جو    احت  لا  ) اهي دشد  م را وا ـلبوب ـألال اـل وني اـخلوم  (م را   -                                     

 ا  و      6,207,612,850.558                 =        (1,421,171,776.349   -    9,613,121,146.721)      

 ( وموـلبوب ـل  ي رـاـا) اهي مبو   مو ي رـاـا  أمسولا   :دد ـلفوئض ـلرأمسولي 0 

 م را وا  أمسولا  )اهي دشد  م را وا ـلبوب ـل ولث اـلرـبع ( -                                      

 ا  و                       ( 61,399,321.211 )         =                ( 94,646,111.411    -   13,268,803.400)      

 

 ا  و                                         6,146,235,542.477يمجدددولي ـلفددوئدددض                    

 ا  و                     1,726,674,410.196                      ـألجاول ـلقوام  (    الحتاوطي ـ  رـاـا% مو  01)  ـلتنـموا            

 

 و  دددددددددا            4,037,141,107.721                                      ـلفدددددوئدددددددض                                            

 

 *التقديرات واالعتمادات يف هذا التقرير من املخرج اآللي الشهري .
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2014/2013 א א א א

2013/2012 2014/2013 2013/2012 2014/2013
316,318,201.817 المرتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 323,528,556.820 8,362,076,701.998 ايـــــــــــــــــــــــــرادات نفطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 7,342,377,529.274
393,809,588.981 المســـــــــتلزمات السلعيـــــــة والخـــــــــــــــــدمات 56,770,883.737 45,761,918.636 الضـــــــــرائب على صـــــــــــافى الدخل واالرباح 44,846,952.568

2,425,645.078 وســــــــــــــائل النقـــــــل والمعــــدات والتجھيزات 14,173,660.143 4,202,479.535 الضــــــرائب والرســـــــــــوم على الممتلكــــــــــات 4,640,362.957
47,812,191.266 المشاريع االنشائية والصيانة واالستمالكات العامة  60,472,451.338 489,967.112 الضـــــــــــرائب والرســــــوم على السلع والخدمات 750,785.319

150,672,441.114 المصروفات المختلفـــة والمدفــوعات التحويليـــــة 1,025,596,555.790 59,970,494.474 الضرائب والرسوم على التجارة والمعامالت الدولية 60,691,934.660
135,933,771.180 ايــــــــــــــرادات الخدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 139,544,400.170
23,816,037.851 االيـــــرادات والرســــــــــــــــوم المتنوعــــــــــــــة 20,656,881.957
1,007,314.120 االيـــــــــــــــــرادات الرأســــــــــــــــــــــــــــــــمالية 13,268,803.400

911,038,068.256 א 1,480,542,107.828 8,633,258,684.906 א א א 7,626,777,650.305

7,722,220,616.650 6,146,235,542.477 زيادة االيرادات عن المصروفات

8,633,258,684.906 א 7,626,777,650.305 8,633,258,684.906 א 7,626,777,650.305

2013/2012 2014/2013 2013/2012 2014/2013
911,038,068.256 اجمالى مصروفات الوزارات واالدارات الحكومية 1,480,542,107.828 8,633,258,684.906 اجمالى ايرادات الوزارات واالدارات الحكومية 7,626,777,650.305
863,325,868.491 احتياطى االجيال القادمة - أ - 10 % من إجمالي اإليرادات  762,677,765.031

( قانون رقم 106 لسنة 1976) 
ب- 15% مبلغ اضافي (قانون رقم 5 لسنة 2012) 1,144,016,647.546

6,858,894,748.159 زيادة اإليرادات عن المصروفات والمخصصات 4,239,541,129.901

8,633,258,684.906 א 7,626,777,650.305 8,633,258,684.906 א 7,626,777,650.305

א א א א 2
א א א א א
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א א א א א א א

א א א א א א



א א

نسبة التحصيل 
والصرف

معدل التنفيـــــذ 
للفتـــــرة المحصـل والمنصرف  الـــفــــــــــــرق للفـــــــــترة الـــفــــــــــرق لإلعتمـــادات

الفعلى الربط بعد التعديل عن الفتــــــرة الربــــــــــط بعـدالتعــــديل تعـديالت الميزانيــة التقديرات واالعتمادات بيـــــــــــــــــــــان

االيـــــــــــــــــــــــــرادات
% 96.3 % 174.0 (9,540,764,470.726) 3,121,592,029.274 7,342,377,529.274 4,220,785,500.000 16,883,142,000.000 16,883,142,000.000 الباب األول ــ النفط الخام والغاز

% 0.6 % 211.0 (40,153,047.432) 23,596,952.568 44,846,952.568 21,250,000.000 85,000,000.000 85,000,000.000 الباب الثانى ــ الضرائب على صافى الدخل واألرباح

% 0.1 % 106.1 (12,859,637.043) 265,362.957 4,640,362.957 4,375,000.000 17,500,000.000 17,500,000.000 الباب الثالث ــ الضرائب والرسوم على الممتلكات

% 0.0 % 143.3 (1,345,214.681) 226,785.319 750,785.319 524,000.000 2,096,000.000 2,096,000.000 الباب الرابع ــ الضرائب والرسوم على السلع والخدمات

% 0.8 % 107.8 (164,467,215.340) 4,402,147.160 60,691,934.660 56,289,787.500 225,159,150.000 225,159,150.000 الباب الخامس ــ الضرائب والرسوم على التجـــارة

% 1.8 % 78.6 (570,308,749.830) (37,918,887.330) 139,544,400.170 177,463,287.500 709,853,150.000 709,853,150.000 الباب السادس ــ ايرادات الخدمات

% 0.3 % 57.7 (122,475,818.043) (15,126,293.043) 20,656,881.957 35,783,175.000 143,132,700.000 143,132,700.000 الباب السابع ــ االيرادات والرسوم المتنوعة

% 0.2 % 176.9 (16,731,196.600) 5,768,803.400 13,268,803.400 7,500,000.000 30,000,000.000 30,000,000.000 الباب الثامن ــ االيرادات الرأسمالية

% 100 % 168.6 (10,469,105,349.695) 3,102,806,900.305 7,626,777,650.305 4,523,970,750.000 18,095,883,000.000 18,095,883,000.000 جمـــــــلة االيــرادات
المصــــــــــــــــــــــــــروفات

% 21.9 % 24.9 4,870,542,943.180 974,989,318.180 323,528,556.820 1,298,517,875.000 5,194,071,500.000 5,194,071,500.000 الباب األول ــ المرتبـــــــــــــــــات

% 3.8 % 5.9 3,816,958,116.263 911,661,366.263 56,770,883.737 968,432,250.000 3,873,729,000.000 3,873,729,000.000 الباب الثانى ــ المستلزمات السلعية والخدمات

% 1.0 % 16.1 337,128,339.857 73,651,839.857 14,173,660.143 87,825,500.000 351,302,000.000 351,302,000.000 الباب الثالث ــ وسائل النقل والمعدات والتجھيزات

% 4.1 % 10.9 2,161,242,548.662 494,956,298.662 60,472,451.338 555,428,750.000 2,221,715,000.000 2,221,715,000.000 الباب الرابع ــ المشاريع االنشائية والصـــــــيانة واالستمالكات العامة

% 69.3 % 43.8 8,336,182,944.210 1,314,848,319.210 1,025,596,555.790 2,340,444,875.000 9,361,779,500.000 9,361,779,500.000 الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية

% 100 % 28.2 19,522,054,892.172 3,770,107,142.172 1,480,542,107.828 5,250,649,250.000 21,002,597,000.000 21,002,597,000.000 جمــــــــلة المصروفات
% 168.6 (2,617,276,337.424) 775,701,725.076 1,906,694,412.576 1,130,992,687.500 4,523,970,750.000 4,523,970,750.000 المخصصات ــ احتياطى األجيال القادمة 

% 53.1 16,904,778,554.748 4,545,808,867.248 3,387,236,520.404 6,381,641,937.500 25,526,567,750.000 25,526,567,750.000 جمــلة المصروفات والمخصصات

%(228.2) (27,373,883,904.443) (1,443,001,966.943) 4,239,541,129.901 (1,857,671,187.500) (7,430,684,750.000) (7,430,684,750.000)    الوفــــر / العجـــــــز

( 2 ) מ

א א א א א א א א א א

ـ  7  ـ

2014/2013 א א



2014/2013 א א א א

א א א א א א א א א

مارس فبراير يناير ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل

א א א

7,342,377,529.274 2,769,583,013.236                2,101,576,932.543                 2,471,217,583.495 اإليــــــــــرادات النفطيــــــــــــــة

7,342,377,529.274 جملة اإليرادات النفطية للربع

284,400,121.031 98,586,641.291 112,034,549.441 73,778,930.299 اإليــــــرادات غيــــر النفطيـــــــة

284,400,121.031 جملة اإليرادات غيرالنفطية للربع

7,626,777,650.305 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2,868,169,654.527 2,213,611,481.984 2,544,996,513.794 جملة اإليرادات لألشھر 

7,626,777,650.305 א א א

א

323,528,556.820 233,236,931.836                   49,796,876.633                      40,494,748.351   البــــــاب األول  : المرتبـــــــــات

323,528,556.820 جملة الربع

56,770,883.737 19,853,911.727                     11,172,587.171                      25,744,384.839
  الباب الثانى :المستلزمات السلعية 

والخدمــات

56,770,883.737 جملة الربع

14,173,660.143 13,885,430.440                     266,217.453                           22,012.250
 الباب الثالث: وسائل النقل والمعدات 

والتجھيزات

14,173,660.143 جملة الربع

60,472,451.338 49,116,150.826                     11,352,810.887                      3,489.625
  البـاب الرابـع : المشاريع اإلنشائية 

والصيانـــة واإلستمالكــــات 

60,472,451.338 جملة الربع

1,025,596,555.790 402,937,867.886                   222,132,718.549                    400,525,969.355
 البـاب الخامـس : المصروفـــات 

المختلفـــــة والدفوعــــات التحويليـــة

1,025,596,555.790 جملة الربع

1,480,542,107.828 0.000 0.000 0.000 719,030,292.715 294,721,210.693 466,790,604.420 جملة المصروفات لألشھر 

1,480,542,107.828 א

60,472,451.338

1,025,596,555.790

56,770,883.737

0.000 7,626,777,650.305

0.000

0.000

( 3 ) מ

א א א א א א א א א א א

א א

0.000 0.000 7,342,377,529.274

ــ 8 ــ

284,400,121.031

323,528,556.820

0.000 0.000 1,480,542,107.828

0.000

14,173,660.143

0.0000.000

0.0000.000

0.000

0.0000.000

0.000

0.0000.000



٪ א א א א א ٪ א א א א א

% 65.5 8,362,076,701.998 % 43.5 (9,540,764,470.726) 7,342,377,529.274 16,883,142,000.000 النفط الخــام والغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز 1
#DIV/0! الضرائب على صافى الدخل واالربــــــــــــــــــــــاح 2

% 40.3 16,941,601.676 % 41.7 (22,845,694.326) 16,354,305.674 39,200,000.000 ضريبة الدخل من غير شركات النفـــــــــــــــــــــط 2

% 62.1 28,820,316.960 % 62.2 (17,307,353.106) 28,492,646.894 45,800,000.000 الضـــــــــــرائب على صافي األربــــــــــــــــــــــاح 3

% 51.7 45,761,918.636 % 52.8 (40,153,047.432) 44,846,952.568 85,000,000.000 جملة الباب الثاني 

#DIV/0! الضرائب والرسوم على الممتلكــــــــــــــــــــــــــات 3

% 24.7 4,202,479.535 % 26.5 (12,859,637.043) 4,640,362.957 17,500,000.000 رسوم نقل الملكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 1  

الضرائب والرسوم على السلع والخدمـــــــــــــــات 4

% 22.5 489,967.112 % 35.8 (1,345,214.681) 750,785.319 2,096,000.000 رسوم القيد والتسجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل 2
الضرائب والرسوم على التجــــــــــــــــــــــــــــــارة 5
والمعامالت الدوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

% 30.3 59,970,494.474 % 27.0 (164,467,215.340) 60,691,934.660 225,159,150.000 الضرائب والرسوم الجمركيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 1

ايرادات الخدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 6

% 22.5 16,571,413.418 % 24.5 (56,976,338.339) 18,480,661.661 75,457,000.000 خدمات االمن والعدالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 1

% 13.1 458,948.477 % 10.4 (3,827,647.826) 445,452.174 4,273,100.000 الخدمات التعليمية والثقافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2

% 1.4 1,156,302.670 % 11.0 (72,985,707.530) 8,994,292.470 81,980,000.000 الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 3

% 46.8 23,251,368.166 % 45.7 (27,416,716.336) 23,046,183.664 50,462,900.000 خدمات االسكان والمرافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 4

% 17.6 38,518,172.952 % 15.7 (192,153,540.220) 35,841,959.780 227,995,500.000 خدمات الكھرباء والمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 5

% 20.8 38,190,801.914 % 16.4 (165,785,936.499) 32,423,413.501 198,209,350.000 خدمـــــات النقــل والموصــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 6

% 24.8 17,615,926.500 % 28.2 (50,947,926.500) 20,052,073.500 71,000,000.000 ايرادات الطوابــــــــــــــــــع الماليــــــــــــــــــــــــة 7

% 35.9 170,837.083 % 54.8 (214,936.580) 260,363.420 475,300.000 خدمات أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 8

% 19.9 135,933,771.180 % 19.7 (570,308,749.830) 139,544,400.170 709,853,150.000 جملــة الباب الســـــــادس

االيرادات والرسوم المتنوعــــــــــــــــــــــــــــــــــة 7

% 17.5 23,816,037.851 % 14.4 (122,475,818.043) 20,656,881.957 143,132,700.000 االيرادات والرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم 1

االيرادات الرأسماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 8

% 2.5 1,007,314.120 % 44.2 (16,731,196.600) 13,268,803.400 30,000,000.000 مبيع االراضى والعقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 1

% 62.0 8,633,258,684.906 % 42.1 (10,469,105,349.695) 7,626,777,650.305 18,095,883,000.000 א

2014/2013 א א

( 4 ) מ

א א א א א א א א א

א א א

2013/2012 א א 2014/2013 א א
א א

א א

- 9 -



2014/2013 א א א א

السنة الماليـة 2013/2012 الرقــم

اإليــرادات المحصلـة عــن 
نفـس الفتــرة

 22,953.168 % 0.0 % 162.7 % 40.7 50,284.213 130,534.213 80,250.000 321,000.000 الديــــــــــــــــوان االميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 110

 6,945.273 % 0.0 % 120.4 % 30.1 2,597.528 15,347.528 12,750.000 51,000.000 ديـــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 120

 1,250,433.701 % 0.0 % 76.5 % 19.1 (316,168.763) 1,029,831.237 1,346,000.000 5,384,000.000 مجلـــس الوزراء - األمانـــــــة العامـــــــــــــــــــة 131

 18,162.044 % 0.0 % 74.4 % 18.6 (3,832.869) 11,167.131 15,000.000 60,000.000 مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتـوى والتشـريـــــــع  132

 49,813.695 % 0.0 % 37.3 % 9.3 (50,947.775) 30,302.225 81,250.000 325,000.000 المجــــــلس االعلى للتخـــــــطيط والتنـــــــــــمية 140

 50.145 % 0.0 % 0.3 % 0.1 (21,940.000) 60.000 22,000.000 88,000.000 االدارة الــمــركزيـــــة لــــالحـــصـــــــــــــــــــــــــاء  141

 272,738.290 % 0.0 % 53.7 % 13.4 (436,105.887) 505,394.113 941,500.000 3,766,000.000 ديــــــــــوان الخــــــدمـــــة الـمـــــدنـــيـــــــــــــــة 150

 5,795.687 % 0.0 % 0.0 % 0.0 (1,175,708.330) 41.670 1,175,750.000 4,703,000.000 وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 160

 66,677,690.395 % 1.0 % 195.5 % 48.9 37,590,173.866 76,943,423.866 39,353,250.000 157,413,000.000 وزارة الـماليــة ـ اإلدارة الـعـامــــــــــــــــــــــــــة 171

 27,010,318.682 % 0.4 % 120.8 % 30.2 5,136,519.127 29,889,019.127 24,752,500.000 99,010,000.000 وزارة الـماليــة ـ الحسابـــــــــات العامــــــــــــــة 172

 61,234,038.158 % 0.8 % 107.1 % 26.8 4,121,840.533 62,310,090.533 58,188,250.000 232,753,000.000 االدارة العامـــــــــــة للجمـــــــــــــــــــــــــــــارك 173

 475,255.534 % 0.0 % 139.6 % 34.9 235,315.244 829,065.244 593,750.000 2,375,000.000 وزارة التجــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــــــــة 180

 9,146,631.951 % 0.1 % 102.7 % 25.7 255,231.672 9,848,481.672 9,593,250.000 38,373,000.000 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 190

 15,199,304.134 % 0.2 % 97.5 % 24.4 (479,974.427) 18,632,525.573 19,112,500.000 76,450,000.000 وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 200

 62,530.244 % 0.0 % 5.9 % 1.5 (2,088,506.350) 131,743.650 2,220,250.000 8,881,000.000 وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 210

 79,351.930 % 0.0 % 141.6 % 35.4 56,751.133 193,251.133 136,500.000 546,000.000 الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــى 220

 1,685,166.272 % 0.0 % 29.5 % 7.4 (3,900,862.802) 1,633,137.198 5,534,000.000 22,136,000.000 وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 230

 19,838.744 % 0.0 % 63.8 % 15.9 (21,452.500) 37,797.500 59,250.000 237,000.000 وزارة التعليــــــــم العـــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــى 240

2,067,452.636 % 0.1 % 41.8 % 10.5 (13,107,043.499) 9,424,956.501 22,532,000.000 90,128,000.000 وزارة الصحـــــــــــــــــــــه العامــــــــــــــــــــــــة 250

481,107.544 % 0.0 % 4.4 % 1.1 (2,007,375.878) 92,374.122 2,099,750.000 8,399,000.000 وزارة الشؤون االجتماعيــــــه والعمـــــــــــــــــل 260

 384,234.885 % 0.0 % 20.7 % 5.2 (1,182,140.936) 308,609.064 1,490,750.000 5,963,000.000 وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 270

 273,977.563 % 0.0 % 62.7 % 15.7 (132,477.026) 222,522.974 355,000.000 1,420,000.000 وزارة األوقاف والشئـــــــون األسالميـــــــــــــــة 281

 58,748.560 % 0.0 % 66.2 % 16.5 (1,522.500) 2,977.500 4,500.000 18,000.000 األمانـــــــــــــة العامــــــــــــــــــــة لألوقــــــــــاف 282

 34,773,103.843 % 0.4 % 62.3 % 15.6 (16,786,146.286) 27,694,603.714 44,480,750.000 177,923,000.000 وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  300

 4,184,677.692 % 0.0 % 34.9 % 8.7 (3,256,003.316) 1,743,996.684 5,000,000.000 20,000,000.000 وزارة االشغال العــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 320

 52,602.653 % 0.0 % 44.9 % 11.2 (48,925.510) 39,824.490 88,750.000 355,000.000 المجلـــــس الوطنـــى للثقافــة والفنـــــــون واآلداب 330

 8,363,207,144.144 % 96.3 % 174.0 % 43.5 3,121,586,028.001 7,342,380,528.001 4,220,794,500.000 16,883,178,000.000 وزارة  النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 341

 39,449,722.949 % 0.5 % 62.6 % 15.7 (21,667,812.291) 36,332,187.709 58,000,000.000 232,000,000.000 وزارة الكــــــــــــــھرباء والــــــــــــــــــــــماء  342

 5,108,894.390 % 0.1 % 107.7 % 26.9 457,105.933 6,363,855.933 5,906,750.000 23,627,000.000 اإلدارة العامه للطيــــــــــران المدنــــــــــــــــــــى 510

8,633,258,684.906 % 100 % 168.6 % 42.1 3,102,806,900.305 7,626,777,650.305 4,523,970,750.000 18,095,883,000.000 الجملــــــــــــــــــــة

א א א א

( א א א א א א א )

تقديـرات الميزانية                     
عن الفتـرة

الفـــــــرق للفتـــــرة 
زيادة/نقص تقديــــرات الميزانيــة

( 5 ) מ

نسبة التحصيل   اإليـــرادات المحصلـة
لتقديرات الميزانية

نسبة التحصيل 
لتقديرات الفترة

النسبة إلجمالي 
اإليرادات المحصلة
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المصروفات الفعلية **

للسنة المالية 2013/2012

%2.3 316,318,201.817 %24.9 %6.2 974,989,318.180 323,528,556.820 1,298,517,875.000 5,194,071,500.000 5,194,071,500.000 المرتبـــــــــــــــــــات 1

%(85.6) 393,809,588.981 %5.9 %1.5 911,661,366.263 56,770,883.737 968,432,250.000 3,873,729,000.000 3,873,729,000.000 المستلزمات السلعية والخدمـات 2

%484.3 2,425,645.078 %16.1 %4.0 73,651,839.857 14,173,660.143 87,825,500.000 351,302,000.000 351,302,000.000 وسائــل النقل والمعـدات 
والتجھيـزات 3

%26.5 47,812,191.266 %10.9 %2.7 494,956,298.662 60,472,451.338 555,428,750.000 2,221,715,000.000 2,221,715,000.000 المشاريع اإلنشائيـة والصيانـة 
واإلستمالكـات الـعـامـة 4

%580.7 150,672,441.114 %43.8 %11.0 1,314,848,319.210 1,025,596,555.790 2,340,444,875.000 9,361,779,500.000 9,361,779,500.000 المصروفات المختلفــة 
والمدفوعـات التحويليـة 5

%62.5 911,038,068.256 %28.2 %7.0 3,770,107,142.172 1,480,542,107.828 5,250,649,250.000 21,002,597,000.000 21,002,597,000.000 الجملـــــــــــــة

( 6 ) מ

א א א

( علــــى مستـــــوى األبـــــــواب )

א 2014/2013א א א

**  مصروفات السنة المالية 2013/2012 عن الفترة من 4/1 /2012 الى 2013/6/30

* يمثل الفرق بين الربط بعد التعديل عن الفترة والمصروفات الفعلية حتى 2013/6/30

الربــــط بعـد التعديــل التـعديـــــل ربــــط الميزانيــة نسبة التغيـــر  الرقـم
السنـــوي %

نسبـة الصرف 
للربط بعد 

التعديل عن 
الفترة

نسبـة الصرف 
للربط بعد 
التعديل

الفـــــــرق * المصروفــات الفعليـــــة الربـط بعـد التعديـل عن الفترة
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2013/2012السنة المالية  

المصروفات الفعلية عن نفس 

الفترة

12,500,000.000 12,500,000.000 50,000,000.000 50,000,000.000 مخصصــــــــــــات رئيــــــــــس الــــــــــــــــــدولة 100

%92.9  42,462,702.934 58,844,538.721 % 58.2 %14.5  81,900,711.279 140,745,250.000 562,981,000.000 562,981,000.000 الديـــــــــــــــــوان االميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 110

%1.6  7,052,982.847 2,855,699.347 % 71.5 %17.9  7,169,300.653 10,025,000.000 40,100,000.000 40,100,000.000 ديــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 120

%123.9  9,098,298.777 17,141,282.383 % 54.3 %13.6  20,367,467.617 37,508,750.000 150,035,000.000 150,035,000.000 مجلـــــــــــــــــــــــــــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 131

%(9.0)  3,905,324.117 2,826,359.954 % 55.7 %13.9  3,552,390.046 6,378,750.000 25,515,000.000 25,515,000.000 ادارة الفتـــــــــوى والتشريـــــــــــــــــــــــــــــــع 132

%(84.7)  671,709.697 4,871,055.875 % 2.1 %0.5  102,944.125 4,974,000.000 19,896,000.000 19,896,000.000 المجلــــــس األعلـــــــى للتخطـــــــــيط والتنميه 140

%79.8  24,945.752 1,957,647.176 % 2.2 %0.6  44,852.824 2,002,500.000 8,010,000.000 8,010,000.000 اإلدارة المـــــــــركزيــــــــة لإلحصـــــــــــــاء 141

%244.8  16,331,389.567 76,176,145.690 % 42.5 %10.6  56,317,354.310 132,493,500.000 529,974,000.000 529,974,000.000 ديــــــــــوان الخدمـــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــــة 150

%35.1  1,209,761.996 52,472,843.498 % 3.0 %0.8  1,634,656.502 54,107,500.000 216,430,000.000 216,430,000.000 وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 160

%26.1  12,300,977.865 20,465,533.702 % 43.1 %10.8  15,507,216.298 35,972,750.000 143,891,000.000 143,891,000.000 وزارة الـمـاليــة ـ اإلدارة الـعـامـــــــــــــــــــــــــة 171

%2156.4  37,650,258.680 566,647,365.604 % 60.0 %15.0  849,547,884.396 1,416,195,250.000 5,664,781,000.000 5,664,781,000.000 وزارة الـمـاليــة ـ الحسابــــــات العامــــــــــــــــة 172

%(97.3)  7,658,786.068 15,505,132.208 % 1.3 %0.3  210,117.792 15,715,250.000 62,861,000.000 62,861,000.000 االدارة العامـــــــــــــــة للجمـــــــــــــــــــــــــــارك 173

%(92.9)  5,295,828.420 73,525,521.615 % 0.5 %0.1  377,228.385 73,902,750.000 295,611,000.000 295,611,000.000 وزارة التجـــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــــة 180

%68.1  21,115,558.593 7,975,550.115 % 81.7 %20.4  35,488,199.885 43,463,750.000 173,855,000.000 173,855,000.000 وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 190

%47.5  95,250,328.456 131,705,908.485 % 51.6 %12.9  140,450,091.515 272,156,000.000 1,088,624,000.000 1,088,624,000.000 وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 200

%19.6  8,011,468.519 298,024,981.750 % 3.1 %0.8  9,578,018.250 307,603,000.000 1,230,412,000.000 1,230,412,000.000 وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 210

%10.2  57,089,698.454 38,726,555.532 % 61.9 %15.5  62,935,944.468 101,662,500.000 406,650,000.000 406,650,000.000 الحـــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 220

%(15.8)  47,996,144.743 389,211,543.380 % 9.4 %2.4  40,431,956.620 429,643,500.000 1,718,574,000.000 1,718,574,000.000 وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 230

%(25.7)  13,242,599.175 70,225,176.278 % 12.3 %3.1  9,845,073.722 80,070,250.000 320,281,000.000 320,281,000.000 وزارة التعليــــــــم العـــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــى 240

%(22.0)  13,843,804.794 338,591,126.292 % 3.1 %0.8  10,792,373.708 349,383,500.000 1,397,534,000.000 1,397,534,000.000 وزارة الصحـــــــــــــه العامــــــــــــــــــــــــــــــــــة 250

%28.9  36,834,440.336 64,034,071.264 % 42.6 %10.6  47,494,928.736 111,529,000.000 446,116,000.000 446,116,000.000 وزارة الشؤون االجتماعيه والعمـــــــــــــــــــــــــل 260

%(81.8)  8,358,720.872 47,474,608.401 % 3.1 %0.8  1,522,391.599 48,997,000.000 195,988,000.000 195,988,000.000 وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 270

%9.2  24,646,150.426 31,746,222.500 % 45.9 %11.5  26,915,027.500 58,661,250.000 234,645,000.000 234,645,000.000
وزارة األوقـــاف والشؤون األسالميـــــــــــــــــة 281

%19.6  206,871.692 2,768,665.929 % 8.2 %2.1  247,334.071 3,016,000.000 12,064,000.000 12,064,000.000
األمانـــــــــــــة العامــــــــــــــــــــة لألوقـــــــــاف  282

%(97.9)  30,628,698.429 49,335,700.121 % 1.3 %0.3  655,799.879 49,991,500.000 199,966,000.000 199,966,000.000 وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  300

%(14.5)  30,893,666.584 204,118,172.410 % 11.5 %2.9  26,400,327.590 230,518,500.000 922,074,000.000 922,074,000.000 وزارة االشغــــــال العــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 320

%(3.3)  1,943,706.719 4,966,823.784 % 27.4 %6.9  1,878,676.216 6,845,500.000 27,382,000.000 27,382,000.000 المجلس الوطنى للثقافــة والفنـــــــــــــون واآلداب 330

%(74.2)  1,217,926.213 161,415,221.023 % 0.2 %0.0  314,278.977 161,729,500.000 646,918,000.000 646,918,000.000 وزارة النـــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 341

%(94.6)  367,247,149.805 932,176,096.543 % 2.1 %0.5  20,007,153.457 952,183,250.000 3,808,733,000.000 3,808,733,000.000 وزارةالكــهـــــــــــــــــــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــاء  342

%0.0  8,848,167.726 29,248,592.592 % 23.2 %5.8  8,852,407.408 38,101,000.000 152,404,000.000 152,404,000.000 االدارة العـــامه للطيــران المدنـــــــــــــــــــــــــــى 510

62,573,000.000 62,573,000.000 250,292,000.000 250,292,000.000 األعتمـــــاد التكميـــــلى الــعـــــــــــــــــــــــــــام 600

%62.5 911,038,068.256 3,770,107,142.172 % 28.2 %7.0 1,480,542,107.828 5,250,649,250.000 21,002,597,000.000 21,002,597,000.000 الجملــــــــــــــــــــــــــــــــة

  .2013/06/30يمثل الفرق بين الربط بعد التعديل عن الفترة والمصروفات الفعلية حتى * 

( 7 )جدول رقم 

إجمالـــــي المصروفــــــــات الفـعـــــليــــــــــــــــة

( علــى مستـــوى الوزارات واإلدارات الحكوميــــة)

الربـــط بعـد التعديـل عن الفترة

2014/2013 المالية السنة وزارات

التـعديـــــل ربط الميزانيـــــــــــة الرقم
نسبة التغيـــر 

%السنــوي 
الــفــــــــــــــــــــرق *

نسبـة الصرف 

للربط بعد التعديل 

عن الفترة

نسبـة الصرف 

للربط بعد 

التعديل

المصروفات الفعلية عن الفترة الربـــط بعـد التعديـل
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نسبة 
المصروف 
إلى إجمالى 
المصروفات

نسبة 
الصرف 
لإلعتمادات

نسبة 
الصرف 
للفترة

الفــرق لإلعتمــادت بعد 
التعديــــــــل الفـــــرق للفـــترة المصروفات الفعلية عن 

الفتــــــــرة
ربـــــــط الميزانية بعد 
التعديــــــــل عن الفترة

ربـــــــط الميزانية بعد 
التعديــــــــل تعــديالت الميزانيــة ربـــــط الميــــزانيــة بيـــــــــــــــــــــــــــــــــان وظيفة 

فرعية وظيفة

الخدمـــات الــعــــــــــامة 1

% 13.7 %10.4 %41.5 1,746,979,280.498 284,870,705.498 202,498,819.502 487,369,525.000 1,949,478,100.000 الخدمــات التنظيمية             1,949,478,100.000 1

% 1.4 %8.8 %35.2 219,590,665.910 38,984,665.910 21,217,334.090 60,202,000.000 240,808,000.000 الخدمــات الماليـــــة                240,808,000.000 2

% 11.9 %13.2 %52.9 1,156,320,509.418 157,012,259.418 176,090,490.582 333,102,750.000 1,332,411,000.000 األمن والعـــدالــــــــة             1,332,411,000.000 3

% 19.4 %71.9 %287.6 112,416,867.631 (187,583,132.369) 287,583,132.369 100,000,000.000 400,000,000.000 اإللتزامات الخارجية                400,000,000.000 4

%46.4 %17.5 %70.1 3,235,307,323.457 293,284,498.457 687,389,776.543 980,674,275.000 3,922,697,100.000 0.000 جملة الوظيفة             3,922,697,100.000
%4.9 %4.4 %17.5 1,585,545,908.782 341,995,658.782 72,521,091.218 414,516,750.000 1,658,067,000.000 0.000 الــدفـــــــــــــــــــــــــــاع             1,658,067,000.000  2

الخدمــات االجتماعيـــة  3

% 16.7 %8.4 %33.6 2,697,729,969.658 488,974,719.658 247,277,030.342 736,251,750.000 2,945,007,000.000 الخدمات التعليميـــة             2,945,007,000.000 1

% 0.9 %1.0 %3.8 1,460,395,476.469 354,566,976.469 14,042,523.531 368,609,500.000 1,474,438,000.000 الخدمات الصحيــــة             1,474,438,000.000 2

% 18.6 %7.0 %28.1 3,639,464,716.716 703,384,216.716 275,309,283.284 978,693,500.000 3,914,774,000.000 تكافل اجتماعى وشئون إجتماعية             3,914,774,000.000 3

%36.2 %6.4 %25.8 7,797,590,162.843 1,546,925,912.843 536,628,837.157 2,083,554,750.000 8,334,219,000.000 0.000 جملة الوظيفة             8,334,219,000.000
خدمــــــــــات المجتمــــع  4

% 0.3 %2.0 %7.9 234,396,932.185 55,073,432.185 4,701,067.815 59,774,500.000 239,098,000.000 الخدمات االعالميـــة                239,098,000.000 1

% 1.9 %10.9 %43.5 225,721,938.429 35,800,188.429 27,507,061.571 63,307,250.000 253,229,000.000 الخدمــــات الدينيـــــة                253,229,000.000 2

% 3.3 %15.5 %62.1 265,661,000.000 29,815,250.000 48,800,000.000 78,615,250.000 314,461,000.000 اإلسـكــــــــــــــــــان                314,461,000.000 3

% 4.0 %7.4 %29.4 740,358,692.623 141,016,892.623 58,763,707.377 199,780,600.000 799,122,400.000 المرافـــــــــــــــــــق                799,122,400.000 4

%9.4 %8.7 %34.8 1,466,138,563.237 261,705,763.237 139,771,836.763 401,477,600.000 1,605,910,400.000 0.000 جملة الوظيفة             1,605,910,400.000
الخدمــــات االقتصاديــــــة  5

% 0.0 %0.0 %0.2 646,603,721.023 161,415,221.023 314,278.977 161,729,500.000 646,918,000.000 التعديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن                 646,918,000.000 1

% 0.6 %5.4 %21.6 155,029,227.621 32,105,277.621 8,869,372.379 40,974,650.000 163,898,600.000 النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل                163,898,600.000 2

% 0.0 %0.3 %1.3 199,600,200.121 49,408,200.121 655,799.879 50,064,000.000 200,256,000.000 المواصـــــــــــــــــــــــــــالت                200,256,000.000 3

% 1.4 %0.5 %2.1 3,788,725,846.543 932,176,096.543 20,007,153.457 952,183,250.000 3,808,733,000.000 الكھربـــــــــــــــاء والمـــــــــــاء             3,808,733,000.000 4

% 0.0 %0.7 %2.7 56,233,771.615 13,775,521.615 377,228.385 14,152,750.000 56,611,000.000 خدمات تجاريـــــــة وصناعيــــــــة                 56,611,000.000 5

% 0.8 %10.1 %40.3 107,237,000.000 17,809,250.000 12,000,000.000 29,809,250.000 119,237,000.000 زراعة وثروة سمكيـــــــــــــــة                119,237,000.000 6

%2.9 %0.8 %3.4 4,953,429,766.923 1,206,689,566.923 42,223,833.077 1,248,913,400.000 4,995,653,600.000 0.000 جملة الوظيفة             4,995,653,600.000
أخــــرى غيـــر مصنفــــــة 6

% 0.1 %0.4 %1.7 471,447,166.930 116,356,741.930 2,006,733.070 118,363,475.000 473,453,900.000 فرعية غيرمصنفة                473,453,900.000 1
% 0.0 %0.0 %0.0 12,596,000.000 3,149,000.000 0.000 3,149,000.000 12,596,000.000 اإلستمـــــــــالكــات                 12,596,000.000 2
%0.1 %0.4 %1.7 484,043,166.930 119,505,741.930 2,006,733.070 121,512,475.000 486,049,900.000 0.000 جملة الوظيفة                486,049,900.000

% 100 %7.0 %28.2 19,522,054,892.172 3,770,107,142.172 1,480,542,107.828 5,250,649,250.000 21,002,597,000.000 0.000 الجملــــــــــــــــــــة           21,002,597,000.000

( 8 ) מ

א א א א א א א א

א 2014/2013א א א

- 15 -



2014/2013 א א א

الجمــــلة المصروفات التحويلية المصروفات الرأسمالية المصروفات الجارية א

1,480,542,107.828 963,848,220.326 74,646,111.481 442,047,776.021 א א

א א

א א

א א א

1,480,542,107.828 963,848,220.326 74,646,111.481 442,047,776.021 א

( 9 ) מ
א מ א א
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א א

المصروفات التحويلية 
الخارجية المصروفات التحويلية الداخلية االنفاق االنشائي االستمالكات العامة الباب الثالث الباب الخامس ـ المصروفات 

المختلفة الباب الثانى الباب األول

294,425,069.044 669,423,151.282 60,472,451.338 0.000 14,173,660.143 61,748,335.464 56,770,883.737 323,528,556.820

294,425,069.044 669,423,151.282 60,472,451.338 0.000 14,173,660.143 61,748,335.464 56,770,883.737 323,528,556.820

الجملـــــــــــــــــــــــــــــة

مصروفات الربع الثالث
0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000

ــ 17 ــ

963,848,220.326 74,646,111.481 442,047,776.021

مصروفات الربع الرابع

مصروفات الربع الثاني
0.000 0.000 0.000

مصروفات الربع األول 
963,848,220.326 74,646,111.481 442,047,776.021

( 10 ) מ
א מ א א

المصروفات التحويلية المصروفات الرأسمالية المصروفات الجارية
بيــــــــــــــــــــــان

2014/2013 א א



وزارات

نسبـــــة 

%الصـرف
 الرصيـــــــــــــــد

 المنقول من االعتمادات مــن

2013/6/30حتى  2013 /4/1
الربط بعد التعديل التعديــــــــــــل ربــــط الميـــزانيـــة البـــــــــــــاب

% 0.0 250,292,000.000 250,292,000.000 250,292,000.000 المرتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 1

#DIV/0! 0.000 0.000 0.000 المستلزمــــــــات السلعيـــــــــــة والخدمــــــــــــات 2

#DIV/0! 0.000 0.000 0.000 وسائــل النقــل والمعــدات والتجهيــــــــــــــــــزات 3

#DIV/0! 0.000 0.000 0.000 المشاريع اإلنشائية والصيانة واإلستمالكات العامة 4

#DIV/0! 0.000 0.000 0.000 المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويليــــــــــة 5

% 0.0 250,292,000.000 0.000 250,292,000.000 250,292,000.000 الجملــــــــــــــــــة

( 11 ) رقم جدول

المصروفات أبـــــواب مستوى علــى العـــام التكميلــــى األعتمــــاد 

2013/6/30 الـــــــى 2013/4/1 مــــن للفترة

2014/2013 المالية السنة
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א א

نسبة التغير* الفرق

% زيادة / نقص دائن مدين دائن مدين

أ ـ اآلمـــــــانـــــــــــــــــات

%1.1 703,845.417 66,279,295.099 65,575,449.682 تأمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

%(17.9) (61,126,485.118) 279,489,751.509 340,616,236.627 مرتجــــــــــــــــــــــــع مرتبــــــــــــــــــــــــــــــــات

%(375.1) (56,712,335.715) (41,591,582.208) 15,120,753.507 خصميـــــات مــــن المرتبـــــات لحســــاب جھات أخرى

%(0.8) (571,136.798) 68,184,763.401 68,755,900.199 مقبوضـــــــــات تحت تسويتھا لإليرادات الميزانيــة

%(33.1) (833,581,157.437) 1,684,339,540.300 2,517,920,697.737 مبالغ مخصوم بھا على أنواع بنودمصروفات الميزانية

%9.9 78,812,800.950 878,645,328.323 799,832,527.373 مبالــــــــــــــــغ تحـــــــــــــــــــــــت التسويـــــــــــــــة

%(41.0) (2,234,713.609) 3,218,566.640 5,453,280.249 مبالـــــغ محصلــــة  لحســــــــــاب جھــات أخـــــــــرى

%(22.9) (874,709,182.310) 2,938,565,663.064 3,813,274,845.374 إجمـــــــــــــالى اآلمـــــــــــــانــــــــــــــات

ب ـ العــــــــــــــــــــھـــــــــــــــــد

%10.9 86,760,652.745 886,251,800.409 799,491,147.664 مصروفات تحت تسويتھا على أنواع بنود مصروفات الميزانية

%602.4 1,238,643.828 1,444,256.675 205,612.847 العھـــــــــــــد النقديــــــــــــة الشخـــصيــــــــــــــــــة

%28.0 81,625,912.394 373,214,965.936 291,589,053.542 دفعـــــــــــــات وإعتمـــــادات نقديـــة بالخـــــارج

%(2.6) (12,500,728.279) 461,597,543.661 474,098,271.940 مبـــــــالـــــغ تحـــــــــــت التــــحـــــــصيـــــــــــــل

%(0.1) (386,863.047) 293,466,872.763 293,853,735.810 مبــــــالـــــغ تحـــــــــــــــت التســــــويــــــــــــــة

%(113866.2) 860,344,641.731 859,589,066.920 (755,574.811) دفعـــــــــــــــات نقــــــــــــدية داخليـــــــــــــة

%(5.4) (9,630,885.142) 167,666,163.527 177,297,048.669 دفعـــــــات عن إعتمــــــادات مستنديــــــــة

%49.5 1,007,451,374.230 3,043,230,669.891 2,035,779,295.661 إجمـــــــــــــالى العھــــــــــــــــــــــــــــــد

( 12 ) מ
א א א א א

( א א ) א

رصيد 2013/06/30رصيد 2013/04/01

2014/2013 א א

* نسبة التغير عبارة عن (الفرق بين الرصيد في نھاية الفترة المعنية والرصيد في 2013/04/01 ) الرصيد في 2013/04/01
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وزارات

نسبة التغير* الفرق

% نقص/ زيادة 

الحسابات الجارية: أوال

%65.5 (248,313,578.603) (627,366,426.058) (379,052,847.455) رئيــــــــــــــــــــــــــــــــــسى

#DIV/0! 0.000  مشاريـــــع إنشائيـــــــــــة

%(18.6) 37,543,323.197 (164,437,337.401) (201,980,660.598) إيـــــــــــــــــــــــــــــــرادات

%2.0 435,837.264 22,725,524.486 22,289,687.222 عـــــــــــــــــــــــــــــــــــام

%111.9 130,371.764 246,856.568 116,484.804 الصــــنـــــــــــــــــــــــدوق

%(124.1) (2,894,122,505.869) (561,446,030.984) 2,332,676,474.885 جــــــــــــارى الماليــــــــــــــــة

%760.2 26,024,425.910 29,447,673.263 3,423,247.353  بنــــوك أخـــــرى محليـــــــة

%0.0 0.000 23,163.503 23,163.503  بنـــــوك أخرى أجنبيـــــــة

%(173.2) (3,078,302,126.337) (1,300,806,576.623) 1,777,495,549.714 إجمالى الحسابات الجارية

حسابات الخزينة العامة: ثانيا

%38.6 838,262,517.251 3,012,712,754.517 2,174,450,237.266 جــــــــــــاري االستثمـــــــــــار

%126.4 (1,294,932,118.158) (2,319,758,318.945) (1,024,826,200.787) جــــــــــــارى سلف الوزارات

%285.2 456,669,600.907 616,814,255.568 160,144,654.661 حساب الخزينة الموحد/ بنك الكويت المركزي

%0.0 0.000 1,309,768,691.140 1,309,768,691.140 إجمالى حسابات الخزينة العامة

 الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية

 ( 13 ) رقم جدول

الحســــــــابـــــات الجـــــــاريـــــــــــــة

2013/6/30رصيد 

2014/2013 المالية السنة
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2013/04/1الرصيد فى /(2013/04/01الفرق بين الرصيد فى  نهاية الفترة المعنية والرصيد فى )نسبة التغير عبارة عن * 

2013/04/01  رصيد 



א א
نسبة التغير* الفرق

المبلغ  الجھــــــــة  % زيادة / نقص دائن مدين دائن مدين
الديــوان االميـــرى              45,402.764  الحسابات النظامية

ديــوان المحاسبـــة                     52.662

مجلـــس الــــوزراء              47,202.038 %9.4 123,154,213.100 1,428,311,599.917 1,305,157,386.817 ديون مستحقة للحكومة
ـ ادارة الفتــوى والتشريــــع                8,843.771 %0.1 103,118.916 148,680,110.478 148,576,991.562 ديون مستحقة على الحكومة

المجلس االعلي للتخطيط والتنمية              34,963.812 %3.7 91,939.500 2,577,733.000 2,485,793.500 عھدة الطوابع المالية
ديوان الخدمه المدنيه        15,679,572.668 %(0.2) (4,142,452.094) 2,328,828,667.839 2,332,971,119.933 بنك شيكات وخطابات ضمان

وزارة الخارجيـــة              90,993.443 %(0.1) (5,133.825) 4,359,721.544 4,364,855.369 عھدة الطوابع البريدية
وزارة الـمـاليــة ـ اإلدارة الـعـامــة     143,233,958.633 %(11.2) (21,647,123.500) 172,067,816.000 193,714,939.500 عھدة الطوابع المالية العامة

وزارة المالية ـ الحسابـات العامــة       16,563,331.337 %0.0 0.000 1,800,459.454 1,800,459.454 إعتمادات مستندية تحت التنفيذ
ـ االدارة العامة للجمـارك         1,360,720.994 %(1.4) (576,838.355) 39,438,274.049 40,015,112.404 مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداه 
وزارة التجاره والصناعه          1,469,501.785 %597004.4 304,651.350 304,702.380 51.030 بنك شيكات تحت التحصيل

وزارة العـــــدل       13,902,138.995 %0.4 718.250 203,889.590 203,171.340 عھد األوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية
وزارة الداخليـــــة       33,546,291.920 %0.0 0.000 9,522,780,608.180 9,522,780,608.180 أمالك الدولــــــــــة العقارية

وزارة الدفــــاع         2,100,660.784 %0.0 0.000 71,039,444.152 71,039,444.152 اھالك أمالك الدولـة العقارية
الحـــرس الوطنــى              98,760.643 %0.7 97,283,093.342 13,720,393,026.583 13,623,109,933.241 إجمالى الحسابات النظامية

وزارة التربيــة         6,349,221.597

وزارة التعليــم العـالــى         7,410,259.933

وزارة الصحه العامـــة       25,213,350.843

وزارة الشؤون االجتماعيه والعمـــل         3,956,107.556

وزارة االعـــالم       10,556,392.703

وزارة األوقـــاف والشؤون األسالميــة              80,842.825

االمانه العامه لالوقاف                8,070.433

وزارة المواصالت       97,328,169.302

وزارة االشغـال العــامـــة       11,091,154.429

المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب            422,316.745

وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــط     745,192,433.861

وزارة الكھربــــــــــــــــــــاء والمـاء     289,821,097.181

االدارة العـــامه للطيــران المدنــى         2,699,786.260

اإلجمالي   1,428,311,599.917
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* نسبة التغير عبارة عن (الفرق بين الرصيد فى  نھاية الفترة المعنية والرصيد فى 2013/04/01)/الرصيد فى 2013/04/01

ديون مستحقة  للحكومة 

( 14 ) מ
א א א א א

א א

رصيد 2013/6/30 رصيد 2013/04/01

2014/2013 א א

11%

1%
17%

1%

69%

1%
2013/6/30أرصدة الحسابات النظامية 

ديون مستحقة للحكومة

ديون مستحقة على الحكومة

عھدة الطوابع المالية

بنك شيكات وخطابات ضمان

عھدة الطوابع البريدية

عھدة الطوابع المالية العامة

إعتمادات مستندية تحت التنفيذ

مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداه

بنك شيكات تحت التحصيل

عھد األوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية

أمالك الدولــــــــــة العقارية

اھالك أمالك الدولـة العقارية
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شئون المحاسبة العامة –المالية  وزارة  
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א א א

אא א א
א א א א ،

א א א א .א
א א א 771,361,000.000א

א     192,840,250.000א
א 84,692,575.659א

א11.0٪ א א ،43.9٪א א51.0٪א
.א

אאאאא

א א אאא
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א א א 172,574,000.000א

א 43,143,500.000א
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شئون المحاسبة العامة –وزارة المالية   
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אא א א א א א

א א אאא א א .א
א א א 42,939,000.000א

א 10,734,750.000א

א   51,996.824א

א0.12٪ א א ،0.5٪א א0.03٪א א .א

אא א א א א א א

א א אא
א א .א

אא א 351,637,000.000א

א 87,909,250.000א

א 4,268,171.254א

א1.2٪ א א ،4.9٪א א2.6٪א .א

 

شئون المحاسبة العامة –وزارة المالية   
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אא א א א א

אא א א א א א
א אא .א
א א א 470,799,000.000א

א  117,699,750.000   א
א 67,748,827.171א

א14.4٪ א א ،57.6٪א א40.8٪א
.א

01/04/201330/6/2013אא:

2013152,302,094.022.8.7٪אא
. א34.7٪אא

 1,755,334,000.000אאא 

 
א   438,833,500.000א
 

         152,302,094.022אא 

א* א א א א א א א א א .א

شئون المحاسبة العامة –وزارة المالية   
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( 1 ) מ

א א א א א א א

2014/2013 א א

2014/2013 2013/2012 2014/2013

א א א אא א

2013/2012

52,824,399.072 المرتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 84,692,575.659 32,722.500 الضــرائب والرسـوم على السلع والخدمات 133,477.275

5,014,180.013 المســـــتلزمات السلعيــــة والخــــــدمات 9,447,736.599 4,415,115.750 ايــــــــــــــرادات الخدمـــــــــــــــــــــــات 7,580,464.836

83,215.065ة وســــائل النقـــل والمعـدات والتجھيزات 51,996.824 4,842,459.357 االيـــــرادات والرســـــــــوم المتنوعــــــــة 6,193,271.374

603,462.914 المشاريع االنشائية والصيانة واالستمالكات العامة  4,268,171.254

42,552,293.726 المصروفات المختلفـــة والمدفــوعات التحويليـــــة 67,748,827.171, , ي وي و و رو , ,

101,077,550.790 א 166,209,307.507 9,290,297.607 א א א 13,907,213.485

91,787,253.183 152,302,094.022 التــــــــــمويل الفعــــــــــــــلي
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نسبة 
التحصيل 
والصرف

معدل 
التنفيـــــذ 
للفتـــــرة

 الـــفــــــــــرق 
لإلعتمـــادات

 الـــفــــــــــــرق 
للفـــــــــترة

المحصـل 
والمنصرف الفعلى

الربط بعد التعديل عن 
الفتــــــرة

الربــــــــــط 
بعـدالتعــــديل

تعـديالت 
الميزانيــة التقديرات واالعتمادات بيـــــــــــــــــــــان

א א א

% 1.0 % 140.5 (246,522.725) 38,477.275 133,477.275 95,000.000 380,000.000 380,000.000 الباب الرابع ــ الضرائب والرسوم على السلع والخدمات

% 54.5 % 96.7 (23,788,535.164) (261,785.164) 7,580,464.836 7,842,250.000 31,369,000.000 31,369,000.000 الباب السادس ــ ايرادات الخدمات

% 44.5 % 111.5 (16,033,728.626) 636,521.374 6,193,271.374 5,556,750.000 22,227,000.000 22,227,000.000 الباب السابع ــ االيرادات والرسوم المتنوعة

( 2 ) מ
א א א א א

2014/2013 א א

% 100 % 103.1 (40,068,786.515) 413,213.485 13,907,213.485 13,494,000.000 53,976,000.000 0.000 53,976,000.000 جمـــــــلة االيــرادات

א

% 51.0 % 43.9 686,668,424.341 108,147,674.341 84,692,575.659 192,840,250.000 771,361,000.000 771,361,000.000 الباب األول ــ المرتبـــــــــــــــــات

% 5.7 % 21.9 163,126,263.401 33,695,763.401 9,447,736.599 43,143,500.000 172,574,000.000 172,574,000.000 الباب الثانى ــ المستلزمات السلعية والخدمات

% 0.0 % 0.5 42,887,003.176 10,682,753.176 51,996.824 10,734,750.000 42,939,000.000 42,939,000.000 الباب الثالث ــ وسائل النقل والمعدات والتجھيزات

% 2.6 % 4.9 347,368,828.746 83,641,078.746 4,268,171.254 87,909,250.000 351,637,000.000 351,637,000.000 الباب الرابع ــ المشاريع االنشائية والصــيانة واالستمالكات العامة

% 40.8 % 57.6 403,050,172.829 49,950,922.829 67,748,827.171 117,699,750.000 470,799,000.000 470,799,000.000 الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية

% 100 % 36.7 1,643,100,692.493 286,118,192.493 166,209,307.507 452,327,500.000 1,809,310,000.000 0.000 1,809,310,000.000 جمــــــــلة المصروفات
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2014/2013 א א
א א א א א א א א א

مارس فبراير يناير ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل

א א א

133,477.275 45,816.750              73,583.025         14,077.500 الباب الرابع: الضرائب والرسوم على السلع والخدمات

133,477.275 جملة الربع

7,580,464.836 -959,190.873 7,986,597.079    553,058.630 البـــــاب السادس: إيــــرادات الخدمــــــــــات

7,580,464.836 جملة الربع

6,193,271.374 3,262,170.965 2,656,265.615    274,834.794 البـــــاب السابع: اإليرادات والرسوم المتنوعة

6,193,271.374 جملة الربع

13,907,213.485 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2,348,796.842 10,716,445.719 841,970.924 جملة اإليرادات لألشھر 

13,907,213.485 א א א

א

84,692,575.659  68,130,494.077       9,108,129.057    7,453,952.525   البــــــاب األول  : المرتبــــــــــــــــــــــــــــات

84,692,575.659 جملة الربع

9,447,736.599 5,688,936.240         3,487,263.281    271,537.078   البـــاب الثانى :المستلزمـــات السلعية والخدمــــات

9,447,736.599 جملة الربع

51,996.824 34,015.354              16,396.470         1,585.000 البـاب الثالــث : وسائل النقل والمعدات والتجھـيـزات

51,996.824 جملة الربع

4,268,171.254 4,111,717.420 156,406.334 47.500   البـاب الرابـــع : المشاريع اإلنشائية والصيانــــــة 
واإلستمالكــــات والــعــــامــــــــــــــــــة

4,268,171.254 جملة الربع

67,748,827.171 20,177,019.345       28,132,495.826 19,439,312.000  البـاب الخامـس : المصروفـــات المختلفــــــــــة 
والدفوعــــــــــات التحويليــــــــــــــــــــة

67,748,827.171 جملة الربع

166,209,307.507 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 98,142,182.436 40,900,690.968 27,166,434.103 جملة المصروفات لألشھر 

67,748,827.171

0.000 133,477.275

6,193,271.374

84,692,575.659

9,447,736.599

51,996.824

4,268,171.254

0.000

0.000 13,907,213.485

7,580,464.836

0.000

( 3 ) מ
א א א א א א

א א

0.000

0.000

0.0000.000

0.0000.000

166,209,307.507א 0.000 0.000 166,209,307.507

0.000 0.000

0.0000.000

0.0000.000

0.000

0.000
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ملحقة

%النسبة  الفــــــــــــــرق المحصـــــــــــــل التقديــــــــرات 

الضرائب والرسوم على السلع والخدمـــــــــــــــات 4

% 35.1 (246,522.725) 133,477.275 380,000.000 رسوم القيد والتسجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل 2

ايرادات الخدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 6

% 0.0 (23,000.000) 23,000.000 مجلــــــــــــــــــــــــــــــس األمـــــــــــــــــــــــــــــــــة 0

% 0.5 (974,823.910) 5,176.090 980,000.000 خدمات االمن والعدالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 1

% 6.9 (17,794,689.015) 1,325,310.985 19,120,000.000 الخدمات التعليمية والثقافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2

% 18.1 (57,315.000) 12,685.000 70,000.000 الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 3

% 13.2 (2,924,345.052) 443,654.948 3,368,000.000 خدمات االسكان والمرافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 4

% 22.7 (1,565,000.000) 460,000.000 2,025,000.000 ايرادات الطوابــــــــــــــــــع الماليــــــــــــــــــــــــة 7

% 92.2 (449,362.187) 5,333,637.813 5,783,000.000 خدمات أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 8

% 24.2 (23,788,535.164) 7,580,464.836 31,369,000.000 جملــة الباب الســـــــادس

االيرادات والرسوم المتنوعــــــــــــــــــــــــــــــــــة 7

% 0.0 (61,000.000) 61,000.000 مجلــــــــــــــــــــــــــــــس األمـــــــــــــــــــــــــــــــــة 0

%27.9 (15,972,728.626) 6,193,271.374 22,166,000.000 االيرادات والرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم 1

%27.9 (16,033,728.626) 6,193,271.374 22,227,000.000 جملــة الباب الســـــــابع

%25.8 (40,068,786.515) 13,907,213.485 53,976,000.000 الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

2014/2013 المالية السنة

2014/2013السنـــة المالية 

( 4 )جدول رقم 
 إيـــــرادات  الجـهـــــــــــــــات الملحـقــــــــــــــــة

حســــب األبــــــواب والمجمـــــوعـــــــــات

البيـــــــــــان مجموعة الباب
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النسبة إلجمالى نسبة التحصيل نسبة التحصيل تقديــرات الميزانيــة  اإليــــــرادات    الفرق لتقديرات الفترة    تقديـــــــرات 

اإليرادات المحصلة لتقديرات الفترة لتقديرات الميزانية عن الفتــــرة  المحصلـــة      زيادة/نقص    الميزانيـة

%0.0 %0.0 (21,000.000) 21,000.000 84,000.000 مجلــــــــــــــــــــــــس االمـــــــــــــــة 610

%69.7 %148.2 %37.1 3,154,905.087 9,699,655.087 6,544,750.000 26,179,000.000 بلديـــــــــة الكـــــــــــــــــــــــــــويت 620

%6.5 %36.0 %9.0 (1,612,262.593)  905,237.407 2,517,500.000 10,070,000.000 جامعـــــــــــــــة الكـــــــــــــــــــــويت 630

%13.1 %92.4 %23.1 (149,674.659)  1,825,825.341 1,975,500.000 7,902,000.000 الھيئـــة العامــه للمعلـــومات المدنيـــه 660

%2.7 %106.7 %26.7 23,514.671  377,014.671 353,500.000 1,414,000.000 االداره العــامــــــــه لالطفــــــــــــــــاء 670

%0.3 %443.6 %110.9 28,344.552  36,594.552 8,250.000 33,000.000 االداره العامـــــــــه لالستثمــــــــــــار 680

%2.7 %46.9 %11.7 (431,989.194)  381,760.806 813,750.000 3,255,000.000 الھيئه العامه للتعليم التطبيقي و التدريب 690

الرقــم

( 5 ) מ

א א א א

( א א )
2014/2013 א א

%0.1 %82.1 %20.5 (2,417.082)  11,082.918 13,500.000 54,000.000 الھيئـــــه العامــــــه لشئــــون القصـر 700

%4.2 %55.1 %13.8 (471,859.338)  579,640.662 1,051,500.000 4,206,000.000 الھيئه العامه لشئون الزراعه والثروه السمكيه  710

%0.0 %12.0 %3.0 (880.000)  120.000 1,000.000 4,000.000 الھيئــــه العامـــه اتقديــــر التعويضات 740

%0.5 %50.6 %12.6 (74,138.717)  75,861.283 150,000.000 600,000.000 الھيئـــه العامـــه للشبـــاب واللرياضــه 750

%0.1 %41.2 %10.3 (19,687.677)  13,812.323 33,500.000 134,000.000 الھيئـــــــــه العـــامـــــــــه للبيئــــــه 760

%0.0 %40.6 %10.1 (891.565)  608.435 1,500.000 6,000.000 الھيئــــه العـــامــــه لشــئون االعاقـــــة 770

%0.0 %0.0 %0.0 (8,750.000) 8,750.000 35,000.000 الھيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القران الكريم 780

100% %103.1 %25.8 413,213.485 13,907,213.485 13,494,000.000 53,976,000.000 الجملــــــــــــــــــــة

- 9 -



30,000,000 
مستوى الجھات الملحقة علىاإليرادات المحصلة 

-10-

20,000,000 

25,000,000 

30,000,000 
مستوى الجھات الملحقة علىاإليرادات المحصلة 

المحصل
المقدر

10,000,000 

15,000,000 

20,000,000 

25,000,000 

30,000,000 
مستوى الجھات الملحقة علىاإليرادات المحصلة 

المحصل
المقدر

-

5,000,000 

10,000,000 

15,000,000 

20,000,000 

25,000,000 

30,000,000 

مجلــس االمة بلديــة الكــويت جامعـة الكـــويت الھيئـة العامه  االداره العــامه االداره العامـه الھيئه العامه للتعليم الھيئـــــه العامــــــه الھيئه العامه لشئون الھيئــــه العامـــه  الھيئـــه العامـــه الھيئـــــــــه الھيئـــة العامة الھيئة العامة للعناية

مستوى الجھات الملحقة علىاإليرادات المحصلة 

المحصل
المقدر

-

5,000,000 

10,000,000 

15,000,000 

20,000,000 

25,000,000 

30,000,000 

مجلــس االمة بلديــة الكــويت جامعـة الكـــويت الھيئـة العامه 
للمعلومات المدنيه

االداره العــامه 
لالطفـاء

االداره العامـه 
لالستثمار

الھيئه العامه للتعليم 
التطبيقي و التدريب

الھيئـــــه العامــــــه 
لشئــــون القصـر

الھيئه العامه لشئون 
الزراعه والثروه 

السمكيه 

الھيئــــه العامـــه 
اتقديــــر التعويضات

الھيئـــه العامـــه 
للشبـــاب 
واللرياضــه

الھيئـــــــــه 
العـــامـــــــــه 
للبيئــــــه

الھيئـــة العامة 
لشئون االعاقة 

الھيئة العامة للعناية 
بطباعة ونشر القران 

الكريم 

مستوى الجھات الملحقة علىاإليرادات المحصلة 

المحصل
المقدر
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المصروفات الفعلية ** نسبـة الصرف نسبـة الصرف الربـط بعـد التعديـل   
نسبة التغير  للربط بعد التعديل  للربط بعد الفـــــــرق * المصروفــات الفعليـــــة الربــــط بعـد التعديــل التـعديــــــــــل ربــــط الميزانيــة الرقـم
السنوي% للسنة المالية 2013/2012 عن الفترة التعديـــــــل

%60.3 52,824,399.072 %43.9 %11.0 108,147,674.341 84,692,575.659 192,840,250.000 771,361,000.000 771,361,000.000 المرتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــات 1

%88.4 5,014,180.013 %21.9 %5.5 33,695,763.401 9,447,736.599 43,143,500.000 172,574,000.000 172,574,000.000 المستلزمات السلعية والخدمــــــات 2

%(37.5) 83,215.065 %0.5 %0.1 10,682,753.176 51,996.824 10,734,750.000 42,939,000.000 42,939,000.000 وسائــل النقــل والمعـــدات 
والتجھيــــزات 3

%607.3 603,462.914 %4.9 %1.2 83,641,078.746 4,268,171.254 87,909,250.000 351,637,000.000 351,637,000.000 المشاريع اإلنشائيـة والصيانــة 
واإلستمالكـات الـعـامـة 4

%59.2 42,552,293.726 %57.6 %14.4 49,950,922.829 67,748,827.171 117,699,750.000 470,799,000.000 470,799,000.000 المصروفات المختلفـة والمدفوعـات 
التحويلية 5

%64.4 101,077,550.790 %36.7 %9.2 286,118,192.493 166,209,307.507 452,327,500.000 1,809,310,000.000 0.000 1,809,310,000.000 الجملـــــــــــــة

2014/2013 א א

* يمثل الفرق بين الربط بعد التعديل عن الفترة والمصروفات الفعلية 2013/6/30

( 6 ) מ

א א א

( علــــى مستـــــوى األبـــــــواب )

عن الفترة
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نسبة التغير السنة المالية 2013/2012 نسبـة الصرف  نسبـة الصرف
السنوي المصروفات الفعلية الــفــــــــــــــــــــــــرق * للربط بعد التعديل للربط بعد التعديل التـعديـــــل ربط الميزانيـــــــــــة الرقم

% عن نفس الفترة عن الفترة          عن الفترة

#DIV/0! 10,127,500.000 % 0.0 %0.0 10,127,500.000 40,510,000.000 40,510,000.000 مجلـــــــــــــــــــــــــــس االمـــــــــــــــــــــة 610

%(57.2) 17,987,959.939 51,126,634.312 % 13.1 %3.3 7,706,365.688 58,833,000.000 235,332,000.000 235,332,000.000 بلـــــــــــــــــــــــدية الكــــــــــــــــــــويــت 620

%(15.6) 39,533,783.707 105,255,695.876 % 24.1 %6.0 33,385,054.124 138,640,750.000 554,563,000.000 554,563,000.000 جـــــــــــــــــامعة الكـــــــــــــــــويــــــــت 630

%226.0 1,685,017.416 6,077,529.413 % 47.5 %11.9 5,493,470.587 11,571,000.000 46,284,000.000 46,284,000.000 الھيئــــــة العامــــة للمعلومــات المدنيـــــــة 660

%58.0 12,584,392.047 13,815,202.245 % 59.0 %14.7 19,877,797.755 33,693,000.000 134,772,000.000 134,772,000.000 االدارة العامـــــــــــــة  لالطــفـــــــــــــــــاء 670

%86.1 1,951,614.354 7,239,408.992 % 33.4 %8.4 3,632,591.008 10,872,000.000 43,488,000.000 43,488,000.000 الھيئــــــة العامــــــــة لالستثمـــــــــــــــــار 680

%483.0 11,616,553.727 20,115,762.293 % 77.1 %19.3 67,727,737.707 87,843,500.000 351,374,000.000 351,374,000.000 الھيئــة العامــة للتعلـيم التطبيقـي و التـدريب 690

%22.9 1,628,478.612 3,648,352.577 % 35.4 %8.9 2,000,647.423 5,649,000.000 22,596,000.000 22,596,000.000 الھيئــــة العامـــــــة لشـــــــئون القصـــــــر 700

%146.7 2,069,229.369 25,755,457.716 % 16.5 %4.1 5,105,292.284 30,860,750.000 123,443,000.000 123,443,000.000 الھيئة العامـة لشئون الزراعة و الثروة السمكية 710

%(6.7) 551,242.624 286,157.164 % 64.2 %16.1 514,092.836 800,250.000 3,201,000.000 3,201,000.000 الھيئــــــــة العامــــــة لتقديـــر التعويضــات 740

%11.1 6,697,508.602 15,452,327.879 % 32.5 %8.1 7,439,422.121 22,891,750.000 91,567,000.000 91,567,000.000 الھيئــــة العامــــــة للشبــــاب و الرياضــــة 750

%25.7 341,639.985 3,829,967.833 % 10.1 %2.5 429,532.167 4,259,500.000 17,038,000.000 17,038,000.000 الھيئـــــــــــــة العامـــــة للبيئــــــــــــــــة 760

%185.9 4,430,130.408 22,203,891.042 % 36.3 %9.1 12,667,858.958 34,871,750.000 139,487,000.000 139,487,000.000 الھيئـــــــــــــة العامـــــة لشؤون ذوى اإلعاقة 770

#DIV/0! 1,184,305.151 % 16.2 %4.1 229,444.849 1,413,750.000 5,655,000.000 5,655,000.000 الھيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم 780

%64.4 101,077,550.790 286,118,192.493 % 36.7 % 9.2 166,209,307.507 452,327,500.000 1,809,310,000.000 1,809,310,000.000 الجملــــــــــــــــــــــــــــــــة

* يمثل الفرق بين الربط بعد التعديل عن الفترة والمصروفات الفعلية حتى 2013/06/30  .

( 7 ) מ

א א
( א א )

المصروفـــات الفعلية
    الربـــط بعـد التعديـل

         الربـــط بعـد التعديـل

2014/2013 א א
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نسبة 

المصروف 

إلى إجمالى 

المصروفات

نسبة 

الصرف 

لإلعتمادات

نسبة 

الصرف 

للفترة

الفــرق لإلعتمــادت بعد 

التعديــــــــل
الفـــــرق للفـــترة المصروفات الفعلية

ربـــــــط الميزانية بعد 

التعديــــــــل عن الفترة

ربـــــــط الميزانية بعد 

التعديــــــــل
تعــديالت الميزانيــة ربـــــط الميــــزانيــة بيـــــــــــــــــــــــــــــــــان

وظيفة 

فرعية
وظيفة

الخدمـــات الــعــــــــــامة 1
% 57.0 %6.3 %25.3 81,300,529.413 16,205,029.413 5,493,470.587 21,698,500.000 86,794,000.000 الخدمــات التنظيمية 86,794,000.000         1

% 43.0 %8.9 %35.5 42,542,316.156 7,525,566.156 4,146,683.844 11,672,250.000 46,689,000.000 الخدمــات الماليـــــة       46,689,000.000 2

% 5.8 %7.2 %28.9 123,842,845.569 23,730,595.569 9,640,154.431 33,370,750.000 133,483,000.000 جملة الوظيفة     133,483,000.000

الخدمــات االجتماعيـــة  3
% 81.8 %11.2 %44.6 804,824,208.169 125,371,458.169 101,112,791.831 226,484,250.000 905,937,000.000 الخدمات التعليميـــة     905,937,000.000 1
% 0.3 %2.5 %10.1 16,608,467.833 3,829,967.833 429,532.167 4,259,500.000 17,038,000.000 الخدمات الصحيــــة       17,038,000.000 2

% 17.9 %8.7 %34.9 231,542,071.498 41,304,571.498 22,107,928.502 63,412,500.000 253,650,000.000 تكافل اجتماعى وشئون إجتماعية     253,650,000.000 3

% 74.4 %10.5 %42.0 1,052,974,747.500 170,505,997.500 123,650,252.500 294,156,250.000 1,176,625,000.000 جملة الوظيفة  1,176,625,000.000

خدمــــــــــات المجتمــــع  4
% 0.8 %4.1 %16.2 5,425,555.151 1,184,305.151 229,444.849 1,413,750.000 5,655,000.000 خدمــــــــــات دينيـــــــــة          5,655,000.000 2

% 99.2 %7.5 %29.8 342,519,836.557 64,941,836.557 27,584,163.443 92,526,000.000 370,104,000.000 المرافـــــــــــــــــــق     370,104,000.000 4

% 16.7 %7.4 %29.6 347,945,391.708 66,126,141.708 27,813,608.292 93,939,750.000 375,759,000.000 جملة الوظيفة     375,759,000.000

الخدمــــات االقتصاديــــــة  5

% 100 %4.1 %16.5 118,337,707.716 25,755,457.716 5,105,292.284 30,860,750.000 123,443,000.000 زراعة وثروة سمكيـــة     123,443,000.000 6

% 3.1 %4.1 %16.5 118,337,707.716 25,755,457.716 5,105,292.284 30,860,750.000 123,443,000.000 جملة الوظيفة     123,443,000.000

%100 %9.2 %36.7 1,643,100,692.493 286,118,192.493 166,209,307.507 452,327,500.000 1,809,310,000.000 الجملــــــــــــــــــــة  1,809,310,000.000

( 8 )جدول رقم 

 مصروفات الجهــــات الملحقـــــة حســــب الوظائــــــف
2014/2013 المالية السنةملحقة
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2014/2013 א א

الجمــــلة المصروفات التحويلية المصروفات الرأسمالية المصروفات الجارية א

166,209,307.507 61,148,165.286 4,320,168.078 100,740,974.143 א א

א א

א א

א א א

166,209,307.507 61,148,165.286 4,320,168.078 100,740,974.143 א

( 9 ) מ

א מ א א

- 15 -



2014/2013 א א

א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א

61,142,922.375 5,242.911 4,268,171.254 51,996.824 6,600,661.885 9,447,736.599 84,692,575.659

61,142,922.375 5,242.911 4,268,171.254 51,996.824 6,600,661.885 9,447,736.599 84,692,575.659

א

א א
0.000 0.000 0.000

61,148,165.286 4,320,168.078 100,740,974.143

א א א

א א
0.000 0.000 0.000

א א
61,148,165.286 4,320,168.078 100,740,974.143

( 10 ) מ
א מ א א

א א א א א א
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2014/2013 א א
نسبة التغير*     الفرق

% زيادة / نقص مدين      دائن مدين          دائن

أ ـ اآلمـــــــانـــــــــــــــــات
%0.2 8,415.274 4,007,654.194 3,999,238.920 تأمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

%(35.8) (5,063,532.439) 9,095,263.421 14,158,795.860 مرتجــــــــــــــــــــــــع مرتبــــــــــــــــــــــــــــــــات
%(29.2) (757,511.594) 1,832,597.317 2,590,108.911 خصميـــــات مــــن المرتبـــــات لحســــاب جھات أخرى
%(38.1) (1,494,789.164) 2,429,607.087 3,924,396.251 مقبوضـــــــــات تحت تسويتھا لإليرادات الميزانيــة

%(37.2) (69,518,705.068) 117,271,226.792 186,789,931.860 مبالغ مخصوم بھا على أنواع بنودمصروفات الميزانية

%(0.8) (400,700.406) 50,707,883.343  51,108,583.749 مبالــــــــــــــــغ تحـــــــــــــــــــــــت التسويـــــــــــــــة
%65.6 1,108.000 2,798.000 1,690.000 مبالـــــغ محصلــــة  لحســــــــــاب جھــات أخـــــــــرى
%224.6 16,648,139.678 24,061,253.907 7,413,114.229 أمــــــانـــــات صـــــندوق مكافـــآت اجتمـــــاعيــــــة
%23.6 1,097,450.000 5,749,222.606 4,651,772.606 أمـــــانــــات صــــندوق مكــــافــــــــآت تشجيعيــــــــــة

%(21.7) (59,480,125.719) 215,157,506.667 274,637,632.386 إجمـــــــــــــالى اآلمـــــــــــــانــــــــــــــات
ب ـ العــــــــــــــــــــھـــــــــــــــــد

%12.7 20,751,366.537 183,648,851.555 162,897,485.018 مصروفات تحت تسويتھا على أنواع بنود مصروفات الميزانية
%482.9 267,946.142 323,430.099 55,483.957 العھـــــــــــــد النقديــــــــــــة الشخـــصيــــــــــــــــــة
%34.9 2,003,734.176 7,738,707.535 5,734,973.359 دفعـــــــــــــات وإعتمـــــادات نقديـــة بالخـــــارج
%(1.2) (33,537.270) 2,676,856.418 2,710,393.688 مبـــــــالـــــغ تحـــــــــــت التــــحـــــــصيـــــــــــــل
%5.4 106,833.321 2,093,051.284 1,986,217.963 مبــــــالـــــغ تحـــــــــــــــت التســــــويــــــــــــــة

%701.8 76,529,131.779 87,433,437.915 10,904,306.136 دفعـــــــــــــــات نقــــــــــــدية داخليـــــــــــــة
%83.2 160,113.647 352,539.423 192,425.776 دفعـــــــات عن إعتمــــــادات مستنديــــــــة

%54.1 99,785,588.332 284,266,874.229 184,481,285.897 إجمـــــــــــــالى العھــــــــــــــــــــــــــــــد

2013/04/01 2013/04/01)/א א א א א (א א *

( 11 ) מ
א א א א א

( א א ) א

رصيد 2013/06/30رصيد 2013/04/01
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2014/2013 א א

نسبة التغير* الفرق رصيد 2013/04/01

% زيادة / نقص دائن مدين دائن مدين

 الحسابات الجارية

%39.8 10,501,961.756 36,857,176.617 26,355,214.861 رئيــــــــــــــــــــــــــــــــــسى

%27.4 9,500.000 44,202.124 34,702.124 عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

%55.5 5,139.647 14,399.016 9,259.369 الصــــنـــــــــــــــــــــــدوق

%(665.2) (339,300,000.000) (288,292,455.504) 51,007,544.496 جــــــــــــارى الماليــــــــــــــــة

%132.6 17,215,590.524 30,203,072.236 12,987,481.712  بنــــوك أخـــــرى محليـــــــة

%(344.7) (311,567,808.073) (221,173,605.511) 90,394,202.562 إجمالى الحسابات الجارية

نسبة التغير عبارة عن (الفرق بين الرصيد فى  نھاية الفترة المعنية والرصيد فى 2013/04/01)/الرصيد فى 2013/04/01 *

א א א א א

( 12 ) מ

א א

رصيد 2013/06/30
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نسبة التغير* الفرق

المبلغ  الجھــــــــة  % زيادة / نقص دائن مدين دائن مدين

69,573,910.708 بلدية الكويت  الحسابات النظامية

1,693,061.678 جامعة الكويت

247.200 الھيئة العامة للمعلومات المدنية %0.8 626,784.841 79,370,702.372                 78,743,917.531 ديـــــــــون مستحقة للحكومــــــــة

340,373.018 االدارة العامة لإلطفاء %(0.2) (64,302.449) 35,112,012.031 35,176,314.480 ديون مستحقة على الحكــــــــومة

43,760.295 الھيئة العامة لإلستثمار %(585.2) (100,000.000) (82,911.500) 17,088.500 عھدة الطوابــــــــــــــــــــع المالية

3,191,253.170 الھيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب %0.2 761,905.931 476,745,874.619 475,983,968.688 بنــك شيكات وخطابــــــــات ضمان

ديون مستحقة  للحكومة 

( 13 ) מ
א א א א א

א א

رصيد 2013/6/30 رصيد 2013/4/01

2014/2013 א א

12,779.584 0.0% الھيئــــــــــــة العامــــــــة لشئــــــــــون القصـر 0.000 734.236 734.236 عھدة الطوابــــــــــــــــــــع البريدية

2,145,942.457 الھيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية %(4.0) (70,827.000) 1,689,947.098 1,760,774.098  مبالغ عن خدمات وأعمـــال مؤداه 

1,108,954.405 الھيئة العامة لتقدير التعويضات %528.0 70,135.085 83,418.418 13,283.333 بنــك شيكات تحت التحصيــــل

1,260,000.000 الھيئة العامة للشباب والرياضة %(15.4) (12,845.000) 70,665.250 83,510.250 عھد األوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية

419.857 الھيئة العامة لشؤون ذوى اإلعاقة %0.0 0.000 7,809,842,940.610 7,809,842,940.610 أمالك الدولـــــــــــــــــــة العقارية

79,370,702.372 اإلجمالي  %0.0 0.000 195,669,981.412 195,669,981.412 اھالك أمالك الدولــــــــــــة العقارية

%0.0 1,210,851.408 8,598,503,364.546 8,597,292,513.138 إجمالى الحسابات النظامية

* نسبة التغير عبارة عن (الفرق بين الرصيد فى  نھاية الفترة المعنية والرصيد فى 2013/4/01) / الرصيد فى 2013/4/1
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