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2008/2007البـيــــــــــان2008/20072009/2008البيــــــــــــان2009/2008
2,476,880,165.866المرتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات17,719,480,497.1403,038,932,848.074إيـــــــــــــــــــــــــرادات نفطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة19,710,705,050.960

1,768,024,188.454المستلزمات السلعيــــــــــــــــــــــــــــــة والخدمـات108,942,845.8373,001,915,307.856الضرائب على صـــــــــــــــــافى الدخل واألربــــــــاح121,963,918.760

89,815,766.925وســائل النقل والمعدات والتجهـــــــــــــــــــــــيزات20,579,138.002122,137,503.798الضـرائب والرســـــــــــــــــــــوم على الممتلكـــــــات10,316,859.522

1,206,327,582.614المشاريع اإلنشائية والصيانة واإلستمالآات العامة2,294,097.6001,357,818,994.613الضــرائب والرســــــــوم على السلع والخدمــــــــات2,110,792.144

4,156,970,766.702المصــــروفات المختلفة والمدفوعــات التحويليــــة224,081,884.86410,741,393,810.644الضرائب والرسوم على التجارة والمعامالت الدولية214,707,261.513

531,070,837.590إيـــــــــــــــــــــــــــرادات الخــــــــــــــــــــــــــــــــدمات517,810,821.882

403,739,944.701اإليـــــرادات والرســــــــــــــــــــــــــوم المتنوعــــــــة426,132,135.128

12,433,282.388اإليـــــــــــــــــــــــرادات الرأســـــــــــــــــــــــــــــمالية2,053,400.439

9,698,018,470.561جملة المصروفــــــــــــــــــــــــــات19,022,622,528.12218,262,198,464.985جملة اإليـــــــــــــــــــــــــــرادات21,005,800,240.348

9,324,604,057.561زيادة اإليرادات عن المصروفات2,743,601,775.363

19,022,622,528.122الجملـــــــــــــــــــــة19,022,622,528.12221,005,800,240.348الجـــملـــــــــــــــــــــــــــة21,005,800,240.348

2008/2007البيــــــــان2008/20072009/2008البيــــــــــان2009/2008

1,902,262,252.812إحتياطى األجيال القادمة - قانون رقم 106لسنة 1976  19,022,622,528.1222,100,580,024.035إجمالى إيرادات الوزارات واإلدارات الحكومية21,005,800,240.348

من إجمالي اإليرادات 10 %     
9,698,018,470.561إجمالى مصــروفات الوزارات واإلدارات الحكوميـة18,262,198,464.985

7,422,341,804.749زيادة اإليرادات عن المصروفات والمخصصات643,021,751.328

19,022,622,528.122الجملــــــــــــــــــــة19,022,622,528.12221,005,800,240.348الجملــــــــــــة21,005,800,240.348
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دليــل الحسـاب الختـامي لإلدارة المـاليـة للدولـة عـن السنـة الماليـة 2009/2008

الجـــداول الرئيســـية
    جـدول حـرف (  أ )  : إيرادات الوزارات واإلدارات الحكومية حسب األبواب و المجموعـات . 

    جـدول حـرف (  و )  : 1- موجــــودات و ممتــلكــــــات الدولـــــــة . 

    جـدول حـرف (  و )  : 2- قيمـة ممتلكــات الدولــــة (  المبــانـي و المنشـآت )  . 

    جـدول حـرف (  ب )  : مصروفــــات الوزارات و اإلدارات الحكوميـة حسب الوزارات . 

    جـدول حـرف (  ج )  : أرصــدة حسابـات التسويــة مع مقارنتهـا بالسنـة السابقـة . 

    جـدول حـرف (  د )  : أرصـــــدة البنـــــــوك و الصنـــــــــــدوق. 

    جـدول حـرف (  ه )  : الحســـــــــــابـــات النظـــامــــــــيـة . 

جــــداول الحســـاب الختـــامي

( 1 )



    ايرادات الوزارات و االدارات الحكومية
    حسب األبواب والمجموعات

ح . خ 2009/2008جدول حرف ( أ )

2008/20072007/2006المحصـــــــلالتقديرات
11,652,632,00019,710,705,050.96017,719,480,497.14014,511,492,719.299النفط الخام و الـــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز1
الضرائب على صافى الدخل واالربـــــــــــــــــــاح2

30,000,00042,633,018.23337,649,418.14332,820,406.236ضريبة الدخل من غير شرآات النفــــــــــــــــــــط2
84,000,00079,330,900.52771,293,427.69448,871,502.721الضـــــــــــرائب علــــــى صــافـــــــــــــي األرباح 3

الضرائب والرسوم على الممتلكـــــــــــــــــــــــات3
14,250,00010,316,859.52220,579,138.00213,585,171.220رسوم نقل الملكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة1 
الضرائب والرسوم على السلع والخدمــــــــــــــات4

2,000,0002,110,792.1442,294,097.6001,834,353.889رسوم القيد والتسجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل2
الضرائب والرسوم على التجـــــــــــــــــــــــــــارة5

والمعامالت الدوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
209,144,000214,707,261.513224,081,884.864190,443,520.082الضرائب والرسوم الجمرآيـــــــــــــــــــــــــــــــة1

ايرادات الخدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات6
56,153,50050,766,743.94253,703,918.27251,992,217.387خدمات االمن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة1
4,685,9003,673,976.0823,417,381.4163,990,616.366الخدمات التعليمية والثقافيـــــــــــــــــــــــــــــــــة2
63,342,00076,159,459.41877,554,410.97344,656,987.170الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3
37,831,72041,080,854.34449,586,553.01833,578,264.983خدمات االسكان والمرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق4
179,382,860107,925,495.419115,850,356.54391,673,157.367خدمات الكهرباء والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء5
175,963,000167,830,060.366159,917,751.636154,915,534.270خدمـــــات النقــل والمواصــــــــــــــــــــــــــــالت6
63,000,00069,933,398.25070,130,242.00067,769,929.750ايرادات الطوابع الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة7
508,400440,834.061910,223.732387,568.421خدمات أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى8

االيرادات والرسوم المتنوعـــــــــــــــــــــــــــــــة7
103,637,620426,132,135.128403,739,944.701242,437,736.711االيرادات والرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم1

االيرادات الرأسماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة8
2,160,0002,053,400.43912,433,282.38818,812,819.480مبيع أراضى وعقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات1

12,678,691,00021,005,800,240.34819,022,622,528.12215,509,262,505.352الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

المحصل فى السنة المالية السنـــة الماليــــة  2009/2008    البيـــــــــــانمجموعةالباب

( 2 )



ح . خ  2009/2008جــــدول حــرف ( ب )
مصروفات السنة المالية

2008/20072007/2006
50,000,00050,000,00050,000,000.00050,000,000.00050,000,000.0000.000مخصصـــــــــــــــــــــات رئيس الدولــــــــــــــــة100

190,637,00059,993,636250,630,636250,164,321.385110,455,634.61374,042,645.147139,708,686.772الديــــــــــــــــــــــــوان االميــــــــــــــــــــــــــرى110

22,021,000687,58522,708,58521,721,945.31820,442,793.73828,478,929.1611,279,151.580ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــة120

126,818,0003,504,200130,322,200120,478,929.93788,559,696.673281,468,115.80131,919,233.264مجلس الوزراء  ـــ  االمانــــــــة العامـــــــــــــة131

12,162,000852,98413,014,98412,601,756.37511,294,507.8109,825,869.4081,307,248.565مجلس الوزراء  ـــ  ادارة الفتـوى والتشــــريـع132

12,146,000529,00012,675,0009,489,635.3698,288,167.65513,430,758.4911,201,467.714المجلـــــــــــــــــــــس األعلى للتخطيط والتنمية140

211,710,00028,385,368240,095,368238,907,286.684142,933,314.087126,475,272.79995,973,972.597ديـــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــة150

27,832,501.546-114,113,00054,942,605169,055,605141,964,607.421169,797,108.96781,887,435.416وزارةالخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

87,764,689.676-238,618,0008,207,954246,825,954245,143,146.516332,907,836.192410,723,916.728وزارة الماليــــة   ـــ   االدارة العامـــــــــــــــــة171

8,223,819,00028,316,7578,252,135,7578,252,097,086.3932,544,192,296.8334,129,894,199.2125,707,904,789.560وزارة الماليــــة   ـــ   الحسابات العامــــــــــــة172

37,912,0005,826,48943,738,48943,511,919.17336,062,624.30734,435,788.9127,449,294.866وزارة الماليــــة   ـــ   االدارة العامــة للجمارك173

155,062,0009,937,365164,999,365161,794,897.88468,369,875.67035,959,206.07093,425,022.214وزارة التجارة و الصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــة180

95,576,0005,089,498100,665,49899,882,614.69481,988,314.01274,615,032.83717,894,300.682وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

666,849,000118,812,463785,661,463774,392,075.831620,503,996.709552,894,722.967153,888,079.122وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

964,113,0004,992,750969,105,750950,740,845.697943,871,977.418738,711,369.1536,868,868.279وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

199,360,00021,034,013220,394,013206,206,061.918163,778,947.855138,188,893.75442,427,114.063الحرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى220

965,727,00045,837,9301,011,564,930951,373,171.297777,268,816.138714,810,363.200174,104,355.159وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

92,162,00016,165,030108,327,03075,190,447.99055,332,238.61442,886,743.62119,858,209.376وزارة التعليم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى240

962,240,00085,502,0001,047,742,0001,019,319,930.971588,745,079.424538,182,205.485430,574,851.547وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة250

259,588,00023,181,540282,769,540280,972,407.554213,391,712.342197,893,619.06467,580,695.212وزارة الشئون االجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــل260

138,151,00010,143,690148,294,690141,583,484.689108,602,897.268100,908,603.07932,980,587.421وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

97,386,00015,864,500113,250,500112,985,966.60487,166,740.36076,881,286.96725,819,226.244وزارة األوقاف و الشــــــــئون االسالميـــــــــــة281

4,349,000825,1505,174,1504,990,634.4303,763,965.9253,050,848.5141,226,668.505األمانــــــــــــــة العــامـــــــــــــة لألوقـــــــــــاف282

120,613,00015,997,901136,610,901115,419,560.025103,811,202.027100,814,537.43411,608,357.998وزارة المـــــــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  300

489,569,00017,716,980507,285,980368,499,585.971348,015,410.358332,542,026.16120,484,175.613وزارة األشـــــــــــــغال العامـــــــــــــــــــــــــــــة320

15,442,0001,063,92216,505,92214,519,995.52111,593,816.15311,407,380.4072,926,179.368المجلس الوطنى للثقافــــة و الفنــــون و اآلداب330

322,448,000128,600322,576,600261,445,936.14846,847,036.99838,224,926.130214,598,899.150وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

3,270,587,00054,669,7103,325,256,7103,295,847,485.4041,927,054,671.0641,340,622,216.5181,368,792,814.340وزارة الكهــــــــــــــــــــرباء و المــــــــــــــــــــــاء342

63,341,0005,105,25068,446,25040,952,727.78632,977,791.35127,120,620.7847,974,936.435االدارة العامـــــــــــــــة للطيــــــــــران المــــدنى510

612,145,370231,335,630-843,481,000االعتمـــــــــــــاد التكميلـى العــــــــــــــــــــــــــام600

18,966,000,00031,169,50018,997,169,50018,262,198,464.9859,698,018,470.56110,306,377,533.2208,564,179,994.424الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

   الفرق بين مصروفات السنة المالية الحالية والسنة المالية السابقة *

الفـــــــــــرق *

المصروفات حسب الوزارات واالدارات الحكومية

المصروفاتالربط بعد التعديلالتعديـــــلربط الميزانية الرقــــــم
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ح . خ 2009/2008جدول حرف ( ج )

2009/20082008/2007األمــــــــــــــــــــــــانـــــات2009/20082008/2007العهــــــــــــــــــــــد

55,677,279.35151,347,710.058تأمـينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات480,271,519.390424,112,458.081مصروفات تحت تسويتهاعلى انواع بنود مصروفات الميزانية

81,493,265.62565,196,522.796مرتجــــــــــــــــــــــع مرتبــــــــــــــــــــات98,442.056457,605.362العهـــد النقـــــــديه الشـــــــخصيه

17,130,208.26619,141,595.944خصميات من المرتبات لحساب جهات أخرى174,036,572.691280,808,407.815دفعات واعتمـادات نقديه في الخارج

36,537,255.82732,245,447.577مقبوضات تحت تسـويتها اليرادات الميزانية88,064,544.64884,041,313.480مبــــالــــغ تحــــت التحصــــــيـل

1,650,290,340.9921,250,043,725.395مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية62,827,739.431229,398,637.930مـــبــالــــغ تحـــت التســــويــــه

639,248,466.353281,746,075.771مبالــــــــغ تحــــــت التســــــــــــــويـه17,965.3193,651.900دفعات و اعتمادات نقدية في الداخل

953,089.350664,952.316مبــالغ محصـله لحساب جهات أخـرى74,087,031.43959,585,028.333دفعــات عن اعتمــادات مســــتنديه

2,481,329,905.7641,700,386,029.857جمــــــلـــة األمانــــــــــات879,403,814.9741,078,407,102.901جمــــــــــلــة العهــــــــــــــد

1,601,926,090.790621,978,926.956الـــــــــــــرصيــــــــــــــــــد

2,481,329,905.7641,700,386,029.857االجـمـــــــــــــــــــالـــــي2,481,329,905.7641,700,386,029.857االجـمـــــــــــــالـــــــــــــــي

 أرصدة حسابات التسوية مع مقارنتها بالسنة المالية السابقة 

األرصــــــــــــــــــدة الـدائــنـــــــــــــــــــــةاألرصـــــــــــــــــــــدة المـــــــــــــــــــــــــدينة

( 4 )



( د ) خ 2009/2008جــدول حـــرف . ح

الرصيـــد الدفتـــــرىشهادة البنك أو الجردالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
2009/03/312008/03/31الفعلــــــــــــى

60,549,139.4837,134,864.09333,795,748.834بنـــك الكويــت المرآـــزى ــ رئيســـى

3,212,313.047-17,430,234.9111,354,504.428بنـــك الكويــت المرآـــزى ــ مشاريــع

29,035,155.17324,311,126.86126,493,134.433بنـــك الكويــت المرآـــزى ــ ايــرادات

389,020,477.617400,428,946.363107,474,184.432بنـــك الكويــت المرآـــزى ــ عــــــــام

306,819.876299,320.625450,382.110الصنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوق

1,925,151.421569,635.2995,394,147.665بنــــــــــــــوك أخــــــــرى محليــــــــــة

22,686.00322,686.00322,686.003بنــــــــــــــوك أخــــــــرى أجنبيـــــــــة

498,289,664.484434,121,083.672170,417,970.430الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

أرصــــدة البنــــــوك والصنــــــدوق

الرصيــــد الدفتــــــــرى
2009/2008
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ح .خ 2009/2008  جدول حـــرف  ( هـ ) 

الســنة المــالية الســنة المــالية 
2009/20082008/2007

844,214,284.604661,517,925.414ديـــــــــــــــــــــون مســـــــــتحقة للحكـــــومـــــــــــة

81,042,858.67980,731,810.327ديــــــــــــــــــــــون مســـــــــتحقة على الحكـــــومــة

1,290,109.2501,501,171.500عهــــــــــــــــــــــــد الطـــــــــــوابـــع المــاليـــــــــــة

1,481,873,887.1261,420,034,469.351بنـــــــــــــــــك شــــــيكات وخطــــــــــابات ضمــــان

5,151,636.3145,027,786.477عهــــــــــــــــــــــــــــد الطوابـــــــــــــع البريــديــــــة

138,524,283.500210,736,684.750عهــــــــــــــــــــــد الطوابــع الماليـــــــة العامـــــــــة

3,325,620.4045,952,033.171اعتمـــــــــــــــــــــادات مســــــــــتندية تحت التنفـيــذ

40,646,522.43542,730,071.972مبالـــــــــغ عــــن خدمــــات وأعمـــــال مــــــــــؤداة

279,327.750160,948.888عهــــد األوراق والبطاقــــات ذات القيمــــة النقديـــــة

4,158,400,640.4882,008,062,079.670أمــــــــــــــــالك الـدولــة العــقـــاريـــــــــــــــــــــــة

6,771,793.9002,264,405.250اهــــــــالك أمـــــــــــالك الــــدولـة العقـــاريـــــــــــــــة

6,761,520,964.4504,438,719,386.770الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

 الحســــــــــــــــابات النظـــــــــــــــاميــة

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

( 6 )



ح. خ 2009/2008جدول حــرف ( و) 

2009/20082008/2007

الموجودات المنقولة :

200,620,524.723-156,237,543.011356,858,067.734المخــــــــــــــــــــــــــازن

302,696,396.871275,612,216.51127,084,180.360عهــــــــد المــــــــــــــــواد

160,653,218.149-72,900,543.284233,553,761.433وسائـــل النقــــل واإلنتقـال 

86,360.000-338,447.000424,807.000أصـــول حيوانيــة ومائيـــة

126,773.774126,773.774المتــــــــــــاحـــــــــــــف

169.500169.500الخــــــــــزائــــــــــــــــن

15,602,697.76012,879,656.2602,723,041.500المواد ذات الطبيعة الخاصة

61,946,359.30960,572,030.9531,374,328.356المكتبــــــــــــــــــــــــات

60,933,926.50253,642,449.7717,291,476.731أصـــــــــــول أخــــــــــرى

322,887,075.925-670,782,857.011993,669,932.936إجمالي قيم الموجودات المنقولة

الموجودات العقارية :

1,463,136,501.2551,363,885,264.25599,251,237.000أراضــــــــــــــــــــــــــي

3,480,748,221.5163,400,171,241.43980,576,980.077مبـــانــــــــــــــــــــــــي

4,943,884,722.7714,764,056,505.694179,828,217.077إجمالي قيم الموجودات العقارية

143,058,858.848- 5,757,726,438.630 5,614,667,579.782إجمالي قيم الموجودات المنقولة والعقارية

السنــــــة الماليـــــــة

موجـــودات وممتلكــــــــــات الدولــــــــــــة

الفــرقبيــــــــــان

( 7 )



2009/20082008/2007

24,658,611.00024,658,611.000ديـــــــــــوان المحاســــــــــــــــبة120

 0.2%-262,500.000-106,987,500.000107,250,000.000المجلس األعلى للتخطيط و التنميـــة140

 5.0%-402,512.741-7,647,740.3588,050,253.099ديوان الخـــدمـــة المدنيـــــــــــــــــــــــة150

 28.2%297,524,883.000232,135,708.00065,389,175.000وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

 7.6%-63,741,404.182-780,384,134.818844,125,539.000وزارة الماليـــــــة ــ االدارة العامــــــة 171

 8.8%-21,269.000-221,646.000242,915.000وزارة المالية ــ االدارة العامة للجمـارك173

 1.3%-1,761,441.000-131,883,887.000133,645,328.000وزاره العــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

 2.2%49,668,953.00048,578,907.0001,090,046.000الحــــرس الوطنــــــــــــــــــــي220

622,307,180.024622,307,180.024وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

821.316821.316وزارة التعـــــــــــــليم العالــــــــــــــــــي240

 6.4%218,518,809.000205,422,695.00013,096,114.000وزارة الصحـــــــــــة العامــــــــــــــــــــة250

140,883,398.000140,883,398.000وزارة الشئــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

22,197,887.00022,197,887.000وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

 64.3%2,300,425.0001,400,425.000900,000.000وزارة األوقـــاف والشئون اإلسالميـــــة281

1,797,173,324.0001,797,173,324.000وزارة األشغـــــــــــــــال العامــــــــــــــة230

741,525,523.255741,525,523.255اإلدارة العامــة للطـــــيران المـــدنــــــي510

4,943,884,722.7714,764,056,505.694179,828,217.077%3.8 

ح. خ 2009/2008

الجمـــــــلـــــــــــــــــــــــــــة

 قيمـــــــة ممتلكــــــــــــات الدولــــــة
المبانـــــــــى والمنشــــــــــأت

الجـــــــــــــــهــــــــــــــــــــــة الرقم

تابــع جدول ( و )

النسبة الفرق
السنة الماليـــــــة
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  إدارة التوجيه والنظم

  

ðàbn©a@lb¨a@ @

flÜ@òŠa†@óÜì‡ÝÜ@óïÜb¾a@ @

@óïÜb¾a@óåÜa@æÈ2008- 2009@ @
< <

< <

< <

§a@ßìa‡óïyb›îfia@ @

@ @



                           

تابع / جدول رقم (10) : الباب االول - المرتبات .
تابع / جدول رقم (10) : الباب الثاني - المستلزمات السلعية و الخدمات .

تابع / جدول رقم (10) : الباب الثالث - وسائل النقل و المعدات و التجهيزات .
تابع / جدول رقم (10) : الباب الرابع - المشاريع االنشائية و الصيانة و االستمالآات العامة .

تابع / جدول رقم (10) : الباب الخامس - المصروفات المختلفة و المدفوعات التحويلية .

3-   جدول رقم (3) : اإليرادات المحصلة (علي مستوي الوظائف) .
4-   جدول رقم (4) : االعتمادات الماخوذة من المال االحتياطي العام .

5-   جدول رقم (5) : االعتمادات المنقولة من و إلي البنود في حدود ربط الباب المختص.
6-   جدول رقم (6) : االعتمادات المنقولة من االعتماد التكميلي العام .

2009/2008 ة ال ال نة لل ا اال ح ة الحك ات االدا ات زا ال فات ص : (7) ق ل جد 7

2-   جدول رقم (2) : مقارنة اإليرادات المحصلة باإليرادات التقديرية حسب الوزارات و اإلدارات الحكومية . 

دليـــل الحســـاب الختــامي لــالدارة الماليـــة للدولــــة عن السنــــة الماليـــــة 2009/2008

الجــــداول االيضاحيــــة

10-   جدول رقم (10) : المصروفات النقدية و القيدية بالوزارات و اإلدارات الحكومية . 1-   جدول رقم (1) : مقارنة اإليرادات المحصلة باإليرادات التقديرية حسب المجموعات و البنود و االنواع . 

تابع /جدول رقم (7) : الباب الثاني - المستلزمات السلعية و الخدمات  .
تابع / جدول رقم (11) : الباب االول - المرتبات . تابع /جدول رقم (7) : الباب االثالث - وسائل النقل و المعدات و التجهيزات  .

تابع / جدول رقم (11) : الباب الثاني - المستلزمات السلعية و الخدمات  . تابع /جدول رقم (7) : الباب الرابع - المشاريع االنشائية و الصيانة واالستمالآات العامة  .
تابع / جدول رقم (11) : الباب الثالث - وسائل النقل و المعدات و التجهيزات . تابع /جدول رقم (7) : الباب الخامس - المصروفات المختلفة و المدفوعات التحويلية.

تابع / جدول رقم (11) : الباب الرابع - المشاريع االنشائية و الصيانة و االستمالآات العامة .
تابع / جدول رقم (11) : الباب الخامس - المصروفات المختلفة و المدفوعات التحويلية .

تابع /جدول رقم (8) :الباب االول - المرتبات .
تابع /جدول رقم (8) :الباب الثاني - المستلزمات السلعية و الخدمات .

تابع /جدول رقم (8) :الباب الثالث - وسائل النقل و المعدات و التجهيزات .
تابع /جدول رقم (8) :الباب الرابع - المشاريع االنشائية و الصيانة و االستمالآات العامة .

تابع /جدول رقم (8) :الباب الخامس - المصروفات المختلفة و المدفوعات التحويلية .

تابع /جدول رقم (9) : الباب االول - المرتبات .
تابع /جدول رقم (9) : الباب الثاني - المستلزمات السلعية و الخدمات .

تابع /جدول رقم (9) : الباب الثالث - وسائل النقل و المعدات و التجهيزات.
تابع /جدول رقم (9) : الباب الرابع - المشاريع االنشائية والصيانة و االستمالآات العامة.

تابع /جدول رقم (9) : الباب الخامس - المصروفات المختلفة و المدفوعات التحويلية

. 2009/2008 مصروفات الوزارات و االدارات الحكومية حسب االبواب للسنة المالية : (7) 7-   جدول رقم

     التحويلية حسب األنواع و األنواع الفرعية .

     تابع / جدول رقم (12) : الحسابات العامة .

17-   جدول رقم (17) : جرد الموجودات.

15-   جدول رقم (15) : مقارنة رصيد الصندوق و البنك من واقع الجرد الفعلي بالرصيد الدفتري في 31/ 2009/3 .

8-   جدول رقم (8) : مصروفات الوزارات واالدارات الحكومية حسب االبواب و المجموعات .

16-   جدول رقم (16) : الحسابات النظامية .

13-   جدول رقم (13) : أرصدة حسابات األمانات للوزارات و االدارات الحكومية .
14-   جدول رقم (14) : أرصدة حسابات العهد للوزارات و االدارات الحكومية . 9-   جدول رقم (9) :المصروفات ( علي مستوي الوظائف ) 

11-   جدول رقم (11) : االمانات - مبالغ مخصوم بها علي أنواع بنود مصروفات الميزانية علي مستوي الوزارات و االدارات الحكومية .

12-   جدول رقم (12) : االمانات - مبالغ مخصوم بها علي أنواع بنود مصروفات الميزانية الباب الخمس - المصروفات المختلفة و المدفوعات  

( 9 )



مقارنة االيرادات المحصلة بااليرادات التقديرية
حسب المجموعات والبنود واالنواع

ح.خ 2008 / 2009 جدول رقم ( 1 )

النسبة*الفرقنوعبندمجموعةالباب

2008/20072007/2006%زيادة / نقصالمحصلالتقديــرات
169.217,719,480,497.14014,511,492,719.299%11,652,632,00019,710,705,050.9608,058,073,050.960النفط الخام والغــاز1

169.217,719,480,497.14014,511,492,719.299%11,652,632,00019,710,705,050.9608,058,073,050.960جملة الباب االول
 الضرائب على صافى الدخل واالرباح2

ضريبة الدخل من غير شرآات النفط2
42.6618,752.000425,524.000%602,875.000-1,050,000447,125.000شرآــــــــــــات تجاريـــــــــــــة 2
144.714,569,244.42814,612,197.602%13,800,00019,963,512.6216,163,512.621شرآـــــــــــات مقــــــــــــاوالت 3
238.72,756,847.1501,355,813.565%1,350,0003,221,868.7101,871,868.710شرآــــــــــــات تأميـــــــــــــــن4
107.51,119,999.000978,174.000%1,000,0001,075,179.00075,179.000شرآــــــــــــــات فنـــــــــــــادق5
119.111,876,376.58312,418,920.237%8,925,00010,630,900.9031,705,900.903شرآـــــــــــــات خدمـــــــــــات 6
212.93,785,431.0073,029,776.832%2,250,0004,789,167.5002,539,167.500شرآــــــــــــات استشاريــــــــــة7
130.52,374,156.975%1,350,0001,761,971.499411,971.499شرآـــــــــــــــات مطاعم8
270.3548,611.000%275,000743,293.000468,293.000شرآـــــــــــات اخرى10

 الضرائب على صافى االرباح3
94.371,129,145.00848,871,502.721%4,829,130.473-84,000,00079,170,869.527الضرائب على الشرآات الكويتية1
حصيلة الزآاة من الشرآات الكويتية2
مساهمة الشرآات الكويتية في ميزانية الدولة3

10,157.00010,157.000164,282.686مساهمة الشرآات في األمن والعدالة1
26,610.00026,610.000مساهمة الشرآات في الخدمات التعليمية3
65,481.00065,481.000مساهمة الشرآات في الخدمات الصحية4
41,968.00041,968.000مساهمة الشرآات في التكافل االجتماعي و الشئون االجتماعية5
13,265.00013,265.000مساهمة الشرآات في الخدمات الدينية7
645.000645.000مساهمة الشرآات في المرافق9

1,905.0001,905.000مساهمة الشرآات في الكهرباء والماء10
107.0108,942,845.83781,691,908.957%114,000,000121,963,918.7607,963,918.760جملة الباب الثانى

الضرائب والرسوم على الممتلكات3
رسوم نقل الملكية1

82.210,612,664.0166,624,136.398%1,243,572.512-7,000,0005,756,427.488أراضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى1
62.99,966,473.9866,961,034.822%2,689,567.966-7,250,0004,560,432.034عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات2

72.420,579,138.00213,585,171.220%3,933,140.478-14,250,00010,316,859.522جملة الباب الثالث
النسبة % ( نسبة المحصل الى التقديرات )*
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مقارنة االيرادات المحصلة بااليرادات التقديرية

      حسب المجموعات والبنود واالنواع

ح.خ 2008 / 2009 تابع جدول رقم (1)
النسبة * الفرقنوعبندمجموعةالباب

2008/20072007/2006%زيادة / نقصالمحصلالتقديــرات

الضرائب والرسوم على السلع والخدمات4

رسوم القيد و التسجيل2

106.61,646,011.8861,236,398.993%1,360,0001,449,419.21589,419.215تسجيـــــــــــل الشـرآــــــــــــات1

106.1584,375.000534,737.000%560,000594,185.00034,185.000طلبــــــــــــــات الـــترخيـــــــص2

رســـــوم دمــــغ المعادن الثمينــة3

88.959,512.58358,454.717%7,735.088-70,00062,264.912رســـــــــوم دمـــــــــغ الذهــــــب1

49.24,198.1314,763.179%5,076.983-10,0004,923.017رســـــــــوم دمـــــــــغ الفضـــــــة2

105.52,294,097.6001,834,353.889%2,000,0002,110,792.144110,792.144جملة الباب الرابع

الضرائب والرسوم على التجـــــــــــارة 5

والمعــــامالت الدولية

الضرائب و الرسوم الجمرآية1

102.6223,904,748.429190,296,120.764%209,000,000214,428,733.2515,428,733.251ضــــــــــــــــــرائـــــــــــــــــــب1

رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم2

124.12,118.7059,641.317%15,00018,617.2623,617.262رســـــــــــوم أرضيــــــــــــــــــة1

201.5175,017.730137,758.001%129,000259,911.000130,911.000رســـــــــوم الشهـــــــــــــــادات2

102.7224,081,884.864190,443,520.082%209,144,000214,707,261.5135,563,261.513جملة الباب الخامس

النسبة % ( نسبة المحصل الى التقديرات ) *
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مقارنة االيرادات المحصلة بااليرادات التقديرية
حسب المجموعات والبنود واالنواع

ح.خ 2008 / 2009 تابع جدول رقم (1)

النسبـــة *الفرقنوعبندمجموعةالباب

2008/20072007/2006%زيادة / نقصالمحصلالتقديــرات
ايرادات الخدمات6

خدمات األمن والعدالة1
رســــــــــــــوم قضـــائيـــــــــــــة1

134.68,270,206.9306,194,855.171%6,500,0008,749,251.8812,249,251.881رســــــــــــــوم دعـــــــــــــــــاوى1
98.113,781,068.06742,438,595.964%268,779.914-14,450,00014,181,220.086غرامــــــــــــات جــــزائيــــــــــــة3
62.9365,160.4103,030,741.097%84,083.480-226,500142,416.520مصــــــادرة آفــــــاالت قضائيــــــة5
7,051,555.00030,896,020.000-34,600,00027,548,445.000مــــخالــفـــــات مــــــــــروريـــــــة 6

384.6220,748.500265.000%5,00019,230.00014,230.000مبيـــــــــــع مــــــــــواد مصــــادرة2
93.174,454.36571,630.155%4,969.545-72,00067,030.455حصيلـــة عـــدادات انتظـــارسيارات3
19.796,260.000256,130.000%240,850.000-300,00059,150.000رســــوم اصــــدار رخصـــــة قيـادة4

( عامة/ انشائية/ صناعية/ زراعية )
الخدمات التعليمية و الثقافية2

رســــــــــــــــــوم دراسيــــــــــــــــــه1
0.321,600.00017,700.000%65,800.000-66,000200.000رسوم تسجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل1
56.68,361.500110,025.000%44,014.000-101,50057,486.000رســـــــــــوم دورات تدريبيـــــــــــــة3
87.8713,355.000773,465.000%122,425.000-1,000,000877,575.000رســـــــــــوم دراسية متنوعـــــــــــــة4

مبيــــــــع مطبوعـــــــات حكوميــة2
135.0309,709.379223,995.613%185,000249,673.22164,673.221مـجــلـــــــــة العـربـــــــــــــــــــى1
67.688,216.765128,361.441%38,890.100-120,00081,109.900الجــــــريــــدة الــرسـمـيـــــــــــــة2
364.67,397.0626,956.912%5,00018,232.27813,232.278آــتــــــب التــــــراث العــــــــربى3
209.72,102.5995,060.155%4,5009,435.5004,935.500مــجــلــــــة آــويــــــت اليــــــــوم4
95.329,884.92425,805.568%1,627.813-35,00033,372.187مـجــلـــــــة الـــوعـــــى االسالمـــى5
159.2449,590.901392,864.874%400,000636,776.095236,776.095آـتــــــــــــــــب مـدرسـيـــــــــــــة 6
167.59,589.4599,637.304%15,00025,123.23810,123.238مــجـــــــلـــة عــالــــــــم الــفــكــر7
131.09,861.1317,289.793%10,00013,099.4893,099.489سـلـسـلــــة الـمـســــرح الـعـالـمـــى8
198.24,750.0001,510.000%2,0003,963.5001,963.500مــجـلــــــــــــة الـقـضــــــــــــــاء 9
71.010,982.75015,905.000%5,363.750-18,50013,136.250نــشـــــرات و قـــوانـيـــــــــــــــن10
69.7131,317.08892,779.563%39,368.914-130,00090,631.086ســلـسـلـــــة عــالـــــم الــمـعــرفـة 11
143.19,121.0749,199.297%10,00014,313.2094,313.209مــــجــــــلـة الـثـقـافـة الـعـالـميــة12

92.551,477.214138,974.711%7,796.030-103,30095,503.970مـجـلـــــــة الـعـربـى الـصـغـيــــر13

138.414,252.82524,173.890%20,00027,673.9007,673.900آــتــــــــــب ديــنــيــــــــــــــــــــة14

152.516,518.60512,736.665%8,00012,201.4034,201.403مــــجــــــلـة الـفـنـــــــــــــــــــــون15

221.51,097.2508.430%4,3009,525.1055,225.105مــطــبــوعــــــــات اخــــــــــــرى25

90.855,593,103.79853,988,666.603%5,355,824.727-58,391,60053,035,775.273الى مابعده

*
النسبة % ( نسبة المحصل الى التقديرات ) 
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مقارنة االيرادات المحصلة بااليرادات التقديرية
حسب المجموعات و البنود و األنواع

ح.خ 2008 / 2009 تابع جدول رقم (1)
النسبـــة*الفرقنوعبندمجموعةالباب

2008/20072007/2006%زيادة / نقصالمحصلالتقديــرات
90.855,593,103.79853,988,666.603%5,355,824.727-58,391,60053,035,775.273ما قبله

اعالنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات623
59.5894,057.7501,229,602.250%574,902.249-1,420,000845,097.751التـلـفـزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون1
32.7496,824.000626,675.000%597,095.000-887,000289,905.000االذاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
1.12,349.5002,287.000%3,858.000-3,90042.000إعالنات مجلــــــــــــة العربـــــــــــــى3
200.000-200مجــــــــــــــــــــالت اخــــــــــــــــرى5

1,300.00014.640652.900-1,300إيــــــرادات أفــــــالم وأشــــــــرطــــة5
199.3134,950.000134,950.000%135,400269,900.000134,500.000رســـــــــوم تدريـــــــــــب وتعلـــيــــم6

الخــــــــــدمــــــــــات الصحيــــــــــــــــة 3
رســــــــــــــوم الحجـــــــر الصحـــــي1

57.013,990.50015,038.000%8,602.500-20,00011,397.500بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري1 
112.71,462,690.046920,694.305%1,515,0001,707,953.880192,953.880إيـــــــــــــــرادات المستشفيــــــــــــات2
إيــــــــرادات التأميـــن الصحــــــــــي3

126.074,704,425.42738,267,511.865%57,957,00073,038,425.03815,081,425.038إيــــرادات الضمـــــــــــان الصحـــــي1
36.41,373,305.0005,453,743.000%2,448,317.000-3,850,0001,401,683.000إيــــــــرادات التأميـــن الصحــــــــــي2

خدمات اإلسكان والمرافق 4
إيــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــار 1

130.613,552,095.3227,675,517.276%11,172,00014,585,990.4323,413,990.432أســـــــــــــــــــواق تجاريــــــــــــــــــة1
135.3274,978.710269,508.760%344,000465,389.260121,389.260محـــــــــــــــــالت المطــــــــار الدولــي2
116.96,827,383.9025,972,009.507%4,998,0005,844,755.487846,755.487قسـائـــــــــــــــم صنــاعيــــــــــــــــــة4
104.4195,115.070228,559.699%265,000276,625.56211,625.562عقــــــــــــــــارات مستملكــــــــــــــــــة5
45.733,486.95818,081.943%21,736.365-40,00018,263.635مساآــــــــــــــــــــن حكوميـــــــــــــــــة6
94.33,283,767.0373,532,968.848%212,436.604-3,750,0003,537,563.396شـــــــــــــــاليهـــــــــــــــــــــــــــــــــات7

14.0245,807.845268,093.385%219,411.429-255,00035,588.571مواقـــــــــــــــــــف سيــــــــــــــــــارات8 
67.412,400.00020,700.000%7,800.000-23,90016,100.000صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت9
27.11,014,041.000979,405.000%2,828,204.000-3,879,0001,050,796.000إيجار أراضي فضاء ومرافق سياحية10

179.77,267,813.0434,081,960.732%4,195,8207,540,482.5303,344,662.530أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى15 

78.916,551,170.1319,950,153.833%1,881,984.638-8,909,0007,027,015.362ايجــــــــــــار عقـــارات مستثمــــــرة 16

682,284.109682,284.109328,494.000581,306.000إيــــــــرادات المنطـقــــة الحـــــــــرة2

خدمات الكهرباء والماء 5

آهـــــــــــــــــــــــــــــــــربــــــــــــاء 1

46.049,287,587.17438,065,294.368%53,962,480.226-100,000,00046,037,519.774مبيـــــــــــع التيــــــــــار الكهربائـــي1

158.3196,058.263226,258.147%225,000356,154.850131,154.850إستعمــــــــــــــــــال عــــــــــــــدادات2

148.7510,280.501825,852.389%650,000966,606.513316,606.513مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد وأدوات3

193.2210,787.182255,449.388%240,000463,644.774223,644.774أجـــــــــــــــــور وعمـــــــــــــــــــــال4

101.530,657,722.01923,990,596.873%26,000,00026,397,709.226397,709.226رســــــوم إيصال التيار الكهربـــــائي5

94.919,636.1596,371.200%359.700-7,0006,640.300رســـــوم فحص التمديدات الكهربائيـة6

85.0265,144,334.977197,587,908.271%43,225,810.777-289,135,120245,909,309.223إلى ما بعـــــــده

*
النسبة % ( نسبة المحصل الى التقديرات ) 
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مقارنة االيرادات المحصلة بااليرادات التقديرية
حسب المجموعات و البنود و األنواع

ح.خ 2008 / 2009 تابع جدول رقم (1)

النسبة *الفـــرقنوعبندمجموعةالباب

2008/20072007/2006%زيادة / نقصالمحصلالتقديــرات
85.0265,144,334.977197,587,908.271%43,225,810.777-289,135,120245,909,309.223ما قبله

مـــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه652
63.933,318,007.89426,602,110.758%18,065,472.446-50,000,00031,934,527.554ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه عذبة1
191.2481,377.832991,270.192%500,000956,210.070456,210.070ميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه صليبية2
بخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار3
8.797,221.79460,769.264%922,652.779-1,010,86088,207.221مـــيــــــــــــاه مـــعـــالـــجـــــــــــــــة4
95.81,071,677.725649,184.788%31,724.863-750,000718,275.137تــكــالـــــــــيــف ربــط الــمــيـــــــــاه5

خدمـــــات النقــــــل و المواصـــــالت6
الــطــيــــــــران الــمــدنـــــــــــــــــــى1

110.63,568,172.8152,930,455.541%3,000,0003,318,487.600318,487.600هبــــــــــــوط وايــــــــواء الطائــــــرات1
120.7262,746.305255,777.204%250,000301,652.39751,652.397صالحيـة الطائرات و اجازات الطيارين2
82.2338.638734.637%160.106-900739.894اشتـــــــراك دليـــل الطيـــــران الكويتى3
51.43,626.0004,895.000%1,215.000-2,5001,285.000تزويـــد معلومـــــات مناخيـــــــــــــــة4
64.129,179.00060,760.000%13,112.500-36,50023,387.500تأجيـــــر االت مبرقــــــــة السلكيــــــة5
123.85,276,238.0004,665,428.000%4,500,0005,570,264.0001,070,264.000رســــــــــوم مغــــادرة المطار الدولى6
372,100.000407,076.668366,290.900-372,100اعـــــــالنـــات المطــــــــار الدولــــي7
102.0226,880.000227,290.000%230,000234,620.0004,620.000رســـوم استعمـــال جسـور نقل الرآاب8
187.2584,770.800173,744.100%170,000318,275.100148,275.100رســـــــــوم ميــــــزان أمتعـــة الرآاب9
61.0300,691.294326,381.200%623,210.719-1,600,000976,789.281تقديم الخدمات األرضية للرآاب10
103.2284,026.000%210,000216,811.6676,811.667خدمة توصيل السيارات وليموزين 11
106.456,814.800%50,00053,175.3003,175.300رسوم ترانزيت المطار12

الــبــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد2
57.0431,217.300616,706.270%292,185.116-680,000387,814.884طـــــــوابـــــــــــــــع بريديــــــــــــــــة1
97.9312,883.305332,218.245%5,849.345-285,000279,150.655آالت خـــاتمــــــــــــــة و عــــــــدادات 2
50.89,980.06418,839.656%10,333.885-21,00010,666.115رســــــــوم خدمــات تسليـــم الطـــرود3
59.762,437.203283,002.712%66,555.846-165,00098,444.154فروق تبـادل البريــد الجوى و السطحى5
2,081.9232,081.923694.405فـــــــــــــــــــــروق عـــمــــــلــــــــــة7

رســـــــــوم البريــــــد الممتــــــــــــاز8

107.2171,267.000182,222.000%217,000232,628.75015,628.750رســــــــــوم ايجار صناديـــق البريـــــد9

62.3296,079.865492,044.305%136,542.590-362,000225,457.410خالــــــــــــــــــص األجــــــــــــــــــــرة10

البـــــــــــــرق و الهاتـــــــــــــــــــــــف3

20,686.215أجــــــور ترآيب تلبرنتر وتلكــــــس3

500.000558.330490.000-500اتصــــــــــــــــــاالت التلكـــــــــــــــــس4

82.6312,398,298.014236,849,209.258%61,690,219.165-353,548,480291,858,260.835الي ما بعده

النسبة % ( نسبة المحصل الى التقديرات ) *
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         مقارنة االيرادات المحصلة بااليرادات التقديرية
حسب المجموعات و البنود و األنواع

ح.خ 2008 / 2009 تابع جدول رقم (1)
النسبة *الفـــرقنوعبندمجموعةالباب

2008/20072007/2006%زيادة / نقصالمحصلالتقديــرات

82.6312,398,298.014236,849,209.258%61,690,219.165-353,548,480291,858,260.835ما قبله663

123.6136,263,132.411132,852,188.943%117,560,500145,338,460.41527,777,960.415المخــــــــــــــــــابرات الخارجيـــــــــة6

41.41,819,658.776890,549.833%2,361,050.267-4,032,0001,670,949.733رخـــص استعمـــال أجهــــزة الالسلكى7

6.3903,293.9981,188,557.464%16,745,224.893-17,880,0001,134,775.107اشتــــــــــــــــــــــراك هاتـــــــــــــــف8

68.11,001,682.203700,526.234%316,296.371-992,000675,703.629ترآيــــــــــــــــــــــــب هاتـــــــــــــــــف9

116.6222,142.992243,562.347%240,000279,735.74139,735.741تأجيـر قنـوات هاتفيـة برقية و تلكسية13

12.72,037,148.2553,081,560.925%4,734,740.880-5,422,000687,259.120دوائــــــــــر ارســــــــال المعلومــــات14

107.7111,580.000219,170.000%150,000161,475.00011,475.000رســـــــــــوم طلـــــــــــب اشتراك هاتف19

72.59,428.00017,028.940%4,670.550-17,00012,329.450رســــــــــــوم اصدار قوائــــــــم تفصيلية20

خدمـــــــــــــــــــات الموانــــــــــــــىء 4

13.587.000%865.000-1,000135.000تصــــــــــــــــاريح السفــــــــــــــــــــر1

105.94,407,706.3123,940,324.265%4,410,0004,669,726.633259,726.633رســـــــــــــــــــوم المينـــــــــــــــــــاء 2

142.276,736.566147,046.035%127,000180,568.15953,568.159صافـــــــــــى مبيـــع المـــــــزاد العلنى3

0.2210,256.970226,491.910%11,980,570.000-12,000,00019,430.000النقـــــــــــل و التخزيــــــن و المناولة4

419,400.000114.000-420,000600.000مـــســـــح و تسجيـــــــــل البواخـــــــر5

233.0219,785.671119,820.039%170,000396,038.789226,038.789مبيـــــــع مطبوعــــــــات جمرآيـــــــــة6

90.5275,707.890255,962.350%30,538.040-320,000289,461.960تعهـــــدات ورخــــص مؤقتـــة مصادرة7

89.473,726.80074,665.000%7,320.000-69,00061,680.000رســـــــــوم أخــــــــــــــــــــــــــــــــرى8

ايــــرادات الطوابــــــــــع الماليــــة7
111.070,130,242.00067,769,929.750%63,000,00069,933,398.2506,933,398.250مبيـــــــــــــــع الطوابــــع الماليـــــــــة1

89.1530,160,613.858448,576,707.293%62,988,992.179-580,358,980517,369,987.821الى مابعده
  النسبة % ( نسبة المحصل الى التقديرات ) *

المحصـــل فى الســــنة الماليـــــةالسنة المالية 2009/2008

( 15 )



مقارنة االيرادات المحصلة بااليرادات التقديرية
حسب المجموعات و البنود و األنواع

ح.خ 2008 / 2009 تابع جدول رقم (1)
النسبة *الفـــرقنوعبندمجموعةالباب

2008/20072007/2006%زيادة / نقصالمحصلالتقديــرات
89.1530,160,613.858448,576,707.293%62,988,992.179-580,358,980517,369,987.821ماقبله

خــدمـــــــــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــرى68
85.9806,380.838324,320.193%59,789.887-425,000365,210.113مطبوعــــــــات الجهــــــــــات الحكوميــــة1
67.891,490.33446,953.373%19,339.202-60,00040,660.798ايـــــــــــــــــــــرادات صيانــــــــــــــــــــــة2
340.83,646.2503,289.750%8,40028,625.00020,225.000مخططــــــــــــــــــات و مواصفــــــــــــات4
42.38,706.31013,005.105%8,661.850-15,0006,338.150تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــر6

89.1531,070,837.590448,964,275.714%63,056,558.118-580,867,380517,810,821.882جملة الباب السادس 
االيــــــرادات و الرســـــوم المتـــنوعـــة7

االيـــــــــــــرادات و الرســـــــــــــــــــوم1
رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم1

119.23,300,050.0002,958,642.124%2,997,8003,574,405.000576,605.000مناقصـــــــــــــــــــات و ممارســــــــــات1
72.17,760.0004,395.000%1,955.000-7,0005,045.000مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزادات2
68.01,201,493.595852,208.109%301,782.805-944,000642,217.195فحـــــــــص عينـــــات و أجهــــــــــــــزة3
111.825,690.00023,450.000%23,80026,600.0002,800.000اشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف4
8,998.0004,980.000إقـــــــامــــــــة المعـــــــــــــــــــــارض5
98.42,608,262.0002,675,986.000%43,514.000-2,750,0002,706,486.000اقامــــــة الخـــــــدم الخصوصييــــــــــــن9

103.27,291,520.0006,815,610.000%7,000,0007,227,300.000227,300.000اقامـــــــــــة االلتحـــــــاق بعائــــــــــــــل10
148.03,488,731.3504,517,301.350%3,000,0004,440,019.1501,440,019.150رسوم التصاريـــــــــــح و االذونــــــــــــات12
39.640,800.00022,000.000%30,200.000-50,00019,800.000رســـــــــــــــــــــــــــــــوم اداريــــــــــة13
285,484.000285,484.000رســــــــــــــــوم إقامـــــــــــــة العمــــــــل15

ايـــــــــــــــــــرادات مبيعــــــــــــــــــــــــات2
6.48,531.1209,574.000%10,951.000-11,700749.000مبيـــــع مــــواد و منتجــــــات حكوميـــــة1
77.25,471,810.8932,231,560.492%764,013.541-3,352,7002,588,686.459مبيـــــــــــــــع مــــــــــــواد مستهلكــــــــة2

غرامــــــــــــــــــــات و أربـــــــــــــــــــاح3
88.61,504,680.5721,237,716.724%239,564.877-2,104,3001,864,735.123جـــــــــــــــــــزاءات علـــى الموظفيــــــــن1
16.107جـــــــــــــــــــزاءات علـــى الطلـــــــــبة2
603.519,907,290.02016,469,005.066%6,459,90038,987,437.99232,527,537.992غـــــــــــــــــــــــــــــــــــرامــــــــــــــــــات3
125.57,338,561.5576,695,883.847%4,328,0005,429,985.8131,101,985.813اربـــــــــــــاح الحسابــــــــــات الجاريــــة4

131.155,747,699.87619,656,274.166%20,435,50026,794,704.5966,359,204.596ايــــــــــــــــــــرادات قيديــــــــــــــــــــــــة4

ايــــــــــــــــــرادات أخــــــــــــــــــــــــــرى5

90.120,205,192.53026,139,401.479%2,003,671.856-20,285,70018,282,028.144مصـــــــــــــروفـــــــــات مستـــــــــــــردة1

260.345,433,754.44525,545,571.262%11,998,22031,235,310.68219,237,090.682متنـــــــــــــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــــة2

2,996,324.7542,996,324.7542,311,854.484فـــــــــــــروق عمـــــــــــله دائــــــــــنة3

105.0%5,0005,250.000250.000رســـــوم تـــــأهيـــــل شـــــــرآـــــات4
12,615.00012,615.000رســـــــوم إصدار تراخيص إعالميـــــة5

ايجار وسائل النقل و المعدات و التجهيزات6
125.7797,561.897368,655.986%374,000470,272.34096,272.340وســــــــــــــــــــــائل النقـــــــــــــــــــــــــل1
10,000.000-10,000المعــــــــــدات و االالت و التجهيــــــــزات2

تعــــــــــــــــــــويضــــــــــــــــــات7

1801.4188,187,399.962111,530,779.578%10,700,000192,747,359.605182,047,359.605تعويضــــــــات عــــن اضـــــرار ممتلكات1

1261.638,852,302.40014,678,725.421%6,800,00085,789,319.27578,989,319.275اخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى3

411.2403,739,944.701242,437,736.711%103,637,620426,132,135.128322,494,515.128جملة الباب السابع  

النسبة % ( نسبة المحصل الى التقديرات ) 
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مقارنة االيرادات المحصلة بااليرادات التقديرية
حسب المجموعات و البنود و األنواع

ح.خ 2008 / 2009 تابع جدول رقم (1)

النسبة *الفـــرقنوعبندمجموعةالباب

2008/20072007/2006%زيادة / نقصالمحصلالتقديــرات

االيـــــــرادات الرأسمــــاليــــــة8

مبيع أراضـــــــــــي و عقــــــــــــــارات1

828,537.300828,537.30012,227,969.85018,342,393.165أراضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي1

56.7205,312.538470,426.315%935,136.861-2,160,0001,224,863.139عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات2

95.112,433,282.38818,812,819.480%106,599.561-2,160,0002,053,400.439جملة الباب الثامن  

1152.119,022,622,528.12215,509,262,505.352%12,678,691,00021,005,800,240.3488,327,109,240.348جملــــــــــــــة اإليــــــــــــــــــــرادات

النسبة % ( نسبة المحصل الى التقديرات ) *
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مقارنة االيرادات المحصلة بااليرادات التقديرية

ح. خ 2008 / 2009جــــدول رقم ( 2 )
المحصـــل فى الســــنة الماليـــــةالفـــرق

2008/20072007/2006زيادة / نقصالمحصلالتقديــرات

119,156.71447,083.931%37,500129,294.68691,794.686344.79الديــــــــوان االميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى110

26,684.01413,655.206%5,00094,442.87889,442.8781888.86ديـــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة120

22,100,595.64011,042,092.128%2,745,0009,449,151.0346,704,151.034344.23مجلس الوزراء  ـــ  االمانة العامـــــــــــــــــــــــــة131

28,710.48558,660.466%28,00039,766.22911,766.229142.02مجلس الوزراء ـــ ادارة الفتـــــــــــــوى والتشـريع132

156,049.561336,212.827%121,000265,363.491144,363.491219.31الـــمجلــــس األعـــــلى للـــتخطيـــط والــــتنميـــــة140

433,051.138276,647.573%295,0001,083,413.545788,413.545367.26ديوان الخدمـــــــــة المدنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة150

5,154,646.42511,742,628.877%3,415,760.57267.20-10,413,0006,997,239.428وزارةالخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

159,933,896.526136,535,614.919%142,792,000156,276,102.19913,484,102.199109.44وزارة المالية  ـــ  االدارة العامـــــــــــــــــــــــــــــة171

167,620,981.68799,395,885.571%93,960,000204,607,805.457110,647,805.457217.76وزارة المالية ـــ الحسابات العامــــــــــــــــــــــــــــة172

241,664,149.079214,675,726.337%5,838,344.37397.43-227,430,000221,591,655.627وزارة المالية ـــ االدارة العامـــــــــــــــــــة للجمارك173

2,368,985.2422,215,597.395%1,769,0002,499,561.035730,561.035141.30وزارة التجارة و الصناعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة180

35,074,091.17726,922,066.687%25,224,00025,811,611.263587,611.263102.33وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

66,177,392.02667,569,378.062%10,353,220.86284.78-68,038,50057,685,279.138وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

45,109,631.07535,264,891.197%10,344,00069,046,986.00058,702,986.000667.51وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

496,428.764511,194.023%1,593,0001,789,623.209196,623.209112.34الحـــــرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى220

30,352,222.45615,805,942.930%10,780,00028,388,100.21217,608,100.212263.34وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

1,282,324.112280,954.978%450,000689,457.265239,457.265153.21وزارة التعليـــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى240

112,793,480.84356,643,787.760%67,861,00089,534,484.05621,673,484.056131.94وزارة الصحـــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة250

5,288,238.9805,930,865.387%4,197,0007,459,330.2193,262,330.219177.73وزارة الشئون االجتماعية و العمــــــــــــــــــــــــــــل260

7,650,586.25913,100,104.508%4,931,0005,524,587.938593,587.938112.04وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

628,306.454262,870.966%520,0001,072,889.894552,889.894206.32وزارة األوقاف و الشـئون االسالميــــــــــــــــــــــــة281

308,374.32913,510.543%14,00036,542.46722,542.467261.02األمانــــــــــة العــامـــــــــــــــــــــــــــة لالوقـــــــاف282

173,413,724.764157,485,913.520%150,000,000155,950,831.5985,950,831.598103.97وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

18,666,268.21012,762,294.150%6,000,00011,168,305.0975,168,305.097186.14وزارة األشـــــــــــــغال العامــــــــــــــــــــــــــــــــــة320

311,095.395948,371.447%26,176.31091.42-305,000278,823.690المجلس الوطنى للثقافــــــــــة و الفنــــــون و اآلداب330

17,735,315,917.94514,523,422,190.455%11,652,647,00019,735,604,530.2608,082,957,530.260169.37وزارة الــنـــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

173,203,359.512103,982,880.423%179,727,000195,419,849.21515,692,849.215108.73وزارة الكـــــــــهربــــــــــــــاء والـمــــــــــــــــــــــاء342

16,944,179.31012,015,483.086%16,464,00017,305,213.218841,213.218105.11االدارة العامــــــة للطيــــران المـــــــــــــــــــــــــــدنى510

19,022,622,528.12215,509,262,505.352%12,678,691,00021,005,800,240.3488,327,109,240.348165.68الجملــــــــــــــــــــــــــة

النسبة % ( نسبة المحصل الى التقديرات ) 

النسبـة *الرقــم

             حسب الوزارات و اإلدارات الحكومية
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ح.خ 2009/2008جدول رقم (3)
نسبة االيرادات المحصلةنسـبةالفــــــــرقوظيفــــــة
الى اجمالى االيراداتالتحصـيلزيادة / نقصفرعيـــــة

الخـــدمات العـــامـة1
 0.1%132.4%13,644,50018,058,671.2914,414,171.291الخـــدمات التنظيميـــــــــــــــــــــة1
 2.8%125.5%464,182,000582,475,563.283118,293,563.283الخـــدمات المــــــــــــــــــاليـــــــة2
 0.4%89.5%9,765,609.599-93,262,50083,496,890.401األمـــــــــــــــن والعـــــــــــــــدالـة3

 3.3%119.8%571,089,000684,031,124.975112,942,124.975جمـــــلة الوظيفــة
 0.3%593.4%11,937,00070,836,609.20958,899,609.209الدفـــــــــــــــــــــاع2
الخدمات االجتمـاعية3

 0.1%258.9%11,230,00029,077,557.47717,847,557.477الخـــــــــدمات التعليميــــــــــــــة1
 0.4%131.9%67,861,00089,534,484.05621,673,484.056الخـــــــــدمات الصــــــــــــــــحية2
177.7%4,197,0007,459,330.2193,262,330.219التكافل االجتماعى والشئون االجتماعية3

 0.6%151.4%83,288,000126,071,371.75242,783,371.752جمـلة الوظيفــــة
خــــــدمات المجتمع4

110.8%5,236,0005,803,411.628567,411.628الخــــــــدمات االعــــــــــــــالميـة1
207.8%534,0001,109,432.361575,432.361الخــــــــدمات الدينيـــــــــــــــــــة2

119.8%5,770,0006,912,843.9891,142,843.989جمـــلة الوظيفـة
الخـــدمات االقتصـادية5

 94.9%168.4%11,832,374,00019,931,024,379.4758,098,650,379.475الطــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــة1
 0.1%105.1%16,464,00017,305,213.218841,213.218النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2
 0.7%104.0%150,000,000155,950,831.5985,950,831.598المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــالت3
141.3%1,769,0002,499,561.035730,561.035الخـــدمات التجـارية والصناعيـة5

 95.7%167.5%12,000,607,00020,106,779,985.3268,106,172,985.326جمـــلة الوظيفــة
أخــــرى غير مصــنفة6

 0.1%186.1%6,000,00011,168,305.0975,168,305.097 غير مــــصــــــــــــــــنــفــــة1
 100%165.7%12,678,691,00021,005,800,240.3488,327,109,240.348الجمــــــــــــــــــــلة

( (على مستوى الوظائف االيرادات المحصلة

االيرادات المحصــــلةتقــديرات الميزانيةوظيفــــــة
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االعتمادات االضافية المأخوذه من المال االحتياطي العام
ح.خ 2009/2008جـــدول رقــم ( 4 )

المصروفات المختلفةالمشاريع االنشائية والصيانةوسائل النقل والمعداتالمستلزمات السلعيةالرقم
والمدفوعات التحويليةواالستمالآات العامــــــــةوالتجهيــــزاتوالخدمـــــــــــــات

الديـــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــــيري110
ديـــــــــــــــــــــــــوان المحاســــــــــــــــــــــــــــبة120
مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــة131
مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــوى والتشـــــريع 132
المجــــلــــس األعــلى للتخــــطيــط والتـــنمــــــــية140
ديــــــــــوان الـــخـــدمــــــــــة الـمــدنيــــــــــــــــة150
وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
وزارة الماليــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــــامـة171
4,426,0004,426,000ـ الحسابــــــــــــــــــــــــــــــات العامـــــــــــــــــــــــه172
ـ االدارة العـامــــــــــــــــــــــــة للجمـــــــــــــــــــارك173
وزارة التجـــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة180
وزاره العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
الحــــــــــــــــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــي220
وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
وزاره التعليـــــــــــــــــــــــــــــــم العــــــــــــــــالي240
وزارة الصحــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــــــة250
وزارة الشئــــــون االجتمــــــاعيـة والعمـــــــــــــل260
وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
وزارة األوقـــاف والشــــــــــئـون االســــــــــالميـة281
األمـــــــانــــــــة العـــــــــامـــــــــة لألوقـــــــــــاف282
وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300
وزارة األشــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320
المجلــــس الوطني للثقـــــافة والفنــــــون واآلداب330
وزارة الـــــــــــــنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341
وزارة الكهربــــــــــــــــــــــــــــــاء والمــــــــــــاء342
االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــران المــــــــــــدني510
26,743,50026,743,500اإلعتمـــــــــــــــــاد التكميلـــــــــــــي العـــــــــــــــام 600

31,169,50031,169,500الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الجملـــــــــــــــــــــــــة المرتبــــــــــات
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ح.خ 2009/2008 جـــدول رقــم ( 5 )   
المصروفات المختلفةالمشاريع االنشائية والصيانةوسائل النقل والمعداتالمستلزمات السلعيةالرقم

والمدفوعات التحويليةواالستمالآات العامـــــــــةوالتجهيــــزاتوالخدمـــــــــــــات
1,274,033.0003,004,249.000273,600.0002,200,000.0005,091,815.00011,843,697الديـــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــــيري110
1,701,240.0002,300.00020,130.0001,723,670ديـــــــــــــــــــــــــوان المحاســــــــــــــــــــــــــــبة120
5,178,830.000894,095.00045,370.0001,244,750.0007,363,045مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــة131
1,269,447.00067,060.0005,700.00037,400.0001,379,607مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــوى والتشـــــــريع 132
1,216,700.000467,180.00018,300.00042,000.0004,300.0001,748,480المجــــلــــس األعــلى للتخــــطيــط والتـــنمــــــــية140
1,683,487.000300,835.00032,556.0005,000.0009,020,870.00011,042,748ديــــــــــوان الـــخـــدمــــــــــة الـمــدنيــــــــــــــــة150
1,950,173.0001,845,788.000887,570.0003,349,624.000458,913.0008,492,068وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
2,503,160.0001,795,276.00015,672.000313,492.0004,627,600وزارة الماليــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــــامـة171
251,032,839.000251,032,839ـ الحسابــــــــــــــــــــــــــــــات العامـــــــــــــــــــــــه172
1,210,980.0009,600.00050,000.0001,390.0001,271,970ـ االدارة العـامــــــــــــــــــــــــة للجمـــــــــــــــــــارك173
2,252,550.000315,048.00015,400.00029,570.000236,610.0002,849,178وزارة التجـــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة180
512,043.00093,500.0001,050.000606,593وزاره العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
34,449,508.0003,576,760.00011,231,150.0001,527,500.0002,019,500.00052,804,418وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
1,246,810.000169,787.00011,294.0001,427,891وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
21,147,195.000722,665.000731,451.000310,000.000322,000.00023,233,311الحــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220
57,559,025.0004,143,350.000690,250.0008,470,000.000387,470.00071,250,095وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
2,711,370.000182,085.00040,100.0001,777,500.000386,450.0005,097,505وزاره التعليـــــــــــــــــــــــــــــــــم العــــــــــــــــالي240
32,962,840.0002,885,049.0001,860,000.0001,832,720.00039,540,609وزارة الصحــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــــــة250
4,563,147.0002,153,758.0007,000.000781,800.0001,574,560.0009,080,265وزارة الشئــــــون االجتمــــــاعيـة والعمـــــــــــــل260
5,909,620.0002,121,937.00097,433.000251,615.0008,380,605وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
11,085,600.000845,481.000144,170.000912,000.000363,500.00013,350,751وزارة األوقـــاف والشــــــــــئـون االســــــــــالميـة281
624,089.00091,720.00015,500.00011,400.000742,709األمـــــــانــــــــة العـــــــــامـــــــــة لألوقـــــــــــاف282
6,118,642.000710,706.000258,691.00081,800.0007,169,839وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300
4,623,510.0001,105,988.000114,800.00053,988,850.0003,000.00059,836,148وزارة األشــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320
985,260.000314,568.00011,880.000115,000.000145,000.0001,571,708المجلــــس الوطني للثقـــــافة والفنــــــون واآلداب330
707,275.000185,260.00010,655.00025,500.000928,690وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341
6,750,110.0008,073,670.000242,150.000233,798,005.000274,080.000249,138,015وزارة الكهربــــــــــــــــــــــــــــاء والمــــــــــــاء342
1,780,400.000452,865.00086,730.000261,000.0008,800.0002,589,795االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــران المــــــــــــدني510

213,977,044.00036,530,580.00016,868,602.000307,931,341.000274,816,282.000850,123,849.000الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الجمله

االعتمادات المنقولة من والى البنـــــود في حـــدود ربط البـــاب المختص

المرتبــــــــــات
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ح.خ 2009/2008جـــدول رقــم ( 6 )
المصروفات المختلفةالمشاريع االنشائية والصيانةوسائل النقل والمعداتالمستلزمات السلعيةالرقم

والمدفوعات التحويليةواالستمالآات العامـــــــــةوالتجهيــــزاتوالخدمـــــــــــــات
5,331,801.0004,648,385.00030,060,000.00019,953,450.00059,993,636.000الديـــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــــيري110
626,435.00061,150.000687,585.000ديـــــــــــــــــــــــــوان المحاســــــــــــــــــــــــــــبة120
2,220,000.000357,000.000927,200.0003,504,200.000مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــة131
616,942.00044,800.00017,100.00017,000.000157,142.000852,984.000مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــوى والتشـــــــريع 132
489,000.00028,000.00012,000.000529,000.000المجــــلــــس األعــلى للتخــــطيــط والتـــنمــــــــية140
2,137,726.00028,000.00026,219,642.00028,385,368.000ديــــــــــوان الـــخـــدمــــــــــة الـمــدنيــــــــــــــــة150
3,646,309.0004,146,150.000375,019.00043,680,000.0003,095,127.00054,942,605.000وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
4,442,879.000740,000.000587,915.0002,437,160.0008,207,954.000وزارة الماليــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــامـة171
23,890,757.00023,890,757.000ـ الحسابــــــــــــــــــــــــــــــات العامـــــــــــــــــــــــه172
5,755,194.00071,295.0005,826,489.000ـ االدارة العـامــــــــــــــــــــــــة للجمـــــــــــــــــــارك173
7,828,015.0002,109,350.0009,937,365.000وزارة التجـــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة180
1,485,973.0003,603,525.0005,089,498.000وزاره العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
99,572,663.00019,239,800.000118,812,463.000وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
4,992,750.0004,992,750.000وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
14,774,940.0005,552,392.00040,000.000666,681.00021,034,013.000الحــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220
45,837,930.00045,837,930.000وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
2,068,480.000890,120.000356,020.0002,347,330.00010,503,080.00016,165,030.000وزاره التعليـــــــــــــــــــــــــــــــــم العــــــــــــــــالي240
71,646,000.00013,856,000.00085,502,000.000وزارة الصحــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــــــة250
20,365,000.000262,650.0001,220,000.0001,333,890.00023,181,540.000وزارة الشئــــــون االجتمــــــاعيـة والعمـــــــــــــل260
10,143,690.00010,143,690.000وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
13,041,400.0001,457,300.000280,900.0001,084,900.00015,864,500.000وزارة األوقـــاف والشــــــــــئـون االســــــــــالميـة281
144,720.00067,000.000613,430.000825,150.000األمـــــــانــــــــة العـــــــــامـــــــــــة لألوقـــــــــــاف282
15,834,800.000163,101.00015,997,901.000وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300
17,230,210.000486,770.00017,716,980.000وزارة األشــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320
553,722.00091,200.000419,000.0001,063,922.000المجلــــس الوطني للثقـــــافة والفنــــــون واآلداب330
128,600.000128,600.000وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341
54,669,710.00054,669,710.000وزارة الكهربـــــــــــــــــــــــــــــــــاء والمــــــــــــاء342
5,098,050.0007,200.0005,105,250.000االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــران المــــــــــــدني510

410,682,939.00046,574,212.0007,384,889.00077,431,330.00096,815,500.000638,888,870.000الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

االعتمادات المنقولة من االعتماد التكميلي العام ألبواب الميزانية

الجملـــــــــــــــــــــــــة المرتبــــــــــات
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ح.خ 2009/2008جـــدول رقــم ( 7 )

المصروفات المختلفةالمشاريع االنشائية والصيانةوسائل النقل والمعداتالمستلزمات السلعية

والمدفوعات التحويليةواالستمالآات العامـــــــــةوالتجهيــــزاتوالخدمـــــــــــــات

50,000,000.00050,000,000.000مخصصـــــــــــــــــــــات رئيس الدولــــــــــــــــة100

24,301,580.09065,784,846.32114,389,205.05245,259,392.452100,429,297.470250,164,321.385الديــــــــــــــــــــــــوان االميــــــــــــــــــــــــــرى110

19,089,829.685378,807.253324,948.6001,478,898.356449,461.42421,721,945.318ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــة120

27,069,316.39413,992,708.9811,944,767.7651,290,606.13176,181,530.666120,478,929.937مجلس الوزراء  ـــ  االمانــــــــة العامـــــــــــــة131

11,327,738.063761,556.78188,581.15019,000.000404,880.38112,601,756.375مجلس الوزراء  ـــ  ادارة الفتـوى والتشــــريـع132

7,505,629.8801,303,817.973100,132.025462,644.260117,411.2319,489,635.369المجلــــــــــــس األعـــلى للتخطيط والتنميــــــــة140

14,623,875.6953,775,420.585310,944.015313,851.010219,883,195.379238,907,286.684ديوان الخدمــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــــــــة150

39,276,428.46930,356,025.1323,629,010.95049,994,196.86718,708,946.003141,964,607.421وزارةالخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

39,011,072.50010,209,588.0892,675,811.070180,093,176.71613,153,498.141245,143,146.516وزارة الماليــــة   ـــ   االدارة العامـــــــــــــــــة171

8,252,097,086.3938,252,097,086.393وزارة الماليــــة   ـــ   الحسابات العامــــــــــــة172

42,337,741.227699,376.59533,679.500166,773.803274,348.04843,511,919.173وزارة الماليــــة   ـــ   االدارة العامــة للجمارك173

26,656,258.2361,929,671.098179,683.008261,651.100132,767,634.442161,794,897.884وزارة التجارة و الصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــة180

8,460,715.970670,369.67156,236.850348,066.71590,347,225.48899,882,614.694وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

645,401,845.82764,030,173.05626,308,219.8929,330,666.45529,321,170.601774,392,075.831وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

37,232,750.0001,113,074.280263,270.195912,131,751.222950,740,845.697وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

176,190,499.15017,227,143.8856,818,886.7552,476,749.8173,492,782.311206,206,061.918الحرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى220

825,626,688.36945,553,818.42421,291,057.71243,585,500.49515,316,106.297951,373,171.297وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

13,898,750.8522,275,152.015464,164.686637,804.80357,914,575.63475,190,447.990وزارة التعليم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى240

420,707,818.424200,092,957.32031,098,275.81227,213,394.103340,207,485.3121,019,319,930.971وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة250

122,287,837.11012,296,832.823861,608.1655,497,670.018140,028,459.438280,972,407.554وزارة الشئون االجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــل260

74,957,458.82738,065,938.5533,752,049.3373,159,197.89321,648,840.079141,583,484.689وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

73,026,922.71510,055,948.7011,160,730.98221,575,000.0007,167,364.206112,985,966.604وزارة األوقاف و الشــــــــئون االسالميـــــــــــة281

2,964,662.8821,209,008.51989,743.78566,960.100660,259.1444,990,634.430األمانــــــــــــــة العــامـــــــــــــة لألوقـــــــــــاف282

95,297,023.0065,287,365.639400,295.10013,697,841.678737,034.602115,419,560.025  وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  300

91,778,856.77927,058,488.677466,682.005248,386,830.869808,727.641368,499,585.971وزارة األشـــــــــــــغال العامـــــــــــــــــــــــــــــة320

6,935,373.9503,348,842.362184,395.9772,748,901.5481,302,481.68414,519,995.521المجلــــس الوطنى للثقافــــة و الفنــــون و اآلداب330

6,232,355.390859,402.69198,083.250254,256,094.817261,445,936.148وزارة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفط341

163,053,776.1392,441,687,120.7064,546,784.608685,346,348.1521,213,455.7993,295,847,485.404وزارة الكهـــــــرباء و المـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء342

23,680,042.4451,891,851.726600,255.55214,407,871.272372,706.79140,952,727.786االدارة العامـــــــــــــــة للطيــــــــــران المــــدنى510

3,038,932,848.0743,001,915,307.856122,137,503.7981,357,818,994.61310,741,393,810.64418,262,198,464.985الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــة

مصروفات الوزارات واالدارات الحكومية حسب األبواب للسنة المالية 2009/2008

الجملـــــــــةالمرتبــــــــــاتالرقم

( 23 )



ح.خ 2009/2008
النسبة الى نسبة الوفر الىاالعتماداعتماد

اجمالي المصروفاتاالعتماد بعد التعديلالوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتبعــــــــــــدالتعــديــــــلالميزانيــــــــةالرقم
%%التعـــديــــــــل

 0.8%18,970,0005,331,80124,301,80124,301,580.090220.910الديــــــــــــــــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــري110
 0.6%18,470,000626,43519,096,43519,089,829.6856,605.315ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــبة120
 0.9%2.9%25,647,0002,220,00027,867,00027,069,316.394797,683.606مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامـــــــــــــــــة131
 0.4%3.3%11,095,000616,94211,711,94211,327,738.063384,203.937مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتـــــوى والتشـــــــريع 132
 0.2%3.6%7,294,000489,0007,783,0007,505,629.880277,370.120المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــــــــيط و التنمية140
 0.5%0.2%12,510,0002,137,72614,647,72614,623,875.69523,850.305ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــة المدنيــــــــــــــــــــة150
 1.3%0.2%35,714,0003,646,30939,360,30939,276,428.46983,880.531وزارة الخــــارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
 1.3%0.3%34,697,0004,442,87939,139,87939,011,072.500128,806.500وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــامـة171
 1.4%0.2%36,688,0005,755,19442,443,19442,337,741.227105,452.773ــــ  االدارة العـامــــة للجمــــــــــــــــــــــــــــــــارك173
 0.9%3.2%19,700,0007,828,01527,528,01526,656,258.236871,756.764وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة180
 0.3%0.2%6,995,0001,485,9738,480,9738,460,715.97020,257.030وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
 21.2%546,130,00099,572,663645,702,663645,401,845.827300,817.173وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
 1.2%32,240,0004,992,75037,232,75037,232,750.000وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
 5.8%0.2%161,800,00014,774,940176,574,940176,190,499.150384,440.850الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــي220
 27.2%0.6%784,800,00045,837,930830,637,930825,626,688.3695,011,241.631وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
 0.5%6.8%12,852,0002,068,48014,920,48013,898,750.8521,021,729.148وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي240
 13.8%0.7%352,000,00071,646,000423,646,000420,707,818.4242,938,181.576وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــة250
 4.0%0.8%102,880,00020,365,000123,245,000122,287,837.110957,162.890وزارة الشئـــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــل260
 2.5%64,850,00010,143,69074,993,69074,957,458.82736,231.173وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
 2.4%60,000,00013,041,40073,041,40073,026,922.71514,477.285وزارة األوقــــاف والشــــــــئـون االســـــــــالميـة281
 0.1%2,820,000144,7202,964,7202,964,662.88257.118األمــــانــــــــــــــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــاف282
 3.1%1.5%80,905,00015,834,80096,739,80095,297,023.0061,442,776.994وزارة المــــــواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300
 3.0%0.3%74,800,00017,230,21092,030,21091,778,856.779251,353.221وزارة األشــــــــــغـــــــال العــــامــــــــــــــــــــــــــة320
 0.2%1.1%6,458,000553,7227,011,7226,935,373.95076,348.050المجلــس الوطنى للثقــــــافة والفنـــــون واآلداب330
 0.2%0.2%6,117,000128,6006,245,6006,232,355.39013,244.610وزاره النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341
 5.4%0.1%108,500,00054,669,710163,169,710163,053,776.139115,933.861وزاره االكـــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والمـــــــاء342
 0.8%0.1%18,596,0005,098,05023,694,05023,680,042.44514,007.555االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــران المــــــــــــدني510
100.0%410,682,939155,789,061155,789,061.000-566,472,000االعتمــــــــاد التكميلـــــــــى العـــــــــــــــــــــــــام600

 100.0%5.3%3,210,000,0003,210,000,0003,038,932,848.074171,067,151.926جملـــــــــــــة البـــــــــــــــــاب األول

تحليل االعتمـــادات والمصـروفات حســب الوزارات واالدارات الحكومية
الباب االول ــ المرتبـــــــات
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الباب الثاني ــ المستلزمات السلعية والخدمات
ح.خ 2009/2008تابع جدول رقم ( 7 )

النسبة الى نسبة الوفر الى
اجمالي المصروفاتاالعتماد بعد التعديلالرقم

%%
2.2% 0.7%66,237,00066,237,00065,784,846.321452,153.679الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــــــيري110

 51.2%777,000777,000378,807.253398,192.747ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة120

0.5% 4.8%14,343,000357,00014,700,00013,992,708.981707,291.019مجلـــس الـــــوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــة131

 0.4%720,00044,800764,800761,556.7813,243.219مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــــوى والتشــــــــــريع 132

 5.9%1,357,00028,0001,385,0001,303,817.97381,182.027المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــــيط و التنـــــــــمية140

0.1% 13.2%4,350,0004,350,0003,775,420.585574,579.415ديـــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

1.0%26,216,0004,146,15030,362,15030,356,025.1326,124.868وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

0.3% 4.4%9,941,000740,00010,681,00010,209,588.089471,411.911وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــــــــامـة171

 3.4%724,000724,000699,376.59524,623.405وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـــــامـة للجمــــــــــارك173

0.1% 38.4%3,133,0003,133,0001,929,671.0981,203,328.902وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

 6.4%716,000716,000670,369.67145,630.329وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

2.1% 0.3%44,962,00019,239,80064,201,80064,030,173.056171,626.944وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

 3.2%1,150,0001,150,0001,113,074.28036,925.720وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

0.6% 1.1%11,870,0005,552,39217,422,39217,227,143.885195,248.115الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220

1.5% 36.8%72,033,00072,033,00045,553,818.42426,479,181.576وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

0.1% 25.4%2,161,000890,1203,051,1202,275,152.015775,967.985وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

6.7% 0.3%186,906,00013,856,000200,762,000200,092,957.320669,042.680وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

0.4% 0.7%12,123,000262,65012,385,65012,296,832.82388,817.177وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

1.3% 2.1%38,882,00038,882,00038,065,938.553816,061.447وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

0.3% 0.6%8,664,0001,457,30010,121,30010,055,948.70165,351.299وزارة األوقـــــــــاف والشــــــــــــــئـون االســــــــالميـة281

 1.1%1,223,0001,223,0001,209,008.51913,991.481األمــــــــــــــانـــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــاف282

0.2% 37.3%8,434,0008,434,0005,287,365.6393,146,634.361وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

0.9% 5.7%28,700,00028,700,00027,058,488.6771,641,511.323وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

0.1% 17.0%4,034,0004,034,0003,348,842.362685,157.638المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330

 6.4%918,000918,000859,402.69158,597.309وزاره النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

81.3% 0.5%2,453,048,0002,453,048,0002,441,687,120.70611,360,879.294وزاره االكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والماء342

0.1% 7.6%2,048,0002,048,0001,891,851.726156,148.274االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدني510

 100.0%46,574,21224,755,78824,755,788.000-71,330,000االعتمــــــــاد التكميلـــي العــــــــــــــــــــــــــــــــــام600

 100% 2.4%3,077,000,0003,077,000,0003,001,915,307.85675,084,692.144جملـــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــاب الثانـــــــــي

تحليل االعتمـــادات والمصـروفات حسـب الوزارات واالدارات الحكومية

الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعديـــــلاعتماد الميزانية
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11.8% 0.0%9,748,0004,648,38514,396,38514,389,205.0527,179.948الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيرى110

0.3% 0.1%264,00061,150325,150324,948.600201.400ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة120

1.6% 2.0%1,058,000927,2001,985,2001,944,767.76540,432.235مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــة131

0.1% 2.8%74,00017,10091,10088,581.1502,518.850مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 132

0.1% 15.1%106,00012,000118,000100,132.02517,867.975المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــــــــــــيط و التنمية140

0.3% 15.5%340,00028,000368,000310,944.01557,055.985ديـــــــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

3.0% 0.0%3,254,000375,0193,629,0193,629,010.9508.050وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

2.2% 8.0%2,322,000587,9152,909,9152,675,811.070234,103.930وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

0.0% 64.5%95,00095,00033,679.50061,320.500وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـامـة للجمــــــــــارك173

0.1% 83.8%1,107,0001,107,000179,683.008927,316.992وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

0.0% 3.0%58,00058,00056,236.8501,763.150وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

21.5% 1.1%26,607,00026,607,00026,308,219.892298,780.108وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

0.2% 3.2%272,000272,000263,270.1958,729.805وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

5.6% 49.5%13,500,00013,500,0006,818,886.7556,681,113.245الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــى220

17.4% 45.7%39,197,00039,197,00021,291,057.71217,905,942.288وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

0.4% 16.4%199,000356,020555,020464,164.68690,855.314وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى240

25.5% 35.2%47,989,00047,989,00031,098,275.81216,890,724.188وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

0.7% 28.8%1,210,0001,210,000861,608.165348,391.835وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

3.1% 17.8%4,567,0004,567,0003,752,049.337814,950.663وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

1.0% 7.6%975,000280,9001,255,9001,160,730.98295,169.018وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون االســــــــالميـة281

0.1% 16.9%108,000108,00089,743.78518,256.215األمــــــــــــــانـــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــاف282

0.3% 74.6%1,579,0001,579,000400,295.1001,178,704.900وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

0.4% 37.3%744,000744,000466,682.005277,317.995وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

0.2% 10.1%114,00091,200205,200184,395.97720,804.023المجلــــس الوطنى للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330

0.1% 25.7%132,000132,00098,083.25033,916.750وزاره النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

3.7% 32.4%6,729,0006,729,0004,546,784.6082,182,215.392وزاره االكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والماء342

0.5% 45.7%1,106,0001,106,000600,255.552505,744.448االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدنى510
0.0% 100.0%7,384,8898,161,1118,161,111.000-15,546,000االعتمــــــــاد التكميلــــى العــــــــــــــــــــــــــــــــــام600

 100% 31.8%179,000,0000179,000,000122,137,503.79856,862,496.202جملـــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــاب الثالــــث

تحليل االعتمـــادات والمصـروفات حسـب الوزارات واالدارات الحكومية
الباب الثالث ـ وسائل النقل والمعدات والتجهيزات

الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعديـــــلاعتماد الميزانية
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3.3%15,200,00030,060,00045,260,00045,259,392.452607.548الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــــيرى110

0.1% 14.5%1,730,0001,730,0001,478,898.356251,101.644ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة120

0.1% 69.1%4,180,0004,180,0001,290,606.1312,889,393.869مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــة131

2,00017,00019,00019,000.0000.000ادارة الـــــــفتـــــــــوى والـــــــتشـــريـــــــــــــــــــــــع 132

 76.9%2,000,0002,000,000462,644.2601,537,355.740المجلس األعلى للتخطــــــــــــــــــــــــــيط و التنميــــــة140

 51.0%640,000640,000313,851.010326,148.990ديـــــــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــــة150

3.7% 35.0%33,245,00043,680,00076,925,00049,994,196.86726,930,803.133وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

13.3% 0.3%180,719,000180,719,000180,093,176.716625,823.284وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــــــــــامـة171

 16.6%200,000200,000166,773.80333,226.197وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـامـة للجمــــــــــــــارك173

 37.7%420,000420,000261,651.100158,348.900وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــــــة180

 65.2%1,000,0001,000,000348,066.715651,933.285وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

0.7% 28.7%13,090,00013,090,0009,330,666.4553,759,333.545وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

0.2% 73.6%9,350,00040,0009,390,0002,476,749.8176,913,250.183الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــى220

3.2% 14.5%51,000,00051,000,00043,585,500.4957,414,499.505وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

 91.2%4,890,0002,347,3307,237,330637,804.8036,599,525.197وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى240

2.0% 22.2%35,000,00035,000,00027,213,394.1037,786,605.897وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــــة250

0.4% 3.9%4,500,0001,220,0005,720,0005,497,670.018222,329.982وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــــل260

0.2% 56.1%7,200,0007,200,0003,159,197.8934,040,802.107وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

1.6% 0.2%21,624,00021,624,00021,575,000.00049,000.000وزارة األوقــــاف والشـــــــــــــئـون االســــــــالميــــة281

 0.1%67,00067,00066,960.10039.900األمـــــــــــــانة العــــــــــــامة لألوقـــــــــــــــــــــــــاف282

1.0% 53.0%29,119,00029,119,00013,697,841.67815,421,158.322وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

18.3% 35.5%385,000,000385,000,000248,386,830.869136,613,169.131وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامــــــــــــــــــــــــــة320

0.2% 29.3%3,890,0003,890,0002,748,901.5481,141,098.452المجلــس الوطنى للثقــــــافة والفنـــــــــــــــون واآلداب330

50.5% 2.0%699,250,000699,250,000685,346,348.15213,903,651.848وزاره االكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والماء342

1.1% 65.0%41,190,00041,190,00014,407,871.27226,782,128.728االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المـــــــــــــــــــدنى510

 100.0%77,431,33042,629,6700.00042,629,670.000-120,061,000االعتمــــــــاد التكميلــــى العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام600

 100% 18.4%1,664,500,00001,664,500,0001,357,818,994.613306,681,005.387جملـــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــاب الرابــــــــــــع

الوفــــــــورات

الباب الرابع : المشاريع االنشائية والصيانة واالستمالآات العامة
تحليل االعتمـــادات والمصـروفات حسـب الوزارات واالدارات الحكومية

المصـــــــــــروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعديـــــلاعتماد الميزانية
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النسبة الى نسبة الوفـر الىاالعتماداعتماد

اجمالي المصروفاتاالعتماد بعد التعديلالوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتبعــــــــــــدالتعــديــــــلالميزانيــــــــةالرقم

%%التعـــديــــــــل

0.5% 42.4%50,000,00050,000,00050,000,000.000مخصصـــــــــــــــــــــات رئيس الدولــــــــــــــــــــــــــة100

0.9% 6.6%80,482,00019,953,450100,435,450100,429,297.4706,152.530الديــــــــــــــــــــــــوان االميــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى110

0.0% 5.4%780,000780,000449,461.424330,538.576ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــــــــــــة120

0.7% 6.6%81,590,00081,590,00076,181,530.6665,408,469.334مجلس الوزراء  ـــ  االمانــــــــة العامـــــــــــــــــــــــة131

0.0% 5.4%271,000157,142428,142404,880.38123,261.619إدارة الفتــــــــــــــــــــــــــوى و التشـــــــــــــــــــــريع132

0.0% 91.5%1,389,0001,389,000117,411.2311,271,588.769المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــيط و التنميــــــــــــة140

2.0% 0.1%193,870,00026,219,642220,089,642219,883,195.379206,446.621ديـــــــــوان الخدمــــــــــــة المدنيــــــــــــــــــــــــــــــة150

0.2% 0.4%15,684,0003,095,12718,779,12718,708,946.00370,180.997وزارةالخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

0.1% 1.7%10,939,0002,437,16013,376,16013,153,498.141222,661.859وزارة الماليــــة   ـــ   االدارة العامـــــــــــــــــــــــــــة171

76.8% 0.0%8,223,819,00028,316,7578,252,135,7578,252,097,086.39338,670.607وزارة الماليــــة   ـــ   الحسابات العامــــــــــــــــــــــة172

0.0% 0.7%205,00071,295276,295274,348.0481,946.952وزارة الماليــــة   ـــ   اإلدارة العامة للجمـــــــــــــارك173

1.2% 0.0%130,702,0002,109,350132,811,350132,767,634.44243,715.558وزارة التجارة و الصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة180

0.8% 0.1%86,807,0003,603,52590,410,52590,347,225.48863,299.512وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

0.3% 18.7%36,060,00036,060,00029,321,170.6016,738,829.399وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

8.5% 2.0%930,451,000930,451,000912,131,751.22218,319,248.778وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

0.0% 0.4%2,840,000666,6813,506,6813,492,782.31113,898.689الحرس الوطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى220

0.1% 18.1%18,697,00018,697,00015,316,106.2973,380,893.703وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

0.5% 29.9%72,060,00010,503,08082,563,08057,914,575.63424,648,504.366وزارة التعليم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

3.2% 0.0%340,345,000340,345,000340,207,485.312137,514.688وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة250

1.3% 0.1%138,875,0001,333,890140,208,890140,028,459.438180,430.562وزارة الشئون االجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــــــــــــل260

0.2% 4.4%22,652,00022,652,00021,648,840.0791,003,159.921وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

0.1% 0.6%6,123,0001,084,9007,207,9007,167,364.20640,535.794وزارة األوقاف و الشــــــــئون االسالميــــــــــــــــــــــة281

0.0% 18.6%198,000613,430811,430660,259.144151,170.856األمانة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــامة لألوقــــــــــــــــاف282

0.0% 0.3%576,000163,101739,101737,034.6022,066.398وزاره المـــــــــــــواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

0.0% 0.4%325,000486,770811,770808,727.6413,042.359وزارة األشـــــــــــــغال العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة320

0.0% 4.6%946,000419,0001,365,0001,302,481.68462,518.316المجلــــــس الوطــــــني للثقافة والفنــــــــون واآلداب330

2.4% 19.4%315,281,000315,281,000254,256,094.81761,024,905.183وزاره النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

0.0% 60.3%3,060,0003,060,0001,213,455.7991,846,544.201وزاره االكــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والمـــــــــــــــــاء342

0.0% 8.7%401,0007,200408,200372,706.79135,493.209االدارة الـــــعامة للطيـــــــــــران الــــمدنـــــــــــــــــــي 510

70,072,000-70,072,000االعتمــــــــاد التكميلــــى العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام600

100.0% 1.2%10,835,500,00031,169,50010,866,669,50010,741,393,810.644125,275,689.356جملـــــــــــــة الباب الخامـــس

تابع جدول رقم ( 7 )

تحليل االعتمادات والمصروفات حسب الوزارات واالدارات الحكومية
الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية
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2008/20072007/2006

المرتبــــــــــــــــــــــــــــــــــات1
2,384,694,700421,661,0242,806,355,7242,793,176,401.72713,179,322.2732,231,262,423.6912,021,026,212.640النقديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة1
10,978,085247,855,215245,756,446.3472,098,768.653245,617,742.175204,866,703.791-258,833,300العينيــة والتأمينيـــــــــــــــــــــــــــــة2

410,682,939155,789,061155,789,061.000-566,472,000االعتماد التكميلى العــــــــــــــــــــــام 

3,210,000,00003,210,000,0003,038,932,848.074171,067,151.9262,476,880,165.8662,225,892,916.431جملــة البــاب األول
المستلزمات السلعية والخدمــــــات2

2,677,146,30016,246,7542,693,393,0542,665,158,877.30228,234,176.6981,500,768,654.7531,142,830,563.606المستلزمات السلعيـــــــــــــــــــــــــة1
328,523,70030,327,458358,851,158336,756,430.55422,094,727.446267,255,533.701229,668,072.511تكاليــــف الخدمــــــــــــــــــــــــــــات2

46,574,21224,755,78824,755,788.000-71,330,000االعتماد التكميلى العــــــــــــــــــــــام 

3,077,000,00003,077,000,0003,001,915,307.85675,084,692.1441,768,024,188.4541,372,498,636.117جملــة البــاب الثانــى
وسائل النقل والمعدات والتجهيزات3

24,238,0002,953,37927,191,37921,316,240.1075,875,138.89326,805,536.60915,900,350.466وسائــــــــل النقــــــــــــــــــــــــــــــل1
3,529,39714,057,7039,223,201.9894,834,501.0114,218,653.3264,186,852.291-17,587,100المعـــــــــــــــــــــــــــــــدات واآلالت2
121,628,9007,960,907129,589,80791,598,061.70237,991,745.29858,791,576.99056,994,733.968التجهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزات3

7,384,8898,161,1118,161,111.000-15,546,000االعتماد التكميلى العـــــــــــــــــــــام 

179,000,0000179,000,000122,137,503.79856,862,496.20289,815,766.92577,081,936.725جملــة البــاب الثالث
المشاريع االنشائية والصيانـــــــــة 4

واالستمالآـــات الــعــامــــــــــــــــة
1,035,074,00082,994,0301,118,068,030893,122,084.052224,945,945.948694,600,351.408423,974,458.250المشاريع االنشائيـــــــــــــــــــــــــة1
5,687,292324,477,708285,372,320.16139,105,387.839243,800,998.736204,302,921.181-330,165,000اعمال انشائية صغيرة وصيانـــــــة2
179,200,000124,592179,324,592179,324,590.4001.600267,926,232.470361,176,480.000االستمالآـــات الــعــامــــــــــــــــــة3

77,431,33042,629,67042,629,670.000-120,061,000االعتماد التكميلى العــــــــــــــــــــام 

1,664,500,00001,664,500,0001,357,818,994.613306,681,005.3871,206,327,582.614989,453,859.431جملــة البــاب الرابــــــع
المصروفـــات المختلفـــــــــــــــــــة

والمدفــوعـــــــات التحويليـــــــــــة5
9,343,1251,336,091,4751,286,054,927.18250,036,547.8181,282,859,501.7031,143,194,917.515-1,345,434,600المصروفــات المختلفـــــــــــــــــــــة1
8,848,373,900142,660,5658,991,034,4658,920,096,784.96770,937,680.0332,508,785,146.8984,302,010,867.981المدفوعات التحويلية الداخليـــــــــة2
32,075,940539,543,560535,242,098.4954,301,461.505365,326,118.101196,244,399.020-571,619,500المدفوعات التحويلية الخارجيـــــــة3

70,072,00000.000-70,072,000االعتماد التكميلى العــــــــــــــــــــام 

10,835,500,00031,169,50010,866,669,50010,741,393,810.644125,275,689.3564,156,970,766.7025,641,450,184.516جملــة البــاب الخامـــس

18,966,000,00031,169,50018,997,169,50018,262,198,464.985734,971,035.0159,698,018,470.56110,306,377,533.220الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ربط الميزانية مجموعة الباب

مصروفات الوزارات واالدارات الحكومية حسب االبواب والمجموعات

المصروفاتالربط بعد التعديل التعديــــل
مصروفات السنة المالية

الوفورات
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ح.خ 2009/2008تابع جدول رقم ( 8 )
 نسبة مصروفات البندنسبة الوفر الى

الى اجمالى مصروفات االعتماد بعد التعديلالوفــــوراتالمصروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعديــــــــــلاعتماد الميزانيــة
البـــــــــــــــاب %%

الباب األول - المرتبــــــــــــــــــــــات
 مجمـــوعة :  1ـ النقــــــــــــــــــــــدية

 0.1%991,60050,4601,042,0601,041,031.9571,028.043 بنـــد  01  رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن فى حكمهم

0.1% 3.5%37,9481,682,7321,624,650.70958,081.291-1,720,680 بنـــد  02  الوظائـــــــــــــــــــــــــــف القيـــــــــــــــــــــــــادية

16.9% 0.3%7,150,950514,607,270513,250,677.6001,356,592.400-521,758,220 بنـــد  03  الوظائـــــــــــــــــــــــف العـــــــــــــــــــــــــــــــامة  

 5.4%973,2001,010974,210922,034.67052,175.330 بنـــد  04  الوظائــــــــــــف الفنيــــــــــــــــة المســـــــــاعدة

0.1% 6.6%39,2824,487,7184,190,036.899297,681.101-4,527,000 بنـــد  05  الوظائــــــــــــــــــــــف المعـــــــــــــــــــــــــــــاونة

9.4% 0.5%281,302,2004,208,120285,510,320284,152,706.0261,357,613.974 بنـــد  06  العقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

5.4% 0.1%6,126,024165,168,776165,067,968.722100,807.278-171,294,800 بنـــد  07  وظائـــــــــــــــــــف خاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

54.2% 0.5%1,335,480,500319,631,4691,655,111,9691,647,319,662.7267,792,306.274 بنـــد  08  العــــــــــــــــــــالوات والبــــــــــــــــــــــــــــــدالت

0.3% 0.3%10,284,55310,284,55310,252,400.31532,152.685 بنـــد  09  االجـــازات الـــــدراســـــيــــــــة والــبعـــــــــثات

 0.6%1,170,7291,170,7291,163,718.4297,010.571 بنـــد  10 الـــــمنتــــــدبيــــــن والــــمعــــاريـــــــــــــــــــــــن

5.4% 1.3%66,646,50099,668,887166,315,387164,191,513.6742,123,873.326 بنـــد  11  المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكافـــآت

91.9% 0.5%2,384,694,700421,661,0242,806,355,7242,793,176,401.72713,179,322.273     جمـــــــــــــــــلة مجمـــــــــــــــــــوعة  (1 )           

مجمـــوعة :  2ـ العينيـــة والتـأمينيــة

1.0% 2.7%26,478,2004,666,63231,144,83230,299,754.155845,077.845بنـــد 01  مـــــــــالبس واغــــــــــــذية وتذاآـــــــــر ســــــــفر

0.2% 0.8%5,845,0001,246,0847,091,0847,036,902.59454,181.406بنـــد  02  عــــــــــــــــــــــالج طبـــــــى وتعليـــــــــــــــــــــــــم

6.8% 0.5%16,258,543207,228,757206,118,800.3201,109,956.680-223,487,300بنـــد 03  التـــــــــــأمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

0.1% 3.7%632,2582,390,5422,300,989.27889,552.722-3,022,800بنـــد 04 تـــــــــــــأمين صـــــحى لغـــــــــــــير الكــــــــويتيين

8.1% 0.8%10,978,085247,855,215245,756,446.3472,098,768.653-258,833,300     جمـــــــــــــــــلة مجمـــــــــــــــــــوعة  (2 )           

 100.0%410,682,939155,789,061155,789,061.000-566,472,000االعتمـــــــــــــــــــــــاد التكمــــــــــــيلى العـــــــــــــــــام

100% 5.3%3,210,000,00003,210,000,0003,038,932,848.074171,067,151.926         جمــــــــــــــــــــــــلة البــــــــــــــــاب االول

تحليل االعتمادات والمصروفات حسب المجموعات والبنود
   الباب االول ـ المرتبات 
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ح.خ 2009/2008تابع جدول رقم ( 8 )
 نسبة مصروفات البندنسبة الوفر الى

الى اجمالى مصروفاتاالعتماد بعد التعديـــــــلالوفـــــــــــــــــــــــــوراتالمصروفــــــــــــــــاتاالعتماد بعد التعديـــــــــــلالتعديــــــــــــــــــــــــــــلاعتماد الميزانيـــــــــــــــــــة

البـــــــــــــاب %%
الباب الثانى ـ المستلزمات السلعية والخدمات :

مجموعة ـ1ـ المستلزمـــــــات السلعيــــــــــــــــــة

 1.5% 18.9%50,765,8003,203,89353,969,69343,787,823.89810,181,869.102بند 1ـ  قطـــع غيار وعدد وادوات صغيــــــــــــــــــرة

 6.9% 7.6%210,651,10011,896,483222,547,583205,658,236.09516,889,346.905بند 2ـ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد وخامـــــــــات

 80.1%2,405,284,600118,9472,405,403,5472,405,264,145.537139,401.463بند 3ـ وقود وزيوت وقوى محــــــــــــــــــــــــــــرآة

 0.3% 8.8%10,378,300835,58611,213,88610,224,980.388988,905.612بند 4ـ ميـــــــــــــــــاه وآهربــــــــــــــــــــــــــــــاء

 13.4%66,500191,845258,345223,691.38434,653.616بند 5ـ مستلزمـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــرى

 88.8% 1.0%2,677,146,30016,246,7542,693,393,0542,665,158,877.30228,234,176.698جملـــــــــــــــــــــــــــــــة مجموعة (1)

 مجموعـــــــــــة 2ـ تكــــاليـف الخدمـــــــــات

 1.1% 11.6%35,313,6002,419,37937,732,97933,353,726.6324,379,252.368بند 1ـ نقـــــــــــــــــــــــــــــــــل ومواصــــــــــالت

 1.4% 6.4%45,471,090847,48146,318,57143,372,113.9062,946,457.094بند 2ـ ايجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

 1.8% 11.6%910,28559,865,77552,927,685.0196,938,089.981-60,776,060بند 3ـ صيــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 3.0% 2.9%91,233,9002,484,98493,718,88491,029,824.8232,689,059.177  بند 4ـ خدمـــات إعالميـــة واجتماعيــــــــــــــــــة

 0.5% 20.5%2,475,44720,470,35316,275,285.4544,195,067.546-22,945,800  بند 5ـ ابحاث ودراسـات واستشـــــــــــــــــــــارات

 1.2%21,930,00012,766,10934,696,10934,696,087.53121.469بند 6ـ مصروفات خاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 2.2% 1.4%50,853,25015,195,23766,048,48765,101,707.189946,779.811بند 7ـ خدمــــــــــــــات أخــــــــــــــــــــــــــــــــرى

بند 8- عجـــوزات الصــــناديق والعــــهد النقديـــــة

 11.2% 6.2%328,523,70030,327,458358,851,158336,756,430.55422,094,727.446جملــــــــــــــــــــــــــــــــة مجموعة (2)

 100.0%46,574,21224,755,78824,755,788.000-71,330,000االعتمـــــــــــــــاد التكميلــــــــــــــى العــــــــــام 

 100% 2.4%3,077,000,0003,077,000,0003,001,915,307.85675,084,692.144جملـــــــــــــــــــة البـــــــــاب الثانـــــــــــــــى

تحليل االعتمـــــادات والمصــــروفات حسب المجموعات والبنـــــود 
الباب الثاني : المســتلزمات السلعية والخـــدمات

( 31 )



ح.خ 2009/2008تابع جدول رقم ( 8 )
 نسبة مصروفات البندنسبة الوفر الى

الى اجمالى مصروفاتاالعتماد بعد التعديـــــــلالوفـــــــــــــــــــــــــوراتالمصروفــــــــــــــــاتاالعتماد بعد التعديـــــــــلالتعديــــــــــــــــــــــــــــلاعتماد الميزانيـــــــــــــــــة

البـــــــــــــاب %%

 الباب الثالث ــ وسائل النقل والمعدات والتجهيزات

مجمــــــــــوعة 1ــ وسائل النقل

 4.9% 49.7%990,15011,809,8505,935,601.7705,874,248.230-12,800,000بنــد  1ــ بريـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 6.0% 0.0%889,4007,378,6007,377,710.000890.000-8,268,000بنــد   2ـ بحريـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 6.6% 0.0%3,170,0004,832,9298,002,9298,002,928.3370.663بنــد  3ــ جويـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 17.5% 21.6%24,238,0002,953,37927,191,37921,316,240.1075,875,138.893جملــــــــــــة مجموعة (1)

مجمــــــوعة 2 ــ المعدات واالالت

 6.9% 30.0%3,494,91012,021,8408,414,648.6663,607,191.334-15,516,750بنـد 1ــ معـدات

 0.7% 60.3%34,4872,035,863808,553.3231,227,309.677-2,070,350بند 2 ــ آالت

 7.6% 34.4%3,529,39714,057,7039,223,201.9894,834,501.011-17,587,100جملــــــــــــــــة مجموعة (2)

مجمـــــــوعة 3ــ التجهيزات

 61.2% 24.2%94,533,5004,102,83898,636,33874,756,926.05323,879,411.947بند 1ــ أجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزه

 13.8% 45.6%27,057,4003,858,06930,915,46916,831,435.64914,084,033.351بند 2ــ أثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث

 0.0% 74.5%38,00038,0009,700.00028,300.000بند 3ــ بيوت جاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزه

 75.0% 29.3%121,628,9007,960,907129,589,80791,598,061.70237,991,745.298جملــــــــــــــــة مجموعة (3)

 100.0%7,384,8898,161,1118,161,111.000-15,546,000االعتمـــــاد التكميـــــــــــلى العــــــــــــــام

 100% 31.8%179,000,0000.000179,000,000122,137,503.79856,862,496.202جملـــــــــــة البــــــــــاب الثالـــــــــــــــــــــث

تحليل االعتمـــــادات والمصــــروفات حسب المجموعـات والـبنـود 
الباب الثالث: وسائل النقل والمعدات والتجهيزات 

( 32 )



ح.خ 2009/2008تابع جدول رقم ( 8 )
 نسبة مصروفات االعتمادنسبة الوفر الى

الى اجمالى مصروفاتاالعتماد بعد التعديـــــــلالوفـــــــــــــــــــــــــوراتالمصروفــــــــــــــــاتاالعتماد بعد التعديـــــــــــلالتعديــــــــــــــــــــــــــــلاعتماد الميزانيـــــــــــــــــــة

البـــــــــــــاب %%

الباب الرابع ـــ المشاريــــع االنشائيـــــــــــــــــــة
والصيانـــة واالستمالآـــات العامـــــــــــــــــــــــة

مجموعة 1 ــ المشاريــــع االنشائيــــــــــــــــــــة

3.4%42.4%31,290,00047,992,53079,282,53045,684,885.56033,597,644.440بند 1 . مشاريع تتم خالل السنة الماليـــــــــــــة

62.4%18.4%1,003,784,00035,001,5001,038,785,500847,437,198.492191,348,301.508بند 2 . مشاريع يمتد تنفيذها الى عدة سنـــوات

65.8%20.1%1,035,074,00082,994,0301,118,068,030893,122,084.052224,945,945.948 جملـــــــة مجموعــــــــــــــــــــــــــــــــة  ( 1 )

مجموعة 2 ــ أعمال انشائية صغيرة وصيانـــة

المنشآت والمرافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

3.4%24.5%1,438,86561,372,13546,350,206.08415,021,928.916-62,811,000بند 1 . األعمال االنشائيـــــــة الصغيــــــــــــرة

17.6%9.2%4,248,427263,105,573239,022,114.07724,083,458.923-267,354,000بند 2 . ترميم وصيانة المنشآت والمرافــــــــق

21.0%12.1%5,687,292324,477,708285,372,320.16139,105,387.839-330,165,000 جملـــــــة مجموعـــــــــــــــــــــــــــــــة  ( 2 )

مجموعة 3 ــ اإلستمالآات العامـــــــــــــــــــــــــة

124,592124,592124,590.4001.600بند 1 . استمــــــــــــــــــــــــــالك اراضــــــــــــي 

13.2%179,200,000179,200,000179,200,000.000بند 2 . عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

13.2%179,200,000124,592179,324,592179,324,590.4001.600 جملـــــــة مجموعـــــــــــــــــــــــــــــــة  ( 3 )

100.0%77,431,33042,629,67042,629,670.000-120,061,000األعتمـــــاد التكميلـــــــى العـــــــــــــــــــــــــــام

 100%18.4%1,664,500,00001,664,500,0001,357,818,994.613306,681,005.387جملـــة الــبــاب الرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

تحليل االعتمـــــادات والمصــــروفات حسب المجموعات و البنود
 الباب الرابع ــ المشاريع االنشائية والصيانة واالستمالآات العامة

( 33 )



ح.خ 2009/2008تابع جدول رقم ( 8 )

 نسبة مصروفات البندنسبة الوفر الى

الى اجمالى مصروفاتاالعتماد بعد التعديلالوفــــوراتالمصروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعديــــــــــلاعتماد الميزانيــة

البـــــــــــــــاب %%
الباب الخامـــس ــ المصروفات المختلفـــــــــــــــــــــــــــة 

والمدفوعات التحويليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

مجموعة 1 ــ المصروفات المختلفة :

 0.5%50,000,00050,000,00050,000,000.000بند 1 . مخصصات رئيس الدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 8.5% 2.0%930,095,500930,095,500911,844,304.22018,251,195.780بند 2 . وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

 0.3%35,896,58537,403,41537,403,414.6670.333-73,300,000بند 3 . الصرف من قوانين التسليـــــــــــــــــــــــــــــــــح 

        والتعزيـــــــــزات العسكريـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 0.2% 5.3%8,536,00018,582,53027,118,53025,685,923.1911,432,606.809بند 4 . مؤتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

 21.8%170,000170,000132,918.56037,081.440بند 5 . الدورات الرياضيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 0.5% 2.8%3,065,31154,877,23953,331,934.8811,545,304.119-57,942,550بند 6 . مهمـات رسمية فى الخــــــــــــــــــــــــــــــــــارج

 89.0%40,00040,0004,416.14535,583.855بند 7 . قنصليــات فخريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية

 0.5% 31.3%1,058,24082,018,76056,315,793.65425,702,966.346-83,077,000بند 8 . بعثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

 1.1%797,000245,0001,042,0001,030,945.97311,054.027بند 9 . الحمــــــالت الدينيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 0.1% 20.7%9,667,3502,032,22111,699,5719,272,586.9072,426,984.093بند 10 . تدريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

 0.2% 0.9%392,65617,414,54417,256,636.644157,907.356-17,807,200بند 11 . اسكـــــــان الموظفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 0.2%18,700,0005,383,02424,083,02424,072,265.00210,758.998بند 12 . تنفيـــــــــــــذ أحكـــــــــــــام قضـــــائيـــــــــــــــة

 0.8% 0.1%86,802,0003,581,30590,383,30590,320,127.23363,177.767بند 13 . الشئـــــــــــــــــون القضائيــــــــــــــــــــــــــــــــة

 0.1% 3.7%8,500,0001,245,5879,745,5879,383,660.105361,926.895بند 14 . مكــــــــــــــــــــــــاتب و لجــــــــــــــــــــــــــــــان

 12.0% 3.7%9,343,1251,336,091,4751,286,054,927.18250,036,547.818-1,345,434,600جملـــــة مجمــوعــــــــــــــــــة ( 1 )

مجموعة 2 ــ المدفوعات التحويلية الداخلية :

 2.6% 0.7%280,811,8933,595,498284,407,391282,435,777.6411,971,613.359بند 1 . تحويــالت لألفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد

 0.2% 3.3%12,44121,147,95920,458,825.129689,133.871-21,160,400بند 2 . دعم المؤسسات األهليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 3.6% 13.7%131,430442,145,570381,387,898.62860,757,671.372-442,277,000بند 3 . اعـــانــــــات عـــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 69.5%75,862,1147,460,953,4937,460,911,369.39242,123.608-7,536,815,607بند 4 . تحويـــالت لهيئات ومؤسسات عامــــــــــــــــــة

 5.4% 1.3%398,846,000189,301,410588,147,410580,789,802.4287,357,607.572بند 5 . تعويـــض األنشطة الخاصــة والشرآــــــــــــــات

 1.8% 0.1%168,463,00025,769,642194,232,642194,113,111.749119,530.251بند 6 . دعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي

 83.0% 0.8%8,848,373,900142,660,5658,991,034,4658,920,096,784.96770,937,680.033جملـــــة مجمــوعــــــــــــــــــة ( 2 )

مجموعة 3 ــ المدفوعات التحويلية الخارجية :

 3.2% 0.8%351,155,000339,144351,494,144348,733,895.3022,760,248.698بند 1 . الخدمـــات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 0.2% 7.1%20,464,5001,215,33121,679,83120,138,618.5581,541,212.442بند 2 . اشتراآــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

 1.5%33,630,415166,369,585166,369,584.6350.365-200,000,000بند 3 . األعانـــات الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 5.0% 0.8%32,075,940539,543,560535,242,098.4954,301,461.505-571,619,500جملـــــة مجمــوعــــــــــــــــــة ( 3 )

70,072,000-70,072,000األعتمــــاد التكميلـــى العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

 100.0% 1.2%10,835,500,00031,169,50010,866,669,50010,741,393,810.644125,275,689.356جملـــــة الــبــاب الخامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

تحليل االعتمادات والمصروفات حسب المجموعات والبنود 
الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية
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( 9 ) ح.خ 2009/2008جــدول رقــم
النسبة الى اجمالىنسبة الوفر وظيفة
المصروفات %لإلعتماد بعد التعديلفرعية

الخدمــــــات العامـــــة1
 5.3% 7.9%902,476,500138,803,4841,041,279,984959,067,453.03182,212,530.969الخدمات التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــــة1
 0.8% 1.3%3,620,188141,567,812139,658,435.7381,909,376.262-145,188,000الخدمات الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 4.8% 3.2%787,715,000124,494,961912,209,961882,666,041.30229,543,919.698األمــن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــة3
 0.9% 0.0%33,629,511166,370,489166,370,487.7801.220-200,000,000اإللتزامات الخارجيــــــــــــــــــــــــــــة4

 11.8% 5.0%2,035,379,500226,048,7462,261,428,2462,147,762,417.851113,665,828.149جملة الوظيفـــة
 6.5% 2.7%9,869,8221,226,903,1781,194,350,322.28232,552,855.718-1,236,773,000الدفـــــــــــــــــــــــــاع2
الخدمـــات األجتماعية3

 8.1% 6.7%1,576,083,00015,992,6561,592,075,6561,485,719,732.250106,355,923.750الخدمات التعليميـــــــــــــــــــــــــــــة1
 5.6% 3.0%977,015,25082,369,2861,059,384,5361,028,013,668.14331,370,867.857الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــة2
 38.5% 0.2%6,949,974,39388,642,8907,038,617,2837,027,214,966.81111,402,316.189تكافل اجتماعى والشئون االجتماعية3

 52.2% 1.5%9,503,072,643187,004,8329,690,077,4759,540,948,367.204149,129,107.796جملة الوظيفـــة
 خدمات المجتمـــــــع4

 0.9% 6.1%171,505,0007,937,248179,442,248168,429,056.71411,013,191.286الخمات االعالميـــــــــــــــــــــــــــــــة1
 0.6% 0.5%102,385,00016,609,300118,994,300118,344,733.117649,566.883الخدمات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 1.1% 0.0%8,555,417201,796,690201,796,689.9420.058-210,352,107اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكان3
 1.7% 14.1%51,474,582363,482,268312,176,346.19851,305,921.802-414,956,850المرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق4

 4.4% 7.3%35,483,451863,715,506800,746,825.97162,968,680.029-899,198,957جملة الوظيفـــة
الخدمات األقتصاديـــــــــة5

 1.4% 19.0%322,448,000128,600322,576,600261,445,936.14861,130,663.852التعدين والنشاطات اإلستخراجية1
 0.3% 47.8%86,685,8506,438,20093,124,05048,622,168.87944,501,881.121النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2
 0.0% 15.6%120,713,00015,997,901136,710,901115,432,334.92521,278,566.075المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت3
 0.0% 0.9%3,270,587,00054,669,7103,325,256,7103,295,847,485.40429,409,224.596الكــــهــــــــــــربــاء و الـــــمـــــــاء 4
 0.2% 9.1%25,062,00010,068,79535,130,79531,926,332.5293,204,462.471الخدمات التجارية والصناعيــــــــــة5
 0.5% 0.0%8,011,61784,660,38384,660,382.5120.488-92,672,000الزراعة والثروة السمكيـــــــــــــــــة6

 21.0% 4.0%3,918,167,85079,291,5893,997,459,4393,837,934,640.397159,524,798.603جملة الوظيفـــة
أخرى غير مصنفــــــــــــــــــــــــــــــة6

 3.1% 27.9%415,946,986778,261,064561,131,300.880217,129,763.120-1,194,208,050فرعيـــــــــــــة غيــــــــــــــــر مصنفة1
 1.0% 0.0%179,200,000124,592179,324,592179,324,590.4001.600اإلستمالآات العامــــــــــــــــــــــــــــــة2

 4.1% 22.7%415,822,394957,585,656740,455,891.280217,129,764.720-1,373,408,050جملة الوظيفـــة
 100.0% 3.9%18,966,000,00031,169,50018,997,169,50018,262,198,464.985734,971,035.015الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

وظيفة

المصروفـــــــــــات ( علـــــى مســــــتوى الوظائـــــــف )

المصروفات التعديـــــــــل الوفوراتالربط بعــد التعديل ربط الميزانيــة

( 35 )



ح.خ 2009/2008تابع جــدول رقــم ( 9 )
النسبة الى اجمالىنسبة الوفروظيفة
المصروفات %لإلعتماد بعد التعديل%فرعية

الخدمــــــات العامـــــة1
 4.7%13,178.093-129,700,00013,896,583143,596,583143,609,761.093الخدمات التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــــة1
 2.7% 0.3%71,385,00010,198,07381,583,07381,348,813.727234,259.273الخدمات الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 21.5%553,125,000101,058,636654,183,636653,862,561.797321,074.203األمــن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــة3

 28.9% 0.1%754,210,000125,153,292879,363,292878,821,136.617542,155.383جملة الوظيفـــة
 7.0% 0.2%194,040,00019,767,690213,807,690213,423,249.150384,440.850الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــاع2
الخدمـــات األجتماعيــــــــــة3

 27.6% 0.7%797,652,00047,906,410845,558,410839,525,439.2216,032,970.779الخدمات التعليميـــــــــــــــــــــــــــــة1
 13.8% 0.7%352,000,00071,646,000423,646,000420,707,818.4242,938,181.576الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــة2
 4.0% 0.8%102,880,00020,365,000123,245,000122,287,837.110957,162.890تكافل اجتماعى والشئون االجتماعية3

 45.5% 0.7%1,252,532,000139,917,4101,392,449,4101,382,521,094.7559,928,315.245جملة الوظيفـــة
 خدمــــــــــات المجتمـــــــــع4

 2.7% 0.1%71,308,00010,697,41282,005,41281,892,832.777112,579.223الخمات االعالميـــــــــــــــــــــــــــــــة1
 2.5%62,820,00013,186,12076,006,12075,991,585.59714,534.403الخدمات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 0.6% 0.4%15,544,2502,434,77017,979,02017,900,220.15678,799.844المرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق4

 5.8% 0.1%149,672,25026,318,302175,990,552175,784,638.530205,913.470جملة الوظيفـــة
الخدمات األقتصاديــــــــــــة5

 0.2% 0.2%6,117,000128,6006,245,6006,232,355.39013,244.610التعدين والنشاطات اإلستخراجيــة1
 1.0% 0.1%24,852,0006,431,70031,283,70031,256,329.67827,370.322النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2
 3.1% 1.5%80,905,00015,834,80096,739,80095,297,023.0061,442,776.994المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت3
 5.4% 0.1%108,500,00054,669,710163,169,710163,053,776.139115,933.861الكهـــــــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــاء 4
 0.9% 3.2%19,700,0007,828,01527,528,01526,656,258.236871,756.764الخدمات التجارية والصناعيــــــة5

 10.6% 0.8%240,074,00084,892,825324,966,825322,495,742.4492,471,082.551جملة الوظيفـــة
أخرى غير مصنفــــــــــــــــة6

 2.2% 70.5%396,049,519223,422,23165,886,986.573157,535,244.427-619,471,750فرعيـــــــــــــة غيــــــــــــــــر مصنفة1
 2.2% 70.5%396,049,519223,422,23165,886,986.573157,535,244.427-619,471,750جملة الوظيفـــة

 100% 5.3%3,210,000,0003,210,000,0003,038,932,848.074171,067,151.926الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

اعتماد بعــد التعديل 

المصروفـــــــــــات علـــــى مســــــتوى الوظائـــــــف 

المصروفات

الباب األول ـ المرتبــــــــــــــــــــات

الــوفــوراتالتعديـــــــــلاعتماد الميزانيــةوظيفة

( 36 )



ح.خ 2009/2008تابع جــدول رقــم ( 9 )
النسبة الى اجمالىنسبة الصرفوظيفة
المصروفات %لإلعتماد بعد التعديلفرعية

الخدمـــــــــــات العامــــــــــــة1
 3.9% 98.1%114,000,0004,575,950118,575,950116,374,455.4402,201,494.560الخدمات التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــــة1
 0.4% 95.7%10,665,000740,00011,405,00010,908,964.684496,035.316الخدمات الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 2.2% 99.7%45,678,00019,239,80064,917,80064,700,542.727217,257.273األمــن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــة3

 6.4% 98.5%170,343,00024,555,750194,898,750191,983,962.8512,914,787.149جملة الوظيفـــة
 0.6% 98.7%13,020,0005,552,39218,572,39218,340,218.165232,173.835الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع2
الخدمـــــــات األجتماعيـــــــة3

 1.6% 63.7%74,194,000890,12075,084,12047,828,970.43927,255,149.561الخدمات التعليميـــــــــــــــــــــــــــــة1
 6.7% 99.7%186,906,00013,856,000200,762,000200,092,957.320669,042.680الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــة2
 0.4% 99.3%12,123,000262,65012,385,65012,296,832.82388,817.177تكافل اجتماعى والشئون االجتماعية3

 8.7% 90.3%273,223,00015,008,770288,231,770260,218,760.58228,013,009.418جملة الوظيفـــة
 خدمــــــات المجتـمـــــــــــــع4

 1.4% 96.5%42,916,00042,916,00041,414,780.9151,501,219.085الخمات االعالميـــــــــــــــــــــــــــــــة1
 0.4% 99.3%9,887,0001,457,30011,344,30011,264,957.22079,342.780الخدمات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 90.1%128,950128,950116,147.25012,802.750المرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق4

 1.8% 97.1%52,931,9501,457,30054,389,25052,795,885.3851,593,364.615جملة الوظيفـــة
الخدمــــــات األقتصاديـــــــــــة5

 93.6%918,000918,000859,402.69158,597.309التعدين والنشاطات اإلستخراجيــــــــة 1
 0.1% 92.7%2,136,8502,136,8501,980,701.086156,148.914النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2
 0.2% 62.7%8,434,0008,434,0005,287,365.6393,146,634.361المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت3
 81.3% 99.5%2,453,048,0002,453,048,0002,441,687,120.70611,360,879.294الكــــــــهـــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــاء4
 0.1% 61.6%3,133,0003,133,0001,929,671.0981,203,328.902الخدمات التجارية والصناعيــــــــــة5

 81.7% 99.4%2,467,669,8502,467,669,8502,451,744,261.22015,925,588.780جملة الوظيفـــة
أخرى غير مصنفــــــــــــــــــــــــــــــة6

 0.9% 50.4%46,574,21253,237,98826,832,219.65326,405,768.347-99,812,200فرعيـــــــــــــة غيــــــــــــــــر مصنفة1
 0.9% 50.4%46,574,21253,237,98826,832,219.65326,405,768.347-99,812,200جملة الوظيفـــة

 100.0% 97.6%3,077,000,0003,077,000,0003,001,915,307.85675,084,692.144الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

المصروفات اعتماد بعــد التعديل التعديـــــــــل

المصروفـــــــــــات علـــــى مســــــتوى الوظائـــــــف 
الباب الثاني ـ المستلزمات السلعية والخدمات

الوفورات اعتماد الميزانيــةوظيفة
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ح.خ 2009/2008تابع جــدول رقــم ( 9 )
النسبة الى اجمالىنسبة الوفروظيفة
المصروفات %لإلعتماد بعد التعديلفرعية

الخدمــــــات العامـــــة1
 17.0% 0.6%14,844,0006,068,85420,912,85420,788,073.557124,780.443الخدمات التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــــة1
 2.2% 9.8%2,417,000587,9153,004,9152,709,490.570295,424.430الخدمات الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 21.6% 1.1%26,665,00026,665,00026,364,456.742300,543.258األمــن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــة3

 40.8% 1.4%43,926,0006,656,76950,582,76949,862,020.869720,748.131جملة الوظيفـــة
 5.8% 48.6%13,772,00013,772,0007,082,156.9506,689,843.050الدفـــــــــــــــــــــــــاع2
الخدمـــات األجتماعية3

 17.8% 45.3%39,396,000356,02039,752,02021,755,222.39817,996,797.602الخدمات التعليميـــــــــــــــــــــــــــــة1
 25.5% 35.2%48,008,25048,008,25031,098,275.81216,909,974.188الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــة2
 0.7% 28.8%1,210,0001,210,000861,608.165348,391.835تكافل اجتماعى والشئون االجتماعية3

 44.0% 39.6%88,614,250356,02088,970,27053,715,106.37535,255,163.625جملة الوظيفـــة
 خدمات المجتمـــــــع4

 3.2% 17.5%4,681,00091,2004,772,2003,936,445.314835,754.686الخمات االعالميـــــــــــــــــــــــــــــــة1
 1.0% 8.3%1,083,000280,9001,363,9001,250,474.767113,425.233الخدمات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 0.0% 7.4%4,6504,6504,305.000345.000المرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق4

 4.3% 15.5%5,768,650372,1006,140,7505,191,225.081949,524.919جملة الوظيفـــة
الخدمات األقتصاديـــــــــة5

 0.1% 25.7%132,000132,00098,083.25033,916.750التعدين والنشاطات اإلستخراجية 1
 0.5% 45.3%7001,105,300604,560.052500,739.948-1,106,000النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2
 0.3% 74.6%1,579,0001,579,000400,295.1001,178,704.900المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت3
 3.7% 32.4%6,729,0006,729,0004,546,784.6082,182,215.392الكهربــــــــــــــــــاء والمــــــــــــــاء 4
 0.1% 83.8%1,107,0001,107,000179,683.008927,316.992الخدمات التجارية والصناعيــــــــــة5

 4.8% 45.3%70010,652,3005,829,406.0184,822,893.982-10,653,000جملة الوظيفـــة
أخرى غير مصنفــــــــــــــــــــــــــــــة6

 0.4% 94.8%7,384,1898,881,911457,588.5058,424,322.495-16,266,100فرعيـــــــــــــة غيــــــــــــــــر مصنفة1
 0.4% 94.8%7,384,1898,881,911457,588.5058,424,322.495-16,266,100جملة الوظيفـــة

%100.0 31.8%179,000,0000179,000,000122,137,503.79856,862,496.202الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

المصروفـــــــــــات علـــــى مســــــتوى الوظائـــــــف 
الباب الثالث ـ وسائل النقل والمعدات والتجهيزات

الوفورات المصروفات اعتماد بعــد التعديل التعديـــــــــلاعتماد الميزانيــةوظيفة
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ح.خ 2009/2008تابع جــدول رقــم ( 9 )
النسبة الى اجمالىنسبة الوفروظيفة
المصروفات %لإلعتماد بعد التعديلفرعية

الخدمــــــات العامـــــة1
 11.6% 32.1%136,942,00094,170,000231,112,000157,034,340.85374,077,659.147الخدمات التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــــة1
 0.1% 41.3%124,5921,594,408935,360.119659,047.881-1,719,000الخدمات الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 1.3% 54.8%39,380,000593,00039,973,00018,070,083.94721,902,916.053األمــن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــة3
االلـــتزامــــــــــات الـــــــــخارجيــــــــة 4

 13.0% 35.4%178,041,00094,638,408272,679,408176,039,784.91996,639,623.081جملة الوظيفـــة
 0.2% 73.6%9,350,00040,0009,390,0002,476,749.8176,913,250.183الدفـــــــــــــــــــــــــاع2
الخدمـــات األجتماعية3

 3.4% 36.9%4,339,42073,270,58046,228,973.64827,041,606.352-77,610,000الخدمات التعليميـــــــــــــــــــــــــــــة1
 2.1% 27.4%38,040,0001,000,00039,040,00028,323,846.06510,716,153.935الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــة2
 1.1% 36.4%20,350,0002,440,35022,790,35014,496,365.4808,293,984.520تكافل اجتماعى والشئون االجتماعية3

 6.6% 34.1%899,070135,100,93089,049,185.19346,051,744.807-136,000,000جملة الوظيفـــة
 خدمات المجتمـــــــع4

 0.6% 47.7%14,480,0001,252,00015,732,0008,234,040.4827,497,959.518الخمات االعالميـــــــــــــــــــــــــــــــة1
 1.6% 1.1%13,35022,260,65022,010,092.183250,557.817-22,274,000الخدمات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 12.2% 23.6%17,711,250217,303,750166,089,777.50551,213,972.495-235,015,000المرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق4

 14.5% 23.1%16,472,600255,296,400196,333,910.17058,962,489.830-271,769,000جملة الوظيفـــة
الخدمات األقتصاديـــــــــة5

 1.1% 65.0%41,190,00041,190,00014,407,871.27226,782,128.728النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2
 1.0% 53.1%29,219,00029,219,00013,710,616.57815,508,383.422المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت3
 50.5% 2.0%699,250,000699,250,000685,346,348.15213,903,651.848الكــــــــــــــــهرباءوالمــــــــــــــــــاء4
 37.7%420,000420,000261,651.100158,348.900خــــدمات تجـــــارية وصنـــــــــــاعية 5

 52.6% 7.3%770,079,0000770,079,000713,726,487.10256,352,512.898جملة الوظيفـــة

أخرى غير مصنفــــــــــــــــــــــــــــــة6
 0.1% 98.0%77,431,33042,629,670868,287.01241,761,382.988-120,061,000فرعيـــــــــــــة غيــــــــــــــــر مصنفة1
 13.2%179,200,000124,592179,324,592179,324,590.4001.600االستمالآــــــــــــات العامــــــــــــــة2

 13.3% 18.8%77,306,738.00221,954,262180,192,877.41241,761,384.588-299,261,000جملة الوظيفـــة
%100 18.4%1,664,500,00001,664,500,0001,357,818,994.613306,681,005.387الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الـــوفوراتالمصروفات

الباب الرابع : المشاريع االنشائية والصيانة واالستمالآات العامة
المصروفـــــــــــات علـــــى مســــــتوى الوظائـــــــف 

اعتماد بعــد التعديل التعديـــــــــلاعتماد الميزانيــةوظيفة
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ح.خ 2009/2008تابع جــدول رقــم ( 9 )
النسبة الى اجمالىنسبة الوفروظيفة
المصروفات %لإلعتماد بعد التعديلفرعية

الخدمــــــات العامـــــة1
 4.9% 1.1%506,990,50020,092,097527,082,597521,260,822.0885,821,774.912الخدمات التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــــة1
 0.4% 0.5%15,021,58443,980,41643,755,806.638224,609.362-59,002,000الخدمات الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 1.1% 5.4%122,867,0003,603,525126,470,525119,668,396.0896,802,128.911األمــن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــة3
 1.5%33,629,511166,370,489166,370,487.7801.220-200,000,000اإللتزامات الخارجيــــــــــــــــــــــــــــة4

 7.9% 1.5%24,955,473863,904,027851,055,512.59512,848,514.405-888,859,500جملة الوظيفـــة
 8.9% 1.9%35,229,904971,361,096953,027,948.20018,333,147.800-1,006,591,000الدفـــــــــــــــــــــــــاع2
الخدمـــات األجتماعية3

 4.9% 5.0%28,820,474558,410,526530,381,126.54428,029,399.456-587,231,000الخدمات التعليميـــــــــــــــــــــــــــــة1
 3.2%4,132,714347,928,286347,790,770.522137,515.478-352,061,000الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــة2
 64.0%6,813,411,39365,574,8906,878,986,2836,877,272,323.2331,713,959.767تكافل اجتماعى والشئون االجتماعية3

 72.2% 0.4%7,752,703,39332,621,7027,785,325,0957,755,444,220.29929,880,874.701جملة الوظيفـــة
خدمات المجتمـــــــع4

 0.3% 3.1%4,103,36434,016,63632,950,957.2261,065,678.774-38,120,000الخدمات االعالميـــــــــــــــــــــــــــــــة1
 0.1% 2.4%6,321,0001,698,3308,019,3307,827,623.350191,706.650الخدمات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 1.9%8,555,417201,796,690201,796,689.9420.058-210,352,107اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكان3
 1.2%36,198,102128,065,898128,065,896.2871.713-164,264,000المرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق4

 3.5% 0.3%47,158,553371,898,554370,641,166.8051,257,387.195-419,057,107جملة الوظيفـــة
الخدمات األقتصاديـــــــــة5

 2.4% 19.4%315,281,000315,281,000254,256,094.81761,024,905.183التعدين والنشاطات اإلستخراجية 1
 97.9%17,401,0007,20017,408,200372,706.79117,035,493.209النـــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2
 0.3%576,000163,101739,101737,034.6022,066.398المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت3
 60.3%3,060,0003,060,0001,213,455.7991,846,544.201الكهـــــــــــــــرباء و المــــــــــــــــــاء 4
 1.5%702,0002,240,7802,942,7802,899,069.08743,710.913الخدمات التجارية والصناعيــــــــــة5
 0.8%8,011,61784,660,38384,660,382.5120.488-92,672,000الزراعة والثروة السمكيـــــــــــــــــة6

 3.2% 18.9%5,600,536424,091,464344,138,743.60879,952,720.392-429,692,000جملة الوظيفـــة
أخرى غير مصنفــــــــــــــــــــــــــــــة6

 4.3% 3.8%-16,996,955.137-338,597,000111,492,264450,089,264467,086,219.137فرعيـــــــــــــة غيــــــــــــــــر مصنفة1

 4.3% 3.8%-16,996,955.137-338,597,000111,492,264450,089,264467,086,219.137جملة الوظيفـــة

 100.0% 1.2%10,835,500,00031,169,50010,866,669,50010,741,393,810.644125,275,689.356الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

المصروفـــــــــــات علـــــى مســــــتوى الوظائـــــــف 
الباب الخامس : المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 

الوفوراتالمصروفاتاالعتماد بعــد التعديل التعديـــــــــلاعتماد الميزانيــةوظيفة
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ح.خ 2009/2008 جدول رقم (10)
جمــــــلة المصــروفات المصـــــــــــــــــــروفاتالمصـــــــــــــــــــروفات
الفعليــــــــــــــــــــــــــةالقيــــــــــــــــديــــــــــةالنقــــــــــــــــــديـــــة

50,000,000.00050,000,000.000مخصصــــــــــــــــــــــــــــات رئيــــــس الـــــــــدولة100
238,232,298.99311,932,022.392250,164,321.385الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيرى110
21,478,524.343243,420.97521,721,945.318ديــــــــــــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــــــــة120
84,156,341.21036,322,588.727120,478,929.937مجـــلس الوزراء ــ األمانة العامـــــــــــــــــــــــــــة131
12,037,606.643564,149.73212,601,756.375مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 132
7,500,563.6461,989,071.7239,489,635.369المجلـــــــــــــــــــــــــــــــس األعلى للتخطيط والتنمية140
234,148,971.6794,758,315.005238,907,286.684ديــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة150
136,727,917.5055,236,689.916141,964,607.421وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
80,718,177.365164,424,969.151245,143,146.516وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171
7,871,272,671.518380,824,414.8758,252,097,086.393وزارة الماليـــــــــة - الحسابات العــــــــــــــــــــــامـة172
42,069,557.0501,442,362.12343,511,919.173وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـامـة للجمــــــــــارك173
144,987,043.30716,807,854.577161,794,897.884وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180
95,243,314.4384,639,300.25699,882,614.694وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
730,681,401.45243,710,674.379774,392,075.831وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
911,570,501.08239,170,344.615950,740,845.697وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
203,424,531.0282,781,530.890206,206,061.918الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــى220
887,919,427.39063,453,743.907951,373,171.297وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
70,448,691.3314,741,756.65975,190,447.990وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى240
892,857,507.954126,462,423.0171,019,319,930.971وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250
265,890,014.02615,082,393.528280,972,407.554وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260
129,459,567.96312,123,916.726141,583,484.689وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
106,563,858.6786,422,107.926112,985,966.604وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون االســــــــالميـة281
4,464,592.268526,042.1624,990,634.430األمــــــــانة العـــــــــامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــاف282
107,041,978.9048,377,581.121115,419,560.025وزارة المــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300
330,442,624.04238,056,961.929368,499,585.971وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320
13,155,051.2621,364,944.25914,519,995.521المجلــــس الوطنى للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330
261,079,945.167365,990.981261,445,936.148وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341
3,001,896,952.636293,950,532.7683,295,847,485.404وزارة الكهــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــــــــــاء342
33,900,437.2277,052,290.55940,952,727.786االدارة الـعامـــــــــــــــــــــة للطـــــــــيران الــمدنـــــــي 510

16,919,370,070.1071,342,828,394.87818,262,198,464.985الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

المصروفات النقدية والقيدية بالوزارات واالدارات الحكومية

الرقم
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الباب االول - المرتبـــــــــــات
ح.خ 2009/2008 تابع جدول رقم (10)

جمــــــلة المصــروفات المصـــــــــــــــــــروفاتالمصـــــــــــــــــــروفات
الفعليــــــــــــــــــــــــــةالقيــــــــــــــــديـــــــــــــــةالنقــــــــــــــــــديـــــةالرقم
24,264,597.16936,982.92124,301,580.090الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــــيرى110
19,082,327.6327,502.05319,089,829.685ديــــــــــــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة120
26,969,547.39499,769.00027,069,316.394مجلس الوزراء ــ األمانة العامــــــــــــــــــــــــــــــة131
10,951,125.959376,612.10411,327,738.063مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــوى والتشــــــــــريع 132
6,444,716.5651,060,913.3157,505,629.880المــــجلـس األعــلـــى للــــتخطيــــط والــتنــــميـــــة140
14,102,774.462521,101.23314,623,875.695ديــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة150
38,549,145.085727,283.38439,276,428.469وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
38,590,063.427421,009.07339,011,072.500وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـــــــــــــــــــــــامـة171
41,259,774.2661,077,966.96142,337,741.227 االدارة الــعـامـة للجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك173
25,616,653.5621,039,604.67426,656,258.236وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180
5,391,377.8793,069,338.0918,460,715.970وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
630,939,594.51014,462,251.317645,401,845.827وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
37,231,961.550788.45037,232,750.000وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
175,793,210.070397,289.080176,190,499.150الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــى220
791,353,675.63634,273,012.733825,626,688.369وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
13,151,969.042746,781.81013,898,750.852وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى240
405,082,799.20915,625,019.215420,707,818.424وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250
120,872,848.3061,414,988.804122,287,837.110وزارة الشئـــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260
71,574,728.2083,382,730.61974,957,458.827وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
72,298,016.601728,906.11473,026,922.715وزارة األوقــــاف والشـــــــــــــئـون االســـــالميـة281
2,949,984.05014,678.8322,964,662.882األمــــــــانة العـــــــــامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــاف282
93,409,793.4401,887,229.56695,297,023.006وزارة المــــــواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300
89,692,034.2982,086,822.48191,778,856.779وزارة األشــــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــة320
6,909,655.52825,718.4226,935,373.950المجلـس الوطنى للثقــــافة والفنـــــــون واآلداب330
6,218,515.86513,839.5256,232,355.390وزارة الـــنــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341
155,974,371.7317,079,404.408163,053,776.139وزاره  الـــكــــــــــهـــــــــــربــــــــاء والـــــــمـــــــاء342
21,944,274.9641,735,767.48123,680,042.445االدارة العامـــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدنى510

2,946,619,536.40892,313,311.6663,038,932,848.074الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
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ح.خ 2009/2008 تابع جدول رقم (10)
جمــــــلة المصــروفاتالمصـــــــــــــــــــروفاتالمصـــــــــــــــــــروفات

الفعليــــــــــــــــــــــــــةالقيــــــــــــــــــــــــــــديةالنقـــــــــــــــــــــــــــدية

64,448,793.3371,336,052.98465,784,846.321الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيري110
349,859.50228,947.751378,807.253ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة120
12,498,080.0541,494,628.92713,992,708.981مجلـــس الـــــــــوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــة131
709,784.92551,771.856761,556.781مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع132
533,145.790770,672.1831,303,817.973 المجلـــــس األعلــــــى للتخطــــــيط والتنميـــــــــــة140
2,746,145.0871,029,275.4983,775,420.585ديــــــــــــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــة المدنيــــــــــة150
29,269,722.7341,086,302.39830,356,025.132وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
5,832,505.7194,377,082.37010,209,588.089وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171
408,049.588291,327.007699,376.595وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـامـة للجمــــــــــارك173
1,002,906.516926,764.5821,929,671.098وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180
572,354.58098,015.091670,369.671وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
52,811,291.08611,218,881.97064,030,173.056وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
1,020,551.16592,523.1151,113,074.280وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
16,674,302.381552,841.50417,227,143.885الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220
33,851,976.34011,701,842.08445,553,818.424وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
1,639,239.288635,912.7272,275,152.015وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240
150,577,919.03249,515,038.288200,092,957.320وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250
9,870,824.8902,426,007.93312,296,832.823وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260
32,701,719.1085,364,219.44538,065,938.553وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
8,738,758.8551,317,189.84610,055,948.701وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون االســــــــالميـة281
971,261.789237,746.7301,209,008.519األمــــــــــانــة العامـــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــــــــــاف282
4,137,719.8981,149,645.7415,287,365.639وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300
25,857,442.3791,201,046.29827,058,488.677وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320
2,702,630.124646,212.2383,348,842.362المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330
589,841.427269,561.264859,402.691وزارة  النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341
2,218,703,662.691222,983,458.0152,441,687,120.706وزارة  الكهـــــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــاء342
1,286,718.107605,133.6191,891,851.726االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدني510

2,680,507,206.392321,408,101.4643,001,915,307.856الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

المصــروفات النقــدية والقيدية بالوزارات واالدارات الحكومية
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(10) 2009/2008 تابع جدول رقم ح.خ
جمــــــلة المصــروفاتالمصـــــــــــــــــــروفاتالمصـــــــــــــــــــروفات
الفعليــــــــــــــــــــــــــةالقيــــــــــــــــــــــــــــديةالنقـــــــــــــــــــــــــــدية

14,380,424.0528,781.00014,389,205.052الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيرى110

267,979.60056,969.000324,948.600ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة120

1,455,473.425489,294.3401,944,767.765مجلـــس الـــــــــوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــة131

43,258.15045,323.00088,581.150مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 132

48,185.50051,946.525100,132.025المجــلـــــــــــس األعـــلي للتخطـيــط و التنــميــــــة  140

150,481.315160,462.700310,944.015ديــــــــــــــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

3,448,140.848180,870.1023,629,010.950وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

2,072,794.090603,016.9802,675,811.070وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

18,115.50015,564.00033,679.500وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـامـة للجمــــــــــارك173

89,170.50890,512.500179,683.008وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

27,236.85029,000.00056,236.850وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

18,425,012.6067,883,207.28626,308,219.892وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

263,270.195263,270.195وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

5,698,224.5051,120,662.2506,818,886.755الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــى220

17,732,856.2033,558,201.50921,291,057.712وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

395,650.59968,514.087464,164.686وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى240

11,485,454.96919,612,820.84331,098,275.812وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

486,299.195375,308.970861,608.165وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

1,557,677.3362,194,372.0013,752,049.337وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

753,855.251406,875.7311,160,730.982وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون االســــــــالميـة 281

80,375.7859,368.00089,743.785األمــــــــــانــة العامـــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــــــــــاف282

158,813.150241,481.950400,295.100وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

337,575.560129,106.445466,682.005وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

135,998.97748,397.000184,395.977المجلــــس الوطنى للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330

34,428.05063,655.20098,083.250  وزارة  النـــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

4,396,612.313150,172.2954,546,784.608      وزارة  الـكهـــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــــــــــــاء342
189,467.117410,788.435600,255.552االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدنى510

84,132,831.64938,004,672.149122,137,503.798الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

الباب الثالث ـ وسائل النقل والمعدات والتجهيزات

الرقم

المصــروفات النقــدية والقيدية بالوزارات واالدارات الحكومية

( 44 )



(10) 2009/2008 تابع جدول رقم ح.خ
جمــــــلة المصــروفاتالمصـــــــــــــــــــروفاتالمصـــــــــــــــــــروفات

الفعليــــــــــــــــــــــــــةالقيــــــــــــــــــــــــــــديةالنقـــــــــــــــــــــــــــدية

45,259,392.45245,259,392.452الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــــــيرى110

1,357,911.214120,987.1421,478,898.356ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســــــــــــــــــــــــــــبة120

1,051,031.131239,575.0001,290,606.131مجلــــــــس الـــــــــوزراء - األمانــــــــــة العامـــــــــة131

18,579.000421.00019,000.000ادارة الـــفـتــــــــــــوى والـــتشــــــــــــريــــــــــــــــــع132

362,577.260100,067.000462,644.260المجلــــس األعـــــــــــلى للتخطيـــــــــط و التنميــــــــة140

114,189.510199,661.500313,851.010ديــــــــــــــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

48,181,893.2671,812,303.60049,994,196.867وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

23,276,493.235156,816,683.481180,093,176.716وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـــــــــــــــــــــــــــــامـة171

116,495.19850,278.605166,773.803وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـامـة للجمــــــــــــــارك173

157,578.137104,072.963261,651.100وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــــة180

282,482.21265,584.503348,066.715وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

7,631,790.8631,698,875.5929,330,666.455وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

2,177,415.337299,334.4802,476,749.817الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــــي220

30,545,546.46113,039,954.03443,585,500.495وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

617,004.80320,800.000637,804.803وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

14,774,303.92212,439,090.18127,213,394.103وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــــــــة250

3,918,844.9001,578,825.1185,497,670.018وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــــل260

2,201,525.613957,672.2803,159,197.893وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

19,582,246.3091,992,753.69121,575,000.000وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون االســـــــالميــــة281

66,960.10066,960.100األمـــــــــــــــــــانة الـعــــــــــامـــــة لألوقــــــــــــــــاف282

8,607,838.2145,090,003.46413,697,841.678وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

213,746,844.16434,639,986.705248,386,830.869وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامــــــــــــــــــــــــة320

2,569,230.722179,670.8262,748,901.548المجلــــس الوطـــــنى للثقــــــافة والفنــــــــون واآلداب330

621,628,598.65263,717,749.500685,346,348.152وزارة  الكهـــــــــــــــــــــربـــــاء والمـــــــــــــــــــــــاء342

10,118,817.7704,289,053.50214,407,871.272االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــــــدني510

1,058,365,590.446299,453,404.1671,357,818,994.613الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

الباب الرابع : المشاريع االنشائية والصيانة واالستمالآات العامة

الرقم

المصــروفات النقــدية والقيـــدية بالوزارات واالدارات الحكــــــوميــــة
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المصــروفات النقــدية والقيدية بالوزارات واالدارات الحكومية

ح.خ 2009/2008 تابع جدول رقم (10)

الرقم

50,000,000.00050,000,000.000مخصصــــــــــــــات رئيس الدولـــــــــــــــــــــــة100
89,879,091.98310,550,205.487100,429,297.470الديــــــــــــــــــــــــوان االميــــــــــــــــــــــــــرى110

420,446.39529,015.029449,461.424ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــة120

42,182,209.20633,999,321.46076,181,530.666مجلس الوزراء  ـــ  االمانــــــــة العامـــــــــــــة131

314,858.60990,021.772404,880.381مجلــس الوزراء  ـــ  الفتــــــوى والتشريـــــــع132

111,938.5315,472.700117,411.231المجلـــــــــــــــس األعلـــــــى للتخطيط والتنمية140

217,035,381.3052,847,814.074219,883,195.379ديوان الخدمــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــــــــة150

17,279,015.5711,429,930.43218,708,946.003وزارةالخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

10,946,320.8942,207,177.24713,153,498.141وزارة الماليــــة   ـــ   االدارة العامـــــــــــــــــة171

7,871,272,671.518380,824,414.8758,252,097,086.393وزارة الماليــــة   ـــ   الحسابات العامــــــــــــة172

267,122.4987,225.550274,348.048وزارة الماليــــة ـــ اإلدارة العامة للجمــارك173

118,120,734.58414,646,899.858132,767,634.442وزارة التجارة و الصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــة180

88,969,862.9171,377,362.57190,347,225.488 وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

20,873,712.3878,447,458.21429,321,170.601وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

873,054,718.17239,077,033.050912,131,751.222وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

3,081,378.735411,403.5763,492,782.311الحرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى220

14,435,322.432880,783.86515,316,106.297وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

54,644,827.5993,269,748.03557,914,575.634وزارة التعليم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى240

310,937,030.82229,270,454.490340,207,485.312وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة250

130,741,196.7359,287,262.703140,028,459.438وزارة الشئون االجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــل260

21,423,917.698224,922.38121,648,840.079وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

5,190,981.6621,976,382.5447,167,364.206وزارة األوقاف و الشــــــــئون االسالميـــــــــــة281

396,010.544264,248.600660,259.144األمانة العـامــــــــــــــــــــــــــة لألوقــــــــــــــــاف282

727,814.2029,220.400737,034.602وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

808,727.641808,727.641وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العامــــــــــــــــــة 320

837,535.911464,945.7731,302,481.684المجلس الوطنـــي للثقافة والفنــــــــون واآلداب330

254,237,159.82518,934.992254,256,094.817وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

1,193,707.24919,748.5501,213,455.799وزارة الكهــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــاء342

361,159.26911,547.522372,706.791اإلدارة العامــــــــــة للطيـــــــــــــران المدنـــــــــي510

10,149,744,854.894541,648,955.75010,741,393,810.644الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية

جملة المصروفات الفعليــــــــــــةالمصروفات القيديـــــــةالمصروفات النقديـــــــــة
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ح.خ 2009/2008جدول رقم ( 11 )
الرصيد االجمالىاألمانات المعالهالرصيد فى 2009/3/31المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد 
فى 2009/3/31فى2009/3/31( قبل التعلية )المالية 2009/2008فى 2008/4/1

985,776.421295,776.421690,000.00011,930,712.58512,620,712.585الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــــــــيرى110
481,582.217285,862.354195,719.863242,301.878438,021.741ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــــــبة120
18,031,354.5002,935,662.08915,095,692.41136,249,640.20751,345,332.618مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــة131
120,178.42184,897.74635,280.675190,037.628225,318.303مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــــوى والتشـــــــــــــــــريع 132
1,243,991.489831,212.057412,779.432931,368.4081,344,147.840المجلــــــــــــــــــــــــس االعلى للتخطيط والتنميـــــــــــــة140
6,717,839.3593,819,597.4582,898,241.9014,243,513.7727,141,755.673ديــــــــــــوان الـــخــدمـــــــــــــة الـمــدنيــــــــــــــــــــــــة150
18,229,472.26812,031,007.8606,198,464.4084,968,993.64711,167,458.055وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
370,613,276.629148,035,336.757222,577,939.872164,006,750.778386,584,690.650وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــامـة171
346,572,006.123222,997,240.726123,574,765.397380,824,414.875504,399,180.272وزارة الماليـــــــــة - الحسابات العـــــــــــــــــــــــــــــامـة172
231,947.274187,495.19044,452.084368,155.174412,607.258وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـامـة للجمــــــــــــــــــارك173
13,390,069.67712,791,917.156598,152.52115,769,719.80316,367,872.324وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــــــــــــــة180
2,130,824.1342,011,924.196118,899.9381,598,922.2461,717,822.184وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
31,925,290.93321,888,250.56410,037,040.36935,782,314.96945,819,355.338وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
62,554,867.44951,048,002.59611,506,864.85336,821,512.57348,328,377.426وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
4,881,388.7294,286,660.699594,728.0302,400,436.5312,995,164.561الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــي220
29,020,840.97726,644,958.5052,375,882.47246,776,711.20549,152,593.677وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
3,947,197.0923,484,654.016462,543.0764,077,688.0564,540,231.132وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240
81,029,494.55676,066,148.6174,963,345.939113,295,807.385118,259,153.324وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــــــــة250
10,906,418.0068,814,179.6562,092,238.35013,704,054.78615,796,293.136وزارة الشئـــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمـــــــــــــــل260
9,766,717.5407,825,551.1151,941,166.4258,812,373.60710,753,540.032وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
4,566,064.1004,361,105.359204,958.7415,705,568.1125,910,526.853وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــئـون االســــــــالميــــــــة281
185,161.798184,205.398956.400511,363.330512,319.730األمانـــة العــــــامـــــــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــــــــاف282
                               17,738,683.00017,710,770.98727,912.0136,492,386.5556,520,298.568وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

56,302,734.76344,393,417.06711,909,317.69635,986,489.44847,895,807.144وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــــــــة320
1,003,108.537821,781.723181,326.8141,339,325.8371,520,652.651المجلــــس الوطنى للثقــــــافة والفنــــــــــــــــــون واآلداب330
226,783.700218,250.2048,533.496353,191.838361,725.334وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341
152,578,519.437146,877,853.0925,700,666.345286,912,727.960292,613,394.305وزارة الكهــــــــــــــــــــــــــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــاء342
4,662,136.2664,477,826.266184,310.0005,361,678.2785,545,988.278االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــــدنــــــي510

1,250,043,725.395825,411,545.874424,632,179.5211,225,658,161.4711,650,290,340.992الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

االمانات ــ مبالغ مخصوم بها علي انواع بنود مصروفات الميزانيه
علي مستوي الوزارات واالدارات الحكومية

الرقــم
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الباب األول ـ المرتبــــــــــــــــــــــــــــــــات
ح.خ 2009/2008 تابع جدول رقم ( 11 )

الرصيد االجمالىاألمانات المعالهالرصيد فى 2009/3/31المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد الرقــم
فى 2009/3/31فى2009/3/31( قبل التعلية )المالية 2009/2008فى 2008/4/1 

56,329.31456,329.31435,673.11435,673.114الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيرى110
3,529.4163,529.4166,382.9566,382.956ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة120
9,982.5009,982.50026,820.48026,820.480مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــــة131
2,289.2502,150.000139.2502,500.0002,639.250مجلــس الــوزراء  ــ ادارة الفتـــوى والتشـــــــــــريع 132
5,014.0005,014.0003,210.0003,210.000المجــــلس األعــــــلى للتــــخطيط والتـــــنميـــــــــــــة140
6,300.0006,300.000ديـــــــــــــــوان الخدمـــــــــة المدنيــــــــــــــــــــــــــــة150
478,121.151472,949.2475,171.904459,587.115464,759.019وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
82,700.00039,625.00043,075.0002,790.70045,865.700وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــــــــامـة171
8,765.6988,315.698450.0003,760.0124,210.012 االدارة الــــــعـــامـــــــــة للجمــــــــــــــــــــــــــــــارك173
1,800.0001,800.0001,469.9001,469.900وزاره التجــــــــــــــــاره والصنـــــــاعــــــــــــــــــــــة180
5,800.0005,800.00028,960.08128,960.081وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
3,580,635.6903,477,178.580103,457.1106,533,891.9076,637,349.017وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
77,198.71877,198.71816,194.72116,194.721الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220
1,672,329.3271,665,438.8026,890.52517,595,929.71317,602,820.238وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
56,219.19136,199.44920,019.74282,713.207102,732.949وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240
590,909.637564,812.64326,096.9942,458,403.5832,484,500.577وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــــــة250
77,157.50031,657.50045,500.00036,650.06282,150.062وزارة الشئـــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــــل260
66,846.00013,047.00053,799.00071,187.500124,986.500وزارة األعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
91,050.00091,050.00012,366.30012,366.300وزارة األوقــــاف والشــــــــــئـون االســــــــــالميـــة281
600.000600.000األمــــــانـــــــــة الــــعـــــامـــــــة لـــــــألوقــــــــــاف282
84.00084.0002,035.0002,119.000وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300
66,344.90050,094.90016,250.00016,350.00032,600.000وزارة األشـــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــــــة320
100.000100.000100.000100.000المجلـــــس الوطنى للثقـــافة والفنـــــــــــون واآلداب330

6,732.0195,740.768991.2511,040.3822,031.633وزاره الـــــــــــــــــنـــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 341
69,708.80069,708.80041,599.60041,599.600وزاره  الــــــــــكهـــــــــــــرباء والـــمـــــــــــــــــــــاء342
90,495.50090,495.50045,155.20045,155.200االدارة العامـــــــــــة للطيـــــــران المــــــــــــــــــدني510

7,100,742.6116,778,817.835321,924.77627,491,071.53327,812,996.309الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

األمانات ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية
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ح.خ 2009/2008 تابع جدول رقم ( 11 )
الرصيد االجمالىاألمانات المعالهالرصيد فى 2009/3/31المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد

فى 2009/3/31فى2009/3/31( قبل التعلية )المالية 2009/2008فى 2008/4/1

228,282.807228,282.8071,336,052.9841,336,052.984الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيري110

92,656.15792,656.15728,947.75128,947.751ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة120

703,341.127703,341.1271,494,628.9271,494,628.927المجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــة131

42,374.02141,660.035713.98651,771.85652,485.842مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 132

351,457.102184,201.415167,255.687770,672.183937,927.870المجلـــــس األعلـــــى للتخطــــيط والتنميــــــــــــــــة140

1,117,395.5211,027,595.44589,800.0761,029,275.4981,119,075.574ديـــــــــــــــــــــــــوان الخدمـــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

508,436.966508,436.9661,086,302.3981,086,302.398وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

5,557,605.3993,335,689.8842,221,915.5154,377,082.3706,598,997.885وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

175,937.745162,868.66113,069.084291,327.007304,396.091وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـامـة للجمــــــــــارك173

583,634.271216,437.291367,196.980926,764.5821,293,961.562وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

142,127.154138,756.2013,370.95398,015.091101,386.044وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

10,502,323.6377,043,409.4653,458,914.17211,218,881.97014,677,796.142وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

76,233.57576,233.57592,523.11592,523.115وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

3,145,927.2883,145,927.288552,841.504552,841.504الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220

7,838,743.6856,384,466.9771,454,276.70811,701,842.08413,156,118.792وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

305,251.579281,271.86623,979.713635,912.727659,892.440وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

38,824,102.29131,868,944.3176,955,157.97449,515,038.28856,470,196.262وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

1,425,066.4471,362,622.12062,444.3272,426,007.9332,488,452.260وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

5,816,848.5225,537,121.972279,726.5505,364,219.4455,643,945.995وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

300,959.144288,925.94612,033.1981,317,189.8461,329,223.044وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون االســــــــالميـة281

48,669.67847,713.278956.400237,746.730238,703.130األمــــــــــانـــة العامـــــــــــة لألوقـــــــــــــــــــــــاف282

2,809,914.3092,809,791.049123.2601,149,645.7411,149,769.001وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

1,029,328.7471,008,849.58120,479.1661,201,046.2981,221,525.464وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

284,874.450268,034.73016,839.720646,212.238663,051.958المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــون واآلداب330

169,140.867161,598.6227,542.245269,561.264277,103.509وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

96,237,542.62496,233,420.1734,122.451222,983,458.015222,987,580.466وزارة  الــــكهــــــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــــــــاء342

458,857.843274,547.843184,310.000605,133.619789,443.619االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــدني510

178,777,032.956163,432,804.79115,344,228.165321,408,101.464336,752,329.629الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

األمانات ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية
الباب الثاني ـ المستلزمات السلعية والخدمات

الرقــم
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ح.خ 2009/2008 تابع جدول رقم ( 11 )
الرصيد االجمالىاألمانات المعالهالرصيد فى 2009/3/31المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد

فى 2009/3/31فى2009/3/31( قبل التعلية )المالية 2009/2008فى 2008/4/1

8,781.0008,781.000الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــــــيرى110

215,024.86319,305.000195,719.86356,969.000252,688.863ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــــبة120

276,294.691276,294.6910.000489,294.340489,294.340مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــة131

38,382.75038,335.31147.43945,323.00045,370.439مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــــوى والتشــــــــــــــريع 132

81,769.00081,769.0000.00051,946.52551,946.525 المجــــلــس األعلـــــي للتخــطيــــــط و التنميــــــــــــة140

175,601.850110,552.25065,049.600160,462.700225,512.300ديـــــــــــــــــــــــــوان الخدمـــــــــــــــــة المدنيــــــــــــة150

103,272.57293,254.69610,017.876180,870.102190,887.978وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

78,052.72043,342.72034,710.000603,016.980637,726.980وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــــــــــــامـة171

27,718.000485.00027,233.00015,564.00042,797.000وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـامـة للجمــــــــــــــــارك173

50,784.25020,921.50029,862.75090,512.500120,375.250وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــــــــــــة180

69,797.74022,718.33047,079.41029,000.00076,079.410وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

4,911,036.5254,100,658.165810,378.3607,883,207.2868,693,585.646وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

708,565.154453,923.289254,641.8651,120,662.2501,375,304.115الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــي220

3,770,352.1343,125,818.384644,533.7503,558,201.5094,202,735.259وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

579.250579.25068,514.08769,093.337وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

15,284,293.02912,793,283.1682,491,009.86119,612,820.84322,103,830.704وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــــــــة250

563,886.215548,272.71515,613.500375,308.970390,922.470وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمـــــــــــــل260

1,357,297.012757,081.912600,215.1002,194,372.0012,794,587.101وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

268,086.150266,681.9001,404.250406,875.731408,279.981وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون االســــــــــالميــــة281

126,782.000126,782.0000.0009,368.0009,368.000األمــــــــــانـــة العامـــــــــــة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــــاف282

203,396.938203,396.9380.000241,481.950241,481.950وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

129,106.445129,106.445وزارة األشـــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــة320

17,299.73317,299.7330.00048,397.00048,397.000المجلــــس الوطنى للثقــــــافة والفنــــــــــــــــون واآلداب330

34,880.00034,880.0000.00063,655.20063,655.200وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

421,835.132418,384.6323,450.500150,172.295153,622.795وزارة  الكهــــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــــــــــــاء342

63,384.95063,384.9500.000410,788.435410,788.435االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المـــــــــــــــدنــــــي510

28,848,372.65823,616,826.2845,231,546.37438,004,672.14943,236,218.523الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

الباب الثالث ـ وسائل النقل والمعدات والتجهيزات

الرقــم

األمانات ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية

( 50 )



ح.خ 2009/2008 تابع جدول رقم ( 11 )

الرصيد االجمالىاألمانات المعالهالرصيد فى 2009/3/31المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــدالرقــم

فى 2009/3/31فى2009/3/31( قبل التعلية )المالية 2009/2008فى 2008/4/1 

161,421.746161,421.746120,987.142120,987.142ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة120

1,169,073.213961,180.802207,892.411239,575.000447,467.411مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــة131
421.000421.000مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 132
35,338.91735,338.917100,067.000100,067.000المجلـــــــس األعلـــــى للتخطيـــــــــط و التنميـــــــــة140

92,504.40492,264.404240.000199,661.500199,901.500ديـــــــــــــــــــــــــوان الخدمـــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

16,227,937.02910,911,662.4015,316,274.6281,812,303.6007,128,578.228وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

353,263,606.741137,661,211.319215,602,395.422156,816,683.481372,419,078.903وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

13,426.93113,426.93150,278.60550,278.605وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـامـة للجمــــــــــارك173

237,643.79549,078.434188,565.361104,072.963292,638.324وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

64,331.36153,227.37211,103.98965,584.50376,688.492وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

3,802,506.0931,725,924.9422,076,581.1511,698,875.5923,775,456.743وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

373,505.493373,505.493299,334.480299,334.480الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــى220

13,961,118.09613,883,226.81877,891.27813,039,954.03413,117,845.312وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

4,340.0004,340.00020,800.00020,800.000وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى240

6,362,775.3951,794,735.4704,568,039.92512,439,090.18117,007,130.106وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

421,934.002421,934.0021,578,825.1181,578,825.118وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

2,296,809.1161,289,383.3411,007,425.775957,672.2801,965,098.055وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

2,840,945.3262,798,053.97142,891.3551,992,753.6912,035,645.046وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون االســــــــالميـة281

9,110.1209,110.120األمــــــــــانـــة العامـــــــــــة لألوقـــــــــــــــــــــــاف282

14,667,146.40314,644,247.05022,899.3535,090,003.4645,112,902.817وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

55,207,061.11643,334,472.58611,872,588.53034,639,986.70546,512,575.235وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

696,001.654512,876.860183,124.794179,670.826362,795.620المجلــــس الوطنى للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330

55,258,010.88149,564,917.4875,693,093.39463,717,749.50069,410,842.894وزارة  الكهـــــــــــــــــــــربـــــاء والمـــــــــــــــــــاء342

3,384,412.9733,384,412.9734,289,053.5024,289,053.502االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدنى510

530,550,960.805283,679,953.439246,871,007.366299,453,404.167546,324,411.533الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

األمانات ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية
الباب الرابع - المشاريع االنشائية والصيانة واالستمالآات العامة

( 51 )



األمانات ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية

ح.خ 2009/2008

الرصيد االجمالىاألمانات المعالهالرصيد فى 2009/3/31المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد الرقــم

فى 2009/3/31فى 2009/3/31( قبل التعلية )المالية 2009/2008فى 2008/4/1

701,164.30011,164.300690,000.00010,550,205.48711,240,205.487الــــــديــــــــــــــوان األميــــــــــــــــري110

8,950.0358,950.0350.00029,015.02929,015.029ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــة120

15,872,662.969984,862.96914,887,800.00033,999,321.46048,887,121.460مجلس الوزراء  ـــ  االمانــــــــة العامـــــــــــــة131

37,132.4002,752.40034,380.00090,021.772124,401.772مجلس الوزراء  ـــ  إدارة الفتــــوى و التشريع132

770,412.470524,888.725245,523.7455,472.700250,996.445  المجلــــــــس األعلــــــــى للتخطيط والتنميـــــــــة140

5,332,337.5842,589,185.3592,743,152.2252,847,814.0745,590,966.299ديوان الخدمـــــــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة150

911,704.55044,704.550867,000.0001,429,930.4322,296,930.432وزارةالخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

11,631,311.7696,955,467.8344,675,843.9352,207,177.2476,883,021.182وزارة الماليــــة   ـــ   االدارة العامـــــــــــــــــة171

346,572,006.123222,997,240.726123,574,765.397380,824,414.875504,399,180.272وزارة الماليــــة   ـــ   الحسابات العامــــــــــــة172

6,098.9002,398.9003,700.0007,225.55010,925.550وزارة المــاليــــــة - اإلدارة العامة للجمـــــــــارك173

12,516,207.36112,503,679.93112,527.43014,646,899.85814,659,427.288وزارة التجارة و الصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــة180

1,848,767.8791,791,422.29357,345.5861,377,362.5711,434,708.157وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

9,128,788.9885,541,079.4123,587,709.5768,447,458.21412,035,167.790وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

62,478,633.87450,971,769.02111,506,864.85336,728,989.45848,235,854.311وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

576,192.076236,105.911340,086.165411,403.576751,489.741الحرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى220

1,778,297.7351,586,007.524192,290.211880,783.8651,073,074.076وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

3,580,807.0723,162,842.701417,964.3713,269,748.0353,687,712.406وزارة التعليم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى240

9,076,958.81529,270,454.49020,193,495.675-19,967,414.20429,044,373.019وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة250

8,418,373.8426,449,693.3191,968,680.5239,287,262.70311,255,943.226وزارة الشئون االجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــل260

228,916.890228,916.8900.000224,922.381224,922.381وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

1,065,023.480916,393.542148,629.9381,976,382.5442,125,012.482وزارة األوقاف و الشــــــــئون االسالميـــــــــــة281

264,248.600264,248.600األمانة العامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف282

58,141.35053,335.9504,805.4009,220.40014,025.800وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

18,637.700464,945.773446,308.073-4,832.70023,470.400المجلس الوطنـــــي للثقافة والفنــــــون واآلداب330

16,030.81416,030.8140.00018,934.99218,934.992وزارة  النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

591,422.000591,422.0000.00019,748.55019,748.550وزارة  الكــــــــهرباء والمـــــــــــــــــــــــــاء342

664,985.000664,985.0000.00011,547.52211,547.522اإلدارة العامــــــــــة للطيــــــــــران المـــــــدني510

504,766,616.365347,903,143.525156,863,472.840539,300,912.158696,164,384.998الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
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ح.خ 2009/2008جدول رقم (12) 
الرصيد االجمالىاألمانات المعالهالرصيد فى 2009/3/31المنصرف خالل السنــــــة الرصيـــــــــــــدالنوعالنوع

فى 2009/3/31فى 2009/3/31( قبل التعلية )الماليه 2009/2008فى 2008/4/1الفرعي
المصروفات المختلفه 6

1,812,360.4701,117,555.070694,805.40011,932,891.66312,627,697.063مصـــروفــــــــــــــــــات مخــتلفــــــــــــــه006
62,478,633.87450,971,769.02111,506,864.85336,547,762.74848,054,627.601وزاره الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع601

127,527.952127,527.952127,527.952تعزيـــــــــــــزات عسكريـــــــــــــــــــــة602 

مــــــــــــؤتـــــــمـــــــــــــــــــــــــــــرات  

6,280,525.2424,432,670.7281,847,854.5141,050,024.4902,897,879.004مـــــؤتـــمــــرات محـــــليـــــــــــــــــــــــة603 

15,555.00046,365.49030,810.490-12,165.55027,720.550مــــؤتــــــــمـــــرات خـــارجــــــــــيــــــــــة604 

0.0000.0000.000الــــــــــــــــــــدورات الرياضيـــــــــــــــه605

1,603,744.897841,069.647762,675.250710,532.8651,473,208.115المهمــــــــــــات الرسميــــــة في الخـــــــــارج606 

بـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــات 

3,101,561.9352,110,560.662991,001.2731,760,948.2372,751,949.510البعثـــــــات الدراســـــــية للمـوظفيـــــــــــــن608 

5,183,872.7814,113,229.0361,070,643.7453,735,725.8934,806,369.638البعـــــــــثـــــــات الدراســـــــيــة للطلـــبـــــــــــة609 

26,228.87513,041.37513,187.50031,755.67144,943.171الحـــــــــــمـــــــــــــالت الديــــــنـــــــــيـــــــــــه610 

تــــــــــــــدريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

1,310,627.6741,105,196.172205,431.502879,728.8821,085,160.384التــــــــــــــــــدريــــــــــــب المحــــــــلــــــــــــــي611

1,103,646.138364,127.806739,518.332608,466.8551,347,985.187التـــــــــــدريـــــــــــــــب الخــــــــارجـــــــــــــــي612 

إســـــــــــــكـــان الموظــــــــــــــــــــفــــــــيـــــــن 

789,863.166214,430.754575,432.412888,407.4351,463,839.847إيـــــــــجـــــــــار و صيــــــــــــــــــــــــــــــانة613

158,358.6184,152.551154,206.06795,451.935249,658.002ميــــــــــــــــــــــــــــــــاه و إنـــــــــــــــــــــــارة614

309.215309.215390.427699.642مصـــــــــــــروفات متــــــــــــــــنــوعـــــــــــــه 617

22,598.17022,598.1700.0002,404,313.8342,404,313.834تنفـــــــــــــــــــــــيذ أحكــــــــــــــــام قضـــــــائية618

1,848,767.8791,791,422.29357,345.5861,375,302.5711,432,648.157الشئــــــــــــــون القـــــــــضـــــــــــائــيـــــــــــة619

87,199.21287,199.2120.00059,155.42659,155.426األمــــــــــــــــــن الـــــقـــومــــــــــــــــــي625 

85,947,991.64867,216,743.04718,731,248.60162,127,224.42280,858,473.023جملـــــــــــة النـــــــــــــــوع (6)  

حسب األنواع و األنواع الفرعية

األمانات ــ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 
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ح.خ 2009/2008تابع جدول رقم ( 12 ) 
الرصيد االجمالىاألمانات المعالهالرصيد فى 2009/3/31المنصرف خالل السنــــــة الرصيـــــــــــــدالنوعالنوع

فى 2009/3/31فى 2009/3/31( قبل التعلية )الماليه 2009/2008فى 2008/4/1الفرعي
      
المدفوعات التحويــلــية الداخلية7

1,063,171.9101,060,531.9722,639.938131,680.450134,320.388مدفوعــــــــــات تحويليــــه داخليــــــــــه007
تــــــــــــــحــــــــــــــــــويالت لألفـــــــــــــــــــــــــــــراد  

5,340.0554,146.9731,193.08224,415.00025,608.082تـــــــــــعـــــــويــــــــــضــــــــات الحـــــــــــــــــــــــوادث701 

2,114,185.9001,798,926.407315,259.4931,840,218.1832,155,477.676مكـــــــافــــــــآت وجـــــــوائز لغــــير الموظـــــفــــــــين702 

299,917.066299,917.0660.000143,235.284143,235.284مكــــــافـــــآت نهايه الخدمه للموظفين غير الكويتيـــن703 

7,720,532.2425,787,851.7191,932,680.5236,015,895.3377,948,575.860الرعــــــــــــايـــــــــــــــــــــة االجــــــــتماعــــــيــــــــة704 

17,125,643.09217,125,643.0920.00016,978,095.58816,978,095.588فــــــــوائـــــــــد وقـــــــــــــروض عــــقــــــاريــــــــــــة705 

1,234,000.0001,234,000.0000.0001,354,000.0001,354,000.000مــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح زواج706 

536,981.142513,900.00023,081.142458,668.029481,749.171تحويــــــــــــــــــالت أخــــــــــــرى لالفـــــــــــــــــــــــراد708 

دعــــــــــــــــم الــــــــــمــــدارس االهـــــــلـــــيـــــــــــــة  

0.0000.0002,395,662.1692,395,662.169دعـــــــــــم الــــــمــــــــــــــدارس الخــــــــــــاصـــــــــــة709

122,615.386122,615.3860.000119,538.462119,538.462دعـــــــــــــم الصحـــــــــــــف المـــــــــحـــليــــــــــــــــــة710 

4,140.0004,140.0000.00019,166.00019,166.000مساعــــــدات االنــــديــــة واالنشـــطة الرياضـيـــــــــــة711 

471,290.000435,290.00036,000.000649,567.562685,567.562مساعــــــــدات النــــقابات وجمعيات النفع العــــــــــــام712 

اعـــــــــــــــــــانـــــــــــــــات عـــــــــامــــــــــــــــــــــــــة  

12,431,080.91112,431,080.9110.00012,295,266.60812,295,266.608خـــــــــــفــــــــــــــض تكــــالــــيف المـــــــــعيشـــــــــــة713 

43,128,897.70440,818,043.5262,310,854.17842,425,408.67244,736,262.850 مـــــــابعــــــــــــده   

الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 
حسب األنواع و األنواع الفرعيه

األمانات ــ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 

( 54 )



ح.خ 2009/2008تابع جدول رقم ( 12 ) 
الرصيد االجمالىاألمانات المعالهالرصيد فى 2009/3/31المنصرف خالل السنــــــة الرصيـــــــــــــدالنوعالنوع

فى 2009/3/31فى 2009/3/31( قبل التعلية )الماليه 2009/2008فى 2008/4/1الفرعي
43,128,897.70440,818,043.5262,310,854.17842,425,408.67244,736,262.850 مـــــاقــــبلـــــــه

تــحــويــالت لهـــيــئـــات و مؤسـســـــات عـــامــــه
948,249.054948,249.0540.0000.000مجلــــــس األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه716

758,865.336758,865.3360.00013,804,656.17413,804,656.174جـــــــــــــــامعـــــــــــــــه الـــــــــــكويـــــــــت717 

0.000100,729,842.982100,729,842.982الــمؤسسـة العامـــــــــــــة للتأمينـات االجتـماعية719

929,048.637929,048.6370.0001,099,635.4631,099,635.463وآــــــــالــــــــــة األنبـــــــــــــــــاء الكــويتيــــــــــة721

149,976.857149,976.857269,039.216419,016.073الهيئــــــــــة العامـــــــــــة للمعلومات المدنيــــــة722

149,976.857383,285.210233,308.353-149,976.857الهيئـــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــة للبيئـــــــــــــــة724

21,139,785.08321,139,785.0830.00019,100,764.18419,100,764.184بــــــــــلــــــــديـــــــــــــة الكــــــــــويـــــــــــــــــت725 

2,723,027.9262,723,027.9260.0001,115,132.1031,115,132.103اإلدارة العــــــــــــــــامـــــــة لإلطــــــــــفــــــــــــاء    728

5,540,167.9165,540,167.9160.00029,345,788.43929,345,788.439الهيئـــــــــــة العـــــــــامة للتعليم التطبيـــــــــقي730

0.00018,875.99718,875.997مكـــــــتــــــب تصــــــفيـــة األســـــــــــــــهــــــم731

43,511.35843,511.3580.0000.000الــهــــــــيئــه العامة لشئون القصـــــــــــــــــــــر732

24,483,582.25524,483,582.2550.00024,560,382.51224,560,382.512الهيئه العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية733 

50,891,498.43935,953,546.81914,937,951.62050,496,988.55365,434,940.173تعـــــــــويض األنشــــــطة المختــــــــلفـــــــــة738 

5,132,644.2065,132,644.2060.0008,795,613.6558,795,613.655 الهيئــــــة العــامـــــــة للشبــــاب والرياضـــة     742 

49,701.42549,701.4250.00069,234.86369,234.863مرآز البحوث و الدراســـــــات الكويتيـــــة743

43,121.15043,121.1500.00025,661.55025,661.550لجنة شئــــون األســــــــرى والمفقوديـــــــن744

459,487.235459,487.2350.000191,297.220191,297.220المحــــــــــــــــــــــــافظـــــــــــــــــــــــــــــات745

71,509,935.85071,509,935.8500.00039,496,689.94239,496,689.942المؤســســة العـــــــــــــامة للرعــــــاية السكنية749

288,921.48539,321.485249,600.000249,600.000بدل بحث عن العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل750

354,032.0271,625.000352,407.02723,381.568375,788.595الــعـــــــالوة اإلجتمـــــــــــــــــــــــــاعــيــة751

177,480.040177,480.040177,480.040عــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوة األوالد752

712,006.92832,459.103679,547.825261,703.213941,251.038تنميـــــــــــــــــــــــة القوى العاملــــــــــــــــة753

229,463,940.911210,756,100.22118,707,840.690332,213,381.516350,921,222.206جمــــــله النــــوع ( 7 ) 

حسب األنواع و األنواع الفرعيه

األمانات ــ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 
الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 

( 55 )



ح.خ 2009/2008تابع جدول رقم ( 12 ) 
الرصيد االجمالىاألمانات المعالهالرصيد فى 2009/3/31المنصرف خالل السنــــــة الرصيـــــــــــــدالنوعالنوع

فى 2009/3/31فى 2009/3/31( قبل التعلية )الماليه 2009/2008فى 2008/4/1الفرعي

8
المدفوعات التحويلية الخـــــــــــارجية

144.000144.0000.0000.000المدفوعات التحويلية الخـــــــــــــــــــارجية008

الخـــــــــــدمات الــصــحيـــــة  بالخارج

6,645,621.36832,414,817.52225,769,196.154-20,066,000.85426,711,622.222للمــواطــــنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــن801     

1,136,533.0322,179,445.1011,042,912.069-3,583,190.3064,719,723.338للطــــــــلبـــــــــــة والمـــــبــــعوثيـــــــن802 

اشـــــــــــــــــــــتــــــــــــــراآـــــــــــــات  

6,824,661.7593,041,087.0313,783,574.7283,455,543.6857,239,118.413هيـــــــــــــئات ومنـــــــظمات دوليـــــة 803 

156,467,529.43033,047,818.064123,419,711.366105,767,722.972229,187,434.338االعــــــــــــــانات الخـــــارجــــــيـــــــة 805 

19,701.23916,449.3843,251.8551,907.6255,159.480رسوم اشتــراك فى مهمــات رسميــــة810

1,611,315.6331,611,315.6330.000681,584.504681,584.504تخفيض تعرفه وقود الطــــــــــــــائرات811

782,140.585782,140.5850.000459,284.811459,284.811الدعم المالي لوقود الطـــــــــــــــائرات812

189,354,683.80669,930,300.257119,424,383.549144,960,306.220264,384,689.769جمــــــله النــــوع (  8 )    

  

جمله األمانات -مبالغ مخصوم بها على أنواع  

504,766,616.365347,903,143.525156,863,472.840539,300,912.158696,164,384.998بـــــنـــود مصروفات الميزانية-الباب الخامــس  

الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 
حسب األنواع و األنواع الفرعيه

األمانات ــ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 

( 56 )



ح.خ 2009/2008 تابع - جدول رقم ( 12 )
الرصيد االجمالىاألمانات المعالهالرصيد فى 2009/3/31المنصرف خالل السنــــــة الرصيـــــــــــــدالنوع 

فى 2009/3/31فى 2009/3/31( قبل التعلية )الماليه 2009/2008فى 2008/4/1الفرعي

المصروفات المختلفة : 6
0.0000.000المصروفـــــــات المختلفــة الطارئــــــــــــــــــة006

127,527.952127,527.952127,527.952الصرف من قوانين التسليح والتعزيزات العسكرية602 
49,701.22649,701.2260.0000.000المهمات الرســـــــــــــــــــــــــــــــميــة في الخـــارج 606

177,229.17849,701.226127,527.9520.000127,527.952جملة نوع (6)

المدفوعات التحويلية الداخلية :  7

تحويــــــــــــــــــــــــالت األفـــــراد
5,340.0554,146.9731,193.08224,415.00025,608.082تعويضــــــــــــــــــــــــات الحوادث701
17,125,643.09217,125,643.0920.00016,978,095.58816,978,095.588فوائد وقـــروض عـــــــــــــــقارية705
1,234,000.0001,234,000.0000.0001,354,000.0001,354,000.000مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــح زواج706
0.0000.000إعفــــاء القروض العقاريـــــــــــــــة 707
536,981.142513,900.00023,081.142458,668.029481,749.171تــــــــــــــــــــحويالت اخرى لألفراد708
948,249.054948,249.0540.0000.000مجلــــــــــــــــــس األمــــــــــــــــــــــــة716
758,865.336758,865.3360.00013,804,656.17413,804,656.174جــــــــامعــــــــــــة الـــــــكويــت717
0.000100,729,842.982100,729,842.982المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية719
929,048.637929,048.6370.0001,099,635.4631,099,635.463وآالـــــــــــة األنبـــــــــاء الكويتيــــــة721
0.000269,039.216269,039.216الهيئة العامـــــــــة للمعلومات المدنية722
149,976.857149,976.8570.000383,285.210383,285.210الهيئة العــــــــــامة للبيئـــــــــــــــة724
21,139,785.08321,139,785.0830.00019,100,764.18419,100,764.184بـــــــــــلـديـــــــــــــــة الكــــــــــويت725
0.0000.000بـــــــــــيــــــــــت الزآــــــــــــــــــــاة726
2,723,027.9262,723,027.9260.0001,115,132.1031,115,132.103اإلدارة العــــــــــــــــامـــــــة لإلطـــفــــاء728
5,540,167.9165,540,167.9160.00029,345,788.43929,345,788.439الهيئة العامـــــة للتعليم التطبيقـــــــــــي 730
43,511.35843,511.3580.0000.000 الهيئــــــة العامة لشــــئـــــــــــــون القصر732
24,483,582.25524,483,582.2550.00024,560,382.51224,560,382.512     الهيئه العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية733
35,255,685.29135,255,685.2910.00016,398,910.94616,398,910.946تعويض األنشــــــــــــــــــــــطة المختلفة738
5,132,644.2065,132,644.2060.0008,795,613.6558,795,613.655 الهيئــــــة العامة للشبــــاب والرياضـــة742
71,509,935.85071,509,935.8500.00039,496,689.94239,496,689.942المؤسسة العــــــــامة للرعاية السكنية749

187,516,444.058187,492,169.83424,274.224273,914,919.443273,939,193.667جملة نوع (7)
المدفوعات التحويلية الخارجية :8

156,467,529.43033,047,818.064123,419,711.366105,767,722.972229,187,434.338اإلعانات الخارجـــــــــــــــــــــــية805
17,347.23914,095.3843,251.855903.1454,155.000رسوم اشتراك فى مهمات رسمية810
1,611,315.6331,611,315.6330.000681,584.504681,584.504تخفيض تعرفه وقود الطائرات811
782,140.585782,140.5850.000459,284.811459,284.811الدعم المالي لوقود طائرات المؤسسه812

158,878,332.88735,455,369.666123,422,963.221106,909,495.432230,332,458.653جملة نوع (8)
346,572,006.123222,997,240.726123,574,765.397380,824,414.875504,399,180.272جملة الحســــــــــــــــــــــــــــــــــابات العامة

وزارة  المالية ـ الحسابات العامة

األمانات ــ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 
الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 
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مبالغ محصله لحسابمبالـــــــغ تحـــت مبالغ مخصوم بها عليمقبوضات تحت تسويتهاخصميات من المرتباتمرتجــــــــــــع
في 2008/3/31في 2009/3/31جهـــــــات اخــــــــري التســـــويــــــــهانواع بنود م.الميزانيهاليرادات الميزانيـــــــــهلحساب جهــــات اخرىمرتبـــــــــــات

1,735.7481,851.14612,620,712.58549,729.00812,674,028.4873,492,826.410الديـــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــري110

1,529.0971.3558,681.667438,021.741192,587.518640,821.378884,106.648ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة120

72,948.52051,345,332.618172,731.23951,591,012.37718,440,734.977مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامـــــــــــــــة131

600,549.654110,503.993225,318.303643.3341,535.710938,550.994894,369.690مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــوى والتشـــــــريع132

1,062,900.715972.918640.0001,344,147.84025,958.0422,434,619.5152,534,125.236المـــــــجلس االعــلى للتــــخطيط والــــــــــتنميه140

695.2157,141,755.6732,865,700.62111,920,660.22711,630,408.597-1,913,899.148ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

284,279.790295,572.25711,167,458.05557,338,299.915505,114.47269,590,724.48943,792,444.111وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

253,517.275418,218.373195.4643,684,458.645386,584,690.6508,690,192.665399,631,273.072382,287,520.014وزارة الماليــة - االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

504,399,180.272385,035,417.138889,434,597.410443,686,372.619وزارة الماليـــــة - الحسابات العامـــــــــــــــــــة172

3,728,382.6151,151,808.4452,629.1743,102,251.670412,607.258713,897.5399,111,576.7015,875,834.529وزارة الماليـــــة - االدارة العـامـة للجمـــــارك173

242,912.6177,650.75816,367,872.324575,193.91917,753,534.20914,750,314.173-1,045,729.825وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

3,073,114.47635,581.42412,287,860.1381,717,822.184295,054.84517,409,433.06716,265,341.620وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

3,083,371.31010,353,371.57662,012.54012,840.28745,819,355.3381,300,324.92860,631,275.97948,919,873.607وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

3,095,710.371252,839.76248,328,377.42618,697,924.59870,374,852.15782,419,638.666وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

687,086.1354,101.39315,220.7502,995,164.5611,127,769.5064,829,342.3456,355,960.259الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــي220

2,138,125.14819,359,126.22613,113,975.258889,749.86149,152,593.6774,629,942.85489,283,513.02458,261,709.901وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

953,208.407820,753.81079,447.98049,964.2114,540,231.1322,627,171.5199,070,777.0598,738,835.152وزارة التعليــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي240

869,946.20015,746,088.04294,653.20282,116.426118,259,153.32411,322,445.1969,188.250146,383,590.640101,311,366.237وزارة الصحـــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

169,150.0002,846,457.863876,703.316520.10015,796,293.136777,041.51620,466,165.93116,910,946.407وزارة الشئــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

489,580.4263,506,819.316938,811.248298,031.14910,753,540.032970,373.08716,957,155.25813,946,068.768وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

892,742.4299,550.35231,845.2965,910,526.8531,192,489.7358,037,154.6656,582,244.597وزارة األوقــــاف والشــــــئـون االســــــــالميـة281

14,678.832176.288120.000512,319.7307,546.413534,841.263215,140.362األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــاف282

3,912,726.8892,741,031.7361,574,364.10145,165.8126,520,298.5686,451,464.37021,245,051.47632,252,310.980وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

2,104,604.83352,414.5869,590,133.41147,895,807.14447,819,538.323107,462,498.297119,173,866.811وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

6,237.50025,619.422158.4002,131.6891,520,652.651605,326.0942,160,125.7561,629,519.548المجلـس الوطنى للثقــــــافة والفنـــون واآلداب330

1,562.110343,956.539421,067.882-35,423.5644.750361,725.334-19,212.129وزارة النـــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

39,970,515.4077,962,636.833148,488.9926,169,308.103292,613,394.30584,145,843.442437,250.918431,447,438.000252,304,980.446وزارة  الكــــــــــهـــربـــــــاء والـــــــــــــــماء342

102,518.1741,690,612.2817,074.2755,721.3425,545,988.2781,619,421.0998,971,335.4496,408,101.610االدارة العامـــــــة للطيــــــــران المـــــــــــدني510

55,677,279.35181,493,265.62517,130,208.26636,537,255.8271,650,290,340.992639,248,466.353953,089.3502,481,329,905.7641,700,386,029.857الجمــــــــــــــــــــــــــــــلة

 

الرقم

أرصدة حسابات االمانات للوزارات واالدارات الحكوميه

جمـــــــــــــــــــله االرصــــــــده
تأمينـــــــات
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دفعــــــات عن اعتمادات دفعات نقديةمبــــالغ تحــــــــــــــت مبــــالغ تحــــــــــــــت  دفعات واعتمادات العهــــــــد النقديـهمصروفات تحت تسويتها على
في 2008/3/31في 2009/3/31مســـــتنــديـــــــــــــــــهداخليــــــــةالتســــــويـــــــــــــــــةالتحصيـــــــــــــــــــل نقديه في الخــــارجالشـــخصــــيـــــهانواع بنود مصروفات الميزانيه

61,789,800.1867,504.53761,797,304.72340,665,407.698الديـــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــري110

302,953.6737,903.991310,857.664542,673.718ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة120

53,992,089.3033,763.4156,237,974.06760,233,826.78521,932,280.920مجـــــلـــس الوزراء - األمانــــــــة العامـــــــــــــــة131

35,227.8159,529.75244,757.56720,901.914مجــــلس الوزراء  ــ ادارة الفتــوى والتشـــــــريع132

6,082.09622,275.845305,006.470333,364.411883,328.860المجلــــس االعـــــــلى للتــــخطيـــــط والـتنميــــــه140

32,379.5752,101,239.5841,507,783.929143,717.2803,785,120.3683,121,431.599ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

1,185,619.5031,964.72043,199,368.9663,080,291.12024,475,797.42671,943,041.73555,756,666.739وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

3,959,897.7071,963.79550,443.4615,668,394.3139,680,699.2769,740,601.782وزارة الماليـــــــة - االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

43,001,599.78516,000.00050,439,538.3124,374,848.57397,831,986.670121,800,117.685وزارة الماليـــــــــة - الحسابات العامـــــــــــــــــــة172

405,850.144270,903.564258,619.385935,373.093879,786.931وزارة الماليـــــــــــــة - االدارة العـامـة للجمـــــارك173

8,720.376941.73643,590.89044,228.24315,658.99695,699.489861,716.203-وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

72,213.827242,961.1327,870.850323,045.809397,184.971وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

5,415,887.1741,313,332.4691,891,725.1136,156,295.00014,777,239.7569,126,087.058وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

15,422,855.78322,336,854.5969,195,018.0775,960,511.43640,571,036.80593,486,276.69784,551,904.318وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

6,406,115.11815,787.25110,056.51724,813,225.85131,245,184.73719,255,459.278الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــي220

29,040.228218,981.2567,265,799.6337,017,366.408-3,249,257.23319,077.51714,189.9413,646,495.417146,838.497وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

280,503.0982,436.8609,852,292.1754,485,408.6933,586,755.45047,005.54718,254,401.82312,414,357.737وزارة التعليــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي240

11,459,819.02612,427.22196,067,553.88510,919,627.7228,443,514.861126,902,942.715355,160,687.978وزارة الصحــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

111,026.57226,691.576380,021.971385,919.238903,659.3571,451,894.072وزارة الشئــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

6,402,236.5232,700.000421,482.654289,992.863124,490.5867,240,902.62625,089,268.218وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

4,827,224.31542,111.81949,180.0584,918,516.1923,775,481.612وزارة األوقـــــــــاف والشــــــئـون االســــــــالميـة281

2,000.000263.4001,300.0003,563.400268,498.996األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــاف282

1,606,389.0661,370.091295,629.436449,105.0022,257,459.2374,609,952.8323,767,266.307وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

35,431,419.1891,695,091.56415,614.31737,142,125.07040,087,461.378وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

18,455.30918,455.309128,609.340المجلـس الوطنى للثقــــــــــــافة والفنـــون واآلداب330

75,134.74513,387.53711,976.150100,498.43259,039.997وزارة النـــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

216,799,911.15012,605.14072,652.779308,259.986217,193,429.055249,996,794.649وزارة  الكــــــــــهـــربـــــــاء والـــــــــــــــماء342

7,988,291.85112,859.7493,784.91820,853.2328,025,789.7509,654,826.535االدارة العامـــــــة للطيــــــــران المـــــــــــدني510

480,271,519.39098,442.056174,036,572.69188,064,544.64862,827,739.43117,965.31974,087,031.439879,403,814.9741,078,407,102.901الجمــــــــــــــــــــــــــــــلة

أرصده حسابات العهد للوزارات واالدارات الحكوميه

جمــــــــــلـــــــه االرصــــــده
الرقم

( 59 )
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الرصيد الدفترى بنــوك أجنبية بنـــوك أخرى محليــة بنـــك الكويت المرآزى الصنـــــدوق الرقم

فى 2008/3/31 الرصيد الدفترى الجرد الفعلى وشهادات البنوك الرصيد الدفترى شهادة البنك الرصيد الدفترى شهادة البنك الرصيد الدفترى شهادة البنك الرصيد الدفترى الجرد الفعلى

1,263,538.948 10,208,259.021 11,628,613.049 10,188,259.021 11,608,613.049 20,000.000 20,000.000 الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيرى 110

18,969.445 2,851.170 2,851.170 0.000 0.000 2,851.170 2,851.170 ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة 120

777,205.044 54,394.142 1,165,012.294 47,080.475 1,157,698.627 7,313.667 7,313.667 مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــة 131

444,765.843 62.493 62.493 0.000 0.000 62.493 62.493 مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتـــــــــــوى والتشـــــــريع 132

752,831.677 50.000 50.000 0.000 0.000 50.000 50.000 المجلـــس األعــــــــلى للتخطيـــــــــط و التنميـــــــــــة 140

8,862,029.883 -645,500.046 528,309.256 -647,247.566 528,309.256 1,747.520 ديــــــــــــــــــــــــــوان الخدمـــــــــــــة المدنيــــــــــة 150

5,243,591.639 18,321,644.494 19,697,593.217 18,321,644.494 19,697,593.217 وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 160

-21,399,110.507 309.606 1,152,988.647 1,152,679.041 0.000 0.000 309.606 309.606 وزارة الماليــــــــــــة - االدارة العامــــــــــــــــــــــــــة 171

115,622,220.015 383,923,206.526 378,460,793.146 383,923,206.526 378,460,793.146 وزارة الماليـــــــــــــة - الحسابات العامـــــــــــــــــــــة 172

2,801,961.765 4,758,218.872 7,875,088.116 4,758,218.872 7,875,088.116 وزارة الماليـــــــــــــــة - االدارة العـامـة للجمــــــــــارك 173

-30,680.562 45,655.659 0.000 45,655.659 0.000 وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة 180

-556,336.579 87,091.440 176,605.112 152,885.921 152,535.921 -68,154.084 0.000 2,359.603 24,069.191 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 190

308,013.167 236,584.395 10,202,814.809 17,484.614 462,408.126 219,099.781 9,740,406.683 وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 200

34,034,477.047 25,929,472.462 7,576,219.814 12,858.333 12,858.333 25,732,448.569 7,379,195.921 184,165.560 184,165.560 وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 210

-823,579.673 -8,586,019.353 0.000 -8,586,019.353 0.000 الحـــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــى 220

-2,041,273.721 2,398,172.072 140,730.980 196,739.132 140,730.980 2,200,773.068 0.000 659.872 وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 230

2,439,213.924 7,485,158.869 12,124,605.025 7,483,881.894 12,123,328.050 1,276.975 1,276.975 وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــى 240

9,716,777.563 -8,078,878.755 14,066,577.555 -8,094,241.700 14,051,214.610 15,362.945 15,362.945 وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــة 250

4,862,674.171 -1,196,311.624 22,402.161 -1,215,184.708 0.000 18,873.084 22,402.161 وزارة الشئــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل 260

346,005.174 -2,531,996.917 38,783.182 22,686.003 22,686.003 3,905.000 3,905.000 -2,570,020.099 0.000 11,432.179 12,192.179 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 270

55,698.007 -1,607,997.207 10,715.051 -1,625,792.363 0.000 17,795.156 10,715.051 وزارة األوقــــاف والشـــــــــــــــئـون االســــــــالميـة 281

129,136.375 -241,090.982 0.000 -241,090.982 0.000 األمانــــــــــــــة العامـــــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــاف 282

1,893,861.848 374,597.833 102,683.264 185,762.299 188,835.534 102,683.264 وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

7,390,661.414 -6,357,100.596 -4,531.566 -6,361,729.887 0.000 4,629.291 -4,531.566 وزارة األشــــــــــــــــــــغال العـامــــــــــــــــــــــــــة 320

801,906.329 1,169,809.961 1,447,441.579 1,167,507.849 1,445,240.527 2,302.112 2,201.052 المجلــــس الوطنى للثقــــــــافة والفنـــــــــون واآلداب 330

632,206.922 -39,273.770 214,322.829 -43,771.038 209,575.561 4,497.268 4,747.268 وزارة الـــنــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 341

-3,222,838.295 6,617,291.502 27,972,992.046 6,617,135.401 27,972,835.945 156.101 156.101 وزارة  الكهـــــــــــــــــــــربـــــاء والمـــــــــــــــــــاء 342

94,043.567 1,792,422.405 3,685,941.255 34.020 1,788,946.382 3,682,431.212 3,476.023 3,476.023 االدارة العامــــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدنى 510

170,417,970.430 434,121,083.672 498,289,664.484 22,686.003 22,686.003 569,635.299 1,925,151.421 433,229,441.745 496,035,007.184 299,320.625 306,819.876 الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

مقارنة رصيد الصندوق والبنوك من واقع الجرد الفعلى بالرصيد الدفترى فى 2009/3/31

جملة االرصدة فى 2009/3/31

( 60 )



ح.خ 2009/2008جدول رقم (16)

2009/20082008/20072009/20082008/20072009/20082008/20072009/20082008/2007

4,232.1226,654.1813,155,977.7414,301,649.771الديـــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــري110

5,309.3432,075.14570.000100.0001,916,119.1964,238,306.622ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة120

193,104.000190,475.4332,370.5002,370.5001,382.000988.0002,202,233.5531,438,982.497مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامـــــــــــــــة131

135,681.26323,618.68776,227.98576,227.985190.000100.00092,775.20028,185.000مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــوى والتشـــــــريع132

12,281.31913,062.929479,139.589420,128.80934,876.275192,956.480المجلــس األعلـــــــى للتخطيــــط و التنميـــــــــة140

5,851,644.5424,253,219.7951,263,257.653975,012.012ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

78,007.50772,570.9608,340.4778,340.477846,700.000942,491.000275,757.3851,131,521.355وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

82,127,922.25892,490,744.3443,643,542.6353,154,130.18549,946,181.40659,485,388.163وزارة الماليــة - االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

16,759,882.42316,953,707.4562,762,876.3092,762,876.3091,650,000.0001,650,000.000وزارة الماليـــــة - الحسابات العامـــــــــــــــــــة172

1,518,914.3671,707,487.518851,480.898590,590.28836,931,369.82034,130,974.586وزارة الماليـــــة - االدارة العـامـة للجمـــــارك173

3,983,751.5953,980,636.7952,585,698.8502,495,920.300وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

203,423.241202,362.3642,728,417.0921,664,253.4571,512,573.6001,483,036.400وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

1,940,676.4021,670,755.6581,454,741.8561,713,031.621103,685.500165,508.50020,939,633.70911,377,284.030وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

914,530.635749,254.2632,148,201.0372,464,199.4353,803.00010,511.00019,927,145.211550,594.470وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

163,239.103161,073.125220,127.070220,127.07010,639,946.9168,049,644.090الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــى220

4,230,012.0664,662,640.5074,611,861.1924,724,010.08452,644,108.50052,289,760.241وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

6,844,409.6596,807,523.867935,439.7571,301,232.9512,097.5002,097.50086,350.110132,981.860وزارة التعليــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــى240

28,012,145.47123,606,744.26515,718,907.36416,593,718.015316,529.750367,748.00020,309,836.87518,947,124.555وزارة الصحـــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

2,837,686.8772,175,151.8185,635,801.3195,716,025.9142,218,173.7443,438,398.759وزارة الشئــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

12,674,252.57314,466,987.2253,563,986.8744,089,832.41313,044.0009,047.00016,230,406.44513,930,831.104وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

98,318.006109,911.75910,322.34110,322.3419,935,829.00511,129,705.670وزارة األوقــــاف والشــــــئـون االســــــــالميـة281

367.00010,037.950291,684.347291,684.347274,281.204274,017.204األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــاف282

108,533,823.484115,146,605.1854,006,216.3362,831,817.0552,570.0002,570.00018,440,035.52024,145,033.979وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

5,806,531.0793,734,716.16417,932,605.27718,134,969.449267,754,517.861239,291,843.686وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

2,544.0002,544.0001,058,024.118774,685.700المجلـس الوطنى للثقــــــافة والفنـــون واآلداب330

298,974,293.291137,527,254.4283,835.2333,835.23337.50010.50031,011.23039,672.200وزارة النـفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

260,243,637.129229,089,752.42313,948,479.89813,949,006.244914,494,117.923898,675,214.736وزارة الكـــهـــــربـــــــــــــاء والـــمـــــــــــــــاء342

2,063,663.8491,700,357.1708,253.2939,080.14525,323,648.07625,435,743.881االدارة العامـــــــة للطيــــــــران المـــــــــــدنى510

844,214,284.604661,517,925.41481,042,858.67980,731,810.3271,290,109.2501,501,171.5001,481,873,887.1261,420,034,469.351االجمـــــــــــــــــــــــــــــــالي

الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات النظــــــــــــــــاميــــــة

بنك شيكات وخطابات ضمانديون مستحقة علي الحكومة عهدة الطوابع المالية 
الرقــم

ديون مستحقة للحكومة
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ح.خ 2009/2008تابـع  ــ جدول رقم (16)
إعتمادات مستندية تحت التنفيذ

2009/20082008/20072009/20082008/20072009/20082008/20072009/20082008/2007

الديـــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــري110

250.000100.000ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة120

1,382.000988.000مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامـــــــــــــــة131

190.000100.000مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــوى والتشـــــــريع132

المجلس األعلـــــــى للتخطيــــــــط و التنميــــــة140

ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

1,435,586.0001,108,686.000وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

109,017.28291,933.282وزارة الماليــة - االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

135,069,620.000207,460,300.0003,325,620.4045,952,033.171وزارة الماليـــــة - الحسابات العامـــــــــــــــــــة172

180.000180.000وزارة الماليـــــة - االدارة العـامـة للجمـــــارك173

وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

6,043.9385,049.2261,636.00060.000وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

103,685.500165,508.500وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

3,803.00010,511.00017,010.63816,850.638وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــى220

2,655.7552,655.755وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

2,097.5002,097.500وزارة التعليــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــى240

455,018.000376,766.2509,332,670.0008,685,090.000وزارة الصحـــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

وزارة الشئــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

13,044.0009,047.000757,807.496807,899.838وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

وزارة األوقــــاف والشــــــئـون االســــــــالميـة281

األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــاف282

5,145,592.3765,022,737.2512,570.0002,570.0009,637,389.68515,481,850.867وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

15,579.9359,612.585وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

المجلـس الوطنى للثقــــــافة والفنـــون واآلداب330

37.50010.500وزارة النــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

20,772,575.64417,633,939.007وزارة الكـــهربـــــــــــــــــاء والــمـــــــــــــــــــــــاء342

االدارة العامــــــــة للطيــــــــران المـــــــــــدنــي510

البنوك المحلية التجارية * وبنك الكويت المرآزي

200,000.000200,000.000شرآة االتـــصـــــــــــــــــاالت المتــــقــدمـــــــــــــــة314

500,000.000500,000.000شرآــــة االستثــــــــــــــــمـــــارات الوطـــــــنيــــة315

737,000.000900,000.000شرآـــة الشبكــــــة اآلليـــــــــة للتوزيــــــــــــــــــع240

5,151,636.3145,027,786.477138,524,283.500210,736,684.7503,325,620.4045,952,033.17140,646,522.43542,730,071.972االجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

*  بنك الكويت الوطنى ، البنك التجارى الكويتى، البنك األهلي الكويتي ، بنك الكويت والشرق االوسط ، بنك الخليج ، بنك برقان ،بيت التمويل الكويتي ، البنك العقارى الكويتى ، بنك التسليف واإلدخار، بنك البحرين والكويت ، بنك بوبيان.
**  األرصدة بسجالت وزارة المالية ــ الحسابات العامـــة .

الرقــم

الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات النظــــــــــــــــاميــــــة

مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداة عهدة الطوابع المالية العامة **عهدة الطوابع البريدية
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2009/2008تابـع  ــ جدول رقم (16) ح.خ

2009/20082008/20072009/20082008/20072009/20082008/2007

الديـــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــري110

425.040617.40024,658,611.000ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة120

مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامـــــــــــــــة131

مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــوى والتشـــــــريع132

107,250,000.000262,500.000المجلــــــس األعلـــى للتــــخــطيط و الــــتنمية140

8,050,253.0998,050,253.099ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

297,524,883.000232,135,708.000وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

780,384,134.818844,125,539.000وزارة الماليــة - االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

وزارة الماليـــــة - الحسابات العامـــــــــــــــــــة172

وزارة الماليـــــة - االدارة العـامـة للجمـــــارك173

وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

133,645,328.000133,645,328.0001,761,441.000وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

49,668,953.00048,578,907.0004,747,852.9002,264,405.250الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــى220

1,035.0001,035.000وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

821.316821.316وزارة التعليــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــى240

218,518,809.000وزارة الصحـــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

وزارة الشئــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

وزارة األوقــــاف والشــــــئـون االســــــــالميـة281

األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــــاف282

وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

29,634.37041,158.1481,797,173,324.000وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

المجلـس الوطنى للثقـــــــافة والفنــــــون واآلداب330

وزارة الــنــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

248,233.340118,138.340وزارة الكـــــــهربــــــــــــــــــاء والـــــمــــــــــــاء342

741,525,523.255741,525,523.255االدارة العامـــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــدنى510

4,158,400,640.4882,008,062,079.6706,771,793.9002,264,405.250 279,327.750160,948.888االجمـــــــــــــــــــــــــــــــالي

الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات النظــــــــــــــــاميــــــة

اهالك أمالك الدولة العقارية  أمالك الدولة العقارية عهد األوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية
الرقــم
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ح . خ 2009/2008  جدول رقم  ( 17 ) 

الرصيد الجملةالمواد ذاتأصولوسائلعهد
في 2008/3/31في 2009/3/31الطبيعة الخاصةحيوانية ومائيةالنقل واإلنتقالالمواد

4,270.838 9,725.8209,725.820الديـــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــري110

1,838,769.363 31,255.8292,052,684.26221,682.6732,105,622.764ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة120

2,635,419.715 482,225.0822,069,118.4416,000.0002,557,343.523مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامـــــــــــــــة131

769,008.410 261,236.000463,271.00042,440.000766,947.000مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــوى والتشـــــــريع132

1,675,389.304 32,025.1511,649,778.207800.000169.50048,063.9551,730,836.813المجـــلس األعـــلى للتــخـــطـيـط و الـــتنــمـيــــة140

1,162,823.877 56,333.061761,953.85026,197.941844,484.852ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

5,313,284.299 583,634.196590,524.6204,581,821.000123,297.4905,879,277.306وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

4,019,027.775 2,877,256.488969,345.9201,833.8103,848,436.218وزارة الماليــة - االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

148,886,479.079وزارة الماليـــــة - الحسابات العامـــــــــــــــــــة172

1,674,057.148 320,862.5651,424,041.6371,744,904.202وزارة الماليـــــة - االدارة العـامـة للجمـــــارك173

305,419.424 1,525.69384,726.5289,428.65095,680.871وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

7,086,514.100 378,658.4835,929,608.30011,750.00041,010.760165,324.7056,526,352.248وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

186,847,280.000 43,802,540.00044,050,738.00058,262,393.000338,447.00015,561,687.000142,560.00020,517,741.000182,676,106.000وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

2,116,115.168 45,794.885776,871.3821,366,200.0002,188,866.267وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

12,737,281.320 4,031,581.0001,346,407.1155,820,368.00020,249.365996,960.00012,215,565.480الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــى220

66,023,481.699 13,054,866.43073,088,815.280126,773.77410,674,460.00096,944,915.484وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

696,090.601 314,358.326273.45926,385.000341,016.785وزارة التعليــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــى240

138,630,168.127 68,029,049.76678,687,342.000829,346.0007,519,057.000155,064,794.766وزارة الصحـــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

5,256,624.394 179,109.6213,823,643.47319.0001,272.5004,004,044.594وزارة الشئــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

86,471,220.621 7,510,683.1671,950,069.000151,967.00050,581,240.00026,854,710.04287,048,669.209وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

7,495,349.318 554,131.1207,612,502.8191.0008,166,634.939وزارة األوقــــاف والشــــــئـون االســــــــالميـة281

837,129.688 31,828.007732,806.000764,634.007األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــاف282

77,461,818.163 8,716,496.75366,481,291.31158,578.2848,970.56075,265,336.908وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

10,368,322.438 1,665,448.5416,817,684.9401,778,355.00057,358.16010,318,846.641وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

1,207,870.000 1,131,127.700368,411.5001,499,539.200المجلـس الوطنى للثقــــــافة والفنـــون واآلداب330

436,674.319 50,587.596399,553.56423,252.000473,393.160وزارة الــنــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

213,391,625.000 0.000وزارة الكــــــهـــربــــــــــــــــاء والــــمــــــــــــاء342

8,322,418.748 2,085,201.731564,934.2636,560.0005,044,185.9607,700,881.954االدارة العامـــــــــــــة للطيــــــــران المـــــــــــدنى510

156,237,543.011302,696,396.87172,900,543.284338,447.000126,773.774169.50015,602,697.76061,946,359.30960,933,926.502670,782,857.011993,669,932.936الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

جـــــــــــــــــــــــــــرد الموجــــــــــــــــــــــودات

المخازن أصول أخرىالرقم المكتبات الخزائن المتاحف
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  :تمهيد 
  

  

ـ  2008لسنة  ) 13(  القانون رقمالمرسوم بصدر        ميزانيـة الـوزارات واإلدارات   ربط ب
  :بالتفصيل اآلتي  2008/2009الحكومية للسنة المالية 

  
  
 12,678,691,000.000 انية الوزارات واإلدارات الحكوميـة بمبلـغ   بميز اإليراداتتقدر  -

 إلـى  يضـاف   سالفة الذكر اإليراداتدينار من  1,267,869,100.000 يخصص مبلغ  ،دينار
  .القادمةاحتياطي األجيال 

  
 18,966,000,000.000  الحكومية بمبلغ  واإلدارات الوزاراتبميزانية المصروفات وتقدر  -

 7,555,178,100.000بمبلغ اإليراداتتقدر زيادة المصروفات والمخصصات عن  وبذلك دينار
  .للدولة العام االحتياطي تغطي من دينار  
  
  

للسـنة الماليـة   الحكوميـة   واإلدارات زارات الـو  إضـافي بميزانيـة   اعتمـاد تم فتح        
ار  31,169,500.000 بمبلغ  2008/2009 ه بلغت  ، دين دة   وعلي ديل    المصروفات المعتم د التع  بع
غ    21,005,800,240.348مبلـغ  حصلة ـالم راداتـواإلي دينار 18,997,169,500.000مبل
 دينـار   2,743,601,775.363عن المصروفات بمبلغ وقدره  اإليراداتوبذلك تقدر زيادة دينار 

ويرحـل   اإليرادات إجمالي من %10ما يعادل  دينار  2,100,580,024.035يخصم منه مبلغ 
  .تياطي األجيال القادمـة اح إلى

حسبما نصت (  االحتياطي العام إلىيرحل دينار   643,021,751.328البالغ والفائض النهائي  
   ) . 1976لسنة  106من القانون رقم  األولىعلية المادة 

  
  
  
  
  
  
  
  



 )2 ( 
  

  
  

  :  اآلتي تم   تنفيذ الميزانية إليه ما دعى إلى باإلضافة        
  
ـ     اإلضـافية دات عتمـا اإلالنقل من  - 1 بمبلـغ  العـام   تياطيـالمـأخوذة مـن المـال االح

 التكميلي االعتماد إلى تم نقله دينار  26,743,500.000منها مبلغ  [ دينار 31,169,500.000
بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسـين   2008لسنة )  27( رقم القانون  بناء على العام 
  .]  دينار

  
مـن   ، والنقل دينار 850,123,849.000 إجمالي بمبلغد الميزانية بنو عتماداتابين النقل  – 2

حيث لم تـؤثر  (  دينار 638,888,870.000  إجماليبمبلغ االعتماد التكميلي العام لكل األبواب 
  .) الميزانية اعتمادهذه التعديالت على جملة 

  
  

دينـار   21,005,800,240.348 ن اإليرادات الفعلية قد بلغـت أوأوضح الحساب الختامي     
  . % 65.7 بنسبةودينار عن تقديرات الميزانية  8,327,109,240.348مقدارها  بزيادة

  
  

ــة بل     ــوأن المصــروفات الفعلي ــار  18,262,198,464.985 تغ ــارقبدين ــداره  ف مق
  .بعد التعديل الميزانية  اعتمادعن  دينار 734,971,035.015

  
بالنتـائج الفعليـة للسـنة الماليـة      2008/2009 وبمقارنة النتائج الفعلية للسـنة الماليـة    

دينـار،   1,983,177,712.226بمبلغ  زادتيتضح أن حصيلة اإليرادات الفعلية  2007/2008
  .دينار  8,564,179,994.424بمبلغ فقد زادت أما المصروفات الفعلية 

  
قد أسفر عـن   2008/2009علما بأن الحساب الختامي لإلدارة المالية للدولة للسنة المالية 

دينار بالمقارنة  2,743,601,775.363زيادة اإليرادات الفعلية على المصروفات الفعلية بمبلغ 
نة ــعن الس بنقصي ، أدينار 9,324,604,057.561 والبالغ 2007/2008بالسنة المالية 

  .دينار  ( 6,581,002,282.198)مقداره  2007/2008 ةــالمالي
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  :  8200/9200فيما يلي عرضا إجماليا لما أسفر عنه تنفيذ ميزانية السنة المالية و
  
  

  . على المستوى اإلجمالي ألبواب الميزانية: أوال 
  
  :اإليـــرادات  -أ 
  

               

  نقص/ زيادة 

  
  اإليرادات 
  الفعليـة 

  

  
  تقديرات 
  اإليرادات 

  

  البيـــــان

 
8,058,073,050.960 

 
7,963,918.760 

 
   ( 3,933,140.478 )  

 
110,792.144 

 
5,563,261.513 

 
 

63,056,558.118 ) (  
 

322,494,515.128 
 

106,599.561) (  

 
19,710,705,050.960 

 
121,963,918.760 

 
10,316,859.522 

 
2,110,792.144 

 
214,707,261.513 

 
 

517,810,821.882 
 

426,132,135.128 
 

2,053,400.439 
  

 
11,652,632,000    

  
114,000,000 

  
14,250,000  

  
2,000,000  

209,144,000  
 
  

580,867,380 
  

103,637,620  
  

2,160,000  

  
  ـة ــــرادات النفطيـــــاإليـ –لبـاب األول ا
  
  في الدخل واألربــاح ارائب على صضال -ب الثاني االب
  

  ـات ـــالضرائب والرسوم على الممتلك -الباب الثالث 
  

  السلـع والخدمـات  ىضرائب والرسوم عللا -الباب الرابع 
  

رائب والرسوم على التجارة والمعامالت ضال -الباب الخامس 
  ة ــالدولي

  
  ـــات ـــــرادات الخدمــــإيـ -الباب السادس 

  
  ة ـــــوم المتنوعـــاإليرادات والرس -الباب السابع 

  
   ــةـــــرادات الرأسماليــــاإليـ -الباب الثامن 

  

8,327,109,240.348  21,005,800,240.348  12,678,691,000  
  

  ـــــــةـــالجملـــ
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  : ــاتالمصروف -ب 
 
 
  

    

  الوفر

  
  المصروفات 
  الفعليـــة 

  

  
 اعتماد الميزانية

  بعد
  التعديـل

  التعديـل 

  
  اعـتماد

  الميزانية 

  
  البيــــان

  

 
171,067,151.926

 
75,084,692.144 

 
 

56,862,496.202 
 
 

306,681,005.387
 
 
 

125,275,689.356 

 
3,038,932,848.074 

 
3,001,915,307.856 

 
 

122,137,503.798 
 
 

1,357,818,994.613 
 
 
 

10,741,393,810.644  

 
3,210,000,000 

 
3,077,000,000  

  
  

179,000,000  
  
  

1,664,500,000  
  
  
  

10,866,669,500  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

31,169,500  

  
3,210,000,000 

 
3,077,000,000  

  
  

179,000,000  
  
  

1,664,500,000  
  
  
  

10,835,500,000  

  
  تالمرتبــــــا -الباب األول 

  
المستلزمات السلعية  -الباب الثاني 

  والخدمات
  

وسائل النقل والمعدات  -الباب الثالث 
  والتجهيزات

  
اريع اإلنشائية شالم -الباب الرابع 

والصيانة واالستمالكات 
  العامة

  
المصروفـات المختلفة  -الباب الخامس 

 والمدفوعات التحويلية
.  

  

734,971,035.015 18,262,198,464.985  18,997,169,500  31,169,500  18,966,000,000  
  

  الجملــــــــــة
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  : مقارنة اإليرادات الفعلية بالمصروفات الفعلية -ج 
  
  
  

  
  ـرــالتغييـ

  ابـــالحس
  يـــالختام

  ـمادــاعتـ
  ةـــالميزاني

  ل ــبعد التعدي
  ــانـــالبيـــ

8,058,073,050.960 
 
 

269,036,189.388  

19,710,705,050.960 

 
1,295,095,189.388  

  
 

11,652,632,000  
 

1,026,059,000 
 
 

  
  : اإليــرادات

 اإليـــرادات النفطيـــــة  
  

  اإليـــرادات الغيـر نفطيــة  

  ـراداتــــة اإليــــجملـ  12,678,691,000  21,005,800,240.348  8,327,109,240.348

 
 

 
734,971,035.015 

 
(832,710,924.035) 

  

 
 
 

18,262,198,464.985 
 

2,100,580,024.035  

 
 
 

18,997,169,500 
 

1,267,869,100  

  
  : اتــات والمخصصـــالمصروف

  ـاتـــــالمصروفـــــ 
  المخصص الحتياطي األجيال القادمـة 

  ) 1976لسنة  106حسب القانون رقم ( 

  وفات والمخصصاتجملة المصر   20,265,038,600  20,362,778,489.020  (97,739,889.020)

8,229,369,351.328  643,021,751.328  (7,586,347,600)  
  

  اإلضافة إلى المــال االحتياطي العام 
 

  
  

   مما تقدم عرض مقارنة لما أسفرت عنه نتـائج العمليـات الماليـة عـن السـنة الماليـة           
المسـحوب مـن    صنقوما أسفر عنه الحساب الختامي لإلدارة المالية للدولة من  2008/2009
الميزانية بعد التعديل  اعتماددينار حسب  )7,586,347,600( بمبلغاالحتياطي العام للدولة  المال

دينـار أي بتغيـر    643,021,751.328  إلى فائض يضاف إلى االحتياطي العام للدولة مقداره
  .دينار   ( 8,229,369,351.328)

  
  
  
  
  
  
  



 )6 ( 
  

  
  :على مستوى الوظائف تحليل اإليرادات والمصروفات : ثانيا 

  
  
  
  : اإليـــرادات -أ 
  
 
 
  

  
 النسبـة إلــى
 إجمالي المحصل

  
  نسبة المحصل
 إلى المقــدر

  
  اإليــرادات 
  المحصلــة

  
  تقديــرات 

  يــراداتاإل
  

  البيـــــان

 
% 3.3 

 
% 0.3 

 
% 0.6 

 
 

 
% 95.7 

 
% 0.1 

 
 
  

 
%119.8 

 
%593.4 

 
%151.4 

 

%119.8 
 

%167.5 
 

%186.1  

 
684,031,124.975 

 
70,836,609.209 

 
126,071,371.752 

 

6,912,843.989 
 

20,106,779,985.326 
 

11,168,305.097 
 
  

 
571,089,000 

 

11,937,000 
 

83,288,000 
 

5,770,000  

12,000,607,000 
 

6,000,000 
  

  
  الخدمـات العامـة

  
  الدفـــــــاع

  
  الخدمات االجتماعية

  
  خدمـات المجتمـع

  
  قتصاديةالخدمات اال

  
  أخرى غير مصنفـة

 
%100   

 
%165.7  

 
21,005,800,240.348  

 
12,678,691,000  

  
  الجملـــــــة
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  :المصروفــــات  -ب 
  
 
 
  
  

          

النسبة 
  إلـى

  إجمالــي
 المصروفات

  نسبـــة 
  الفعلي إلى
اعتماد 

 الميزانية 
  بعد التعديل

  المصروفات
 بعد اعتماد الميزانية

  التعديل  تعديـلال
  اعتمـاد
  البيـــــان  الميزانية

 
%11.8 

 

%6.5 
 
 

%52.2 
 

%4.4 
 
 

%21.0 
 
 

%4.1  

 
% 95.0 

 

% 97.3 
 
 

%98.5 
 

%92.7 
 
 

%96.0 
 
 

%77.3 
  

 
2,147,762,417.851 

 

1,194,350,322.282 
 
 

9,540,948,367.204 
 

800,746,825.971 
 
 

3,837,934,640.397 
 

 

740,455,891.280  

 
2,261,428,246 

 

1,226,903,178 
 
 

9,690,077,475 
 

863,715,506  

 
3,997,459,439 

 
 

957,585,656  

 
226,048,746 

 

(9,869,822) 
 
 

187,004,832 
 

(35,483,451) 
 

79,291,589 
 
 

(415,822,394) 
  

  
2,035,379,500  

  

1,236,773,000  
  
  

9,503,072,643
  

899,198,957   
  

3,918,167,850  
  
  

1,373,408,050  

  
  الخدمـات العامـة

  
  

  الدفـــــــاع
  
  

  االجتماعية الخدمات
  
  

  خدمات المجتمـع
  
  
  مات االقتصاديةدالخ
  
  

  أخرى غير مصنفة
  

 
%100  

 
%96.1 

  

 
18,262,198,464.985 

 
18,997,169,500  

 
31,169,500  

  
18,966,000,000  

  
  الجملــــــة

  
  

  
  

أبواب الميزانية  مادات اإلضافية والحسابات الخارجة عنوفيما يلي عرض مفصل لإليرادات والمصروفات واالعت  
  .للوزارات واإلدارات الحكومية 

  
  
  

 



@ @

  
  وزارة المالية

  شئون المحاسبة العامة

  إدارة التوجيه والنظم

  

ðàbn©a@lb¨a@ @

flÜòŠa†@óÜì‡ÝÜ@óïÜb¾a@@ @

@óïÜb¾a@óåÜa@æÈ2008- 2009@ @
< <

< <

< <

Ø‰¾aóïyb›îfia@ò‹@ @

pa†a‹îfia@ @
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@         اردينــــــــ     سـفل @

ýìcZ@pa†a‹îfiaZ@ @
  
  

تتمثل إيرادات الوزارات واإلدارات الحكومية في مختلـف  
المصادر التي تحصل منها الدولة على المـوارد الماليـة   
لمواجهة الحاجات العامة ومن أهم تلك المصـادر الـنفط   

ية للدولة يلـي  حيث يعتبر المصدر الرئيسي للموارد المال
مات التي تحصل مقابل ذلك من حيث األهمية إيرادات الخد

داة من قبل الدولة ثم الضرائب والرسوم على ؤالخدمات الم
  .التجارة والمعامالت الدولية 

  
وقد قـدرت إيـرادات الـوزارات واإلدارات الحكوميـة     

مبلغ  2008/2009والمتوقع تحصيلها خالل السنة المالية 
ك بينما بلغت جملة اإليرادات .د 12,678,691,000.000

ــلة  ــة المحصـ ك .د  21,005,800,240.348الفعليـ
ـ زيـــوب % 165.7ة ــبنسب ـ ــادة قــ  اـدره

 مــن % 65.7بنســبة  ك.د  8,327,109,240.348
  . 2008/2009تقديرات الميزانية للسنة الماليـة 

  
اإليرادات النفطية (وتتكون اإليرادات حسب مصدرها من 

  : )ادات غير النفطية واإلير
  
  :النفطيةاإليرادات ) 1
  
تتمثل هذه اإليرادات في مبيع النفط الخام والغاز وضريبة  

ات النفط ، وقد قـدرت  ـالدخل ورسوم االمتياز من شرك
ـ اإلي ـ ـرادات النفطيـ ـ ــ ـ ع تحصيلـة والمتوق ها ــ
ـ مبل 2008/2009ة ـــة الماليــالل السنـخ  غ ــ

ت جملـة  ـا بلغـ، بينم ك.د  11,652,632,000.000
ـــاإلي ــلةــــ ــة المحصــ   رادات النفطيــ

ــبة.19,710,705,050.960 ــ % 93.8 ك بنسـ ن مـ
ـ لة اإليــجم ـ رادات المحــ ـ ـــصلة بــ ادة ـزي

ــبة أي ك.د 8,058,073,050.960 ــن  % 69.2 بنس م
  . 2008/2009تقديرات الميزانية للسنة المالية 
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  :النفطيةاإليرادات غير ) 2
  

تتمثل هذه اإليرادات في ضريبة الدخل من غير شـركات  
رسـوم القيـد    الممتلكات،الضرائب والرسوم على  النفط،

الضرائب والرسوم على التجارة والمعـامالت   والتسجيل،
اإليرادات والرسوم المتنوعـة   الخدمات،إيرادات  الدولية،

   .الرأسماليةواإليرادات 
  

  
د قدرت اإليرادات غير النفطيـة والمتوقـع تحصـيلها    وق

بمبلـــــغ   2008/2009خـالل السنـة الماليــة 
ــت جمــ  .د1,026,059,000.000  ــا بلغ لة ـك بينم

ـــاإلي ـــر النفـ ــــرادات غي ـــية المحصلـط ة ـ
ــة   % 6.2ك .د 1,295,095,189.388 ــن جملـ مـ

 بزيــــــادة لةـرادات المحصـــــاإليــــ
 بنسـبة أي  ك.د 269,036,189.388ــادارهــــمق

مـــن  تقــديرات الميزانيــة للســنة الماليــة  % 26.2
2008/2009 .  

  
  
  

وفيما يلي أهم أسباب الزيادة والـنقص فـي اإليـرادات    
  : 8200/9200المحصلة للسنة المالية 

  
  
  

  :الزيادة على تقديرات الميزانية  8 327  109  240     348
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 :النفطيةاإليرادات   .1
  

  :النفطيةاإليرادات  -الباب األول 
  

  . السنة المالية تقديرات  000  632  652  11    000
   

  . المحصلةاإليرادات   050  705  710  19     960
  

  .على تقديرات الميزانية  % 69.2بنسبة  زيادة 050  073  058  8     960
  

  واق سويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط في األ-  
ــة ــ خــالل العالمي ــنة المالي ــن  الس ــع األول م ةالرب

2008/2009  
  
  

  :النفطيةاإليرادات غير  .2
  

  :الضرائب على صافي الدخل واألرباح   -الثاني الباب
  

  . السنة المالية تقديرات 114  000  000     000
  

  . المحصلةاإليرادات  121  963  918     760
  

  .عن تقديرات الميزانية  %7.0بنسبة  زيادة 7  963  918     760
  

  

  :الضرائب والرسوم على الممتلكات  -الباب الثالث   
  

  . السنة المالية تقديرات 14  250  000     000
  

  . المحصلةاإليرادات  10  316  859     522
  

  .تقديرات الميزانية  عن %)27.6( بنسبة نقص )3  933  140    478(
  

األزمة االقتصادية العالمية التي أثرت إلى ويرجع ذلك  -
على حركة تداول األراضي وكذلك صدور قانون رقم 

بتعديل بعض أحكام قانون الشركات  2008لسنة ) 9(
الذي يحظـر علـى    1960لسنة ) 15(التجارية رقم 

الشركات بيع وشراء األراضي المخصصـة للسـكن   
 .الخاص
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  :لسلع والخدماتاالضرائب والرسوم على  - الرابعالباب 
  

  . السنة المالية تقديرات 2  000  000     000
  

  .اإليرادات المحصلة  2  110  792     144
  

  .عن تقديرات الميزانية  % 5.5 بنسبة زيادة   110  792     144
  
طلبات الترخيص في هذه السـنة  زيادة  ع ذلكـويرج -

  .تنيجة تعيين بعض األطباء والهيئة التمريضية 
  
حركة النشاط التجاري داخل البالد ع ذلك إلى ـويرج -

حيث يتأثر سلباً وإيجاباً بالنشاط التجاري والذي يتأثر 
 .بعوامل كثيرة 

  
  
  
  
  

الضـرائب والرسـوم علـى التجـارة  -الباب الخامس 
  :ت الدولية والمعامال

  
  . السنة المالية تقديرات 209  144  000     000

  
  . المحصلةاإليرادات  214  707  261     513

  
  .عن تقديرات الميزانية  %2.7بنسبة  زيادة 5  563  261     513

  
حركة النشاط التجاري داخل  زيادةع ذلك إلى ـويرج -

 .البالد
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  :إيرادات الخدمات  -الباب السادس 
  

  . السنة المالية تقديرات 580  867  380     000
  

  . المحصلةاإليرادات  517  810  821     882
  

  .عن تقديرات الميزانية  % )10.9( بنسبة نقص )63  056  558    118(
  
  

يرجع ذلك النقص لقلة الكفـاالت المصـادرة مـن     -
جدول المحكمة الكلية نتيجة للفصل في العديد مـن  

 القضايا خالل السنة المالية
تنامي الوعي المروري لـدى قائـدي المركبـات     -

وازدياد التقيد بتعليمات المرور وتشديد العقوبـات  
 .والغرامات على المخالفين للقانون

التشدد في منح رخص القيادة مما أثر على رسـوم   -
 .واعهاإصدار  رخص القيادة بأن

عدم اإلقبال على الـدورات التدريبيـة ومحدوديـة     -
الشراء للنشرات والقوانين من قبل الجهات المعنيـة  
ونفاذ المطبوعات ذات الطلب العالي مثـل قـانون   

 العمل وقانون الجزاء
قلة الحركة في الموانئ واإلنخفـاض فـي تـأجير     -

 صاالت األفراح التابعة لمركز تنمية المجتمع
  
  
  
  

  :اإليرادات والرسوم المتنوعة  –لسابع الباب ا
  

  . السنة المالية تقديرات 103  637  620     000
  

  .اإليرادات المحصلة  426  132  135     128
  

  .عن تقديرات الميزانية  %311.2بنسبة  زيادة 322  494  515     128
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ى اإلقبال علـى شـراء الممارسـات    يرجع ذلك إل -
والمناقصــات المطروحــة مــن قبــل الشــركات 

  .والمؤسسات 
زيادة فرض الغرامات على المقاولين والمـوردين   -

لعدم االلتزام بتنفيذ العقود المبرمة معهم وإخاللهـم  
  .بهذه الشروط 

األرصدة المعالة لحساب األمانات عن سنوات مالية  -
طالبة بها وتقادمت ومن سابقة ولم يتقدم أصحابها للم
 .ثم تم تحويلها إليرادات قيديه

القيام ببيع المواد المستهلكة مـن قرطاسـية وآالت    -
 .ومعدات عن طريق المزاد 

فرض عقوبات على الموظفين وتشدد الجهات فـي   -
 .تطبيق لوائح العمل 

حرص الجهات على استرداد مبالغ صـرفت دون   -
 ةوجه حق عن عالوات سكن وعالوات اجتماعي

  
  
  
  
  

  
  : اإليرادات الرأسمالية -الباب الثامن    

  
  . السنة المالية تقديرات 2  160  000     000

  
  .اإليرادات المحصلة  2  053  400     439

  
  عن تقديرات الميزانية % )4.9(بنسبة  نقص   )106  599    561(
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  " 8200/9200 لة للسنة الماليةتوزيع اإليرادات المقدرة واإليرادات المحص" 
  على مستوى األبواب  - 1

  
  

 نسبة التحصيل الفرق  2008/2009السنة المالية  البيــانالباب
لإلجماليللبـابالمحصلالتقديرات

1 
  

  اإليرادات النفطية
 

000 632 652 11 96019 710 705 050  9608 058 073 050 169.2%93.8% 

  

2 
  

صافي الدخلالضرائب على 
 واألرباح

  
000  000  114 760 

  
121 963 918 

 
760
  

7 963 918  
 

107.0%%0.6 
  

  

3 
  

الضرائب والرسـوم علـى
 الممتلكات 

  
000  250  14 522 

 
10 316 859 

  
478
  

- 3 933 140 
 

%72.4
  

%0.1 
 

  
4  

 

  

الضرائب والرسـوم علـى
 السلع والخدمات

  
000  000  2 144 

  
2 110 792  

 
144
  

 110 792  
 

%105.5
  

  

5 
  

الضرائب والرسـوم علـى
 التجارة والمعامالت الدولية

  
000  144 209 

 
513
  

214 707 261  
 

513
  

5 563 261 
 

102.7% 
 

  
1.0%  

  

6 
  

 إيرادات الخدمات
 

580 867 380 
  
882 

  
517 810 821  118

 
- 63 056 558 89.1% 2.5% 

  

7 
  

اإليرادات والرسوم المتنوعة
  

620  637  103 128 
 

426 132 135  128
 
 322 494 515  411.2% 2.0% 

  

8  
 

  
 اإليرادات الرأسمالية

  
000  160  2 439 

  
2 053 400  

 
561
 

- 106 599 
  

95.1% 
  

  
 

  
 اإلجمالــــــي

  
000 691 678  12 

  
348 

  
 21 005 800 240 

  
348

  
8 326 949 209  1152.1%100.0% 

  
  
  

  2008/2009ة ـة الماليـة للسنـرادات المحصلـدول إن اإليـلجذا اـن هـح مــيتض      
مـن جملـة اإليـرادات     %93.8النفط الخام والغاز تأتي في المرتبة األولى بنسبة  -للباب األول 

ـ الخدمات يرادات إ - السادسية إيرادات الباب ـبة الثانـي في المرتـتأت ثمة ، ـالمحصل ة ـبنسب
ـ  اإليرادات والرسوم المتنوعـة   – لسابعااب ـثم إيرادات الب  % 2.5 فالبـاب   % 2.0ة ـبنسب

ثـم بقيـة األبـواب     %1.0الضرائب والرسوم على التجارة والمعامالت الدولية بنسبة  -الخامس 
  .بنسب مختلفة 
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وفيما يلي دراسة تحليلية ألبواب اإليرادات على مستوى 
  :المجموعات والبنود 

  

   :اإليرادات النفطية  -الباب األول 
  

  . السنة المالية تقديرات  000  632  652  11    000
  

جملة االيـرادات  من  %93.8بنسبة  اإليرادات المحصلة050  705  710  19     960
  . المحصلة

  
  .انية على تقديرات الميز %69.2بنسبة زيادة 050  073  058  8     960

  
وتعتبر نسبة الزيادة في اإليرادات النفطية المحصلة للسنة   

مـن نسـبة الزيـادة فـي      أصغر 2008/2009المالية 
  . 2007/2008 اإليرادات المحصلة للسنة المالية

  

إلى ارتفـاع  أسـعار    زيادة المحصل عن المقدر رجعتو
السنة  الربع األول من النفط في األسواق العالميـة خالل

، حيـث إن حجـم   بنسبة كبيرة جدا 2008/2009 ليةالما
العائدات النفطية يتحدد بمؤشرين رئيسيين هما اإلنتاج من 
النفط وأسعاره ويخضـع هـذان المؤشـران لظـروف    
العرض والطلب على النفط الخام وأسعاره فـي السـوق   
النفطية العالمية التي تتأثر بدورها بالوضع االقتصـادي  

  .سبة المحددة لإلنتاج في األوبك العالمي وكذلك حسب الن
  
  

  : الضرائب على صافي الدخل واألرباح -الباب الثاني 
  

تتمثل في اإليرادات المحصلة من ضريبة الـدخل علـى   
الشركات نظير ممارسة أعمالها وتخضع هذه الضـرائب  

  .لهالعدد من القوانين واللوائح المنظمة 
  

  .رة العامة اإلدا -ويختص بهذا الباب وزارة المالية 
  

  . السنة المالية تقديرات  114 000  000     000
  

من جملة اإليـرادات   %0.6بنسبة  اإليرادات المحصـلة 121  963  918     760
  .المحصلة 

  
  .عن تقديرات الميزانية  % 7.0 بنسبة زيادة7  963  918     760
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ذه الزيادة عبارة عن محصلة الزيادة في مجمـوعتي  وه
   :هذا الباب

  
  : ضريبة الدخل من غير شركات النفط - 2مجموعة 

  
تتمثل إيرادات هذه المجموعة في ضريبة الدخل التي يتم 

غير شـركات  ( تحصيلها من الشركات األجنبية المختلفة 
  .والتي تزاول أعمالها في الكويت ) النفط 

  
  . السنة المالية تقديرات 30  000  000     000

  
  . رادات المحصلةـاإلي 42  633  018     233

  
  .عن تقديرات الميزانية  %42.1  بنسبة زيادة 12  633  018     233

  
وهذه الزيادة عبارة عن محصلة النقص والزيادة في بنود 

  : هذه المجموعة والتي تتكون من سبعة بنود
  

  : عن تقديرات الميزانية وبيانها كما يلي  الزيادة 13  235  893     233
  
  

  :  شركات مقاوالت  -3بند 
  

  . السنة المالية تقديرات  13 800  000     000
  

  .ـلة صاإليـرادات المح19  963  512     621
  

  .عن تقديرات الميزانية  % 44.7 بنسبة زيادة6  163  512     621
   

             
  : شركات تأمين - 4بند 
  

  . السنة المالية تقديرات 1  350  000     000
  

  . ـةاإليـرادات المحصل 3  221  868     710
  

  .عن تقديرات الميزانية  % 138.7 بنسبة زيادة 1  871  868     710
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   : شركات فنادق - 5بند 
  

  . السنة المالية تقديرات 1  000  000     000
  

  .لة اإليـرادات المحصـ 1  075  179     000
  

  .عن تقديرات الميزانية  % 7.5 بنسبة زيادة   75  179     000
  

  : خدماتشركات  -6بند   
  

  . السنة المالية تقديرات    8  925  000     000
  

  .ـلة يـرادات المحصاإل10  630  900     903
  

  .عن تقديرات الميزانية  % 19.1 بنسبة زيادة1  705  900     903
  

  :  استشاريةشركات  -7بند 
  

000     000  250  2 
 

  . السنة المالية تقديرات
  

  . ـةاإليـرادات المحصل 4  789  167     500
  

  .عن تقديرات الميزانية %  112.9بنسبة  زيادة 2  539  167     500
  

  : الزيادةأسباب  ترجع
  

عدم تقيد مجموعة من الشركات بدفع الضرائب المستحقة 
اإلدارة العامـة باتخـاذ    –عليهم وقامت وزارة الماليـة  
  .اإلجراءات القانونية الالزمة 

  
  :  مطاعمشركات  -8بند 
  

  . السنة المالية تقديرات 1  350  000     000
  

  . ةلـاإليـرادات المحص 1  761  971     499
  

  .عن تقديرات الميزانية  % 30.5بنسبة  زيادة   411  971     499
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  :  أخرى شركات -10بند 

  
  . السنة المالية تقديرات      275  000     000

  
  . ـةمحصلـرادات الاإلي  743  293     000

  
  .عن تقديرات الميزانية  % 170.3بنسبة  زيادة  468  293     000

  
  

  : عن تقديرات الميزانية وبيانها كما يلي  نقص)602  875    000(
  
  
  

  : شركات تجارية  – 2بند  
  

  . السنة المالية تقديرات 1  050  000     000
  

  . ـةمحصلرادات الاإليـ   447  125     000
  

  .عن تقديرات الميزانية  % )57.4( بنسبة  نقص)602  875    000(
  
  

  : الضرائب على صافي االرباح – 3مجموعة 
  

تتمثل إيرادات هذه المجموعة في ضريبة الدخل التي يتم 
الكويتية المدرجـة فـي سـوق    تحصيلها من الشركات 
  .الكويت لألوراق المالية

  
  . السنة المالية تقديرات 84  000  000     000

  
   . لةـرادات المحصـاإلي 79  330  900     527

  
  .عن تقديرات الميزانية  % )5.6(  بنسبة نقص )4  669  099    473(

  
  

  : عن تقديرات الميزانية وبيانها كما يلي  النقص )4  829  130    473(
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  : الضرائب على الشركات الكويتية – 1بند 
  

من صافي األربـاح   %2.5رائب المقررة بنسبة هي الض
السنوية للشركات الكويتية المدرجة فـي سـوق الكويـت    

لسـنة   19لألوراق المالية وذلك طبقا ألحكام القانون رقم 
في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في  2000

  .الجهات غير الحكومية
  

  . السنة المالية تقديرات    84  000  000     000
  

   . لةـصرادات المًحـاإلي79  170  869     527
  

 .عن تقديرات الميزانية  %)(5.7  بنسبة نقص)4  829  130    473(
  

  : إلي النقصوترجع أسباب 
  

إقبال الشركات على تقديم اإلقرارات الضـريبية وسـداد   
  .المستحق عليها

  
  

  : وبيانها كما يلي  عن تقديرات الميزانية الزيادة   160  031     000
  
  

 :  مساهمة الشركات الكويتية في ميزانية الدولة – 3بند  
  

  . السنة المالية تقديرات   000  000     000
  

  . ـةاإليـرادات المحصل   160  031     000
  

 .عن تقديرات الميزانية زيادة    160  031     000
  

  

  : ممتلكات لضرائب والرسوم على الا -الباب الثالث 
  

تتمثل إيرادات هـذا البـاب فـي الضـرائب والرسـوم      
المفروضــة علــى تملــك أو نقــل ملكيــة األراضــي 

  .والعقـارات
  

  .ويختص بهذا الباب وزارة العدل  
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  :وتتكون إيرادات هذا الباب من مجموعة واحدة 
  

  : ملكية رسوم نقل ال - 1مجموعة 
  

تتمثل إيرادات هذه المجموعة في الرسـوم المفروضـة   
على ملكية ونقل األراضي والعقارات فيما عـدا عقـود   

  .الحكوميةالبيع التي تحررها الجهات 
  

  . السنة المالية تقديرات    14  250  000     000
  

  . اإليرادات المحصلة10  316  859     522
  

  .عن تقديرات الميزانية  % )(27.6 نسبةب نقص)3  933  140   478(
  

 :وتتكون هذه المجموعة من بندين 
  
  

   أراضي - 1بند 
  

  . السنة المالية تقديرات 7  000  000     000
  

  . المحصلـــةاإليـــرادات  5  756  427     488
  

  .عن تقديرات الميزانية  % )17.8( بنسبة نقص )1  243  572    512(
  
ألزمة اإلقتصادية العالمية وصدور قانون رق بسبب ا -

والذي يحظر على الشركات بيع وشراء  2008لسنة  15
  .الراضي المخصصة للسكن الخاص 

  
  

   عقارات - 2بند 
  

  . السنة المالية تقديرات 7  250  000     000
  

  .ـةالمحصلرادات اإليـ 4  560  432     034
  

  .عن تقديرات الميزانية  % )37.1(بة بنس نقص )2  689  567    966(
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الضـرائب والرسـوم علـى السـلع      -الباب الرابـع  
    والخدمـات

  
تتمثل إيرادات هذا الباب في الضرائب والرسـوم التـي   

  .تفرض على السلع والخدمات ومزاولة األعمال 
  

  :رات التالية  ويختص بهذا الباب الوزا
  

  وزارة التجارة والصناعة  -
  وزارة الصحة العامــة -
  

  :ويتكون هذا الباب من مجموعة واحدة  
  

  : رسوم القيد والتسجيل  - 2مجموعة 
  

وتشتمل هذه المجموعة علـى رسـوم قيـد وتسـجيل     
الشركات وطلبات الترخيص ورسوم دمغ المعادن الثمينة 

  .ورسوم العالمات التجارية 
  

  . السنة المالية تقديرات2  000  000     000
  

  . اإليرادات المحصلة 2  110  792     144
  

  .عن تقديرات الميزانية  % 5.5 بنسبة زيادة   110  792     144
  
  

  :وتتكون هذه المجموعة من ثالثة بنود 
  

 : عن تقديرات الميزانية وبيانها كما يلي  الزيادة   123  604     215
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  تسجيل الشركات – 1بند 
  

وتشمل إيرادات هذا البند في رسوم قيد وتسجيل وإصدار 
وتجديد إجازات الشركات باإلضافة إلى رسوم اإلشراف 
والرقابة على شركات التأمين على أساس وثائق التأمين 

  .المصدرة 
  

  . السنة المالية تقديرات    1  360  000     000
  

  .ـةالمحصلـرادات اإلي1  449  419     215
  

  .عن تقديرات الميزانية  % 6.6 بنسبة  زيادة  89  419     215
  

  :ويختص بهذا البند 
  

  .وزارة التجارة والصناعة -
  

  : طلبات الترخيص - 2بند  
  

هي الرسوم المحصلة من طلبات الترخيص الصـناعية  
تجديد وإصدار التراخيص التجاريـة والمهنيـة    ورسوم

  .ورسوم إصدار تراخيص الصيد 
  

  . السنة المالية تقديرات   560  000     000
  

  . المحصلـــةاإليـــرادات    594  185     000
  

  .  عن  تقديرات الميزانيــة  % 6.1 بنسبة زيادة   34  185     000
  

  :ويختص بهذا البند
  

  . التجارة والصناعة وزارة  -
  

 .وزارة الصحة العامة  -
  

  :إلى  الزيادهوترجع أسباب 
  

زيادة طلبات الترخيص نتيجة لتعيين أطباء والهيئـة   -
 . التمريضية
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 : عن تقديرات الميزانية وبيانها كما يلي  النقص  ) 12  812     071(
  

  : المعادن الثمينة رسوم دمغ - 3بند     
  

وتتمثل إيرادات هذا البند في الرسوم المحصلة نظير دمغ 
المعادن الثمينة ومشغوالتها لتحديد نوعيتهـا وعيارهـا   
حسب المعايير القانونية ، طبقا لما نص عليه القانون رقم 

لسـنة   )87(والقرار الوزاري رقـم   1980لسنة  )23(
1980 .  

  
  . السنة المالية تقديرات  80  000     000

  
  . ـةالمحصلـرادات اإلي  67  187     929

  
  .على تقديرات الميزانية  % )16.0(بنسبة  نقص) 12  812    071(

  
  

  :ويختص بهذا البند  
  

  . وزارة التجارة والصناعة -
  
  
  
  

الضرائب والرسـوم علـى التجـارة     -الباب الخامس  
  :والمعامالت الدولية 

  
ذا البـاب فـي الضـرائب والرسـوم     تتمثل إيرادات ه

المحصلة نظير استيراد وتصدير البضـائع مـن والـى    
  .الخارج ورسوم الخدمات على التجارة الخارجية 

  

اإلدارة العامـة   -وتختص بهذا البـاب وزارة الماليـة   
  :للجمارك ويتكون من مجموعة واحدة  
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  :   الضرائب والرسوم الجمركية - 1 مجموعة
  

وتتمثل إيرادات هذه المجموعة من المبـالغ المحصـلة   
  .نظيـر ضرائب ورسوم أرضية ورسوم الشهادات 

  
  . السنة المالية تقديرات    209  144  000     000

  
  . اإليرادات المحصلة214  707  261     513

  

  .عن تقديرات الميزانية  % 2.7 بنسبة زيادة5  563  261     513
  
  

  :وتتكون هذه المجموعة من بندين 
  

  : عن تقديرات الميزانية الزيادة  5  563  261     513
  

    
  

  : ضرائب  - 1بند 
  

وتتمثل إيرادات هذا البند في المبالغ المحصلة كضرائب 
  .جمركية 

  
  . السنة المالية تقديرات 209  000  000     000

  
  . ـةالمحصلـرادات اإلي 214  428  733     251

  
  .على تقديرات الميزانية  % 2.6  بنسبة زيادة 5  428  733     251
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         اردينــــــــ     سـفل

  
  
  

  
  :رســــوم  - 2بند 

  
وتتمثل إيرادات هذا البند في المبالغ المحصـلة نظيـر   

رسوم التـي  خدمات التجارة والمعامالت الدولية وهي ال
تفرض على المستوردين في حالة تأخرهم فـي سـحب   
بضائعهم من مستودعات الموانئ ورسوم الشهادات التي 
تحصل من الموردين مقابل إعطائهم شهادة تثبت سدادهم 

  .للرسوم والضرائب الجمركية 
  

  . السنة المالية تقديرات      144  000     000
  

  . ةمحصلـالـرادات اإلي  278  528     262
  

  .عن تقديرات الميزانية  %93.4بنسبة  زيادة  134  528     262
  

  :إلى اآلتي  الزيادة للباب الخامسوترجع أسباب 
  

  . البالدحركة النشاط التجاري داخل  زيادة
  
  
  

  :إيرادات الخدمات  -الباب السادس  
  

تتمثل إيرادات هذا الباب في المبالغ المحصلة نظير تأدية 
  .ات من الوزارات واإلدارات الحكومية خدم
  

  . السنة المالية تقديرات 580  867  380     000
  

من جملة اإليـرادات   % 2.5بنسبة  اإليرادات المحصلة 517  810  821     882
  .المحصلة 

  
  .عن تقديرات الميزانية  % (10.9) بنسبة  نقص )63  056  558    118(

  
ن محصلة النقص والزيـادة فـي   عبارة عه الزيادة وهذ

 :مجموعاتالذي يتكون من ثماني مجموعات هذا الباب 
  

وقـد   عن تقديرات الميزانيةالنقص في الباب السادس )86  056  550    130(
 :في المجموعات التالية تحققت
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         اردينــــــــ     سـفل

  
  
  

  :والعدالةخدمات األمن  – 1مجموعة 
  
تتمثل إيرادات هذه المجموعة في المبـالغ المحصـلة و

كرسوم وغرامات قضائية ومبيع مواد مصادرة وكـذلك  
  .عدادات انتظار السيارات ورسوم إصدار رخص قيادة 

  

  :ويختص بهذا البند الوزارات التالية 
  

    . وزارة الداخليةو وزارة العدل 
  

  . السنة المالية تقديرات    56  153  500     000
  

  . ـةالمحصلـرادات اإلي50  766  743     942
  

  .عن تقديرات الميزانية %)9.6(بنسبة  نقص)5  386  756    058(
  
  

  :بنود  أربعةوتتكون هذه المجموعة من 
  
  

 : النقص عن تقديرات الميزانية)5  400  986    058(
  
  
  
  

  :  قضائيةوم ــرس – 1بند  

  
عن طريق ند في المبالغ المحصلة وتتمثل إيرادات هذا الب

 .وزارة الكهرباء والماء مقابل تقديم خدمات الكهرباء
  

  . السنة المالية تقديرات 55  776  500     000
  

  . ـةمحصلالرادات اإليـ 50  621  333     487
  

 .على تقديرات الميزانية  %) 9.2(بنسبة  نقص )5  155  166     513(
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         ارــــــدينــ     سـفل

  
  
  
  

  :  حصيلة عدادات انتظار السيارات -3بند 
  

المحصلة بواسطة  اإليراداتوتتمثل إيرادات هذا البند في 
عدادات االنتظار نظير انتظار السيارات في األماكن 

  .المخصصة لذلك بالطرق العامة
  

  . السنة المالية تقديرات      72  000     000
   

  .ةالمحصلـرادات اإليـ  67  030     455
  

  .على تقديرات الميزانية  % )6.9( بنسبة نقص)4  969     545(
  
  
  
  

   رسوم اصدار رخصة قيادة – 4بند 
  : )زراعية/صناعية/انشائية/عامة(
  

قيمة الرسـوم المحصـلة   وتتمثل إيرادات هذا البند في 
صناعية مقابل إصدار رخص القيادة العامة واإلنشائية وال

  .والزراعية 
  
  

  . وزارة الداخليةويختص بهذا البند 
  

  
  . السنة المالية تقديرات   300  000     000

  
  . ةالمحصلـرادات اإليـ   59  150     000

  
  .على تقديرات الميزانية  % )80.3( بنسبة نقص)240  850    000(

  
  

  :ترجع أسباب النقص إلى اآلتي 
  

  . خص القيادة بكافة أنواعهاالتشدد في منح ر -
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          اردينــــــــ     سـفل

  
  
  
  

 : عن تقديرات الميزانية الزيادة  14  230     000
  
  
  
  

  : مواد مصادرةمبيع  - 2بند               
  

وتتمثل إيرادات هذا البند في المبالغ المحصلة من مبيـع  
لقضـايا  المواد التي تتم مصادرتها بعد الفصـل فـي ا  

المتعلقة لمخالفتها للقوانين المعمول بها أو بنـاء علـى   
  .الضبطية القضائية الممنوحة ألفراد أو جهات حكومية

  . ويختص بهذا البند وزارة العدل
  

  . السنة المالية تقديرات   5  000     000
  

  . ةالمحصلـرادات ـاإلي  19  230     000
  

  .عن تقديرات الميزانية  % 284.6بنسبة  زيادة  14  230     000
  
  
  

  :إلى الزيادة وترجع أسباب
  

وذلك العتماد هذا البند علـى األحكـام القضـائية     -
حيث من الصعب التنبؤ بهـا واعتمـاد    ،بالمصادرة

التقدير على المحصـل خـالل السـنوات السـابقة     
  .واالسترشاد بما يحصل خالل السنة المالية
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         ارنــــــــدي     سـفل

  
  
  

  :الخدمات التعليمية والثقافية – 2مجموعة 
  

من وتتمثل إيرادات هذه المجموعة في المبالغ المحصلة 
مبيع المطبوعات الحكومية ونشر اإلعالنـات بوسـائل   
النشر الحكومية وكـذلك مبيـع البـرامج التلفزيونيـة     

رسـوم   وإيرادات األفالم واألشـرطة باإلضـافة إلـى   
  .التدريب والتعليم 

  
  . السنة المالية تقديرات    4  685  900     000

  
  . ةالمحصلـرادات اإليـ3  673  976     082

  
  .على تقديرات الميزانية  % )21.6(بنسبة  نقص)1  011  923    918(

  
  
  

  : خمسة بنودوتتكون هذه المجموعة من 
  
  
  

  : رسوم دراسية – 1بند  
  

من الطلبة إيرادات هذا البند في المبالغ المحصلة  وتتمثل
والملتحقين كمستمعين في جامعة الكويت والهيئة العامـة  
للتعليم التطبيقي والتدريب ومنتسبي مركز خدمة المجتمع 
وكذلك المبالغ المحصلة نظير االشتراك فـي الـدورات   

  .التدريبية
  

  . السنة المالية تقديرات 1  167  500     000
  

  . ةالمحصلـرادات اإليـ  935  261     000
  

  .عن تقديرات الميزانية % )19.9(بنسبة  نقص)232  239     000(
  

بسبب عدم اإلقبال على الدورات التدريبيـة المحـدد    -  
  انعقادها في 
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         اردينــــــــ     سـفل

  
  
  
  

  :  إعالنات – 3بند 
  

مقابل في المبالغ المحصلة  البند هذات وتتمثل إيرادا
نشر اإلعالنات التجارية في وسائل النشر الحكومية 

  .المختلفة 
  

  . وزارة اإلعالم البند اوتختص بهذ
  

  . السنة المالية تقديرات    2  311  100     000
  

  . ـةالمحصلـرادات اإلي1  135  044     751
  

  .عن تقديرات الميزانية  ) %50.9(بنسبة نقص )1  176  055     249(
  
  
  
  
  
  :  إيرادات أفالم وأشرطة – 5بند 

  

وتتمثل إيرادات هذا البند في المبالغ المحصـلة نظيـر   
  .تأجير ومبيع أفالم وأشرطة تعليمية للمدارس الخاصة

ويختص بهذا البند كـل مـن وزارة التربيـة والتعلـيم     
  .والمجلس األعلى للتخطيط والتنمية

  
  . السنة المالية تقديرات  1  300     000

  
  . ةالمحصلـرادات اإليـ  0  000     000

  
  .عن تقديرات الميزانية  ) %100.0(بنسبة نقص )1  300    000(
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          اردينــــــــ     سـفل

  
  
  
  

 : عن تقديرات الميزانية الزيادة  397  670     331
  
  
  

  :  مبيع مطبوعات حكومية – 2بند               
  

وتتمثل إيرادات هذا البند في المبالغ المحصلة من مبيـع  
المجالت والكتب والنشرات المختلفـة التـي تصـدرها    

  .الجهات الحكومية 
 –وزارة اإلعـالم  : (ويختص بهذا البند خمس جهـات 

وزارة الشـئون   –إدارة الفتوى والتشريع /وزارة العدل
ارة األوقاف والشئون اإلسالمية وز –والعمل  االجتماعية

  .المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب –
  

  . السنة المالية تقديرات1  070  600     000
  

  . ةالمحصلـرادات اإليـ1  333  770     331
  

  .عن تقديرات الميزانية  % 24.6بنسبة  زيادة263  170     331
  

انين من قبـل  بسبب محدودية الشراء للنشرات والقو -
  .الجهات المعنية 

نفاذ المطبوعات ذات الطلب العالي مثل قانون العمل  -
  .وقانون الجزاء 

  
  :  رسوم تدريب وتعليم – 6بند   

  

وتتمثل إيرادات هذا البند في المبالغ المحصـلة نظيـر   
دورات تدريبية على أجهزة الحاسب اآللي ونظير تعلـيم  

بالمنطقة المقسـومة   أبناء العاملين في شركة جيتي أويل
  .ويختص بهذا البند وزارة التربية. في مدارس الدولة 

  
  . السنة المالية تقديرات  135  400     000

  
  . ةالمحصلـرادات اإليـ  269  900     000

  
  .عن تقديرات الميزانية  % 99.3بنسبة  زيادة  134  500     000

  



  

 

) 32 (

  
         اردينــــــــ     سـفل

  
  
  
  

  :الكهرباء والماءخدمات  – 5مجموعة 
  

وتتمثل إيرادات هذه المجموعة في المبـالغ المحصـلة   
  .تقديم خدمات الكهرباء والماء نظير 

  

وزارة الكهرباء والماء ووزارة ويختص بهذا المجموعة 
  .األشغال العامة 

  
  . السنة المالية تقديرات179  382  860     000

  
  . ةالمحصلـرادات اإليـ107  925  495     419

  
  .عن تقديرات الميزانية  % )39.8(بنسبة   نقص)71  457  364     581(

  
  :وتتكون هذه المجموعة من بندين

  
وهذا النقص عبارة عن محصلة النقص في بنـود هـذه   

  :المجموعة وذلك حسب اآلتي
  
  

  : كهرباءال – 1بند                   
  

عن طريق دات هذا البند في المبالغ المحصلة وتتمثل إيرا
  .وزارة الكهرباء والماء مقابل تقديم خدمات الكهرباء

  
  .السنة المالية  تقديرات    127  122  000     000

  
  . ةالمحصلـرادات ـاإلي  74  228  275     437

  
  .عن تقديرات الميزانية  ) % 41.6( بنسبة نقص  )52  893  724    563(
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         اردينــــــــ     سـفل

  
  
  
  

  : مياه – 2بند 
  

هذا البند في المبالغ المحصلة عن طريق تتمثل إيرادات 
وزارة الكهرباء والماء ووزارة األشغال العامـة نظيـر   

  .مبيع المياه بكافة أنواعها 
  

  .السنة المالية  تقديرات 52  260  860     000
  

  . ةالمحصلـرادات اإليـ 33  697  219     982
  

  .عن تقديرات الميزانية ) % 35.5(  بنسبة نقص  )18  563  640    018(
  
  
  

    
  :النقل والمواصالت خدمات -6مجموعة 

  

هذه المجموعة في المبـالغ المحصـلة   وتتمثل إيرادات 
نظير تأدية خدمات الطيران المـدني والبريـد والبـرق    

  .وانئوالهاتف وكذلك خدمات الم
  

  :ويختص بهذه المجموعة الوزارات التالية
  .اإلدارة العامة للجمارك/وزارة المالية -
 .وزارة المواصالت -
 .اإلدارة العامة للطيران المدني -
 

  :وتتكون هذه المجموعة من أربعة بنود 
  

  . السنة المالية تقديرات    175  963  000     000
  

  . ةصلـالمحرادات اإليـ167  830  060     366
  

  .عن تقديرات الميزانية  % )4.6(بنسبة  نقص)8  132  939     634(
  
  
  

  :تقديرات الميزانيةنقص عن ال)12  393  115    568(
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         اردينــــــــ     سـفل

  
  
  
  

  :  البريد – 2بند 
  

تقديم تتمثل إيرادات هذا البند في المبالغ المحصلة نظير 
  البريد للجمهور والشركات والهيئات المختلفة خدمات

  .إدارة البريد  –ويختص بهذا البند وزارة المواصالت 
  

  .  السنة المالية تقديرات1  730  000     000
  

  . ةالمحصلـرادات اإليـ1  236  243     891
  

  . عن تقديرات الميزانية % )(28.5  بنسبة  نقص)493  756    109(
  
 :موانئخدمات ال – 4 بند

  

هذا البند في المبالغ المحصـلة نظيـر   وتتمثل إيرادات 
الخدمات المختلفة التي تقدم في الموانئ لألفراد والسـفن  

  .والبواخر
ويختص بهذا البند كل من وزارة المواصـالت ووزارة  

  .اإلدارة العامة للجمارك /المالية
  

  . السنة المالية تقديرات17  517  000     000
  

  . ةالمحصلـرادات اإليـ5  617  640     541
  

  .عن تقديرات الميزانية  % )(67.9بنسبة  نقص )11  899  359    459(
  

  :الزيادة عن تقديرات الميزانية 17  517  000     000

 :الطيران المدني – 1 بند  
  

تتمثل إيرادات هذا البند في المبـالغ المحصـلة نظيـر    
  .قدمها اإلدارة العامة للطيران المدنيالخدمات التي ت

  .ويختص بهذا البند اإلدارة العامة للطيران المدني 
  

  . السنة المالية تقديرات10  422  000     000
  

  . المحصلـــةاإليـــرادات 11  015  487     739
  

  .عن تقديرات الميزانية  %5.7بنسبة  زيادة  593  487     739
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         اردينــــــــ     سـفل

  
  
  
  

  :  البرق والهاتف – 3بند 
  

نظير تقديم وتتمثل إيرادات هذا البند في المبالغ المحصلة 
  .خدمات البرق والهاتف للجمهور 

إدارة البـرق   –ويختص بهذا البند وزارة المواصـالت  
  .والهاتف 

  
  . السنة المالية تقديرات    146  294  000     000

  
  . ةالمحصلـرادات اإليـ149  960  688     195

  
  . عن تقديرات الميزانية  % 2.5 بنسبة زيادة3  666  688     195

  
  
  

  : خدمات أخرى – 8 مجموعة
  

هذه المجموعة في المبالغ التـي تحصـل   تتمثل إيرادات 
نظير تقديم الخدمات التي لم يسـبق إدراجهـا ضـمن    

  . س الباب المجموعات السابقة في نف
  

  . السنة المالية تقديرات   508  400     000
  

  . ةالمحصلـرادات اإليـ   440  834     061
  

  .عن تقديرات الميزانية  % )13.3(بنسبة  نقص  )67  565    939(
  
  
  

  :النقص في بنود الميزانية)87  790    939(
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         اردينــــــــ     سـفل

  
  

  
  

  : مطبوعات الجهات الحكومية – 1بند 
  

المبـالغ المحصـلة مـن    وتتمثل إيرادات هذا البند في 
  .الجهات الحكومية مقابل المطبوعات
  .وتختص بهذا البند وزارة اإلعالم 

  
  . السنة المالية تقديرات      425  000     000

  
  . ةالمحصلـرادات اإليـ  365  210     113

  
 .عن تقديرات الميزانية  % )14.1( بنسبة  نقص  )59  789    887(

  
  

  :إيرادات صيانة  – 2بند 
  

المبالغ المحصلة نظير تقديم وتتمثل إيرادات هذا البند في 
  .خدمات الصيانة باختالف أنواعها 

  .وتختص بهذا البند وزارة األشغال العامة 
  

  . السنة المالية تقديرات   60  000     000
  

  . المحصلـــةاإليـــرادات   40  660     798
  

  . عن تقديرات الميزانية  % )32.2  (بنسبة نقص)19  339    202(
  
  

  
  

  :تصوير  – 6بند 
  

  .وتشمل المبالغ المحصلة عن تصوير المستندات 
  .ويختص بهذا البند وزارة التربية 

  
  . السنة المالية تقديرات  15  000     000

  
  . ةالمحصلـرادات اإليـ  6  338     150

  
  . عن تقديرات الميزانية  % )57.7( بنسبة نقص  )8  661   850(

  
  

  :الزيادة في تقديرات الميزانية  20  225     000
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  :مخططات ومواصفات – 4 بند
  

لمحصلة من مبيـع  هذا البند في المبالغ اوتتمثل إيرادات 
المخططات والخرائط والمواصفات القياسية والجـداول  

  . والكميات 
  

  . السنة المالية تقديرات      8  400     000
  

  . ةالمحصلـرادات اإليـ  28  625     000
  

 .على تقديرات الميزانية  % 240.8  بنسبة زيادة  20  225     000
  
  
  

:ة في تقديرات الميزانية الزياد 22  999  992     012
  

  
  
  

  :الخدمات الصحية – 3 مجموعة 
  

هذه المجموعة في المبـالغ المحصـلة   وتتمثل إيرادات 
  .نظير تقديم الخدمات الصحية المختلفة 

  .وتختص بهذه المجموعة وزارة الصحة العامة 
  

  . السنة المالية تقديرات63  342  000     000
  

  . ةالمحصلـرادات إليـا76  159  459     418
  

  .على تقديرات الميزانية  % 20.2  بنسبة زيادة12  817  459     418
  
  
  

:في تقديرات الميزانية  الزيادة12  826  061     918
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  :  إيراد المستشفيات – 2بند 
  

تقديم لغ المحصلة نظير وتتمثل إيرادات هذا البند في المبا
بعض الخدمات الخاصة للمرضى بالمستشفيات الحكومية 
مثل أجور الغرف الخاصة وكذلك رسـوم الفحوصـات   

  .المخبرية واألشعة الملونة 
  

  . السنة المالية تقديرات1  515  000     000
  

  . ةالمحصلـرادات اإليـ1  707  953     880
  

  .على تقديرات الميزانية  % 12.7 بنسبة  زيادة  192  953     880
 

بسبب زيادة عدد المرضى الخاضعين لرسوم   -
  الخدمات

  
  :إيرادات الضمان والتأمين الصحي – 3بند 

  

وتتمثل إيرادات هذا البند في المبالغ المحصلة نظير تقديم 
  .الضمان الصحي لغير المواطنين 

  
  . يةالسنة المال تقديرات 61  807  000     000

  
  . ةالمحصلــرادات اإلي 74  440  108     038

  
 .على تقديرات الميزانية  % 20.4 بنسبة زيادة12  633  108     038

  
  :لنقص في بنود الميزانية ا)8  602    500(

  

  : رسوم الحجر الصحي – 1 بند
  

وتتمثل إيرادات هذه المجموعة في المبـالغ المحصـلة   
ية والوقائية التي تؤديهـا مراكـز   الخدمات الطبنظير 

  .الحجر الصحي 
  

  . السنة المالية تقديرات  20  000     000
  

  . المحصلـــةاإليـــرادات   11  397     500
  

  .عن تقديرات الميزانية  % )43.0( بنسبة نقص)8  602    500(
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  : خدمات اإلسكان والمرافق – 4 مجموعة

  
وتتمثل إيرادات هذه المجموعة في المبـالغ المحصـلة   

  .نظير تقديم الخدمات المتعلقة باإلسكان والمرافق 
  

  . السنة المالية تقديرات    37  831  720     000
  

  . ةالمحصلـرادات اإليـ41  080  854     344
  

  .لى تقديرات الميزانية ع % 8.6 بنسبة زيادة3  249  134     344
  

  :وتتكون هذه المجموعة من بندين 
     
  : إيجار – 1بند 

  

تتكون إيرادات هذا البند من إيجار كل األسواق التجارية 
ومحالت المطار الدولي والبيوت والقسـائم الصـناعية   
والعقارات المستملكة والمساكن الحكوميـة والشـاليهات   

  .باإلضافة إلى مواقف السيارات 
  

  . السنة المالية تقديرات 37  831  720     000
  

  . ةالمحصلـرادات اإليـ 40  398  570     235
  

  .على تقديرات الميزانية  % 6.8 بنسبة زيادة2  566  850      235
  
  

  -: إلى اآلتي الزيادةوترجع أسباب 
  
 لالسـتثمار األماكن المطروحة  إيجاراتارتفاع قيم  -

بين الشـركات والمؤسسـات علـى    بسبب التنافس 
  .االستثمار في هذه األماكن 

حلول موعد استحقاق الدفعة اإليجارية الربع سنوية  -
  .في الشهر السابق لها حسب جدول دفعات العقد 
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  : إيرادات المنطقة الحرة – 2بند 

  

ل االنتفاع الذي تـم تحصـيله مـن    يمثل هذا البند مقاب
الشركة المديرة للمنطقة الحرة بموجب نصوص العقـد  
المبرم معها إلدارة هـذه المنطقـة باإلضـافة إلـى أي     

   .الوزارة المعنية في إدارة المنطقة  لهاتحصإيرادات 
  

  . السنة المالية تقديرات  000  000     000
  

  . ةـالمحصلـرادات اإلي  682  284     109
  

  . ادةـــــــــزي  682  284     109
  
  
  
  

  :   إيرادات الطوابع المالية – 7مجموعة  
  

إدارة الحسابات  –ويختص بهذه المجموعة وزارة المالية 
  .العامة، وتتكون هذه المجموعة من بند واحد 

  
  . تقديرات السنة المالية63  000  000     000

  
  . ةالمحصلـرادات يـاإل69  933  398     250

  
  .عن تقديرات الميزانية  % 11.0بنسبة  زيادة6  933  398     250
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  : مبيع الطوابع المالية – 1بند 
  

مبيـع  وتتمثل إيرادات هذا البند في المبالغ المحصلة من 
يل رسوم الخدمات الطوابع المالية التي تستخدم في تحص

  .على اختالف أنواعها 
  

  .وتختص بهذا البند وزارة اإلعالم     
  

  . تقديرات السنة المالية63  000  000     000
  

  . ةالمحصلـرادات اإليـ69  933  398     250
  

  .على تقديرات الميزانية  % 11.0 بنسبة  زيادة6  933  398     250
  
  
  

  :  والرسوم المتنوعةيرادات اإل – السابع الباب 
  

تتمثل إيرادات هذا الباب في المبالغ المحصلة لمختلـف  
  .األنواع والبنود التي لم تدرج ضمن األبواب السابقة 

  

  ويشمل هذا الباب مجموعة واحدة 
الـوزارات واإلدارات  ويختص بهذه المجموعة جميـع  

  .الحكومية بالدولة 
  

  : اإليرادات والرسوم – 1مجموعة 
  

المجموعة في المبالغ المحصلة نظير تتمثل إيرادات هذه 
رسوم وإيرادات والمبيعات وغرامات وأرباح باإلضافة 

وأخرى وكذلك إيجار وسائل النقل  قيديهإلى إيرادات 
  .والمعدات والتجهيزات 

   
  . تقديرات السنة المالية103  637  620     000

  
  . ةالمحصلـ راداتاإليـ426  132  135     128

  
  .على تقديرات الميزانية  % 311.2 بنسبة  زيادة322  494  515     128

  
  

  :الزيادة عن تقديرات الميزانية 323  269  479     669
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  : رسوم – 1بند 

  

كرسوم وتتمثل إيرادات هذا البند في المبالغ المحصلة 
  .مقابل خدمات متنوعة 

  
  . السنة المالية تقديرات16  772  600     000

  
  . المحصلـةرادات اإليـ18  927  356     345

  
  .على تقديرات الميزانية  % .812بنسبة  زيادة2  154   756     345

  
بسبب زيادة بعض الجهات أسعار بيـع مظـاريف    -

الممارســات والمناقصــات وكــذلك زيــادة عــدد 
  .المناقصات في الجهات 

عدم المعرفة المسبقة باإليرادات التي سيتم تحصيلها  -
بهذا البند بسبب عدم معرفة عدد المناقصات التـي  

  .سيتم طرحها خالل السنة المالية 
  
  
  : غرامات وأرباح – 3بند 

  

وتتمثل إيرادات هذا البند في المبالغ المحصلة نتيجـة  
لـى المـوظفين   الغرامات والجزاءات المفروضـة ع 

بالجهات الحكومية والغير من قبل الجهات الحكوميـة  
  .وأرباح الحسابات الجارية 

  
  . السنة المالية تقديرات 12  892  200     000

  
  . ةالمحصلـرادات اإليـ 46  282  158     928

  

  .عن تقديرات الميزانية  % 259.0 بنسبة زيادة33  389  958     928
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لـوائح  ويرجع سبب الزيادة إلى التشدد في تطبيـق   -

 .العمل على الموظفين المخالفين 
فرض غرامات على الشركات نتيجة إخاللها ببعض  -

  .بنود العقد المبرم معها من قبل الجهة 
    

  :إيرادات قيديه  – 4 بند
  

ـ  رادات القيديـة غيـر   إيرادات هذا البند عبارة عن اإلي
  .النقدية والتي نشأت بسبب إجراء تسويات قيدية 

  
  . السنة المالية تقديرات20  435  500     000

  
  . لةـرادات المحصـاإلي26  794  704     596

  
  .عن تقديرات الميزانية  % 31.1بنسبة  زيادة6  359  204     596

  
  

  : أخرىإيرادات  – 5 بند 
  

في المبالغ المحصلة كإيرادات رادات هذا البند وتتمثل إي
وال تشملها البنود السابقة كاسترداد لما سبق خصمه على 
ــاة   ــات الملغ ــابقة كالبعث ــنوات الس مصــروفات الس
والمصروفات بدون مجه حق وقيمة تذاكر السفر الملغاة 
وكذلك المبالغ المحصلة كإيرادات ولم يخصص لها نوع 

  .نمطي مستقل 
  

  . السنة المالية تقديرات 32  288  920     000
  

  . ةـرادات المحصلـاإلي 52  531  528     580
  

  .عن تقديرات الميزانية  % 62.7بنسبة  زيادة 20  242  608     580
  

سبب الزيادة في هذا البند هو حرص العديـد مـن   -  
الجهات على استرداد مبالغ صرفت دون وجه حـق  

  وات اجتماعيةعن عالوات بدل سكن وعال
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  :  إيجار وسائل النقل والمعدات والتجهيزات – 6بند 
  

التـي تحصـل مـن    تتمثل إيرادات هذا البند في المبالغ 
ــأجير مختلــف وســائل النقــل والمعــدات واآلالت  ت

  .والتجهيزات المملوكة للدولة 
  

  . السنة المالية تقديرات      384  000     000
  

  . ةالمحصلـرادات ـاإلي  470  272     340
  

  .على تقديرات الميزانية  % 22.5 بنسبة زيادة  86  272     340 
  
  

  :تعويضات عن أضرار الممتلكات وأخرى – 7بند 
  

عن طريق تتمثل إيرادات هذا البند في المبالغ المحصلة 
ت وإيـرادات أخـرى   التعويضات عن أضرار الممتلكا

  .محصلة 
  

  . السنة المالية تقديرات 17  500  000     000
  

  . ةالمحصلـرادات ـاإلي 278  536  678     880
  

  .عن تقديرات الميزانية  % 1,491.6 بنسبة زيادة261  036  678     880
  

  

  :نقص عن بنود الميزانية )774  964    541(
  
  : تإيراد المبيعا – 2بند 

  

من مبيـع  وتتمثل إيرادات هذا البند في المبالغ المحصلة 
  .المنتجات الحكومية والمواد المستهلكة والراكدة 

  
  . السنة المالية تقديرات3  364  400     000

  
  . ةالمحصلـرادات ـاإلي2  589  435     459

  
  .على تقديرات الميزانية  % )23.0(بنسبة  نقص)774  964    541(
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  :اإليرادات الرأسمالية  -الباب الثامن 
  

تتمثل إيرادات هذا الباب في المبالغ المحصلة من مبيـع  
  .أصول مملوكة للدولة مثل األراضي والعقارات 

  
  .اإلدارة العامة  -ويختص بهذه الباب وزارة المالية 

  
  :ن مجموعة واحدة ويتكون هذا الباب م

  
  : مبيع أراضي وعقارات - 1مجموعة   

  
  . السنة المالية تقديرات2  160  000     000

  
  . ةالمحصلـرادات اإليـ2  053  400     439

  
  .عن تقديرات الميزانية  % )4.9( بنسبة نقص )106  599    561(

  
  

وهذا النقص عبارة عن محصلة النقص والزيادة في بنود  
  :هذه المجموعة وذلك حسب اآلتي 

  
  
  

  :النقص في بنود الميزانية )935  136     861(
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  : عقارات - 2 بند
  

وتتمثل إيرادات هذا البند في المبالغ المحصلة من مبيـع  
ن العقارات والبيوت الحكومية الموزعة علـى المـواطني  

  . بموجب وثائق تملك
  

  . السنة المالية تقديرات2  160  000     000
  

  . ةالمحصلـرادات ـاإلي1  224  863     139
  

  .عن تقديرات الميزانية  % )43.3( بنسبة نقص )935  136    861(
  
  
  

  :في بنود الميزانية الزيادة  828  537     300
  

  : أراضــي - 1بند   
  

دات هذا البند في المبالغ المحصلة من مبيع وتتمثل إيرا
  .األراضي المملوكة للدولة 

  
  . تقديرات السنة المالية      000  000     000

  
  .المحصلـة رادات ـاإلي    828  537     300

  
  .زيــــــــــادة    828  537     300
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يع اإليرادات المقدرة والمحصـلة للسـنة الماليـة    توز
2008/2009 .  

  
  
  
  . )  3تابع جدول رقم ( على مستوى الوظائف  - 2 
  
  : الخدمات العامة - 1
  

  :اآلتيوتشتمل على ثالثة وظائف فرعية حسب 
  
  .الماليـةالخدمات  -   .التنظيميةالخدمات  -
  .والعدالـةاألمـن  -

  
  
  

  . السنة المالية تقديرات 571  089  000     000
  

من جملة اإليـرادات   % 3.3 بنسبة اإليرادات المحصلة 684  031  124     975
  .المحصلة 

  
  .عن تقديرات الميزانية  % 19.8  بنسبةزيادة 112  942  124     975
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  :ـــــاعالدفــــــــــــ – 2
  

  . السنة المالية تقديرات    11  937  000     000
  

من جملة اإليـرادات   % 0.3 بنسبة اإليرادات المحصلة70  836  609     209
  .المحصلة 

  
  .عن تقديرات الميزانية  % 493.4بنسبة  زيادة58  899  609     209

  
  

  :االجتماعيةالخدمات  - 3
  

  :اآلتيفرعية حسب وتشتمل على ثالثة وظائف 
  
  .الصحيةالخدمات  -  .التعليميةالخدمات  -
  .االجتماعيةالتكافل االجتماعي والشئون  -

  
  . السنة المالية تقديرات 83  288  000     000

  
من جملة اإليرادات % 0.6 بنسبة اإليـرادات المحصلة 126  071  371     752

  .المحصلة 
  

  .عن تقديرات الميزانية  % 51.4 بنسبة زيادة42  783  371     752
  

  :المجتمعخدمات  - 4
  

  :اآلتيوتشتمل على وظيفتين فرعيتين حسب 
  

   .اإلعالميةالخدمات  -
  .الدينيـةالخدمات  -

  
  . السنة المالية تقديرات5  770  000     000

  
   اإليـرادات المحصلة6  912  843     989

  
  .عن تقديرات الميزانية  % 19.8 بنسبة زيادة1  142  843     989
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  :االقتصاديةالخدمات  - 5
  

  :اآلتيوتشتمل على خمسة وظائف فرعية حسب 
  
  .النقـل   - .التعدين والنشاطات اإلستخراجية  -
  .الكهرباء والماء -     .تالـــــــالمواصـ -
  .والصناعيـةجارية الخدمات الت -
  

  . السنة المالية تقديرات  12  000  607  000     000
  

من جملة اإليرادات  %95.7بنسبة  اإليرادات المحصلة  20  106  779  985     326
  .المحصلة 

  
  .عن تقديرات الميزانية  % 67.5 بنسبة زيادة   8  106  172  985     326

  
  
  
  
  

  : أخرى غير مصنفه - 6
  
  :اآلتيتشتمل على وظيفة فرعية واحدة حسب و
  
  .مصنفةفرعية غير  -

  
  . السنة المالية تقديرات 6  000  000     000

  
من جملة اإليـرادات  % 0.1بنسبة  اإليرادات المحصلة 11  168  305     097

  .المحصلة 
  

  .عن تقديرات الميزانية  % 86.1 بنسبة زيادة 5  168  305     097
  

 



  
  

  

  وزارة المالية

  شئون المحاسبة العامة

  إدارة التوجيه والنظم
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ïäbq@b@Z@óÜíÕå¾aì@óïÐbšfia@pa†bánÈfiaZ@ @
  

000     500  169 31  
  
  

  : اإلعتمادات اإلضافية   -أ 
 2008/2009ميزانية السـنة الماليـة   تنفيذ  يلم يستدع

  .  ترخيص باعتمادات إضافية أي طلب

 لبنود فـي حـدود  اإلعتمادات المنقولة من والى ا -ب
   :ربط الباب المختص 

من المرسوم بالقانون رقـم   24،  22استنـادا للمادتين 
الخاص بقواعد إعداد الميزانيات العامة  1978لسنة  31

والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والـى التعمـيم   
الصادر عن وزارة الماليـة بشـأن    1992لسنة  2رقم 

الميزانيـة فـي الجهـات    شروط التعديل بين إعتمادات 
  .الحكومية والذي يرخص بالنقل بين البنود والبرامج 

  

فقد بلغت جملة اإلعتمادات المنقولة من والـى البنـود   
والتي ال تؤثر علـى   2008/2009خالل السنة المالية 

  :الميزانية على النحو التالي  اعتماد
  

بـواب المصـروفات   علـى مستوى أ إجمالي المنقول850  123  849     000
الميزانية ، حيث بلغت نسبته  اعتمادوالذي ال يؤثر على 

  %.54. إلى إجمالي إعتمادات المصروفات بعد التعديل 
  

عتمادات المنقولة لكل باب على حدة فقـد  إلأما بالنسبة 
  :بلغت اآلتي 

  
الباب  اعتمادمن  %6.7المرتبات بنسبة  - الباب األول213  977  044     000

  .عد التعديل ب
  

المستلزمات السلعية والخـدمات بنسـبة    - الباب الثاني  36  530  580     000
  .الباب بعد التعديل  اعتمادمن %  1.2

  
 وسائل النقـل والمعـدات والتجهيـزات    - الباب الثالث  16  868  602     000

  .الباب بعد التعديل اعتمادمن  % 9.4بنسبة 
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 ـة والصيانــةـاريع اإلنشائيـالمش – الباب الرابع307  931  341     000
الباب  اعتمادمن  %18.5 واإلستمالكات العامة بنسبة

  .ديل ـبعد التع
  

ت المصروفات المختلفة والمدفوعا - الباب الخامس274  816  282     000
  .الباب بعد التعديل  اداعتممن % 2.5 التحويلية بنسبة

  
ـ  -ج  نقول منـه علـى   ـاإلعتماد التكميلي العام والم

  .مستوى أبواب الميزانية 
يخصص اإلعتماد التكميلي العام على مسـتوى أبـواب   
الميزانية لمواجهة االحتياجـات الطارئـة بـالوزارات    
واإلدارات الحكومية عند تنفيذ الميزانية خـالل السـنة   

النقل منـه بعـد موافقـة الجهـات     المالية على أن يتم 
ديـوان   -وزارة التخطيط  -وزارة المالية ( المختصة 

  ) .الخدمة المدنية كل فيما يخصه 
  

والمنقول  اعتماد الميزانيه بعد التعديلو االعتمادوقد بلغ 
  :كما يلي  31/3/2009له في 

  
  . يةــالميزان ادمعتا 843  481  000     000

  
ــول )612  145  370     000( ــى   المنق ــة حت ــوزارات واإلدارات الحكومي لل

  .الميزانية  اعتمادمن  % 72.6بنسبة  31/3/2009
  

  . الميزانية اعتمادمن %  27.4 بنسبةر ــوف 231  335  630     000
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وفيما يلي عرضا مفصال لالعتماد التكميلي العام علـى  
  .مستوى األبواب 

  
  :ات ـرتبـالم –الباب األول 

  
  . الميزانية اعتماد 566  472  000     000

)000     939  682  410( 
  
  
  

للـوزارات واإلدارات الحكوميـة حتـى     جملة المنقول
مـن جملـة اإلعتمـاد    %  72.5بنسبة  31/3/2009

  .لي العام المخصص للباب األول التكمي
  

000     061  789  155 
   
  

من جملة االعتماد التكميلي العـام  % 27.5  بنسبة وفر
  . المخصص للباب األول

  :المستلزمات السلعية والخدمات   -الباب الثاني   

  . الميزانية اعتماد  71  330  000     000

)000     212  574  46( 
  

 ىـة حتـوزارات واإلدارات الحكوميـلل جملة المنقول
الميزانيـة   اعتمـاد مـن   %65.3بنسبة  31/3/2009 

  .لالعتماد التكميلي العام للباب

الميزانيـة لالعتمـاد    اعتمـاد من  %34.7 بنسبة وفر 24  755  788     000
  العام للباب التكميلي

    
  :وسائل النقل والمعدات والتجهيزات   -الباب الثالث 

000     000  546  15 
  

  . الميزانية اعتماد
  

)000     889  384  7( 
  

للوزارات واإلدارات الحكومية حتـى   لة المنقولــجم
الميزانيـة   اعتمـاد  من % 47.5 بنسبة 31/3/2009

  .لالعتماد التكميلي العام للباب

000     111  161  8 
  

الميزانية لالعتماد  اعتمادمن  % 52.5بنسبة  رـــوف
  .ميلي العام للباب التك
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انة ـة والصيـاريع اإلنشائيــالمش –اب الرابع ـالب

  :اإلستمالكات العامة 
  

000     000  061  120 
  

  . الميزانية اعتماد

)000     330  431  77(  
  

للـوزارات واإلدارات الحكوميـة حتـى     جملة المنقول
الميزانيـة  اعتمـاد من  % 64.5بنسبة  31/3/2009

  .لالعتماد التكميلي العام للباب 
  

000     670  629  42 
  

الميزانية لالعتماد  اعتمادمن  % 35.5بنسبة  رـــوف
  .التكميلي العام للباب 

  
  

  
المصروفات المختلفـة والمـدفوعات    –الباب الخامس 

  :  التحويلية
  

000     000  072  70 
  

  . الميزانية اعتماد
  

)000     000  072  70(  
  

للـوزارات واإلدارات الحكوميـة حتـى     جملة المنقول
الميزانيـة  اعتمـاد مـن   % 100 بنسبة 31/3/2009

  .لالعتماد التكميلي العام للباب  
  

000     000  000  000 
  

الميزانية لالعتمـاد   اعتمادمن % 0.0 بنسبةر ـــوف
  . التكميلي  العام للباب 
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@@brÜbq@@ZÐì‹—¾a@pb@Z@ @
  
  

  :تشمل مصروفات ميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية على األبواب الخمسة التالية        
  
  

  .المرتبات  : البـاب األول 
  

  .المستلزمات السلعية والخدمات :  الباب الثانـي
  

  .وسائل النقل والمعدات والتجهيزات :  ـثالباب الثال
  

  .المشاريع اإلنشائية والصيانة واالستمالكات العامة :  البـاب الرابع
  

  .المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية :  الباب الخامس
  

  .ويندرج تحت كل باب من أبواب المصروفات عدد من المجموعات والبنود واألنواع 
  
  

ـ  إلجمـالي وفيما يلي عرضا    ـ  ـمص كومية للسـنة  ـروفات الـوزارات واإلدارات الح
  :على مستوى إجمالي الميزانية   2009/ 2008 الماليــة

  
< <
< <
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واإلدارات  تالميزانية لمصروفات الـوزارا  إعتمادات966   18  000  000      000
  .الحكومية 

  

  )من المال االحتياطي العام ( التعديل    31  169  500      000
  

  االعتماد بعد التعديل  18  997  169  500      000
  

 الحكوميـة بنسـبة   واإلداراتلـوزارات  مصروفات ا18  262  198  464      985
  . اعتماد الميزانية بعد التعديل من % 96.1

  
من اعتماد الميزانيـة   % 3.9 الذي تحقق بنسبةفر الو  734  971  035     015

 .بعد التعديل
 
  

   
  

والوفـورات علـى    اتعتمـاد لإلبيان تحليلي  :أوالً 
 .مستوى أبواب مصروفات الميزانية 
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  مرتبات - األولالباب 
  
  

  . عتماد الميزانيةا         3   210  000  000     000
  

  . التعديل 000  000  000     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل 3   210  000  000     000
  

مـن اعتمـاد    % 94.7بنسـبة   المصروفات الفعلية 038   3  932  848     074
مـن إجمـالي    % 16.6الميزانية بعد التعديل وبنسبة 

 .مصروفات الميزانية 
  

من اعتماد الميزانية بعـد  % 5.3بنسبة  الوفر المحقق 171  067  151     926
  .من إجمالي الوفر % 23.3التعديل وبنسبة 

  
  

  
   المستلزمات السلعية والخدمات –الباب الثاني 

  
  . اعتماد الميزانية  3   077  000  000     000

  

  . التعديل  000  000  000     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل  3   077  000  000     000
  

مـن اعتمـاد    % 97.6بنسـبة   المصروفات الفعلية 001   3  915  307     856
مـن إجمـالي    % 16.4الميزانية بعد التعديل وبنسبة 

 .مصروفات الميزانية 
  

من اعتماد الميزانية بعـد  % 2.4بنسبة  الوفر المحقق 75  084  692     144
  .من إجمالي الوفر % 10.2وبنسبة  التعديل
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  هيزاتوسائل النقل والمعدات والتج –الباب الثالث 
  
  

  .اعتماد الميزانية        179 000  000     000
  

  .التعديل000  000  000     000
  

  .بعد التعديلاعتماد الميزانية 179  000  000     000
  

مـن اعتمـاد    % 68.2بنسـبة   المصروفات الفعلية122  137  503     798
مـن إجمـالي    % 0.7الميزانية بعد التعديل وبنسـبة  

 .مصروفات الميزانية 
  

من اعتماد الميزانية بعد % 31.8بنسبة  الوفر المحقق 56  862  496     202
 من إجمالي الوفر % 7.7التعديل وبنسبة 

   
المشــاريع اإلنشــائية والصــيانة  –البــاب الرابــع  

  واالستمالكات العامة 
  

000     000  500  664  1  
 

  .اعتماد الميزانية 
  

000     000  000  000  
 

  .التعديل 
  

 . اعتماد الميزانية بعد التعديل 1  664  500  000     000
  

مـن اعتمـاد    % 81.6بنسـبة   المصروفات الفعلية  1  357 818   994     613
مـن إجمـالي    % 7.4الميزانية بعد التعديل وبنسـبة  

  .مصروفات الميزانية 
  

من اعتماد الميزانية بعد  % 18.4بنسبة  الوفر المحقق 306  681  005     387
  .من إجمالي الوفر % 41.7التعديل وبنسبة 
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المصروفات المختلفة والمدفوعات  –امس الباب الخ
 التحويلية 

  
  

 . اعتماد الميزانية   10  835  500  000     000
  

. التعديل31  169  500     000
  

 . اعتماد الميزانية بعد التعديل10  866  669  500     000
  

اعتمـاد  مـن   % 98.8بنسـبة   المصروفات الفعلية  10  741  393  810     644
مـن إجمـالي    % 58.8الميزانية بعد التعديل وبنسبة 

 .مصروفات الميزانية 
  

من اعتماد الميزانية بعـد  % 1.2بنسبة  الوفر المحقق 125  275  689     356
  .من إجمالي الوفر % 17.0التعديل وبنسبة 
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ليل مصروفات الميزانية حسب التقسيم تح: ثانيا 
  ) : 9جدول رقم ( الوظيفي 

  

    : لخدمات العامة ا) 1
  

ويندرج تحتها كل من الخدمات التنظيمية والخدمات 
  .والعدالة وااللتزامات الخارجية  واألمنالمالية 

  
  . اعتماد الميزانية        2  035  379  500     000

  
. تعديلال 226  048  746     000

  
 . اعتماد الميزانية بعد التعديل 2  261  428  246     000

  
مـن اعتمـاد    % 95.0بنسـبة   المصروفات الفعلية 2  147  762  417     851

مـن إجمـالي    % 11.8الميزانية بعد التعديل وبنسبة 
 .مصروفات الميزانية 

  
د الميزانية بعـد  من اعتما% 5.0بنسبة  الوفر المحقق 113  665  828     149

   .من إجمالي الوفر % 15.5التعديل وبنسبة 
  

  : اعــــالدف) 2 
  

 .  اعتماد الميزانية 1  236  773  000     000
  

.التعديل  ) 9  869   822  000( 
  

 . اعتماد الميزانية بعد التعديل 1  226  903  178     000
  

مـن اعتمـاد    % 97.3بنسـبة   فعليةالمصروفات ال 1  194  350  322     282
مـن إجمـالي    % 6.5الميزانية بعد التعديل وبنسـبة  

 .مصروفات الميزانية 
  

من اعتماد الميزانية بعـد  % 2.7بنسبة  الوفر المحقق 32 552  855     718
  .من إجمالي الوفر % 4.4التعديل وبنسبة 
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  :ت االجتماعية الخدما) 3
  

ة والخدمات يها كل من الخدمات التعليمتحت ويندرج
  .الصحية والتكافل االجتماعي والشئون االجتماعية 

  
 .     اعتماد الميزانية    9  503  072  643     000

  
.التعديل187  004  832     000

  
 . اعتماد الميزانية بعد التعديل9  690  077  475     000

  
مـن اعتمـاد    % 98.5بنسـبة   المصروفات الفعلية9  540  948  367     204

مـن إجمـالي    % 52.2الميزانية بعد التعديل وبنسبة 
 .مصروفات الميزانية 

  
من اعتماد الميزانية بعـد  % 1.5بنسبة  الوفر المحقق 149  129  107     796

  .من إجمالي الوفر % 20.3التعديل وبنسبة 
  

  :مجتمع خدمات ال) 4 
  

والخدمات  اإلعالميةها كل من الخدمات تحت ويندرج
  .والمرافق   واإلسكانالدينية 

  
  .    اعتماد الميزانية  899  198  957     000

  
.التعديل   )35  483  451 000 (

  
 . اعتماد الميزانية بعد التعديل 863  715 506     000

  
مـن اعتمـاد    % 92.7بنسـبة   عليةالمصروفات الف 800  746  825     971

مـن إجمـالي    % 4.4الميزانية بعد التعديل وبنسـبة  
 .مصروفات الميزانية 

  
من اعتماد الميزانية بعـد  % 7.3بنسبة  الوفر المحقق 62  968  680     029

  .من إجمالي الوفر % 8.6التعديل وبنسبة 
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  : ت االقتصادية الخدما ) 5
  

دين واستخراج النفط ويندرج تحتها كل من التع
 –المواصالت  –النقل  –ستخراجية والمشتقات اإل

 –الخدمات التجارية والصناعية  –الكهرباء والماء 
  .الزراعة والثروة السمكية 

  
 .    اعتماد الميزانية    3  918  167  850     000

  
.يل التعد 79  291  589     000

  
.اعتماد الميزانية بعد التعديل  3  997  459  439     000

  
مـن اعتمـاد    % 96.0بنسـبة   المصروفات الفعلية 3  837  934  640     397

مـن إجمـالي    % 21.0الميزانية بعد التعديل وبنسبة 
 .مصروفات الميزانية 

  
لميزانية بعـد  من اعتماد ا% 4.0بنسبة  الوفر المحقق 159  524  798     603

   .من إجمالي الوفر % 21.7التعديل وبنسبة 
  

   :أخرى غير مصنفه )  6 
  

ويندرج تحتهـا كـل مـن فرعيـة غيـر مصـنفة       
 .واالستمالكات العامة 

  
  .    اعتماد الميزانية 1  373  408  050     000

  
.التعديل  )  415  822  394  000(

  
.يزانية بعد التعديل اعتماد الم 957  585  656     000

  
مـن اعتمـاد    % 77.3بنسـبة   المصروفات الفعلية 740  455  891     280

مـن إجمـالي    % 4.1الميزانية بعد التعديل وبنسـبة  
 .مصروفات الميزانية 

  
من اعتماد الميزانية بعد % 22.7بنسبة  الوفر المحقق 217  129  764     720

  . الوفرمن إجمالي  % 29.5التعديل وبنسبة 
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تماعية ـالخدمات االج – 3ك نالحظ أن وظيفة ـومن ذل
ـ  ـ   ـقد تم بلـغ   حيـث  اًفاقـتعت بـأكبر الوظـائف إن

من إجمالي  %52.2دينار بنسبة 9,540,948,367.204
تكافل اجتماعي  – 3ن وظيفة فرعيةأالمصروفات، كما 

ـ    هيوالشئون االجتماعية  مـن   اًاكبـر الوظـائف إنفاق
الوظيفـــة الرئيســـية المختـــارة حيـــث بلـــغ 

مــن  %38.5دينــار بنســبة  ,027,214,966.8117
 .إجمالي المصروفات 

  

    

كبر وفر أ أخرى غير مصنفة  – 6كما حققت الوظيفة 
 %29.5دينار بنسبة  217,129,764.720حيث بلغ 

  . من إجمالي الوفورات 
  
  
  

ت الوزارات واإلدارات الحكومية تحليل مصروفا: ثالثا 
 ) :قيدي  –نقدي( حسب نوع المصروف 

  
 :وهي تنقسم إلى مصروفات الميزانية18   262  198  464     985

  

من إجمالي  % 92.6 بنـسبة النقدية المصروفات16   919  370  070     107
 . المصروفات

  
 5ي عبارة عن أمانات بندوه المصروفات القيدية 1   342  828  394     878

باإلضافة لرصيد مرتجع المرتبات عن السنة المالية 
 .من إجمالي المصروفات %  7.4بنسبة 2008/2009

  

 

الحسابات العامة صاحبة  –وقد كانت وزارة المالية 
من  % 28.4أعلى نسبة للمصروفات القيدية وهي 

من جملة  % 2.1جملة المصروفات القيدية وبنسبة 
من جملة  % 4.6ات الفعلية وبنسبة المصروف

 .الحسابات العامة  –المصروفات لوزارة المالية 
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ونورد فيما يلي ترتيب مبالغ الوفر المحقق حسب 
  :بواب المصروفات تنازليا أ

 
  
  

387     005  681 306  
  

ائية والصــيانة نشــالمشــاريع اإل – رابــع البــاب ال
جمالي وفـورات  من إ % 41.7واالستمالكات بنسبة 

 . الميزانية 
  

 إجماليمن  % 23.3بنسبة  المرتبات  – ول األالباب 171  067  151     926
 .وفورات الميزانية 

  

المصروفات المختلفة والمـدفوعات   – الخامسالباب 125  275  689     356
وفـورات   إجمـالي مـن   % 17.0بنسـبة   التحويلية
 .الميزانية 

  

بنسـبة   المستلزمات السلعية والخدمات – الثاني الباب 75  084  692     144
 .وفورات الميزانية  إجماليمن  % 10.2

  
202     496  862  56 

 
 
 

------------------------- 

 وسائل النقل والمعـدات والتجهيـزات   – الثالثالباب 
 .وفورات الميزانية  إجماليمن  % 7.7بنسبة 

  

015     035  971  734  
 

 لةـــــالجم
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بواب المصروفات عن ما هو أفي  الوفر سبابأهم أ

   -:مقدر بالميزانية 
  

   
 .عدم التعيين لبعض الوظائف الشاغرة  •
  

 . خدمات عدد من الموظفين وإنهاءاستقالة  •
  

وجود بعض االرتباطات المالية التي تنفذ خالل  •
 .الماليةالسنة 

  
واالكتفـاء بعمـل    الوقـود، ترشيد استهالك  •

 .األجهزةالصيانة الالزمة لبعض 
  

 .من القيمة المقدرة  بأقلتوقيع عقود  • 
  

وتأجيل بعض المشـاريع ، وتخفـيض    إلغاء • 
 .تكاليف عدد من المناقصات 

  

  .الرسميةمهمات بعض ال تأجيل أو إلغاء •
  

  

  . في االعتماد التكميلي العام لألبوابوفر 231  335  630     000
  
  

 



@ @

  وزارة المالية

  شئون المحاسبة العامة

  إدارة التوجيه والنظم
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  وهو يتضمن كافة ما يدفع من مرتبات نقدية وعالوات وبدالت ومكافآت لموظفي الجهات الحكومية
  

  مقابل قيامهم بجهد أو بعمل كما يشمل ما يمنح لهم في شكل مزايا عينية وتأمينية كاألغذية والمالبس 
  

  ى ـاب علـمة من التأمينات االجتماعية ويشتمل هذا البوالعالج والتعليم وتذاكر السفر وحصة الحكو
  

  -:مجموعتين 
  
  
  .النقديـــــة  - المجموعة األولى -
  
  .العينية والتأمينية  - المجموعة الثانية -
  
  

  :فيما يلي عرض تحليلي لمصروفات هذا الباب 
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تحليـــل اعتمـــادات ومصروفـــات البـــاب  : أوالً
ــاب-األول ــى المســتوى اإلجمــالي للب ــات عل  المرتب

  -) : 7 -تابع جدول رقم ( 
  
  
  

  الميزانية اعتماد 000    000  000  210  3
  

 والتي لماد التكميلي العام من االعتم االعتمادات المنقولة  000    939  682  410
  .يزانية الم اعتمادتؤثر على 

  
 تي لم تؤثر علىـمن والى البنود وال العتمادات المنقولةا  000    044  977  213  

  .الميزانية  اعتماد
  

  بعد التعديل اعتماد الميزانية 000    000  000  210  3
  

 بعد الباب اعتماد من %94.7 بنسبة المصروفات الفعلية 074    848  932  038  3
  .التعديل 

  
البــاب بعــد  اعتمــادمــن  %5.3 بنســبة الوفــورات 926    151  067  171

  .لــالتعدي 
  
 

 التربيـة وزارة جدول المشار إليه يتضـح لنـا إن  لمن ا
خصص لها أكبر اعتماد بميزانيـة البـاب األول بنسـبة   

ـ    25.9% ـ ـمن إجمـالي ميزانيـة الب د ـاب األول بع
  .لـالتعدي
  

 
وزارة الدفاع اعلى نسبة تنفيـذ للميزانيـة   سجلت وقـد 

  . %100المخصصة لها بالباب األول حيث بلغت النسبة 
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  :فيما يلي أهم أسباب الوفر بصفة عامة  
  

  .الشاغرة لم يتم التعيين عليها وجود عدد من الوظائف −

  .ةعدم شغل بعض درجات الوظائف الجديد −

إنهاء خدمات بعض الموظفين باالستقالة أو النقـل أو   −

  .أو الوفاة التقاعد

وجود بعض الوظائف الشاغرة بسبب استقاالت عـدد   −

من الموظفين الكويتيين لالستفادة بقـانون التأمينـات   

  .االجتماعية 

  
  
  
  
  
  
  
  

  Jفي االعتماد التكميلي للباب األول  وفر  000    061  789  155  
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تحليــل اعتمــادات ومصروفــات الباب  :ثانياً 
تابع (المرتبات على مستوى المجموعات والبنود  -األول 

  ) : 8جدول رقم 
  

  :النقدية  -المجموعة األولى   
  

تتمثل في المدفوعات النقدية التي تدفع لموظفي الجهـات  
  .يامهم بعمل أو جهد الحكومية نظير ق

  
  الميزانيــة اعتماد 000    700  694  384  2

  
  التعديـــــل 000    024  661  421  

  
  بعد التعديل الميزانية عتمادا 000    724  355  806  2

  
اعتماد الميزانية  من %99.5بنسبة  الفعليةالمصروفات  727    401  176  793  2

  .من جملة مصروفات الباب  %91.9وبنسبة  بعد التعديل
  

 وبنسبة التعديل بعد اعتماد الميزانيةمن  %0.5 بنسبة الوفر 273    322  179  13
  .من إجمالي وفورات الباب 7.7%
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  :وقد تركز الوفر في البنود التالية
  

  :العالوات والبدالت   – 8بند   
  

تتمثل مصروفات هذا البند في المزايا النقدية المقررة 
عالوة اجتماعية وبدل تمثيل وبدل طبيعة ( للوظيفة من 

عمل وبدل نوبة والعالوات والبدالت األخرى بما فيها 
وفقا للقوانين والقرارات ) العالوات والمكافآت التشجيعية 

  الصادرة في هذا الشأن
  
  

  الميزانيــة اعتماد  0001    500  480  335  
  

  التعديـــــل 000    469  631  319  
  

  بعد التعديل اعتماد الميزانية 000    969  111  655  1
  

اعتماد الميزانية  من %99.5بنسبة  المصروفات الفعلية 726    662  319  647  1
  .من جملة مصروفات الباب  %54.2وبنسبة  بعد التعديل

  
 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %0.5 بنسبة الوفر 274    306  792  7 

  .من إجمالي وفورات الباب %4.6 وبنسبة
  
  

  -:ويعزي الوفر إلى 
  

  .استقالة بعض الموظفين  -  
 

  .عدم شغل بعض الوظائف -
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  :  مكــافـــآتال – 11بند 
  

المكافآت التي تدفع مقابل هذا البند في  تتمثل مصروفات
األعمال اإلضافية والخـدمات الممتـازة و التـدريب و    
التدريـس و اإلشراف علـى االمتحانـات و حضـور    
جلسات اللجان و مكافآت أعضاء المجـالس و األعمـال   

  .األخرى
  
  

  الميزانيــة اعتماد 000    500  646  66
  

  التعديـــــل 000    887  668  99
  

  بعد التعديل اعتماد الميزانية 000    387  315  166  
  

اعتماد الميزانية من  %98.7بنسبة  المصروفات الفعلية 674    513  191  164  
  .من جملة مصروفات الباب %5.4وبنسبة  بعد التعديل

  
 اعتماد الميزانية بعـد التعـديل  من  %1.3 بنسبة الـوفر  326    873  123  2  

  .من إجمالي وفورات الباب %1.2وبنسبة 
  
  

  -:ويعزي الوفر إلى 
  

علـى بنـد    ينـين عدم زيادة المكافآت الشهرية للمع -
  .العقود

  

  .إيقاف مكافآت فرق العمل في بعض الوزارات -
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  :  العينية والتأمينية -المجموعة الثانية 
  

ات هذه المجموعة في المبالغ التي تنفقهـا  تتمثل مصروف
الوزارات واإلدارات الحكوميـة علـى المزايـا العينيـة     
والتأمينية لموظفيها المستحقين كالمالبس واألغذية وتذاكر 

البعثـات   بنـاء أل سفـر للموظفين وعالج طبي وتعلـيم 
التمثيلية باإلضافة إلى حصة الحكومـة فـي التأمينـات    

  . االجتماعية 
  

  الميزانيــة اعتماد 000    300  833  258  
  

  التعديـــــل  (000   085  978  10)  
  

  بعد التعديل اعتماد الميزانية 000    215  855  247  
  

اعتماد الميزانية من  %99.2بنسبة  المصروفات الفعلية 347    446  756  245  
  .من جملة مصروفات الباب  %8.1وبنسبة  بعد التعديل

  
 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %0.8 بنسبة الوفر 653    768  098  2  

  .من إجمالي وفورات الباب %1.2وبنسبة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )72 (

  
  
  
  

  :وقد تركز الوفر في البنود التالية
  

    
  : مالبس وأغذية وتذاكر سفر   – 1بند 

  
لبند في المبالغ التي تنفـق علـى   تتمثل مصروفات هذا ا

المالبس واألغذية وتذاكر السـفر التـي تقـدم لـبعض     
   .الموظفين

  
  الميزانيــة اعتماد 000    200  478  26  

  
  التعديـــــل 000    632  666  4  

  
  التعديل اعتماد الميزانية 000    832  144  31  

  
اعتماد الميزانية من  %97.3بنسبة  المصروفات الفعلية 155    754  299  30  

  .من جملة مصروفات الباب %1.0وبنسبة  بعد التعديل
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %2.7 بنسبة الوفر 845    077  845  
  .من إجمالي وفورات الباب %0.5وبنسبة 

  
  

  -:ويعزي الوفر إلى 
  

استقالة عدد من الموظفين المسـتحقين لهـذه الميـزة  -
 .العينية 

  

 .كويتيينالغير  نللمستشاريقلة تذاكر السفر الصادرة  -
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  :التأمينات – 3بند  
  

تتمثل مصروفات هذا البند في المبالغ التي تساهم فيهـا  
الحكومة سنويا في تمويل صـندوق تـأمين الشـيخوخة 

ملين في القطاع الحكومي والعجز والمرضى والوفاة للعا
من المرتب األساسـي  %  10من الكويتيين وذلك بواقع 

والعالوات االجتماعية بما في ذلك العالوة عـن األوالد 
طبقا لقانون التأمينات االجتماعية وحصة الحكومـة فـي   

  .التأمين التكميلي 
  

  الميزانيــة اعتماد 000    300  487  223  
  

  التعديـــــل (000    543  258  16)  
  

  التعديل اعتماد الميزانية بعد 000    757  228  207  
  

اعتماد الميزانية من  %99.5بنسبة  المصروفات الفعلية 320    800  118  206
  .من جملة مصروفات الباب %6.8وبنسبة  بعد التعديل

  
 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %0.5 بنسبة الوفر 680    956  109  1  

  .من إجمالي وفورات الباب %0.6وبنسبة 
  
  

  -:ويعزي الوفر إلى 
  

  . استقالة بعض العاملين الكويتيين -
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 علـى  –تحليل اعتمادات ومصروفات الباب األول :  ثالثاً
  ):9تابع جدول رقم ( الوظائف ستوىم
  

 :الخدمات العامة  )1  
  

  الميزانيــة اعتماد 000    000  210  754  
  

  التعديـــــل 000    292  153  125  
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل 000    292  363  879  
  

اعتماد الميزانية من  %99.9بنسبة  المصروفات الفعلية 617    136  821  878  
  .من جملة مصروفات الباب  %28.9وبنسبة  بعد التعديل

  
 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %0.1 بنسبة الوفر 383    155  542    

  .من إجمالي وفورات الباب %0.3 وبنسبة
  

    
 : الدفـــاعخدمات  )2
  

  الميزانيــة اعتماد 000    000  040  194  
  

  التعديـــــل 000    690  767  19  
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل 000    690  807  213  
  

اعتماد الميزانية من  %99.8بنسبة  المصروفات الفعلية 150    249  423  213  
  .من جملة مصروفات الباب  %7.0وبنسبة  بعد التعديل

  
 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %0.2 بنسبة الوفر 850    440  384    

  .ات البابمن إجمالي وفور %0.2 وبنسبة
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  : الخدمات االجتماعية) 3  
  

  الميزانيــة اعتماد 000    000  532  252  1
  

  التعديـــــل 000    410  917  139  
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل 000    410  449  392  1
  

اعتماد الميزانية من  %99.3بنسبة  ليةالمصروفات الفع 755    094  521  382  1
  .من جملة مصروفات الباب  %45.5وبنسبة  بعد التعديل

  
 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %0.7 بنسبة الوفر 245    315  928  9  

  .من إجمالي وفورات الباب %5.8 وبنسبة
  

    
  

  : خدمات المجتمع) 4
  

  يــةالميزان اعتماد 000    250  672  149  
  

  التعديـــــل 000    302  318  26  
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل 000    552  990  175  
  

اعتماد الميزانية من  %99.9بنسبة  المصروفات الفعلية 530    638  784  175  
  .من جملة مصروفات الباب  %5.8وبنسبة  بعد التعديل

  
 التعديل بعد اعتماد الميزانية من %0.1 بنسبة الوفر 470    913  205

  . من إجمالي وفورات الباب %0.1 وبنسبة
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  :خدمات االقتصاديةال) 5  
  
  

  الميزانيــة اعتماد 000    000  074  240  
  

  التعديـــــل 000    825  892  84  
  

  نية بعد التعديلاعتماد الميزا 000    825  966  324  
  

اعتماد الميزانية من  %99.2بنسبة  المصروفات الفعلية 449    742  495  322  
  .من جملة مصروفات الباب  %10.6وبنسبة  بعد التعديل

  
 اعتماد الميزانية بعد التعديل من %0.8 بنسبة الوفر 551    082  471  2  

  .من إجمالي وفورات الباب %1.4وبنسبة 
  

    
  :خرى غير مصنفه أ) 6
  
  

  الميزانيــة اعتماد 000     750 471  619  
  

  التعديـــــل (000    519 049  396)  
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل 000    231  422  223  
  

اعتماد الميزانية من  %29.5بنسبة  المصروفات الفعلية 573    986  886  65  
  .ملة مصروفات الباب من ج %2.2وبنسبة  بعد التعديل

  
 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %70.5 بنسبة الوفر 427    244  535  157  

  .من إجمالي وفورات الباب %92.1 وبنسبة
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ـ الخـدمات االجتماعيـة    3ومن ذلك نالحظ أن وظيفة 
 ق حيـث بلــغ  تمتعت بأكبر الوظـائـف إنفــا قـد

ـــبة  ك.د 1,382,521,094.755 ــن  %45.5بنس م
 – 1وظـيفة فرعيـة   ا أنكم إجمالي مصروفات الباب،

فـهـي أكـــبر الوظـائــف    الخدمات التعليــمية
 حيــث بـلــغ   المختـارة  الوظيفة الرئيسيةمن  إنفاق

ـ  من %27.6 بنسبة ك.د 839,525,439.221 ي ـإجمال
  .مصروفات الباب

  
أكبـر وفـر    فرعية غير مصنفةـ 6يفة كما حققت الوظ

 ك بنسبـــة .د 157,535,244.427للباب حيث بـلغ 
  .من إجمالي وفورات الباب 92.1%

  
    

  
  : االعتماد التكميلي العام للباب األول -أ :  رابعاً

  
  الميزانيــــة اعتماد  000    000  472  566  

  
  )ود المنقول للبن(  التعديل  (000    939  682  410)

  
 وفورات من إجمالي %91.1وهو يمثل  الوفر المحقق  000    061  789  155  

  .األول الباب
  
  اب األولــتم النقل من االعتماد التكميلي العام للب) 1 

  ن المعينيـنـات الموظفيـة رواتب وتأمينـلتغطي    
  .على االعتماد التكميلي     
  
  اب األولــام للبـلعتم النقل من االعتماد التكميلي ا) 2 

  طيـود التي لم تغــز في بعض البنـلتغطية العج     
  .اعتماداتها الصرف عليها      
  

مـــن  ك.د 99,572,663.000 وقـد تـم نقــل مبلـغ   
ـــاد ـــي االعتم ــوزارة  التكميل ــة ال ل ــبة داخلي  وبنس

مـن االعتمـاد    المبـالغ المنقولـة   من إجمالي 24.2%
  .العام للباب األول التكميلي 
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  213  977  044    000  
  
  
  
  
 
  

  
  
  
  

االعتمادات المنقولة من وإلى البنود والتي ال تؤثر  –ب 
  :الميزانية  اعتمادعلى 

  
  

  :الباب اعتمادالبنود في حدود  وإلى من المنقول إجمالي
  

م النقل الباب ويت اعتمادويتم النقل بين البنود في حدود 
بين بنود مجموعات هذا الباب دون التأثير على جملة 
اعتمادات الميزانية المخصص له إال أنه في الوقت نفسه 
يعتبر خروج عن خطة الميزانية الموضوعة لبنود هذا 
الباب والتي يكون سببها الظروف الطارئة التي قد تطرأ 

  .على هذه الخطة 
  

أكبر حركة مناقالت وفيما يلي الجهات التي قامت بإجراء 
  :بين بنودها 

  
ادات ــمن إجمالي االعتم %26.9بنسبة  تربيةالرة وزا 000    025  559  57  

  .المنقولة 
  

ادات ـمن إجمالي االعتم %16.1بنسبة   لداخليةا وزارة 000    508  449  34  
  .المنقولة 

  
 يـــمن إجمال %15.4بنسبة  العامة الصحـة وزارة 000    840  962  32  

  .عتمادات المنقولة اال
  

ادات ــمن إجمالي االعتم %9.9بنسبة  الحرس الوطني 000    195  147  21  
  .المنقولة 

  
   

  .وقـد وزعت باقي النسبة على باقي الجهـات الحكومية
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لمرتبات  إلى ا –تحليل مصروفات الباب األول :  خامساً
   ):10 -تابع  جدول رقم ( مصروفات نقدية وقيدية 

  
   :موزعة كاآلتي إجمالي المصروفات الفعلية  074    848  932  038  3

  
 يـن إجمالـم %97.0 بنسبة ةـات النقديـالمصروف 408    536  619  946  2

  .الفعليةمصروفات ال
  

 يـن إجمـالـم %3.0 بنسبة ةـات القيديـالمصروف 666    311  313  92  
  :المصروفات الفعلية وتتمثل في 

  
مبالغ مخصوم بها على أنواع بنــود  –أمانـات  

ع ـد مرتجـى رصيـإلمصروفات الميزانية باإلضافة 
  . 2008/2009 المرتبات الخاص بالسنة المالية

  
ـ     أعلى  توكان ة نسـبة للمصـروفات القيديـة لجمل

مـن   %37.1 وهي نسبة ةـتربيال بوزارة المصروفات
 %1.1وبنسـبة   ي المصروفات القيدية للباب األولإجمال
من  %4.2بنسبة ، ون إجمالـي مصروفات الباب األولم

  . تربيـةال وزارة جملة مصروفات
   
  

  



@ @

  وزارة المالية

  شئون المحاسبة العامة

  إدارة التوجيه والنظم

  

ðàbn©a@lb¨a@ @

flÜòŠa†@óÜì‡ÝÜ@óïÜb¾a@@ @

@óïÜb¾a@óåÜa@æÈ2008- 2009@ @
< <

< << <

óïyb›îfia@ò‹Ø‰¾a@ @

@lbjÜa@pbÐì‹—àðäbrÜa@@ @

IáÜapbà‡©aì@óïÉÝÜa@pbàÝnH@ @
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@ @

@‡ïé¸Z@ @

@ @

@lbjÜaðäbrÜaZ@@pbà‡©aì@óïÉÝÜa@pbàÝn¾aZ@ @
  
  

يخصص الباب الثاني للمصروفات التي تنفقها الجهات الحكومية في سبيل تسيير أعمالها   
  -:مجموعتينالجارية للحصول على المستلزمات السلعية والخدمات ويشتمل هذا الباب على 

  
  .السلعيـــةالمستلزمـات  :األولىالمجموعة  

  
  .الخدمـــاتتكالــيف  :الثانيةالمجموعة  

  
  

  :وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات هذا الباب    
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  ينـــــــــــارد    سـفل

  

  
  

 _ي ــتحليل اعتمادات ومصروفات الباب الثان :أوال 
 مسـتوى ال علىالمستلزمات السلعية والخدمات       

  -): 7تابع جدول رقم ( للباب  يجمالاإل       
  
  

  .المــيزانية اعتماد    3  077  000  000     000
  

والتي من االعتماد التكميلي العام االعتمادات المنقولة       36  530  580     000
  . الميزانية اعتماد علىلم تؤثر 

  

من والي البنود والتي لـم تـؤثر   ات المنقولة االعتماد      46  574  212     000
  . الميزانية اعتماد على

  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل    3  077  000  000    000
  

اعتمـاد  مـن  % 97.6 بنسـبة المصروفات الفعليـة     3   001  915  307   856
  . الميزانية بعد التعديل

  

اعتمـاد الميزانيـة بعـد    من % 2.4 بنسبةالــوفر  75  084  692   144
  . التعديل

  

    
  

 ومن الجـدول المشـار إليـه يتضـح لنـا أن وزارة       
خصص لها أكبـر اعتمـاد    الكهربـــاء والمــاء

مـن إجمـالي   % 79.7بميزانيه الباب الثاني بنسـبة  
  .ميزانية الباب الثاني بعد التعديل 

بالبـاب الثـاني   وقد كانت أعلى نسبة تنفيذ للميزانيـة    
  :)  %100.0تقارب  بنسب(
  

  . وزارة الخارجية -  
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    دينــــــــــار    سـفل

  
المستلزمات _ في الباب الثاني  الـــوفرأهم أسباب 

  :السلعية والخدمات 

ة للصـرف فـي اإلدارات   عليتم الصرف طبقا للحاجة الفي -    
  .المختلفة 

  
  .إلغاء أوامر شراء تمت خالل السنة المالية  -
  
  .لترشيد في استخدام الوقود ا -
  
استعمال البريد االلكتروني بكثير من الحاالت بـدال مـن    -

  .البريد العادي 
  

  .عدم تنفيذ بعض المشاريع  - 
  

  .عدم تنفيذ االستشارات المطلوبة في المرحلة الحالية  - 
  
  .إلغاء ارتباط مناقصات توريدات قبل نهاية السنة المالية  -
  
  .المكاتب والمراكز اإلعالمية بالخارج  إغالق -
  

  .المستخدمة  لألجهزةسريان كفاالت الصيانة المجانية  -
  
  . اإلنفاقتطبيق سياسة ترشيد  -

  . تأخر ورود فواتير التكاليف للجهات الحكومية -  

  . في االعتماد التكميلي العام البـاب الثانـي وفــر24  755  788     000
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    دينــــــــــــار    سـلف

  
  _ي ــتحليل اعتمادات ومصروفات الباب الثان: ثانيا
 مسـتوى ال علىالمستلزمات السلعية والخدمات      
 -): 8تابع جدول رقم (  المجموعات      

  
  : السلعيةالمستلزمات  –المجموعة األولي 

  
  

    

 الجهـة هـا  عليقيمة المواد التـي تحصـل    تتمثل في
لتحقيق األهداف التي أنشأت مـن أجلهـا أو    الحكومية

  . األهدافتساعدها في تنفيذ هذه 
  
  

   .المــيزانيـة اعتماد    2  677  146  300     000
  

  .التعديـــــــل 16  246  754     000
  

  . ديلاعتماد الميزانية بعد التع   2  693  393  054     000
  

اعتمـاد  مـن   % 99.0بنسـبة   المصروفات الفعلية 2  665  158  877     302
مـن جملـة    % 88.8و بنسبة  الميزانية بعد التعديل

  .مصروفات الباب
  

اعتماد الميزانيـة بعـد   من % 1.0 بنسبة الـــوفر   28  234  176     698
  . من جملة وفورات الباب%  37.6وبنسبة  التعديل
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    دينـــــــــــار    سـفل

  
 :في البنود التالية  الـــوفروقد تركز 

  

  :صغيرةقطع غيار وعدد وأدوات  -1بند 

    
ويحمل هذا البند بالمبالغ التي تنفقها الجهات الحكومية 

قطع الغيار والعدد واألدوات الصغيرة  علىللحصول 
قل واألجهزة مثل قطع الغيار الالزمة لكافة وسائل الن

  .واآلالت
  

   .المــيزانيـة مادـاعت    50  765  800     000
  

  .التعديـــــــل 3  203  893    000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل   53  969  693    000
  

اعتمـاد  مـن   % 81.1بنسـبة   المصروفات الفعلية 43  787   823   898
مـن جملـة    % 1.5و بنسـبة   الميزانية بعد التعديل

  .مصروفات الباب
  

اعتماد الميزانية بعـد  من % 18.9 بنسبة الـــوفر 10  181  869   102
  . من جملة وفورات الباب% 13.6 وبنسبة التعديل

  
توافر أعمال الصيانة وأعمال  إلي الـــوفرويرجع   

ـ المستعملة مـن أجهـزه الت   لألجهزةالضمان  وير ص
لية ويتم الصرف طبقا والحاسب اآللي خالل السنة الما

  .ة عليللحاجة الف
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  دينـــــــــــار    سـفل

  : مـــواد وخــامــات  -2بند 

    
ويحمل هذا البند بالمبالغ التي تنفقها الجهة الحكوميـة  
في سبيل الحصول على المـواد والخامـات الالزمـة    
لتسيير أعمالها مثل األدوية والكتب واألقالم والمالبس 

  .الموظفينغذية لغير واأل
  
  

   .المـيزانيـة اعتماد    210  651  100     000
  

  .التعديـــــــل 11  896  483     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل   222  547  583     000
  

اعتمـاد  مـن   % 92.4بنسـبة   المصروفات الفعلية 205  658  236     095
ـ  الميزانية بعد التعديل مـن جملـة    %6.9بة و بنس

  .مصروفات الباب
  

اعتمـاد الميزانيـة بعـد    من % 7.6 بنسبة الــوفر 16  889  346     905
  . من جملة وفورات الباب% 22.5 وبنسبة التعديل

  
    

تفـي   مخزنيهوجود مواد  إلي الــوفر سبب ويرجع
  . ألجلهبالغرض المخصص 

  

  

  
  
  
  
  



   

 )86  (    
 

  
  
  دينـــــــــــار    سـفل

  
  

  :تكالـيف الخدمـات  –جموعة الثانية الم  

    
الخدمات المؤداة من الغيـر والالزمـة   تتمثل في قيمة 

  .لتأدية نشاط الجهة الحكومية وتسيير أعمالها الجارية 
  

   .المــيزانية اعتماد    328  523  700     000
  

  .التعديـــــــل 30  327  458     000
  

  . الميزانية بعد التعديل اعتماد     358  851  158     000
  

اعتمـاد  مـن   % 93.8بنسـبة   المصروفات الفعلية 336  756  430     554
مـن جملـة    % 11.2و بنسبة  الميزانية بعد التعديل

  .مصروفات الباب
  

اعتماد الميزانيـة بعـد   من % 6.2 بنسبة الـــوفر   22  094  727     446
  .باب من جملة وفورات ال% 29.4 وبنسبة التعديل
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  دينـــــــــــار    سـفل

  :نـــقــل ومواصـــــالت -1بند 

    
ويحمل هذا البند بما ينفق علي انتقال ونقل المـوظفين  
والسلع والمواد بـين الجهـات الحكوميـة والجهـات     

مثل تكاليف النقل البريد الجـوي والسـطحي   األخرى 
والفـاكس وأجـور   وخدمات البرق والهاتف والتلكس 

تركيبها واشتراكات صناديق البريد والطوابع البريديـة  
وقيمة االشتراك في قنوات اإلذاعة واالتصـال علـي   

  . حسب طبيعة كل وظيفة منها
  
  

  . اعتماد المــيزانيـة    35  313  600     000
  

  .التعديــــــــل     2  419   379    000
  

  .لميزانية بعد التعديل اعتماد ا 37  732   979    000
  

اعتمـاد  مـن   % 88.4بنسـبة   المصروفات الفعلية 33  353   726    632
مـن جملـة    % 1.1و بنسـبة   الميزانية بعد التعديل

  .مصروفات الباب
  

اعتماد الميزانيـة بعـد   من % 11.6 بنسبةالــوفر  4  379   252    368
  . من جملة وفورات الباب% 5.8وبنسبة  التعديل

  
  

عـدم اسـتالم فـواتير وزارة     إلي  وفرــيرجع ال
المواصالت حتى إقفال الحساب الختامي وتأخر التعاقد 
لخدمات االنترنت وتأجيل االشتراكات فـي مصـادر   
المعلومات لتوفير قاعدة بيانات المعلوماتيـة لهندسـة   

  . العمليات
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  دينـــــــــــار    سـفل

  
 :البنود التالية في  الـــوفروقد تركز 

  

  :  صـــيانــة -3بند 

    
يحمل هذا البند بالمبالغ التي تنفقها الجهـة الحكوميـة   
للغير مقابل قيامهم بأعمال الصـيانة الالزمـة لكافـة    

  .و التجهيزات  واألثاثممتلكاتها 
  

   .المــيزانيـة اعتماد    60  776   060   000  
  

  .ـــــلالتعديـــ  ) 910   285  000( 
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل   59  865  775   000  
  

اعتمـاد  مـن   % 88.4بنسـبة   المصروفات الفعلية 52  927   685  019  
مـن جملـة    % 1.8و بنسـبة   الميزانية بعد التعديل

  .مصروفات الباب
  

اعتماد الميزانية بعـد  من % 11.6 بنسبة الـــوفر 6  938  089  981  
  .من جملة وفورات الباب % 9.2 وبنسبة التعديل

  
  

عدم وجود أعطال باألجهزة  إلي الـــوفرويرجع 
  .واآلالت وتأجيل بعض المشاريع 
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  دينـــــــــــار    سـفل

  
  _ي ــتحليل اعتمادات ومصروفات الباب الثان:ثانيا 
 مسـتوى  علـى الخدمات المستلزمات السلعية و     
 -): 9تابع جدول رقم ( الوظـــائف       

  
  :الخــدمات العــامة )1  

  
  

  .المــيزانية  اعتماد    170  343  000     000
  

  . ـلــالتعديـــ 24  555  750     000
  

  .لتعديل الميزانية بعد ا اعتماد   194  898  750     000
  

اعتمـاد  مـن  % 98.5 بنسـبة  المصروفات الفعليـة  191  983  962     851
مـن جملـة   % 6.4وبنسـبة   الميزانية بعد التعـديل 

  . مصروفات الباب
  

اعتمـاد  مـن  % 1.5 بنسـبة الـــوفر المحقـق    2  914  787    149
من جملة وفورات % 3.9 وبنسبة الميزانية بعد التعديل

  .الباب
  

   
  : ات الدفـــــاعــخدم) 2    

  
  

  .المــيزانية  مادـاعت 13  020  000     000
  

  . ـلـــــالتعديـــ 5  552  392     000
  

  .الميزانية بعد التعديل  اعتماد   18  572  392     000
  

اعتمـاد  مـن  % 98.7 بنسـبة  المصروفات الفعليـة  18  340  218     165
مـن جملـة   % 0.6 وبنسـبة  الميزانية بعد التعـديل 

  . مصروفات الباب
  

اعتمـاد  مـن  % 1.3 بنسـبة الـــوفر المحقـق      232  173    835
من جملة وفورات % 0.3 وبنسبة الميزانية بعد التعديل

  .الباب
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  دينـــــــــــار    سـفل
  

  :االجتــماعية الخــدمات  )3  
  
  

  .المــيزانية  اعتماد    273  223  000     000

  . ــلـــالتعديــ 15  008  770     000

  .الميزانية بعد التعديل  اعتماد   288  231  770     000
  

اعتمـاد  مـن  % 90.3 بنسـبة  المصروفات الفعليـة  260  218  760     582
مـن جملـة   % 8.7وبنسـبة   الميزانية بعد التعـديل 

  . مصروفات الباب
اعتماد الميزانية من % 9.7 بنسبةالـــوفر المحقق  28   013  009    418

  .من جملة وفورات الباب% 37.3 وبنسبة بعد التعديل

   

  : المجتمــع اتــخدم) 4    
  
  

  .المــيزانية  اعتماد 52  931  950     000

  . ــلــالتعديــ 1  457  300     000

  .الميزانية بعد التعديل  اعتماد   54  389  250     000

اعتمـاد  مـن  % 97.1 بنسـبة  المصروفات الفعليـة  52  795  885     385
مـن جملـة   % 1.8وبنسـبة   الميزانية بعد التعـديل 

  . مصروفات الباب
  

اعتمـاد  مـن  % 2.9 بنسـبة الـــوفر المحقـق    1  593  364    615
من جملة وفورات % 2.1 وبنسبة الميزانية بعد التعديل

  .الباب
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  :االقتصاديةـدمات الخـ )5

    

  .المــيزانية اعتماد    2  467  669  850     000
  

  .التعديــــــل 000  000  000     000
  

  .الميزانية بعد التعديل  اعتماد 2  467  669  850     000
  

اعتماد الميزانيـة  من % 99.4 بنسبة المصروفات الفعلية 2  451  744  261     220
  . من جملة مصروفات الباب% 81.7نسبة وب بعد التعديل

  
اعتماد الميزانية بعد من % 0.6 بنسبةالـــوفر المحقق   15  925  588    780

  .من جملة وفورات الباب% 21.2 وبنسبة التعديل
  

   :أخري غير مصنفه ات ــخدم) 6    

  .المــيزانية  اعتماد 99  812  200   000  

  . عديــــلـالت      ) 46  574  212   000(

  .الميزانية بعد التعديل  اعتماد 53   237  988   000

اعتماد الميزانيـة  من % 50.4 بنسبة المصروفات الفعلية 26  832   219  653
  . من جملة مصروفات الباب% 0.9وبنسبة  بعد التعديل

  
اعتماد الميزانيـة  من % 49.6 بنسبةالـــوفر المحقق   26  405  768  347

  .من جملة وفورات الباب% 35.2 وبنسبة د التعديلبع
  

الخدمات االقتصـادية قـد    -5ومن ذلك نالحظ أن وظيفة   
ــائف إنفاقــ   ــأكبر الوظ ــت ب ــت  اتمتع ــث بلغ  حي

 إجمـالي من  %81.7 ك بنسبة.د 2,451,744,261.220
كهربـاء  ال -4أن وظيفـة فرعيـة    االباب، كممصروفات 

الرئيسية حيث  الوظيفةمن  افهي اكبر الوظائف إنفاق والماء
مـن   %81.3ك بنسبة .د  2,441,687,120.706 بلغت

خدمات ال -3كما حققت الوظيفة إجمالي مصروفات الباب،
 28,013,009.418 للباب حيث بلـغ  أكبر وفر االجتماعية

  .وفورات الباب  يمن إجمال %37.3 بنسبة ك.د
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 :لتكميلي العام للباب الثاني االعتماد ا -أ  :ثالثا 
  

  .المــيزانية اعتماد      71  330  000   000  
  

للوزارات واإلدارات  ) المنقول للبنود(  التعديـل        )46 574   212   000(
  .من اعتماد الميزانية  %65.3الحكومية بنسبة 

  
وفورات  إجماليمن % 33.0 وهو يمثلالوفرالمحقق    24  755  788   000 

  .الباب الثاني 
  
  

وقد تم تعزيز اعتمادات المجموعات والبنـود للبـاب    
 والحاجـة الثاني من االعتماد التكميلي العام لسد العجز 

 إلي باإلضافةالطارئة لشراء قطع الغيار والمواد الخام 
  .تكاليف الخدمات المتنوعة 

. الداخلية لوزارةك .د  19,239,800 مبلغوقد تم نقل  
مــن المبــالغ المنقولــة للــوزارات % 41.3سـبة  بن

  .الحكومية  واإلدارات
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دينــــــــــار    سـفل

  

  
  

االعتمادات المنقولة من والي البنود والتي ال تؤثر  -ب
 :الميزانية   اعتماد على

  
  :  الباب اعتمادمن والي البنود في حدود المنقول  إجمالي    36  530  580     000

   
الباب ويتم النقل بين  اعتمادويتم النقل بين البنود في حدود 

جملـة   علـى بنود المجموعات هذا البـاب دون التـأثير   
عتمادات الميزانية المخصص له إال أنه في الوقت نفسـه  ا

يعتبر خروج عن خطة الميزانية الموضوعة لبنـود هـذا   
تي قد تطـرأ  الباب والتي يكون سببها الظروف الطارئة ال

  .هذه الخطة  على
  

أكبر حركة منـاقالت   بإجراءوفيما يلي الجهات التي قامت   
  :بين بنودها 

 إجمـالي مـن   %22.1بنسـبة   الكهرباء والمـاء وزارة    8  073  670     000
  . االعتمادات المنقولة

  

االعتمـادات   إجمـالي من  %11.3بنسبة  التربيـة وزارة    4  143  350     000
  .نقولة الم

  

االعتمـادات   إجمـالي مـن   %9.8بنسبة  الداخلية وزارة   3  576  760     000
  .المنقولة 

  

االعتمادات  إجماليمن  %8.2بنسبة  الديــوان األميري   3  004  249     000
  .المنقولة 

  

  .باقي الجهات الحكومية  علىوقد وزعت باقي النسبة   
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ـــــــاردينــــ    سـفل
  

  
  

لباب الثاني النقدية والقيدية ل المصروفاتتحليل  :رابعا
ــدمات _  ــلعية والخــ ــتلزمات الســ  المســ

 -) :10جدول تابع رقم (    
  

للبـاب الثـاني موزعـة     المصروفات الفعلية إجمالي    3   001  915  307     856
   :كاآلتي

  
ــة  2   680  507  206     392 ــروفات نقدي ــبة مص ــة % 89.3بنس ــن جمل م

  .للباب الثاني  المصروفات الفعلية

ــروفات  321  408  101    464 ــهمص ــبة ب قيدي ــة % 10.7نس ــن جمل م
  .للباب الثاني  المصروفات الفعلية

وهي المبالغ التي صـدرت عنهـا أذون صـرف أو    
كـذلك  شيكات تعذر صرفها لمستحقيها وتم إلغاؤهـا و 

تها بموافقة وزارة المالية لحسـاب  يعلالمبالغ التي تم ت
أنـواع بنـود    علـى خصـوم بهـا   ماألمانات مبالغ 

  .مصروفات الميزانية 
 نسـبة  علـى أ الكهربـاء والمـاء  وقد كانـت وزارة   

 مــن جملــه %69.4 وهــي هللمصــروفات القيديــ
 مــن جملــه %7.4 وبنســبة هالقيديــالمصــروفات 

 مــن جملــة %9.1 بةوبنســ المصــروفات الفعليــة
  .  الكهرباء والماءوزارة  مصروفات

   

  

  



@ @

  وزارة المالية

  شئون المحاسبة العامة

  إدارة التوجيه والنظم

  

ðàbn©a@lb¨a@ @

flÜòŠa†@óÜì‡ÝÜ@óïÜb¾a@@ @

@óïÜb¾a@óåÜa@æÈ2008- 2009@ @
< <

< << <
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@sÜbrÜa@lbjÜa@Z@païévnÜaì@pa‡É¾aì@ÞÕåÜa@Þ÷bìZ@ @
@ @
  

  يخصص الباب الثالث للمصروفات التي تنفقها الجهات الحكومية في سبيل الحصول   
  

  -:على السلع واألصول الرأسمالية ويشتمل هذا الباب على  ثالث مجموعات 
  

  .النقــلوسائـل  :األولىالمجموعة 
  

  .واآلالتالمعدات  :نيةالثاالمجموعة 
  

  .التجهيـــزات :الثالثةالمجموعة 
  
  

  :وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات هذا الباب 
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 -ات الباب الثالـث  تحليل اعتمادات ومصروف ) :أوال 

 وسـائل النقل والمعدات والتجهيزات علـى المسـتوى  
  : ) 7 ع جدول رقـمتاب( اإلجمالي للباب 

  
  

  .الميزانية اعتماد    179  000  000     000
  
  

من االعتماد التكميلي العام والتي لم االعتمادات المنقولة  7  384  889     000
  .الميزانية اعتمادتؤثر على 

  

من والى البنود والتي ال تؤثر على االعتمادات المنقولة  16  868  602     000
  .انية الميز اعتماد

  

  .الميزانية بعد التعديل  اعتماد 179  000  000     000

اعتماد الميزانية من  %68.2بنسبة المصروفات الفعلية  122  137  503     798
         . بعد التعديل

اعتمـاد الميزانيـة بعـد    من  %31.8بنسبة  الوفورات 56  862  496     202
  . التعديل

  
وزارة ار إليه يتضح لنـا أن  دول المشــــومن الج 

البـاب  لها أكبر اعتماد بميزانية  العامة خصص الصحة
ـ إج مـن  %26.8 بنسـبة الثالث  اعتمـادات   ماليــ

  .  ث الثال ابــالب
  

أعلى نسبة تنفيذ للميزانية  وزارة الخارجيـة تسجلوقد 
  .%  100 المخصصة لها الباب الثالث حيث بلغت
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  دينــــــــــار    سـفل
  
  
  

وســـائل : أهم أسباب الوفر العامة في الباب الثالث 
  :النقل والمعدات والتجهيزات 

  
  
  

ـ تأجيل إبرام العقود الخاصة بالبـاب الثالـث لـبعض    
  .الجهات الحكومية

  
جراءت التعاقد مما يؤدي إلـي التـأخر فـي    ـ طول إ
  .والصرف  التوريد

  
  .الت المتوفرةـ ترشيد االستهالك و صيانة اآل

  
  
  

  .وفر في االعتماد التكميلي للباب الثالث 8  161  111     000
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ـ  )  :ثانيا  -ث تحليل اعتمادات ومصروفات البـاب الثال
ـ وسائل النقل والمعدات والتجه زات علـى مسـتوى   ي

  : ) 8تابع جدول رقم ( المجموعات والبنود 

  :وسائل النقل  -ولى لمجموعة األا    
  

تحمل هذه المجموعة بتكاليف شراء وسائل النقـــل 
  .والجويةالبرية والبحرية 

  
  .الميزانية اعتماد 24  238  000     000

  

  .التعديــل 2  953  379     000
  

  .بعد التعديل الميزانية اعتماد 27  191  379     000

اعتماد الميزانية من  %78.4بنسبة  ليةالمصروفات الفع 21  316  240     107
من جملـة مصـروفات    %17.5 بنسبةو بعد التعديل

  .الباب
   

        
 لـاعتماد الميزانية بعد التعديمن  %21.6 بنسبة لوفرا 5  875  138     893

  .البابمن جملة وفورات  %10.3 بنسبةو
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  دينــــــــــار    سـفل
  
  

  :ن التالي ينفي البند وقد تركز الوفر
  
  

  :ـ برية  1 بند  
  

تشمل المركبات علـى اختــالف أنواعــها وعلـى     
ــات   ــور والعرب ــات الموت ــال مركب ـــيل المث سبـ
المقــطورة و مركبات الركاب و سيارات الشـحن و  
السيارات المدرعـة والـدراجات الناريـة و عربـات     

  .االستطـالع و الدراجات الهوائيـــة 
  
  

  .الميزانيـة  اعتماد  12  800  000     000
  

  . ــلالتعديــ   )990  150     000(
  

  . بعد التعديل الميزانية عتمادا  11  809  850     000
  

اعتماد الميزانية من  %50.3بنسبة  المصروفات الفعلية  5  935  601     770
مـن جملـة مصـروفات     %4.9 و بنسبة بعد التعديل

  .الباب
  

 اعتماد الميزانية بعد التعـديل من  % 49.7بنسبة  الوفر  5  874  248     230
  .البابمن جملة وفورات  % 10.3وبنسبة 
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  :بحرية   ـ 2بند
  

وتشمل السفن والجسور العائمة و األحـواض العائمـة   
ومراكب البضائع و النفط وسفن حربية و نقل القوات و 

و مراكـب الصـيد و الصـنادل و الـدوب و      الركاب
  .المراكب الخاصة و القوارب الصغيرة 

  
  

  . الميزانيـة اعتماد    8  268  000     000
  

  . التعديـــــل  ) 889  400     000(
  

  . بعد التعديل الميزانية عتمادا 7  378  600     000
  

اعتماد الميزانية من  %100بنسبة  المصروفات الفعليـة  7  377  710     000
مـن جملـة مصـروفات     %6.0 و بنسبة بعد التعديل

  .الباب
  

 من اعتماد الميزانية بعد التعـديل  % 0.01بنسبة الوفر      890     000
  . البابمن جملة وفورات  % 0.0وبنسبة 
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  :المعدات واآلالت  -المجموعة الثانية 
  
  .تحمل هذه المجموعة بتكاليف شراء المعدات واآلالت 
  

  .الميزانية اعتماد    17  587  100     000
  

  .التعديــل  )3  529  397     000(
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل 14  057  703     000
  

اعتماد الميزانية من  %65.6بنسبة  المصروفات الفعلية 9  223  201     989
  .البابمن جملة مصروفات  %7.6 بنسبةو التعديلبعد 

         
 اعتماد الميزانية بعد التعـديل من  %34.4 بنسبة لوفرا 4  834  501     011

  .البابمن جملة وفورات  %8.5 بنسبةو
  

  : وقد تركز الوفر في البند التالي 

  : ـ معدات 1 بند 
  
ـ     راء يحمل هذا البند بما تنفقه الجهـات الحكوميـة لش

  .المعدات على اختالف أنواعها 
  
  

  .الميزانيـة  اعتماد    15  516  750     000
  

  . ــلالتعديــ  )3  494  910     000(
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل 12  021  840     000
  

اعتماد الميزانية من  %70.0بنسبة  المصروفات الفعلية 8  414  648     666
مـن جملـة مصـروفات     %6.9 بنسبةو  بعد التعديل

  .الباب
  

 اعتماد الميزانية بعد التعـديل من  % 30.0بنسبة  الوفر 3  607  191     334
  .البابمن جملة وفورات  % 6.3وبنسبة 
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  :ـ آالت 2 بند
  

اآلالت  يحمل هذا البند بما تنفقه الجهات الحكومية لشراء
  .اعها على اختالف أنو

  
  .الميزانية اعتماد    2  070  350     000

  
  .التعديــل) 34  487     000(

  
  . اعتماد الميزانية بعد التعديل 2 035  863     000

  
اعتماد الميزانية من  %39.7 بةبنس المصروفات الفعلية 808  553       323

>.الباب>مصروفات>لةمن جم % 0.7 وبنسبة  بعد التعديل
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %60.3 بنسبة لوفرا 1  227  309     677
  .البابمن جملة وفورات  %2.2 بنسبةو
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  :التجهيزات -المجموعة الثالثة 
  

تحمل هذه المجموعة بتكاليف شراء األجهـزة واألثـاث   
  .الجاهزةوالبيوت 

  
  .الميزانية اعتماد    121  628  900     000

  
  .التعديــل 7  960  907     000

  
  .اعتماد الميزانية بعد التعديل 129  589  807     000

  

اعتماد الميزانية من  %70.7 بةبنس المصروفات الفعلية 91  598  061     702
>مصـروفات >لـة من جم % 75.0 وبنسبة  بعد التعديل

>.الباب <
  

 اعتماد الميزانية بعد التعـديل من  %29.3 بنسبة لوفرا 37  991  745     298
  .البابمن جملة وفورات  %66.8 بنسبةو
  

  : وقد تركز الوفر في البند التالي 

  :  ـ األجهزة 1 بند
  
يحمل هذا البند بما تنفقه الجهـات الحكوميـة لشـراء     

  . األجهزة على اختالف أنواعها
  

  .الميزانية اداعتم    94  533  500     000
  

  .التعديــل 4  102  838     000
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل 98  636  338     000

اعتماد الميزانية من  %75.8 بةبنس المصروفات الفعلية 74  756  926     053
>.الباب>مصروفات>لةجم من % 61.2 وبنسبة التعديل بعد

       

 اعتماد الميزانية بعد التعـديل من  %24.2 نسبةب لوفرا 23  879  411     947
  .البابمن جملة وفورات  %42.0 بنسبةو
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  :  ـ أثاث 2 بند
  

ويشمل أثاث المكاتب والخزائن والصـناديق والسـقوف   
  .والبرادي والستائر 

  
  .الميزانية اعتماد    27  057  400     000

  
  . التعديـــــل 3  858  069     000

  
   . اعتماد الميزانية بعد التعديل 30  915  469     000

  
  بعد عتمادمن اال % 54.4بنسبة  المصروفات الفعلية 16  831  435     649

  .من جملة مصروفات الباب % 13.8التعديل وبنسبة 
  

 يلاعتماد الميزانية بعد التعـد من  %45.6بنسبة  الوفر 14  084  033     351
   .من جملة وفورات الباب  %24.8  وبنسبة

  
  

 -تحليل اعتمادات ومصروفات البـاب الثالـث   : ثانيا 
 وسائل النقل والمعدات والتجهيـزات علـى مسـتوى   

  : ) 9تابع جدول رقم (  الوظائف

  : الخدمات العامة)  1
  

  . الميزانيـة اعتماد43  926  000     000
  

  . ــلــعديـالت6  656  769     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل  50  582  769     000
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869     020  862  49

  

  
  
  

  بعد  عتمادمن اال % 98.6بنسبة المصروفات الفعلية 
  .من جملة مصروفات الباب % 40.8التعديل وبنسبة 

اعتماد الميزانية بعـد  من  % 1.4ة بنسب الوفر المحقق  720  748     131
  .من جملة وفورات الباب  % 1.3وبنسبة  التعديل

  
  :الدفــــاع )  2  

  

  . الميزانيـة اعتماد13  772  000     000
  

  . التعديـــــل000  000  000     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل  13  772  000     000
  

اعتماد الميزانية  من % 51.4بنسبة  مصروفات الفعليةال  7  082  156     950
  .الباب من جملة مصروفات %5.8وبنسبة  بعد التعديل

اعتماد الميزانية بعد من  % 48.6بنسبة  الوفر المحقق  6  689  843     050
  .من جملة وفورات الباب  %11.8 وبنسبة التعديل

  
  : الخدمات االجتماعية)  3  

  
  . الميزانيـة اعتماد88  614  250     000

  
  . التعديـــــل  356  020     000

  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل  88  970  270     000
  

اعتماد الميزانية  من % 60.4بنسبة  المصروفات الفعلية  53  715  106     375
 مـن جملـة مصـروفات    %44.0وبنسبة  بعد التعديل

  .الباب
  

اعتماد الميزانية بعد من  % 39.6بنسبة  الوفر المحقق  35  255  163     625
  .من جملة وفورات الباب  %62.0 وبنسبة التعديل
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  : خدمات المجتمع)  4
  

  . الميزانيـة اعتماد5  768  650     000
  

  . التعديـــــل  372  100     000
  

  . د الميزانية بعد التعديلاعتما  6  140  750     000
  

اعتماد الميزانية من  % 84.5بنسبة  المصروفات الفعلية  5  191  225     081
  .من جملة مصروفات الباب %4.3وبنسبة  بعد التعديل

  
اعتماد الميزانية بعـد  من  %15.5بنسبة  المحقق الوفر    949  524     919

  .ب من جملة وفورات البا % 1.7وبنسبة  التعديل

  

  : الخدمات االقتصادية) 5  
  

  . الميزانيـة اعتماد10  653  000     000
  

  . التعديـــــل) 700     000(
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل  10  652  300     000
  

 عتمـاد مـن اال  % 54.7بنسـبة   المصروفات الفعليـة   5  829  406     018
  .الباب من جملة مصروفات %4.8لتعديل وبنسبة ا بعد 
  

 بعد  الميزانية عتمادمن ا % 45.3 بنسبة المحقق الوفر  4  822  893     982
  .من جملة وفورات الباب  % 8.5 التعديل وبنسبة
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  :  أخرى غير مصنفه )6

  . الميزانيـة اعتماد16  266  100     000

  . التعديـــــل  )7 384  189     000(

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل  8  881  911     000

  بعد  عتمادمن اال %5.2بنسبة المصروفات الفعلية     457  588     505
  .من جملة مصروفات الباب  % 0.4التعديل وبنسبة 

  
اعتماد الميزانية بعـد  من  %94.8بنسبة  لمحققالوفر ا8  424  322     495

  .من جملة وفورات الباب  % 14.8وبنسبة  التعديل
  

قـد   جتماعيةالخدمات اإل -1ومن ذلك نالحظ أن وظيفة   
   غـــتاق حيث بلـف إنفــأكبر الوظائــتمتعت ب

من إجمالي  %44.0ك بنسبة .د  715,53 ,106 .375
الخـدمات   -2رعية كما أن وظيفة ف، مصروفات الباب 

لوظيفــة  مـن ا  الوظائف إنفـاق فهي أكبر  صحـيةال
 098,31 ,275 .812 تالرئيسيـة المختارة حيث بلغـ

  . من إجمالي مصروفات الباب  %25.5بنسبة  ك.د
  

الخدمات االجتماعية أكبر وفـر   -3كما حققت الوظيفة 
بنســبة  ك.د 255,35 ,163 .625للبــاب حيــث بلــغ 

  .فورات الباب من إجمالي و 62.0%
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  :تعديالت الميزانية  : ثالثا  
  
  
  :االعتماد التكميلي  -أ 
  

  
  . الميزانيـــة اعتماد15  546  000     000

  
للوزارات واالدارات الحكومية  )المنقول للبنود ( التعديل   7  384  889     000

  .د الميزانية من اعتما% 47.5 بنسبة
  

من إجمالي وفـورات   %14.4وهو يمثل الوفر المحقق   8  161  111     000
  .الباب الثالث 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وقد تم تعزيز اعتمادات المجموعات والبنود للباب الثالث 
من االعتماد التكميلي العام لشراء وسائل النقل والمعدات 

جهيزات الضرورية وقد تم نقل واآلالت باإلضافة إلى الت
ـــغ ـــديوان ك .د 4 ,648 ,385 .000 مبلـــ للـ

المبـالغ   جماليإمن   %62.9 بنـسبــة األميــري
  .الحكومية تواإلداراللوزارات  المنقولـة
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  روالى البنود والتي التؤث االعتمادات المنقولة من -ب   
  : على ربط الميزانية

  
  :من والى البنود في حدود ربط الباب  إجمالي المنقول  16  868  602     000

  

  
 ويتم النقل بين بنود مجموعات هذا الباب دون التأثيــر  

على جملة اعتماد الميزانيـة المخصص لـه إال انه في 
عـن خطـة الميزانيـة    نفسه يعتبـر خـروج     الوقت

سببها الظروف هذا الباب والتي يكون  الموضوعة لبنود
  . على هذه الخطة تطرأ الطارئة التي قد

  
فيما يلي الجهات التي قامـت بـإجراء أكبـر حركـة     و  

  :قالت بين بنودها انم

  
 االعتمادات من إجمالي %66.6 بنسبة داخليـةال وزارة11  231  150     000

  .المنقولة
  

ـ  %11.0بنسبة  الصحـة العامـة ارةوز  1  860  000     000  ن إجمـالي م
  .االعتمادات المنقولة

  
االعتمادات  إجمالي من %5.3بنسبة  الخارجيـة ارةوز    887  570     000

  .المنقولة 
  

 االعتمـادات  من إجمالي %4.3بنسبة  الحرس الوطني    690  250     000
  .المنقولة

  
 .وقد وزعت باقي النسبة على باقي الجهات الحكومية   
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تحليـل المصروفـات النقدية والمصـروفات   :رابعا    
وسـائل النقـل والمعـدات     -القيديـة للبـاب الثالث 

  :)  10تابع جدول رقم (والتجهيزات 
  

   :إجمالي المصروفات الفعلية موزعة كآالتي  122  137  503     798
  
  

 المصروفات من جملة %68.9بنسبة  ديةمصروفات نق  84  132  831     649
  .الفعلية للباب الثالث 

  
   المصروفات من جملة %31.1بنسبة  قيديهمصروفات   38  004  672     149

  . الفعلية للباب الثالث
  

 المبالـغ التـي صـدرت عنهـا اذونات صرف هيو  
أو شيكـات تقـرر صرفهـا لمستحقيهـا وتـم إلغاءها 

ا بموافقة وزارة المالية أو وكذلك المبالغ التي تم تعليته
الجهات الحكومية لحسـاب األمانات مبالغ مخصوم بها 

  .علـى أنواع بنود مصروفات الميزانية 
  

 الصـحة لوزارة وكانت أعلى نسبة للمصروفات القيدية   
المصـروفات  مـن جملـة    %51.6حيث تمثل ، العامة
ـ لة المصروممن ج %16.1 وبنسبة ةديـــالقي ـات ف
من جملة مصروفات  %63.1 ةبـوبنس ةـيـــالفعل

  . وزارة الصحة العامة
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ðàbn©a@lb¨a@ @

flÜòŠa†@óÜì‡ÝÜ@óïÜb¾a@@ @

@óïÜb¾a@óåÜa@æÈ2008- 2009@ @
< <

< << <

óïyb›îfia@ò‹Ø‰¾a@ @

@lbjÜa@pbÐì‹—àÊia‹Üa@@ @

I¾aÊîŠb“@óï÷b“äfiaì@óàbÉÜa@pbØþánfiaì@óäbï—ÜaH@ @



 

     )111 (

  
  

@‡ïé¸Z@ @

@ @
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  خصص هذا الباب للمصروفات التي تنفقها الجهات الحكومية إلضـــافة أصول أو ي

    .وأراضيصيانة أو ترميم أصول قائمة أو استمالك عقارات 
  
  

  : ويشتمل هذا الباب على ثالثة مجموعات
  
  

  .المشاريع اإلنشائية  : ولى المجموعة األ
  

  .أعمال إنشائية صغيرة وصيانة المنشآت والمرافق  : المجموعة الثانية 
  

  .ستمالكات العامة  اإل :المجموعة الثالثة 
  
  

  :وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات هذا الباب 
< <
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 –ات الباب الرابعتحليل اعتمادات ومصروف :أوال 
 ىالمشاريع اإلنشائية والصيانة واإلستمالكات العامة عل

   -: ) 7تابع جدول رقم ( اإلجمالي للباب  ىالمستو
  

                               
  .  اعتماد الميزانــية      1  664  500  000     000

  
لتكميلي العام والتـي ال  من االعتماد ااالعتمادات المنقولة 77  431  330     000

  . ربط الميزانية  ىتؤثر عل
  

ـ  ىمن وال االعتمادات المنقولة307  931  341     000  ىالبنود والتي ال تؤثر عل
  .اعتماد الميزانية 

  
  .اعتماد الميزانية بعد التعديل 1  664  500  000     000

  
اعتماد الميزانيـة  من  %81.6 بنسبةالمصروفات الفعلية  1  357  818  994     613

  . بعد التعديل

اعتمـاد الميزانيـة بعـد    مـن   %18.4 بنسبةالوفورات  306  681  005     387
   .التعديل

  
الكهرباء و وزارة  أنومن الجدول المشار إلية يتضح لنا 

قد خصص لها أكبر اعتماد مـن الميزانيـة بعـد      الماء
وزارة جـد أن  المقابل ن وفي %42.0التعديل وذلك بنسبة 

ـ   إدارة الفتوى و التشريع نسـبة لتنفيـذ    ىقد حقـق أعل
  .% 100الميزانية وهي 
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  : ةعام ةوفيما يلي أهم أسباب الوفر في هذا الباب بصف
  
  

عدم طرح المشـاريع   ىالتأخير في التعاقد مما أدى إل -     
   . خالل السنة  التي تم التخطيط لها

  
عدم التمكن من تنفيذ بعض األعمال المدرجة ضـمن   -

الشركات المنفذة  ىمشروع الميزانية ألسباب فنية ترجع إل
  .    ترتيب أوليات الصرف لبعض األنشطة  ىوال
  
طول فترة اإلجراءات الالزمة التي تتطلبها العقود مما  -

  .تحقيق األهداف المرجوة  ىيؤثر عل
  

  . وفر في االعتماد التكميلي للباب الرابع  306  681  005     387
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 –تحليل اعتمـادات ومصـروفات البـاب الرابـع     : ثانيا
ـ  المشاريع اإلنشائية والصيانة واإلستمالكات العامة   ىعل

  ) 8قم تابع جدول ر(  المجموعات و البنود ىستوم
  
  
  

  :المشاريع اإلنشائية  – 1مجموعة       
  

 و هي االعتمادات التي تنفق في سبيل إقامـة المشـاريع  
الميزانية سواء كانت مشاريع  خطة اإلنشائية كما تعكسها

تتم خالل السنة المالية أو مشاريع يمتد تنفيذها إلي عـدة  
  .سنوات 

   
  

  .ية اعتماد الميزان1  035  074  000     000
  

  .التعديل82  994  030     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل 1  118  068 030     000

  

اعتماد الميزانية بعد من  %79.9 بنسبة المصروفات الفعلية 893  122  084     052
  .من جملة مصروفات الباب %65.8 و بنسبة التعديل

  
اعتماد الميزانيـة بعـد   من  %20.1نسبة ب  المحقق الوفر224  945  945     948

  .من جملة وفورات الباب  %73.3و بنسبة  التعديل
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    دينــــــــــــار    سـفل

  
  :مشاريع تتم خالل السنة المالية  – 1بند 
  
  

  :جديدة  –أ       
  

و تتضمن جميع المشاريع المقدر إتمامها خالل السـنة  
  .المالية

  
  :تكملة  –ب 
  

و تتضمن جميع المشاريع التي يتم تنفيذ جـزء منهـا   
خالل سنة مالية سابقة و تتطلب اعتمادات السـتكمالها  

  .خالل السنة المالية الجارية 
  

  .اعتماد الميزانية  31  290  000     000
  

  .التعديل 47  992  530     000
  

  . لتعديلاعتماد الميزانية بعد ا79  282  530     000
  

ة   من   %57.6 بنسبة المصروفات الفعلية45  684  885     560 اد الميزاني اعتم
  .من جملة مصروفات الباب %3.4 و بنسبة بعد التعديل

  
اعتماد الميزانية بعد من  %42.4بنسبة   المحقق الوفر33  597  644     440

  .من جملة وفورات الباب  %11.0و بنسبة  التعديل
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    دينــــــــــــار    سـفل
  

  :مشاريع يمتد تنفيذها إلي عدة سنوات  – 2بند 
  
  

   :جديدة  –أ       
  

عـدة   ىإلو تتضمن جميع المشاريع التي يمتد تنفيذها 
  . سنوات 

  
  :معتمدة  –ب 
  

و تتضمن جميع المشاريع المعتمدة من سنوات ماليـة  
  .سنوات عدة  ىسابقة و يمتد تنفيذها إل

  
  .اعتماد الميزانية  1  003  784  000     000

  

  .التعديل 35  001  500     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل1  038  785  500     000
  

ة   من   %81.6 بنسبة المصروفات الفعلية847  437  198     492 اد الميزاني اعتم
ديل  وفات مـن جملـة مصـر    %62.4 و بنسبة  بعد التع

  .الباب
  

اعتماد الميزانية بعد من  %18.4بنسبة   حققالم الوفر191  348  301     508
  .من جملة وفورات الباب  %62.4و بنسبة  التعديل
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    دينـــــــــــار    سـفل
  

أعمال إنشائية صغيرة و صـيانة المنشـآت و    – 2مجموعة 
  :المرافق 

  
  

المخصصة لصيانة و وقاية المنشآت و  و تتضمن االعتمادات      
حالتها األصلية و استمرارها في  ىالمرافق لضمان بقائها عل

  .تأدية الخدمة التي أنشئت من اجلها بالصورة المطلوبة 
  

  .اعتماد الميزانية 330  165  000     000

  .التعديل)5  687  292     000(
  

  . بعد التعديل اعتماد الميزانية324  477  708     000
  

د    من   %87.9 بنسـبة  المصروفات الفعلية 285  372  320     161 ة بع اد الميزاني اعتم
  .من جملة مصروفات الباب %21.0 و بنسبة التعديل

  

 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %12.1بنسبة   المحقق الوفر 39  105  387     839
  .من جملة وفورات الباب  %12.8و بنسبة 

  
  

  :الصغيرة  اإلنشائية األعمال – 1بند 
  

أصل قائم أو تعديل داخلي بة كاالستبدال  ىو تتمثل إضافة إل
  . و التغير و االستحداث 

  
  .اعتماد الميزانية 62  811  000     000

  

  . التعديل)1  438   865    000(
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل  61  372  135     000

د    من   %75.5 بنسـبة  المصروفات الفعلية  46  350  206     084 ة بع اد الميزاني اعتم
  .من جملة مصروفات الباب %3.4 و بنسبة التعديل

  
 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %24.5بنسبة   المحقق الوفر  15  021  928     916

  .من جملة وفورات الباب  %4.9و بنسبة 
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  ــاردينـــــــــ    سـفل

  :ترميم و صيانة المنشآت و المرافق  – 2بند 
  

ـ        تـرميم و   ىو تشمل اعتمادات هذا البند ما ينفق عل
  . صيانة المنشآت و المرافق 

  
  .اعتماد الميزانية 267  354  000     000

  
  . التعديل)4  248  427  000(

  
  .اعتماد الميزانية بعد التعديل 263  105  573     000

  
اعتماد الميزانية من  %90.8 بنسبة المصروفات الفعلية 239  022  114     077

ديل   د التع من جملـة مصـروفات    %17.6 و بنسبة  بع
  .الباب

   
من اعتماد الميزانية بعد  %9.2بنسبة  المحقق  الوفر 24  083  458     923

  من جملة وفورات الباب  %7.9التعديل و بنسبة 
  

  :مالكات العامة االست -3مجموعة 
  

و هي مبالغ نقدية تقوم الدولة بدفعها نظير اسـتمالكها  
ألراضي و عقارات الغرض منها تحقيق هـدف عـام   

الدولة و يتم تعويض األهالي عن قيمة ما  ىمستو ىعل
استهلكته الدولة بثمن يسـاوي أو يزيـد عـن قيمتـه     

  . االقتصادية و االجتماعية 
      

  .اعتماد الميزانية 179  200  000     000
  

  .التعديل  124  592     000
  

  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل 179  324  592     000
  
  

ة   من  %100 بنسبة المصروفات الفعلية179  324  590     400 اد الميزاني اعتم
ديل   د التع من جملـة مصـروفات    %13.2 و بنسبة  بع

  .الباب
  

    حققالم الوفر    1     600
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    دينـــــــــــار    سـفل
  
  
 –تحليل اعتمادات ومصـروفات البـاب الرابـع     : لثاثا 

ـ   ىالمشاريع اإلنشائية والصيانة واإلستمالكات العامة عل
  -) : 9تابع جدول رقم (  وظائف الدولة ىمستو

  
  

   :الخدمات العامة ) 1      
  

  .اعتماد الميزانية 178  041  000     000
  

  .التعديل94  638  408     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل272  679  408     000
  

د  من  %64.6 بنسبة المصروفات الفعلية 176  039  784     919 اعتماد الميزانية بع
  .من جملة مصروفات الباب %13.0 و بنسبة التعديل

  
اعتماد الميزانيـة بعـد    من %35.4بنسبة   المحقق الوفر 96  639  623     081

  .من جملة وفورات الباب  %31.5و بنسبة  التعديل
  
  :اع ـــــالدف) 2
  

  .اعتماد الميزانية 9  350  000     000
  

  . التعديل  40  000     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل9  390  000     000
  

د  من  %26.4 ةبنسب المصروفات الفعلية2  476  749     817 اعتماد الميزانية بع
  .من جملة مصروفات الباب %0.2 و بنسبة التعديل

  
اعتماد الميزانيـة بعـد   من  %73.6بنسبة  المحقق الوفر6  913  250     183

  .من جملة وفورات الباب  %2.3و بنسبة  التعديل
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  دينــــــــــــار    سـفل
  
  
   :الخدمات االجتماعية ) 3

  .اعتماد الميزانية       136  000  000     000
  

  .التعديل  )899  070    000(
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل135  100  930     000
  

ة   من   %65.9 بنسبة المصروفات الفعلية89  049  185     193 اد الميزاني اعتم
  .من جملة مصروفات الباب %6.6 و بنسبة بعد التعديل

  
اعتماد الميزانية بعد من  %34.1بنسبة   المحقق الوفر 46  051  744     807

  .من جملة وفورات الباب  %15.0و بنسبة  التعديل
  

  :خدمات المجتمع ) 4 
  

  .اعتماد الميزانية 271  769  000     000
  

  .التعديل )16  472   600    000(
  

  . التعديل اعتماد الميزانية بعد255  296  400     000
  

ة   من   %76.9 بنسبة المصروفات الفعلية196  333  910     170 اد الميزاني اعتم
ديل  مـن جملـة مصـروفات     %14.5 و بنسبة  بعد التع

  .الباب
  

اعتماد الميزانية بعد من  %23.1بنسبة  المحقق  الوفر58  962  489     830
  .من جملة وفورات الباب  %19.2و بنسبة  التعديل
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  دينــــــــــــار    سـفل
  
  

  :الخدمات االقتصادية ) 5
  

  .اعتماد الميزانية       770  079  000     000
  

  .التعديل000  000  000     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل770  079  000     000
  

اد  من   %92.7 بنسبة المصروفات الفعلية713  726  487     102 ة  اعتم الميزاني
ديل  مـن جملـة مصـروفات     %52.6 و بنسبة  بعد التع

  .الباب
  

اعتماد الميزانية بعد من  %7.3بنسبة  المحقق الوفر 56  352  512     898
  .من جملة وفورات الباب  %18.4و بنسبة  التعديل

  
  :أخرى غير مصنفة  )6 

  
  .اعتماد الميزانية 299  261  000     000

  
  .التعديل)77  306  738    000(

  
  . اعتماد الميزانية بعد التعديل221  954  262     000

  
ة   من   %81.2 بنسبة المصروفات الفعلية180  192  877     412 اد الميزاني اعتم

ديل  مـن جملـة مصـروفات     %13.3 و بنسبة  بعد التع
  .الباب
  

الميزانية بعد اعتماد من  %18.8بنسبة   المحقق الوفر41  761  384     588
  .من جملة وفورات الباب  %13.6و بنسبة  التعديل

  

الخدمات االقتصـادية  وظيفة  -5 و من ذلك نالحظ أن  
حيــث بلــغ  اقــد تمتعــت بــأكبر الوظــائف إنفاقــ

ــبة .د  713,726,487.102 ــن  %52.6ك بنس م
وظيفة فرعيـة   -4 كما أن. إجمالي مصروفات الباب 

من الوظيفة  اوظائف إنفاقفهي أكبر ال الكهرباء و الماء
ك .د 685,346,348.152الرئيسية المختارة حيث بلغ 

  .من إجمالي مصروفات الباب  %50.5بنسبة 
اكبر وفر للباب  الخدمات العامةالوظيفة  -1 كما حققت
من  %31.5ك بنسبة .د 96,639,623.081حيث بلغ 

  .إجمالي وفورات الباب 
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    دينــــــــــــار    سـفل

  
  :تعديالت الميزانية  : ابعار

  
  

  :االعتماد التكميلي  –أ       
  

خصص االعتماد التكميلـي لهـذا البـاب لمواجهـة     
ــوزارات و اإلدارات  ــة فــي ال االحتياجــات الطارئ

  . 2008/2009الحكومية خالل السنة المالية 
  

  .اعتماد الميزانية 120  061  000     000
  

 للــوزارات و اإلدارات) المنقــول للبنــود(يل التعــد)77  431  330   000 (
  .  من اعتماد الميزانية %64.5 الحكومية بنسبة

  
 مـن إجمـالي   %13.9 وهـو يمثـل  الوفر المحقق  42  629  670     000

  .وفورات الباب الرابع 

   

ك مـن  .د 43,680,000.000و قد تـم نقـل مبلـغ     
ل مـا  هو يمث الخارجيةلوزارة االعتماد التكميلي العام 

من إجمالي المبالغ المنقولة لوزارات و  %56.4نسبته 
اإلدارات الحكومية من االعتماد التكميلي العام للبـاب  

  . الرابع 
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    دينـــــــــــار    سـفل
  

 ىالبنود والتي ال تؤثر عل ىاالعتمادات المنقولة من وال
  -:ربط الميزانية 

  
  : البنود في حدود ربط الباب ىمن وال اجمالي المنقول      307  931  341     000

  
و يتم النقل بين بنود مجموعات هذا الباب دون التـأثير  

جملة اعتماد الميزانية المخصص له إال انـه فـي    ىعل
الوقت نفسه يعتبر خروج عن خطة الميزانية الموضوعة 
لبنود هذا الباب و التي يكون سببها الظروف الطارئـة  

  .         هذه الخطة  ىلتي قد تطرأ علا
  

و فيما يلي الجهات التي تمتعت بأكبر حجم مناقالت بين 
  :بنودها 

   
مـن إجمـالي    %75.9بنسبة  الكهرباء و الماءوزارة 233  798  005     000

  .االعتمادات المنقولة 
  

ي مـن إجمـال   %17.5بنسـبة   األشغال العامةوزارة  53  988  850     000
  .االعتمادات المنقولة 

  

من إجمـالي االعتمـادات    %2.8بنسبة  التربيةوزارة  8  470  000     000
  .المنقولة 

  
من إجمالي االعتمـادات   %1.1بنسبة  الخارجيةوزارة 3  349  624     000

  .المنقولة 
  

  ،و قد وزعت باقي النسبة علي باقي الجهات الحكومية 
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    دينــــــــــــار    سـفل
لبـاب  النقدية و القيديـة ل  مصروفاتالتحليل  : خامسا 

الرابع المشاريع اإلنشـائية والصـيانة واإلسـتمالكات    
  -:النحو التالي  ىعل)  10تابع جدول رقم ( العامة 

  
  
  

  :المصروفات الفعلية موزعة كاآلتي  إجمالي    1  357  818  994     613
  

مــن إجمــالي  %77.9بنســبة مصــروفات نقديــة 1  058  365  590     446
  .المصروفات الفعلية 

  
ــه    299  453  404     167 ــروفات قيدي ــبة مص الي  %22.1بنس ن إجم  م

   :تتمثل في  و المصروفات الفعلية
  

أنواع بنود مصروفات  ىأمانات مبالغ مخصوم بها عل
  .الميزانية 

  
ص بالمصروفات الخا) 10(خالل جدول تابع رقم  ومن 

النقدية و القيدية للوزارات و اإلدارات الحكومية للباب 

المشاريع اإلنشائية و الصيانة و االستمالكات  –الرابع 

العامة نالحظ أن اكبر نسبة مصروفات قيدية من جملة 

ـ    مسـتوي   ىالمصروفات القيدية للبـاب الرابـع عل

-الماليةالوزارات و اإلدارات الحكومية تمثلت لوزارة 

مـن جملـة     %52.4حيـث تمثـل    اإلدارة العامة

مـن جملـة     %11.5 المصروفات القيدية و بنسـبة 

مـن جملـة     %87.1المصروفات الفعلية و بنسـبة  

      اإلدارة العامة-الماليةمصروفات وزارة 
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  وزارة المالية

  شئون المحاسبة العامة

  إدارة التوجيه والنظم
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@‡ïé¸Z@ @
@ @@ @

@àb©a@lbjÜaZ@óïÝîíznÜa@pbÈíÐ‡¾aì@óÑÝnƒ¾a@pbÐì‹—¾aZ 
  

يحمل الباب الخامس بالمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية الداخليـة والخارجيـة   
وهي مصروفات ذات طبيعة خاصة ال تدرج ضمن أي من أبواب الميزانية األخـرى وذلــك  

  :اف العامة ويحتوي هذا الباب على ثالثة مجموعـاتالعتبارات السياسة العامة وخدمة األهد
< <

  . المصروفـات المختلفـة :المجموعة األولى 
  

  . المدفوعات التحويلية الداخلية :الثانية >المجموعة
  

  . المدفوعات التحويلية الخارجية :المجموعة الثالثة 
  
  

  :وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات هذا الباب 
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  دينـــــــــــار    سـفل

  
  
  
  

ـ  –تحليل اعتمادات ومصروفات البـاب الخـامس   : أوال   ىعل
  -) : 7تابع جدول رقم ( للباب  اإلجمالي ىالمستو          

  
  
  

  .اعتماد الميزانية     10  835  500  000     000
  

من االعتماد التكميلي العام والتي لم تؤثر لة االعتمادات المنقو          70  072  000     000
  .ربط الميزانية  على

  
اعتماد  علىالبنود والتي التؤثر  إلىمن واالعتمادات المنقولة  274  816  282     000

  .الميزانية 
  

  .المأخوذة من المال االحتياطي العام  االعتمادات اإلضافية 31  169  500     000
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل  10  866  669  500     000
  

اعتماد الميزانية بعـد  من  %98.8بنسبة  ةعليالمصروفات الف 10  741  393  810     644
  . التعديل

  
  . اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %1.2 بنسبةالوفورات  125  275  689     356

  

إدارة  –الماليـة  ه يتضح لنا أن وزارة إليومن الجدول المشار   
قد خصص لها أكبر اعتماد بميزانيـة البـاب   الحسابات العامة 
اعتمـاد الميزانيـة بعـد     اليإجممن  %75.9الخامس بنسبة 
  .التعديل للباب 

  

بنسـبة  ( نسبة تنفيذ للميزانية بالباب الخامس  علىوقد كانت أ  
  :لكل من )  %100 تقارب

  
  . امـة إدارة الحسابات الع –وزارة المالية  -
  .وزارة التجارة والصناعـة  -
  .وزارة الصحة العامـة  -
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    دينـــــــــــار    سـفل
  
  

  :وفيما يلي أهم أسباب الوفر في هذا الباب بصفة عامة 
  

  
  

ترشيد اإلنفاق وضغط المصروفات وتطبيق السياسة العامـة   -    
  .للدولة 

  

  .ية عدم تنفيذ بعض البرامج التدريب -  
  

  . إنهاء انتداب بعض الموظفين -  
  

حدوث بعض حاالت التقاعد واالستقاالت وعدم التغيير فـي   -  
  . االجتماعيةالحاالت 

  
  . تطبيق اللوائح والضوابط المنظمة للمهمات الرسمية - 

  
جدولة الصرف لميزانية الطوارئ لعدة سنوات ، وفروقات  - 

  . هاأسعار العملة لما تم صرفه خصما من
  
  

  . في االعتماد التكميلي للباب الخامسوفر   000  000  000     000

  
  



 

  )128 (      
  

  
  
  

    دينـــــــــــار    سـفل
  
  
 علـى  –تحليل اعتمادات ومصـروفات البـاب الخـامس    : ا ثاني

  -) : 8تابع جدول رقم (  المجموعات والبنود ىمستو          
  

  
  

  :لمصروفات المختلفة ا_  ىالمجموعة األول  

ة بالمصروفات المختلفة والتـي ال تنـدرج   عتختص هذه المجمو  
ـ إجمضمن التقسيم النمطي لألبواب األخرى فهي مصروفات   ةالي

متفرقة تبعا لظروف خاصة تمليها اعتبـارات السياسـة العامـة    
  .والصالح العام 

  
  .اعتماد الميزانية   1  345  434  600     000

  
  .التــعديــل  )9  343  125     000(

  
  . اعتماد الميزانية بعد التعديل 1  336  091  475     000

  
اعتمـاد الميزانيـة بعـد    من  %96.3 بنسبةة عليالمصروفات الف 1  286  054  927     182

  .من جملة مصروفات الباب  %12.0وبنسبة  التعديل
  

 وبنسـبة  عتماد الميزانية بعـد التعـديل  امن  %3.7 بنسبة رالوف   50  036  547     818
  . من جملة وفورات الباب% 39.9

  
  

 %69.6أكبر اعتماد بنسـبة   الدفاعرة اوز -2وقد خصص لبند   
هـذا   علىللمجموعة حيث يحمل  اعتماد الميزانية بعد التعديلمن 

البند بمرتبات العسكريين والمصروفات المتعلقة بعقـود المعـدات   
 إلـى  باإلضـافة مشاريع الدفاعية عـن الـبالد   العسكرية وتنفيذ ال

المخصصات البعثات العسـكرية والدراسـات بـرامج الشـؤون     
  . العسكرية بوزارة الدفاع ويشمل جميع أبواب المصروفات 

    

  
  



 

  )129 (      
  

  
  
  
  
  

  

    دينـــــــــــار    سـفل
  

  : إليةالت ودوقد تركز الوفر في البن
  

  
  

  :وزارة الدفاع  -2بند   

البند بمرتبات العسكريين والمصـروفات المتعلقـة   يحمل هذا   
بعقود المعدات العسكرية وتنفيذ المشاريع العسـكرية وتنفيـذ   

مخصصـات   إلـى المشاريع الدفاعية عن البالد ، باإلضـافة  
البعثات العسكرية والدراسـات التدريبيـة ومكافـأة التجنيـد     

بـرامج الشـئون العسـكرية     علىاإللزامي ويقتصر هذا البند 
  .زارة الدفاع ويشمل جميع أبواب المصروفات بو
  

  .اعتماد الميزانية     930  095  500     000
  

  .التـعديـــل  000  000  000     000
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل  930  095  500     000
  

اعتماد الميزانية بعـد  من  %98.0 بنسبة المصروفات الفعلية  911  844  304     220
  .من جملة مصروفات الباب  %8.5 وبنسبة التعديل

  
وبنسبة  اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %2.0 بنسبةالوفر  18  251  195     780

  . من جملة وفورات الباب 14.6%
  
  

جدولة الصرف لميزانية الطـوارئ البالغـة    إلىالوفر  ىويعز  
بـوزارة  مليون دينار لعدة سنوات بعد موافقة المختصين  155

  .المالية 
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  دينـــــــــــار    سـفل
  
  

  
  

  : بعثـــــــات -8بند   

نوعين من البعثات، بعثات خاصة بالموظفين ويشمل هذا البند   
  .وأخرى خاصة بالطلبة

  
  .اعتماد الميزانية     83  077  000     000

  
  .التـعديـــل       )1  058  240    000(

  
  . اعتماد الميزانية بعد التعديل 82  018  760     000

  
اعتماد الميزانية بعـد  من  %68.7 بنسبة ةيعلالمصروفات الف 56  315  793     654

  .من جملة مصروفات الباب  %0.5 وبنسبة التعديل
  

وبنسبة  اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %31.3 بنسبةالوفر  25  702  966     346
  . من جملة وفورات الباب 20.5%
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  دينـــــــــــار    سـفل

  

  : المدفوعات التحويلية الداخلية_  الثانيةالمجموعة   
  

تحمل هذه المجموعة بالمصروفات التي يتم دفعها من قبل الحكومة   
دون عائد أو مقابل من السلع أو الخدمات وهذه المصـروفات ال  

ودعـم   لالفـراد  لنهائي وتشـمل تحـويالت  تدرج ضمن المنتج ا
االهلية وإعانات عامة وتحويالت لهيئات ومؤسسـات  مؤسسات ال

  .تعويض األنشطة الخاصة والشركات  إلىة باإلضافة عام
  

  .اعتماد الميزانية     8  848  373  900     000
  

  .التــعديــل  142  660  565     000
  

  . د الميزانية بعد التعديلاعتما   8  991  034  465     000
  

اعتمـاد الميزانيـة بعـد    من  %99.2 بنسبةة عليالمصروفات الف 8  920  096  784     967
  .من جملة مصروفات الباب  %83.0وبنسبة  التعديل

  
 وبنسـبة  اعتماد الميزانية بعـد التعـديل  من  %0.8 بنسبةالوفر    70  937  680     033

  . ابمن جملة وفورات الب% 56.6
  
  

أكبـر   الت لهيئات ومؤسسات عامـة يتحو -4وقد خصص لبند   
 للمجموعة اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %83.0اعتماد بنسبة 

بالدعم المقـدم مـن الحكومـة    هذا البند  علىحيث يحمل  الثانية
للمؤسسات العامة التي لها ميزانيات مستقلة أو ملحقـة بموجـب   

  .قانون إنشائها 
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    دينـــــــــــار    سـفل
  
  

  : اليةالتد ووقد تركز الوفر في البن
  

  
  

  : إعـانـات عـامة -3بند   

يقصد بها المدفوعات التحويلية المقدمة كإعانـة دون مقابـل     
جميع المواطنين بـاختالف فئـاتهم حيـث ال     إلىويمتد أثرها 

  .فئة معينة من المجتمع  علىتقتصر اإلعانة 
  

  .اعتماد الميزانية     442  277  000     000
  

  .التـعديـــل    )131  430     000(
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل 442  145  570     000
  

اعتماد الميزانية بعـد  من  %86.3 بنسبة ةيعلالمصروفات الف 381  387  898     628
  .من جملة مصروفات الباب  %3.6 وبنسبة التعديل

  
وبنسبة  اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %13.7 بنسبةالوفر  60  757  671     372

  . من جملة وفورات الباب 48.5%
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    دينـــــــــــار    سـفل
  

  
  
  

  : تعويض األنشطة الخاصة والشركات -5بند   

بتعويض خسائر بعض الشـركات أواألنشـطة   يحمل هذا البند   
األنشطة المختلفة التي تقدم خدمات عامة أو تمثـل  الخاصة أو

بعض أوجه النشاط االقتصادي في الدولة طبقا لما يصدر بهـا  
  . من قرارات من مجلس الوزراء

  
  .اعتماد الميزانية       398  846  000     000

  
  .التـعديـــل  189  301  410     000

  
  . التعديل اعتماد الميزانية بعد 588  147  410     000

  
اعتماد الميزانية بعـد  من  %98.7 بنسبة ةيعلالمصروفات الف 580  789  802     428

  .من جملة مصروفات الباب  %5.4 وبنسبة التعديل
  

وبنسـبة   اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %1.3 بنسبةالوفر  7  357  607     572
  . من جملة وفورات الباب 5.9%

  
  

عـدم صـرف مسـتحقات جمعيـة      إلىفر ويرجع سبب الو  
المهندسين الكويتية الخاصة بمشروع ترشيد االستهالك لعـدم  

  . استكمال اجراءات االستمرار في المشروع
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  دينـــــــــــار    سـفل

  

  : المدفوعات التحويلية الخارجية_  الثالثةالمجموعة   
  

ـ    يـتم دفعهـا للخـارج    التـي   دفوعاتتحمل هذه المجموعة بالم
الصديقة بهدف مساعدة هذه وكمساعدات أو إعانات للدول العربية 

الدول من الناحية االقتصادية أو االجتماعية وكذلك تشـمل هـذه   
في الهيئات والمنظمات الدوليـة   االشتراكالمجموعة مخصصات 

  .ونفقات عالج المواطنين بالخارج 
  

  .اعتماد الميزانية     571  619  500     000
  

  .التــعديــل  )32  075  940     000(
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل 539  543  560     000
  

اعتمـاد الميزانيـة بعـد    من  %99.2 بنسبةة يعلالمصروفات الف 535  242  098     495
  .من جملة مصروفات الباب  %5.0وبنسبة  التعديل

  
 وبنسـبة  اعتماد الميزانية بعـد التعـديل  من  %0.8 بنسبةالوفر   4  301  461     505

  . من جملة وفورات الباب% 3.4
  
  

أكبر اعتمـاد بنسـبة    الخدمـات الصحيـة -1وقد خصص لبند   
  . للمجموعة اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  65.1%
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    دينـــــــــــار    سـفل
  
  

  : ةيإلالت ودلبنوقد تركز الوفر في ا
  

  
  

  : الخدمات الصحية -1بند   
  

نفقات عالج المـواطنين والطلبـة المبعـوثين    يحمل هذا البند   
  .بالخارج

  
  .اعتماد الميزانية     351  155  000     000

  
  .التـعديـــل  000  339  144     000

  
  . اعتماد الميزانية بعد التعديل 351  494  144     000

  
ـ علالمصروفات الف 348  733  895     302 اعتماد الميزانية بعـد  من  %99.2 بنسبة ةي

  .من جملة مصروفات الباب  %3.2 وبنسبة التعديل
  

وبنسـبة   اعتماد الميزانية بعد التعـديل من  %0.8 بنسبةالوفر  2  760  248     698
  . من جملة وفورات الباب 2.2%

  
  

لتي تمت بهـا مـؤتمرات   أن معظم الجهات ا إلىالوفر  ىويعز  
  .بالخارج أو مهمات رسمية لم تطلب رسوم اشتراك 
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    دينـــــــــــار    سـفل
  
  

 علـى  –تحليل اعتمادات ومصـروفات البـاب الخـامس    : ثالثا 
  -) : 9تابع جدول رقم (  الوظائف ىمستو

  
  

  : الخدمات العامة) 1  
  
  

  .ميزانية اعتماد ال    888  859  500     000
  

  .التــعديــل  )24  955  473     000(
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل   863  904  027     000
  

اعتمـاد الميزانيـة بعـد    من  %98.5 بنسبةة يعلالمصروفات الف 851  055  512     595
  .من جملة مصروفات الباب  %7.9وبنسبة  التعديل

  
 وبنسـبة  اعتماد الميزانية بعـد التعـديل  من  %1.5 بنسبة الوفر   12  848  514     405

  . من جملة وفورات الباب% 10.3
  

    

  :اع ــــالدف )2   
  
  

  .اعتماد الميزانية     1  006  591  000     000
  

  .التــعديــل  )35  229  904     000(
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل 971  361  096     000
  

اعتمـاد الميزانيـة بعـد    من  %98.1 بنسبةة يعلالمصروفات الف 953  027  948     200
  .من جملة مصروفات الباب  %8.9وبنسبة  التعديل

  
 وبنسـبة  اعتماد الميزانية بعـد التعـديل  من  %1.9 بنسبةالوفر  18  333  147     800

  . من جملة وفورات الباب% 14.6
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  دينـــــــــــار    سـفل
  
  : الخدمات االجتماعية ) 3
  

  .اعتماد الميزانية     7  752  703  393     000
  

  .التــعديــل  32  621  702     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل   7  785  325  095     000
  

اعتمـاد الميزانيـة بعـد    من  %99.6 بنسبةة يعلالمصروفات الف 7  755  444  220     299
  .من جملة مصروفات الباب  %72.2وبنسبة  التعديل

  
 وبنسـبة  اعتماد الميزانية بعـد التعـديل  من  %0.4 بنسبةالوفر  29  880  874     701

  . من جملة وفورات الباب% 23.9
  

    

  : خدمات المجتمع )4  
  
  

  .اعتماد الميزانية     419  057  107     000
  

  .التــعديــل  )47  158  553     000(
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل 371  898  554     000
  

اعتمـاد الميزانيـة بعـد    من  %99.7 بنسبةة يعلالمصروفات الف 370  641  166     805
  .من جملة مصروفات الباب  %3.5وبنسبة  التعديل

  
 وبنسبة اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %0.3 بنسبةالوفر   1  257  387     195

  . من جملة وفورات الباب% 1.0
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  : الخدمات االقتصادية) 5
  

  .اعتماد الميزانية     429  692  000     000
  

  .التــعديــل   )5  600  536     000(
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل   424  091  464     000
  

اعتماد الميزانية بعـد  من  %81.1 بنسبةالفعلية  المصروفات  344  138  743     608
  .من جملة مصروفات الباب  %3.2وبنسبة  التعديل

  
 وبنسبة اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %18.9 بنسبةالوفر   79  952  720     392

  . من جملة وفورات الباب% 63.8
  
  

  : أخرى غير مصنفه) 6  

  .يزانية اعتماد الم    338  597  000     000
  

  .التــعديــل   111  492  264     000
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل    450  089  264     000
  

اعتماد الميزانية بعد من  %103.8 بنسبةالمصروفات الفعلية   467  086  219     137
  .من جملة مصروفات الباب  %4.3وبنسبة  التعديل

  
 وبنسبة اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %)3.8( بنسبة زعجال   )16  996  955     137(

  . من جملة وفورات الباب% (13.6)
  

الخدمات االجتماعية قد تمتعت  -3وظيفة  أنومن ذلك نالحظ   
ك .د 7,755,444,220.299حيث بلـغ   ابأكبر الوظائف إنفاقً

مصروفات الباب ، كما أن وظيفـة   اليمن إجم% 72.2بنسبة 
افل اجتماعي والشئون االجتماعية فهـي أكبـر   تك -3فرعية 

من الوظيفة الرئيسـية المختـارة حيـث بلـغ      اًالوظائف إنفاق
ـ  %64.0بنســبة  6,877,272,323.233  اليمــن إجمـ

الخدمات االقتصادية  -5كما حققت الوظيفة  .مصروفات الباب 
ك بنسـبة  .د 79,952,720.392أكبر وفر للباب حيـث بلـغ   

  .ات الباب من إجمالي وفور 63.8%
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  :تعديالت الميزانية :ثالثا 

  

      

  :االعتماد التكميلي العام  - أ
  

ة التزامات طارئة من ميزانيات الوزارات أو ييحمل بأ
ولتغطية بعض  اليةاإلدارات الحكومية خالل السنة الم

  .أوجه الصرف الضرورية 
  

  .الميزانية اعتماد 70  072  000     000 
  

للوزارات واإلدارات الحكومية والذي ال يؤثر المنقول )70  072  000     000(
  .اعتماد الميزانية  على

  
مـن إجمـالي    %00.0وهـو يمثـل   الوفر المحقق  000  000  000     000 

  .وفورات الباب الخامس 
  
  

وقد تم نقل أكبر مبلغ من االعتمـاد التكميلـي العـام     
 ك.د 26,219,642.000 بمبلغخدمة المدنية ديوان الل

المبالغ المنقولة مـن   اليمن إجم %27.1ويمثل نسبة 
  . االعتماد التكميلي للوزارات واإلدارات الحكومية
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ات المنقولة من وإلى البنود والتـي ال تـؤثر   االعتماد - ب

  : على اعتماد الميزانية
  

إجمالي المنقول من وإلى البنود في حدود اعتماد الباب 274  816  282     000
  :وذلك لتغطية العجز في بعض البنود طبقا للصرف الفعلي 

ويتم النقل بين البنود في حدود اعتماد الباب ويتم النقل بين 
جملة اعتمـادات   علىبنود مجموعات هذا الباب دون تأثير 

ص له إال أنه في الوقت نفسه يعتبر خروج الميزانية المخص
خطة الميزانية الموضوعة لبنود هذا الباب والتـي يكـون   

  .هذه الخطة  علىسببها الظروف الطارئة التي قد تطرأ 
  

وفيما يلي الجهات التي قامت بإجراء أكبر حركة منـاقالت  
  :بين بنودها 

  
مـن   %91.3بنسـبة  عامـة  الحسابات ال–وزارة المالية  251  032  839     000

  .االعتمادات المنقولة  إجمالي
  

ـ   %3.3بنسـبة  ديوان الخدمـة المدنيـة    9  020  870     000  اليمـن إجم
  .االعتمادات المنقولة 

  
ـ   %1.9بنسبة ديوان األميري 5  091  815     000 االعتمـادات   اليمـن إجم

  .المنقولة 
  

ـ   %0.7ة بنسبوزارة الداخلية 2  019  500     000 االعتمـادات   اليمـن إجم
  .المنقولة 

  
  . باقي الجهات الحكومية علىوقد وزعت باقي النسبة 
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 الخامس     لبابالنقدية والقيدية ل مصروفاتال: رابعا
  المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية       
 -) :10جدول تابع رقم (      

  
  : ة كاآلتيعليالمصروفـات الف اليإجم     10   741  393  810     644

 
  

ــة  10  149  744  854     894 ــروفات نقدي ــبة مص ــة % 94.5بنس ــن جمل م
  .المصروفات الفعلية للباب الخامس 

 
  

من جملة المصروفات % 5.0نسبة بمصروفات قيديه  541  648  955     750
  .الفعلية للباب الخامس 

  
وحظ أن أكبر نسبة مصروفات قيدية بالمقارنة مع وقد ل

جملة المصروفات القيديـة علـى مسـتوى وزارات    
ادارة  -وإدارات الدولة ظهـرت فـي وزارة الماليـة   

مــن إجمــالي  %70.3الحســابات العامــة بنســبة 
مــن جملــة  %3.5المصــروفات القيديــة وبنســبة 
مــن جملــة  %4.6المصــروفات الفعليــة وبنســبة 

  .إدارة الحسابات العامة –المالية مصروفات وزارة 
   

   



@ @

  وزارة المالية

  شئون المحاسبة العامة

  إدارة التوجيه والنظم
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تتمثل حسابات التسوية في مقبوضات ومدفوعات اليمكن قيدها لحساب اإليـرادات أو            

خصمها على حساب المصروفات، أما لكون هذه المبـالغ التـؤثر علـى حسـاب اإليـرادات      

يفاء إجراءات ومستندات خاصـة  والمصروفات وليس لها عالقة بها نظراً لطبيعتها أو تتطلب است

  .قبل قيدها لحساب اإليرادات أو خصمها على حساب المصروفات 

  
  .وفي هذه الحاالت تثبت لحسابات أو على حسابات وسيطة مؤقتة هي حسابات التسوية

  
  

  .31/3/2009وفيما يلي عرضاً تحليلياً ألرصدة حسابات التسوية في 
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  :التسويةحسابات  :األول الباب
  

  : 13/3/2009وفيما يلي تحليل أرصدة حسابات التسوية في 
  

  األماناترصيد     2 481  329  905    764

  رصيد العـهد 879  403  814     974

  )دائن( 31/3/2009رصيد حسابات التسوية في    1 601  926  090    790

    
مجموعتين يندرج تحت كل منها  ىإل سابات التسويةهذا وتنقسم ح
   :التاليالنحو  ىمن البنود عل

  
  األمانات – ىالمجموعة األول 

  
  :يليوقد ظهر رصيد هذه المجموعة كما  

  
  31/3/2009 فيالرصيد     2 481  329  905    764

  
  31/3/2008في الرصيد  1 700  386  029    857

  
  31/3/2008 من الرصيد في% 45.9 بنسبةزيادة  780  943  875     907

  :وقد تركزت في   

  .أمينات ـت -1بند  
  

  . مرتجع مرتبات -2بند
  

  .مقبوضات تحت تسويتها إليرادات الميزانية  -4بند
  

  .أنواع بنود مصروفات الميزانية  ىمبالغ مخصوم بها عل -5بند
  

  . أمانات/ مبالغ تحت التسوية -6بند
  

  . ىمحصله لحساب جهات أخر مبالغ -7بند 
  

  :وهناك نقص تركز في   

  . ىخصيمات من المرتبات لحساب جهات أخر -3بند  
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  : عرض لبنود هذه المجموعةوفيما يلي 

  :اتـالتأمين -1بند     
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 
  

  . 31/3/2009 في الرصيد 55  677  279     351
  

  . 31/3/2008 فيالرصيد  51  347  710     058
  

  31/3/2008 من الرصيد في% 8.4 بنسبةزيادة  4  329  569     293
  

  :فيتركزت  زيادة 
  

 - وزارة الصحة العامة – وزارة التربية -اإلدارة العامة للجمارك  
  . الكهرباء و الماءوزارة 

  
  :الزيادة  أسبابومن أهم   

  

  .موظفين المعينين والمنتفعين بالسكن الحكومي زيادة أعداد ال -
  

    
  :مرتجع مرتبات  -2بند 

  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 
  

  31/3/2009 فيالرصيد     81  493  265     625
  

  31/3/2008 فيالرصيد   65  196  522    796
  

  31/3/2008 من الرصيد في% 25.0 بنسبة زيادة 16  296  742     829
  

  :في تتركز ةزياد  
  

وزارة  - العامة وزارة الصحة - وزارة التربية - وزارة الداخلية
  .الكهرباء و الماء 

    
 : ومن أهم أســباب الزيـادة

تعلية رواتب بعضا من العسكريين بسبب انقطـاعهم عـن    •
الخدمة وذلك لحين صدور قرار إنهاء الخدمة أو االستقالة 

  .من الجهة القانونية 
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مبالغ مستحقة لبعض العاملين لم يتم اسـتكمال إجـراءات    •

 .الصرف الخاصة بها 
الممتـازة وبعـض العـالوات    تعلية مكافـآت الخـدمات    •

 .والبدالت
  

    
  : ىخصميات من المرتبات لحساب جهات أخر -3بند 

  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 
  

  31/3/2009 فيالرصيد     17  130  208     266
  

  31/3/2008 في الرصيد  19  141  595    944
  

  31/3/2008 من الرصيد في %10.5)( بنسبة نقص   )2  011  387  678(
  

  :فيتركز  نقص  
  

 –والعمـل  الشئون االجتماعيةوزارة  – التجارة و الصناعةوزارة 
  . وزارة األشغال العامة –المواصالت  وزارة

  
  : 31/3/2009 ويمثل الرصيد في  

  

المـوظفين لحسـاب المؤسسـة العامـة      خصميات من رواتب -
  . واالدخاروالعدل وبنك التسليف  واإلسكانللتأمينات االجتماعية 

  
  

  
  

  :مقبوضات تحت تسويتها إليرادات الميزانية  -4بند 
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي     
  

  . 31/3/2009 فيالرصيد  36  537  255     827
  

  . 31/3/2008 فيالرصيد  32  245  447     577
  

  .31/3/2008 من الرصيد في %13.3 بنسبة  زيادة 4  291  808     250
  

  :في  تتركز زيادة 
 وزارة -اإلدارة العامة للجمارك  -) اإلدارة العامة(المالية وزارة  

  . الكهرباء و الماءوزارة  –– العدل
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  :دة الزيا أسبابومن أهم 
  

انتظار صدور األحكام النهائية فـي القضـايا المرفوعـة مـن      -
  . الشركات ومن ثم اتخاذ إجراءات التسوية

  
    

  :أنواع بنود مصروفات الميزانية ىبالغ مخصوم بها علم -5بند 
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 
  

  31/3/2009 فيالرصيد     1 650  290  340     992
  

  31/3/2008 فيالرصيد  1 250  043  725     395
  

  31/3/2008 من الرصيد في% 32.0 بنسبة زيادة 400  246  615     597
  

  :تركز في   
  

وزارة -) الحسـابات العامـة  (وزارة المالية  – الديوان األميري 
  . وزارة الكهرباء و الماء –الصحة العامة 

  
  : 31/3/2009ويمثل الرصيد في   

  

وظفين المنتهية خـدماتهم ولـم   رصيد إجازات متراكم للم •
 .الستالم مستحقاتهم  ايراجعو

تخـص أشـخاص وبعـض     األماناتمبالغ معاله لحساب  •
 األعمـال الجهات الحكومية والشركات التي تنفذ بعـض  
  .تسويتها ىوتقدم خدمات لجهات حكومية وجاري العمل عل

  
  
  

  : األبواب ىمستو ىوفيما يلي تحليل لهذا البند عل
  
  

  :المرتبات  – ألولاالباب   
  

  31/3/2009 فيالرصيد     27  812  996     309

  31/3/2008 في الرصيد  7  100  742     611

  . 31/3/2008من الرصيد في % 291.7بنسبة  زيادة  20  712  253     698
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  : السلعية والخدمات تمستلزماال – ثانيالباب ال
  

  31/3/2009 فيالرصيد     336  752  329     629

  31/3/2008 فيالرصيد   178  777  032     956

  . 31/3/2008من الرصيد في % 88.4بنسبة  زيادة  157  975  296     673

    

  :والتجهيزاتوسائل النقل والمعدات  – ثالثالباب ال  

  31/3/2009 فيالرصيد     43  236  218     523
  

  31/3/2008 فيالرصيد   28  848  372     658
  

  . 31/3/2008من الرصيد في % 49.9بنسبة  زيادة  14  387  845     865
  

  
  

  
  

والصـيانة واالسـتمالكات   المشـاريع اإلنشـائية    –لرابع ا الباب  
  :العامة

  

  31/3/2009 في الرصيد    546  324  411     533
  

  31/3/2008 في الرصيد  530  550  960     805
  

   31/3/2008من الرصيد في  %3.0بنسبة  زيادة  15  773  450     728
  

    

  :التحويليةوالمدفوعات  المختلفةالمصروفات  – خامسالباب ال  
  

  . 31/3/2009في  الرصيد    698  512  428     590

  . 31/3/2008في  الرصيد  504  766  616     365

  . 31/3/2008من الرصيد في  %38.4بنسبة  زيادة  193  745  812     225
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  : مبالغ تحت التسوية -6بند   
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 
  

  31/3/2009في  الرصيد    639  248  466     353
  

  31/3/2008في الرصيد   281  746  075     771
  

   31/3/2008من الرصيد في % 126.9بنسبة  زيادة  357  502  390     582
  

  
  
  

  
  :فيزيادة تركزت 

  

وزارة  – )الحسـابات العامـة   (وزارة المالية  – الخارجيةوزارة 
   .  وزارة الكهرباء والماء – الدفاع

  
  : 31/3/2009ويمثل الرصيد في   

  

 من مكافآت عسكرية  محجوزةمبالغ  •
 واألشـخاص مبالغ تخص بعـض الجهـات الحكوميـة     •

  .والشركات
    

  
  

   ىحصلة لحساب جهات أخرمبالغ م -7بند 
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي     
  

   31/3/2009 فيالرصيد    953  089     350
  

   31/3/2008 فيالرصيد    664  952     316
  

  31/3/2008 من الرصيد في% 43.3 بنسبة  زيادة   288  137     034
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  :في  تتركز زيادة
  

وزارة الكهربـاء و   –وزارة الصحة العامـة   – الخارجيةة وزار  
  . الماء

  
  : 31/3/2009ويمثل الرصيد في   

  .قيمة ما يحصل من مبيع الطوابع المالية  •
  

    
  
  

  :العهد  –الثانية  المجموعة
  

  :يليظهر رصيد هذه المجموعة كما وقد 
  

  31/3/2009 فيالرصيد     879  403  814     974
  

  31/3/2008 فيالرصيد  1 078  407  102     901
  

  31/3/2008 من الرصيد في% )18.5( بنسبة نقص  )199  003   287  927(
  

    

  :في  تتركز زيادة
  

أنـواع بنـود مصـروفات     ىمصروفات تحت تسويتها عل -1بند  

  .الميزانية

  . مبالغ تحت التحصيل -4بند

  .دفعات نقدية داخلية  -6بند

  . مستنديهدات دفعات عن اعتما -7بند

    

  :وهناك نقص تركز في 

  . العهد النقدية الشخصية -2بند

  . دفعات واعتمادات نقدية في الخارج -3بند

  . عهد/ تحت التسوية مبالغ  -5بند
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  :عرض لبنود هذه المجموعة  يوفيما يل  
  

فات مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنـود مصـرو   -1بند     
  : الميزانية

  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 
  

  . 31/3/2009 فيالرصيد   480  271  519     390

  . 31/3/2008 فيالرصيد   424  112  458     081

  31/3/2008 من الرصيد في %13.2 بنسبةزيادة   56  159  061     309
  

   
  :فيتركزت  زيادة

  

وزارة  – )العامـة   نـة األما(مجلس الوزراء  – األميريالديوان  
  . الصحة العامة وزارة – )الحسابات العامة(المالية 

  
    

  :الزيادة  أسبابومن أهم 
  

دفعات مقدمة لبعض المقـاولين تحـت حسـاب بعـض      •
 .المشاريع

 .مقدمارواتب ومخصصات سفر صرفت  •
  

    
  

  : العهد النقدية الشخصية -2بند 
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 
  

  31/3/2009 فيالرصيد       98  442     056
  

  31/3/2008 في الرصيد      457  605    362
  

  31/3/2008 من الرصيد في )%78.5( بنسبة نقص    359)  163  306(
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  :تركز في  نقص
  

و  وزارة الشـئون االجتماعيـة   –وزارة التربية  – الدفاعوزارة 
  .لشئون اإلسالمية وزارة األوقاف و ا -العمل

  
  
  

  
  

  : دفعات واعتمادات نقدية في الخارج -3بند 
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي     
  

  . 31/3/2009 فيالرصيد   174  036  572     691

  . 31/3/2008 فيالرصيد   280  808  407     815

  31/3/2008 من الرصيد في % )38.0(  بنسبة نقص  106)  771  835   124(

   
  :فيتركز  صنق
  

وزارة  –وزارة التجـارة و الصـناعة   -ديوان الخدمة المدنيـة    
  .  اإلعالموزارة  -الصحة العامة 

  
  : 31/3/2009ويمثل الرصيد في   

  وجود مبالغ معلقه من سنوات مالية سابقه •
  

    
  

  مبالغ تحت التحصيل -4بند 
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 
  

  31/3/2009 في الرصيد    88  064  544     648
  

  31/3/2008 في الرصيد    84  041  313     480
  

  31/3/2008 من الرصيد في %4.8 بنسبة زيادة  4  023  231     168
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  دينـــــــــار    سـفل
  

  
  
  

  :تركز في  زيادة  
  

 -) الحسـابات العامـة   ( المالية  وزارة -  ديوان الخدمة المدنية  
  . الصحة العامة وزارة –– التربيةوزارة 

  

    

  :أسباب الزيادة  أهمومن 
 بعض الموظفين ىمديونيات عل •
 .إشعار مدين خاص بشركة خدمات البترول  •

  

  
  

  
  

  مبالغ تحت التسوية -5بند 
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي     
  

  . 31/3/2009 فيالرصيد   62  827  739     431

  . 31/3/2008 فيالرصيد   229  398  637     930

  31/3/2008 من الرصيد في % )72.6(  بنسبة نقص  )166  570  898    499(

   

  :تركز في  نقص
  

وزارة الصحة  -)العامة اإلدارة(وزارة المالية  – الديوان األميري 
  . وزارة األوقاف و الشئون اإلسالمية –العامة 

  
  :ومن أهم أسباب النقص   

  تسوية بعض مطالبات الوزارات والمؤسسات •
  

  
  

  
  

  :دفعات واعتمادات نقدية في الداخل  -6بند 
  

  : يوقد بلغ الرصيد كما يل    
  

   31/3/2009 فيالرصيد     17  965     319
  

   31/3/2008 فيالرصيد     3  651     900
  

  31/3/2008 من الرصيد في% 391.9  بنسبة زيادة    14  313     419
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  دينـــــــــار    سـفل
  
  
  
  

  :في  تكزتر زيادة
  

  .التعليم العالي وزارة  
   

  
  
  

  
  

  مستنديهدفعات عن اعتمادات  -7بند 
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي     
  

   31/3/2009 فيالرصيد   74  087  031     439
  

   31/3/2008 فيالرصيد   59  585  028     333
  

  31/3/2008 من الرصيد في% 24.3  بنسبة زيادة  14  502  003     106
  

   
  :في  تتركز الزيادة

  

  .وزارة التربية - الحرس الوطني – الداخليةوزارة  
  

  . 31/3/2008ويمثل الرصيد في   
  

سداد بعض االعتمادات المستندية التي تم حجزهـا لـدي    •
  .البنك المركزي بعد استالم المواد 
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‡ïé¸Z@ @

@ðäbrÜa@lbjÜa@Z¨a§a@pbibóîŠbZ@ @
@ @

  
ة واحـدة  ـيشمل هذا الباب على الحسابات التي تمثل التدفقات النقدية، ويتكون من مجموعو 

  :وهي الحسابات الجارية التي يندرج تحتها عدد من البنود

  .بنك الكويت المركزي:  01

  .النقدية في الصندوق:  02

  .جاري المالية:  03

  .جاري االستثمار:  04

  .بنوك أخرى محلية:  05

  .بنوك أخرى أجنبية:  06

  

  ) د ( ا هو وارد بجدول حرف ـاً لمـات الجارية طبقـوفيما يلي بيان تحليلي لبنود الحساب
  

.  ) 15( دول رقم ــوج
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  :الحسابات الجارية : الباب الثاني 
  

  :الحسابات الجارية  - 1مجموعة 
  

  . بنك الكويت المركزي 2،3،4،5بند 
  

حسابات الوزارات واإلدارات الحكومية ببنـك الكويـت   
  :المركزي 

  
  

من واقع شهادات البنك في  رصيد بنك الكويت المركزي  496 035  007     184
31/3/2009 .  
  

ــدفتري433  229  441     745 ــ الرصــيد ال ــك الكويــت المرك ــي لبن زي ف
  :الفرق عبارة عن  31/3/2009
  
وتخص السـنة الماليـة    31/3/2009داعات بعد يإ  

2008/2009 .  
  

شيكات لم يتقدم أصحابها للصرف حتى نهاية السـنة   
ومسجلة بالدفاتر ولـم تظهـر    2008/2009المالية 

  .بكشف حساب البنك 
  

وبعد إجراء التسويات في كل وزارة وادارة حكومية نجد 
د الدفتري يتطابق مـع الرصـيد مـن واقـع إن الرصي

  .شهادات تأييد البنك 
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  : النقدية في الصندوق - 6بند 
  

رصيد النقدية بالصـندوق فـي الـوزارات واإلدارات    
  :الحكومية على النحو التالي 

 
  

31/3/2009ع الجرد الفعلي في من واق رصيد الصندوق   306  819     876
  

  . 31/3/2009الدفتري في  رصيد الصندوق  299  320     625
  
  

  :الفرق عبارة عن 
  

 31/3/2009مبالغ تم توريـدها للصـندوق بعـد     
  . 2008/2009وتخـص السنة المالية 

  
 31/3/2009مبالغ مصروفه من الصـندوق بعـد    

  . 2009/ 2008 وتخص السنة المالية
  

جراء التسويات لكـل مـن وزارة وادارة نجـد أن    بعد إ
رصيد الصندوق من واقع الجرد الفعلـي يتطـابق مـع    

  .الرصيد الدفتري 
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 : جاري المالية - 7بند 

  

  :لدى الوزارات واإلدارات الحكومية ) بعد اإلقفال ( فيما يلي بيان برصيد جاري المالية 
  

  بلـغالم  الجهــــــــــــــــة  الرقم

  59,331,535-  257  الديـــــوان األميـــــــــري  110
 327,112  544  ديـــــــوان المحاسبـــــــة  120

  8,697,208-  550  األمانـــة العامـــة -مجلس الوزراء   131

  893,730  934  إدارة الفتوى والتشريـع -مجلس الوزراء   132

   2,101,205  105  ةـالتنميط ويـى للتخطـس األعلـلمجلا  140
  8,781,039  905  ـــــةـديوان الخدمة المدنيــــ  150

 20,673,961-  740  ـةـــــوزارة الخارجيــــــ  160

  389,950,264  190  ــةـاإلدارة العامــ -وزارة المالية   171

  406,561,034  773  ةــالحسابـات العامـ - وزارة المالية  172

 3,417,984  736  ة العامـة للجماركاإلدار - وزارة المالية  173

   17,612,179  061  ـةـوزارة التجــــارة والصناعــ  180
 16,999,295  818  ـــدلـوزارة العــــــــــ  190

 46,055,650  390  ـــــــــةـوزارة الداخليـــ  200
 49,040,897-  002  ــــــــــــاعـوزارة الدفـ  210
 17,829,823  039  يــرس الوطنـــــالحــــــ  220
 83,750,514  115  ـــــــــــةـوزارة التربيــ  230
 16,668,783-  633  ـم العالــــــــيـوزارة التعليـ  240
 24,109,867  011  ـــةـوزارة الصحـــــة العامــ  250
 20,758,818  198  ون االجتماعيـة والعمــلـوزارة الشئـ  260
 12,248,249  549 ــــــــــــالمـوزارة اإلعـ  270
 4,726,635  680  وزارة األوقـاف والشئــون اإلسالميـة  281
 772,368  845  ـــافـاألمانـــة العامـــة لألوقـ  282
 16,259,358  562  الت ــــــــــــوزارة المواص  300
 76,677,473  823  ـــــةـوزارة األشغـــال العامـ  320
 971,860  486  ون واآلدابـالمجلس الوطني للثقافة والفنـ  330
 282,731  877  وزارة النفــــــــــــــط  341
 207,636,717  443   ـربـاء والمــــاءـــالكهـوزارة   342
 846,876-  706  اإلدارة العامة للطيران المدنـــــي  510

  1,167,805,007  118  الجملـــــة  
  

والرصـيد الـدفتري   ) ألمانات والعهدا(ن الرصيد يتطابق مع رصيد حسابات التسوية أونالحظ 
للنقدية بالصندوق والبنك المركزي والبنوك المحلية واألجنبية ما عدا الرصـيد الـدفتري لبنـك    

 ك   رصيد.د  928,792.419 الكويت المركزي الخاص بوزارة المالية قسم إدارة النقدية والبالغ
   .مدينرصيد ك .د 86,166,445.190وقد بلغ رصيد حساب الخزينة الموحد مبلغ  .مدين
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  .)  دائن(  31/3/2009في  رصيد حسابات التسوية  1 601 926  090     790
  

فـي   رصيد جاري سلف الـوزارات واإلدارات الحكوميـة  434  121  083     672
  ) .مدين( 31/3/2009
  

مطابق لرصيد  وهو 31/3/2009في ) دائن( يدإجمالي الرص1  167  805  007     118
  ) .مدين(جاري المالية بعد اإلقفال 

  
  
  : جاري االستثمار - 8بند 

الميزانية ودائنا بالوفر  في مدينا بالعجز الحساب هذا ويكون
  .فيها 

  
  :كالتالي  )دائنا ( 31/3/2009الحساب في هذا ظهر وقد
  

بلغ المخصـص  يظهر رصيد هذا الحساب قبل إجراء قيد الم
  :لألجيال القادمة 

  

 
 ك.د 1,076,491,458.271  (+)  دره ـقو بمبلغمدينا 

  

 

  يخصم المبلغ المخصص  
 ك.د 2,100,580,024.035 )-(لألجيال القادمة وقدره 

  
  يحمل الحساب بمبلـغ
  ك.د 643,021,751.328     )-(الوفر في الميزانيـة  

                  
  النهائييصبح الرصيد 

  ك.د ( 667,110,317.092 ,1 ) بمبلـــــغ   ) دائن(

  
  : جاري سلف الوزارة - 9بند 

 31/3/2009وقد ظهر رصيد هذا الحسـاب فـي    الرصيد434  121  083     672
ويقابل هذا الرصيد إجمالي الرصيد الدفتري للنقديـة  ) مدين(

 مية فيبالصندوق والبنوك لجميع الوزارات واإلدارات الحكو
31/3/2009.  
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  : بنوك أخرى محلية - 10بند 
  

كمـا   31/3/2009ظهر الرصيد الدفتري لهذا الحساب في 
 :يلي 

  
 .من واقع شهادات البنوك  الرصيد1  925  151     421

  
  :الدفتري وهو يخص  الرصيد  569  635     299

  

 ك.د    885.921,152       العــــــدلوزارة   
  ك.د     484.614,17  وزارة الداخليـــــة      
 ك.د     858.333,12    الدفــــــاع   وزارة  
  ك.د    739.132,196وزارة التـربيــــة         
  ك.د       905.000,3وزارة اإلعـــــالم        
  ك.د    762.299,185المواصـــالت        وزارة 

  

  : بنوك أخرى أجنبية - 11بند  
  

كمـا   31/3/2009ظهر الرصيد الدفتري لهذا الحساب في 
  :يلي 

  
   واقع شهادات البنوك من الرصيد000  22  686     003

  
وهـو رصـيد يخـص وزارة اإلعـالم      الرصيد الـدفتري 000  22  686     003

بالجمهورية العراقية عن مبيع المجالت الدورية الصادرة عن 
  . 1990الوزارة قبل أحداث أغسطس  هذه
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@‡ïé¸Z@ @

@sÜbrÜa@lbjÜa@Z@óïàbÅåÜa@pbib¨aZ@ @
  
  

تتمثل الحسابات النظامية في الباب الثالث من الحسابات الخارجة عن أبـواب الميزانيـة   
وهي قيـود دفترية الهدف منها المتابعة والرقابة وليس لهـا تـأثير مباشـر علـى اإليـرادات      

يرها عن طريق القيود المحاسبية التي والمصروفات أو المقبوضات والمدفوعات وانما ينحصر تأث
  .تصاحب إجراءها 

    
ويلجأ إلى القيد إليها أو عليها بنفس القيمة عند الحاجة لمتابعـة تطـورات قـبض أيـة     

  .دفع أية التزامات خالل مده من الزمن  مستحقات أو
  

  ) . 16(وجدول رقم) هـ(طبقا لما هو وارد بجدول حرف  وفيما يلي بنود الحسابات النظامية  
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    دينـــــــــــار   فلس
  

  
  : الحسابات النظامية -بنود الباب الثالث 

  

  ديون مستحقة للحكومة   •
  الحكومـة اتـوبـمطل  •

  

ويستخدم هذان الحسابان كطرف قيد لحسابات الحكومة 
 والديون المستحقة لها بحيث يجعل البند األول مدينا والبند

  -:بنفس القيمة وذلك لتسوية اآلتي الثاني دائنا 
  

قيمة أموال مستحقة للحكومة مقابل خدمات تقوم بها  -
 اتـراد أو الهيئـة لألفـالحكومي اتـبعض الجه
  .والمؤسسات

  

الديون المستحقة على الموظفين نتيجة الصرف  -
ق خصمها من ـم سبـوبات عليهـأ أو مطلـبالخط

 .المصروفات
  

  

  : وقد بلغ الرصيد كما يلي
  

   31/3/2009ديون مستحقة للحكومة في  رصيد 844  214  284     604
  

   31/3/2008ديون مستحقة للحكومة في  رصيد 661  517  925     414
  

  31/3/2008من الرصيد في  %27.6 بنسبة زيادة 182  696  359     190
  
  
  
  

  : في تتركز وهناك زيادة
  

  ديوان المحاسبة 3  234     198
  

  األمانة العامة –مجلس الوزراء  2  628     567
  

  إدارة الفتوى والتشريع –مجلس الوزراء    112  062     576
  

   ديوان الخدمة المدنية 1  598  424     747
  

  الخارجية وزارة  5  436     547
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  دينـــــــــــار   فلس

  
 

  

  وزارة التجارة و الصناعة 3  114     800
  

  العدل وزارة 1  060     877
  

  وزارة الدفاع 165  276     372
  

  وزارة الداخلية 269  920     744
  

  الحرس الوطني  2  165     978
  

  وزارة التعليم العالي  36  885     792
  

  وزارة الصحة العامة 4  405  401     206
  

  الشؤون االجتماعية والعمل زارةو 662  535     059
  

  وزارة األشغال العامة 2  071  814     915
  

  وزارة  النفط 161  447  038     863
  

  وزارة الكهرباء و الماء 31  153  884     706
  

  اإلدارة العامة للطيران المدني 363  306     679
  

  
  :تركز في  نقصهناك 

  

  الديوان األميري   2  422     059
  

  يط و التنميةالمجلس األعلى للتخط 781     610
  

  اإلدارة العامة - وزارة المالية 10  362  822     086
  

  الحسابات العامة -وزارة المالية  193  825     033
  

  اإلدارة العامة للجمارك –وزارة المالية  188  573     151
  

   التربية وزارة 432  628     441
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  دينـــــــــــار   فلس
  
  

  اإلعالموزارة  1  792  734     652
  

  األوقاف و الشئون اإلسالمية وزارة 11   593     753
  

  األمانة العامة لألوقاف 9  670     950
  

  وزارة المواصالت 6  612  781     701
  

  

 

  ديون مستحقة على الحكومة  •

  مطلوبات على الحكومــة   •

يستخدم هذان الحسابان كطرفي قيد للمبالغ المستحقة 
على الحكومة حيث يكون األول مدينا بها والثاني للغير 

 .دائنا بنفس القيمة
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي   
  

   31/3/2009ديون مستحقة على الحكومة في  رصيد 81  042  858     679
  

  31/3/2008ديون مستحقة على الحكومة في  رصيد 80  731  810     327
  

  31/3/2008ن الرصيد في ـع %0.4بنسبة  زيادة 311  048     352
  

   
  

  :تركزت فيزيادة 
  

  المجلس األعلى للتخطيط و التنمية 59  010     780
  

  اإلدارة العامة  –وزارة المالية  489  412     450
  

  اإلدارة العامة للجمارك –وزارة المالية  260  890     610
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  دينـــــــــــار   فلس

  

  وزارة العدل  1  064  163     635
  

  وزارة المواصالت 1  174  399     281
  

    
وذلك نتيجـة لزيـادة المبـالغ المسـتحقة لبعــض      

  .الشـركات والموظفين والتي مضى عليها المدة القانونية
  

  
  
  
  

  
  

  : وهناك نقص تركز في

  وزارة الداخلية 258  289     765
  

  وزارة الدفاع 315  998     398
  

  وزارة التربية  112  148     892
  

  وزارة التعليم العالي 365  793     194
  

   وزارة الصحة العامة 874  810     651
  

   الشؤون االجتماعية والعمل وزارة 80  224     595
  

  وزارة اإلعالم 525  845     539
  

  وزارة األشغال العامة 202  364     172
  

  وزارة الكهرباء والماء 526     346
  

  اإلدارة العامة للطيران المدني 826     852
  
  

أفراد (وذلك نتيجة لسداد مبالغ ألصحاب العالقة 
سبق تسويتها لإليرادات بسبب مرور فترة ) وشركات
  .التقادم
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  دينـــــــــــار   فلس

  

  

 

 
  
  عهد الطوابع المالية •
   
   الطوابـع الماليـة •
  

  :يين ينقسم البند األول إلى النوعين التال
  

  : عهدة الطوابع الرئيسية 001نوع 
  

يستخدم هذا النـوع عنـد اسـتالم الـوزارة أو اإلدارة     
  .الحكومية طوابع مالية من وزارة المالية

  
  : عهدة الطوابع الفرعية 002نوع 

  

يستخدم هذا النوع في حالـة قيـام الـوزارة أو اإلدارة    
التابعـة  الحكومية بتسليم عهدة طوابع ألحد األطراف المعنية 

  .للوزارة أو اإلدارة
  

وعند البيع من عهدة الطوابع الرئيسية أو الفرعية تخفض 
  .قيمتها بما تم بيعه

  

 

 
  : الطوابع المالية

  

اإلدارة الحكومية  يستخدم هذا البند عند استالم الوزارة أو
  .طوابع مالية من وزارة المالية

العهدة ويخفض هذا البند بقيمة الطوابع المباعة سواء من 
  .الرئيسية أو الفرعية

  
  

  
  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 

  

  31/3/2009عهدة الطوابع المالية  في  رصيد 1  290  109     250
  

  31/3/2008عهدة الطوابع المالية  في  رصيد 1  501  171     500
  

  31/3/2008عن الرصيـد في % (14.1)بنسبة  نقص 211)  062    250(
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  : وهناك نقص تركز في
  

  ديوان المحاسبة 30     000
  

  وزارة الخارجية  95  791     000
  

  وزارة الداخلية 61  823     000
  

  وزارة الدفاع 6  708     000
  

  وزارة الصحة العامة 51  218     250
  

  
 
 :تركزت في زيادة هناكو
  

  األمانة العامة –اء مجلس الوزر 394     000
  

  إدارة الفتوى و التشريع –مجلس الوزراء  90     000
  

  وزارة اإلعالم  3  997     000
  

  وزارة النفط 27     000
  

  
وجاء ذلك نتيجة لزيادة كميات الطوابع المالية التي 
تستلمها تلك الجهات من وزارة المالية لمواجهة متطلبات 

  .تحصيل اإليرادات العامة
  
  

  

ويالحظ تطابق أرصدة الوزارات مـع أرصـدة عهـدة    
 :المالية فيما عدا  الحسابات العامة بوزارة -الطوابع المالية 
  .ك .د  180.000نقص ـب ديوان المحاسبة

  .ك .د  588,886.000نقص ـب الخارجية وزارة
  .ك.د 138,488.250 بنقصوالعمل  الشئون االجتماعية وزارة

سنة المالية للقيد عنـد تخفـيض   ويرجع ذلك الختالف ال
العهدة والذي يتم عند البيع للجهة صـاحبة العهـدة وعنـد    

  .إدارة الحسابات العامة  -التوريد لدى وزارة المالية 
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وجاء ذلك النقص نتيجة لنقص كميات الطوابع المالية التي (

سنة المالية تسلمتها تلك الجهات من وزارة المالية خالل ال
  .)2007/2008عن نظيرتها في السنة المالية  2008/2009

   
  

  

  

  بنـك شيكات وخطابات ضمـان •
   
  تأمينات شيكات وخطابات ضمان  •
  

يستخدم هذان الحسابان لمراقبة الشـيكات والخطابـات   
المقدمة من المقاولين والموردين لضـمان تنفيـذ األعمـال    

باإلضافة إلى خطابـات   الموكلة لهم مثل تأمينات المناقصات
الضمان والشيكات المقدمة من التجـار لضـمان الـرخص    

  .الجمركية 
  

  
  
  

  : وقد بلغ الرصيد كما يلي
  

  31/3/2009بنك شيكات خطابات ضمان في  رصيد 1  481  873  887     126
  

  31/3/2008بنك شيكات خطابات ضمان في  رصيد 1  420  034  469     351
  

  31/3/2008من الرصيد في  %4.4 بنسبة زيادة 61  839  417     775
  

  

  
وجاء ذلك نتيجة لزيادة مشاريع بعض الـوزارات عـن   

  .السنوات السابقة
  

  
  : في تتركزوهناك زيادة 

  
  األمانة العامة -مجلس الوزراء 763  251     056

  
  إدارة الفتوى والتشريع –مجلس الوزراء  64  590     200

  
  ديوان الخدمة المدنية 288  245     641
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  اإلدارة العامة للجمارك -وزارة المالية 2  800  395     234
  

  وزارة التجارة و الصناعة 89  778     550
  

  وزارة العدل  29  537     200
  

  وزارة الداخلية  9  562  349     679
  

  رة الدفاعوزا 19  376  550     741
  

  الحرس الوطني  2  590  302     826
  

  وزارة التربية 354  348     259
  

   وزارة الصحة العامة 1  362  712     320
  

  وزارة اإلعالم 2  299  575     341
  

  األمانة العامة لألوقاف 264     000
  

  العامة وزارة األشغال 28  462  674     175
  

  المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب  283  338     418
  

  وزارة الكهـرباء والمـاء 15  818  903     187
 

   
  
  

  : وهناك نقص تركز في
  

  الديوان األميري 1  145  672     030
  

  ديوان المحاسبة 2  322  187     426
  

  المجلس األعلى للتخطيط و التنمية 158  080     205
  

  وزارة الخارجية  855  763     970
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  اإلدارة العامة  –وزارة المالية  9  539  206     757
  

  وزارة التعليم العالي 46  631     750
  

  وزارة الشئون االجتماعية والعمل  1  220  225     015
  

  وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 1  193  876     665
  

  وزارة المواصالت 5  704  998     459
  

  وزارة النفــط 8  660     970
  

  اإلدارة العامة للطيران المدني 112  095     805
 

  

  عهدة الطوابع البريدية •
   
  الطوابـع البريديــة •
  

إدارة  -يستخدم هذان الحسابان لدى وزارة المواصالت 
  تداولهاقيمة الطوابع البريدية والرقابة على  إلثباتالبريد 

  . فيما بين الخزينة الرئيسية والمكاتب الفرعية 
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي  
  

  31/3/2009عهدة الطوابع البريدية في  رصيد 5  151  636     314
  

  31/3/2008عهدة الطوابع البريدية في  رصيد 5  027  786     477
  

وينحصر  31/3/2008عن الرصيد في  %2.5 بنسبة زيادة 123  849     837
إدارة  -وزارة المواصالت  وزارة العدل و هذا البند في

  البريد
 

  :والزيادة تتركز في 
  

وزارة العدل  994     712
  

  وزارة المواصالت  122  855     125
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  عهدة الطوابع المالية العامة •
   

  الطوابـع الماليـة العامـة  •
  

يستخدم هذان الحسابان لتنظيم عملية الطوابـع الماليـة 
فيما بين وزارة المالية والجهات الحكومية األخرى وذلـك  
عن طريق تسليم األخيرة الطوابع المالية كعهدة لديها ويـتم  
توريد حصيلة البيع لوزارة المالية باستثناء الجهات الملحقة 

ـ   رادات لتلـك  حيث تعتبر حصيلة بيع الطوابع الماليـة إي
  .الجهات

  
 -ويجعل الحساب األول مدينا بقيمة الطوابـع الماليـة   

التي تستلمها وزارة المالية وينقسم البند األول إلـى أنـواع   
وأنواع فرعية حيث يثبت عليه قيمة الطوابع المالية المتوفرة 
لدى إدارة الحسابات العامة بوزارة المالية وما تـم تسـليمه   

بنك الكويـت المركـزي   ( ن تلك العهدة للجهات المختلفة م
ويكون الحساب الثاني  -) بنوك محلية ، الجهات الحكومية 

  .دائنا بها 
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 
 

 31/3/2009عهدة الطوابع المالية العامة في  رصيد 138  524  283     500
  

 31/3/2008عهدة الطوابع المالية العامة في  رصيد 210  736  684     750
  

 31/3/2008من الرصيد في  %) 34.3( بنسبة نقص )72  212  401    250(
  

    
  

  :وهناك نقص تركز في 
  

  وزارة الداخلية   61  823     000
  

وزارة الدفاع    6  708     000
  

  الحسابات العامة  –وزارة المالية  72  390  680     000
  

  للتوزيع ةاآللي شركة الشبكة    163  000     500
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وجاء ذلك نتيجة لنقص كميات الطوابع الماليـة التـي   
تسلمتها هذه الجهات من وزارة المالية خالل السنة الماليـة  

  2007/2008نظيراتها في السنة المالية  عن 2008/2009
  

    
  

  

  : تركزت فيوهناك زيادة 
  

   ديوان المحاسبة 150     000
  

  األمانة العامة –مجلس الوزراء  394     000
  

  إدارة الفتوى و التشريع –مجلس الوزراء  90     000
  

  وزارة الخارجية 326  900     000
  

  وزارة الصحة العامة 78  251     750
  

  وزارة اإلعالم 3  997     000
  

  وزارة النفط 27     000
  

  

  

  

الطوابع الماليـة التـي    وجاء ذلك نتيجة لزيادة كميات
ـ  وزارة الماليـة لمواجهـة متطلبـات     نتسلمتها الجهات م

  . تحصيل اإليرادات العامة
    

  
  
  اعتمادات مستنديه تحت التنفيذ  •
  

  موردين عن اعتمادات مستنديه •
  

يستخدم هذان الحسابان لمتابعة االعتمادات المستنديه 
بقيمة  التي يتم فتحها فيجعل األول مدينا والثاني دائنا
األول   االعتماد وعند وصول أي شحنة من االعتماد يجعل

 .دائنا والثاني مدينا بقيمة الشحنة 
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  : وقد بلغ الرصيد آما يلي
  

  31/3/2009االعتمادات المستنديه تحت التنفيذ في  رصيد 3  325  620     404
  

  31/3/2008تمادات المستنديه تحت التنفيذ في االع رصيد 5  952  033     171
  

  31/3/2008عن الرصيد في  % )44.1( بنسبة نقص 2  626  412     767
  

   
  

  :في  النقص ترآزو
  

  الحسابات العامة –وزارة المالية  2  626  412     767
   

  
  
  مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداه •
  

  مطلوبـات خدمـات وأعمـال  •
  

الغ عن خدمات وأعمال مؤداة كطرف يستخدم حساب مب
قيد للمبالغ المستحقة للجهات الحكومية عن الخدمات 

  .واألعمال المؤداة للوزارات والجهات الحكومية األخرى
  

  : وقد بلغ الرصيد آما يلي 
  

  31/3/2009مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداه في  رصيد  40  646  522     435
 

  31/3/2008في  مؤداهمبالغ عن خدمات وأعمال  رصيد  42  730  071     972
 

  31/3/2008عن الرصيــد في % ) 4.9(بنسبة  نقص  2  083  549     537
    

 
  : تركز فيوهناك نقص   

  

  وزارة اإلعالم  50  092     342
 

  المواصالتوزارة  5  844  461     182
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  : وهناك زيادة تركزت في 
 

  اإلدارة العامة -الماليةوزارة  17  084     000
  

  وزارة العدل  1  576     000
  

   الدفاعوزارة  160     000
  

  الصحة العامةوزارة  647  580     000
  

  وزارة األشغال العامة 5  967     350
  

  وزارة الكهرباء والماء 3  138  636     637
  

  

  

 
  

   ذات القيمة النقديةبطاقات األوراق وال عهدة •
  

  ذات القيمـة النقديـةات ـبطاقاألوراق وال •
  

إدارة  -يستخدم هذان الحسابان لدى وزارة المواصالت 
البرق والهاتف وذلك إلثبات قيمة البطاقات الممغنطة 
الخاصة باالتصاالت الدولية وللمتابعة والرقابة على تداولها 

عية وينقسم البند فيما بين الخزينة الرئيسية والمكاتب الفر
  . األول إلى نوع رئيسي وآخر فرعي

  

  
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 
  

  31/3/2009عهدة البطاقات الممغنطة في  رصيد 279  327     750
  

  31/3/2008عهدة البطاقات الممغنطة في  رصيد 160  948     888
  

  31/3/2008عن الرصيد في %  73.6بنسبة  زيادة 118  378     862
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  :  هناك زيادة تركزت في
  

  وزارة الكهرباء والماء 130  095     000
  

  

 

  
  

  : تركز فيوهناك نقص 
  

  ديوان المحاسبة 192     360
  

  وزارة االشغال العامة   11  523     778
  

    
  
  
 أمالك الدولة العقارية •
 قيم أمالك الدولة العقارية  •
  

ابان إلثبات تقييم أمالك الدولة ـذان الحسـدم هـستخي
العقارية التي تم تخصيصها للجهة الحكومية باالمتالك من 
قبل وزارة المالية أو أي جهة أخرى أو التي تم شرائها أو 
تقييمها ألول مرة أو لقيمة تكلفة إنشاء مباني مملوكة لكل 

ينار جهة حكومية سواء داخل أو خارج دولة الكويت بالد
الكويتي و كذلك إلثبات الزيادة أو النقص الناتج عن إعادة 

  ).األراضي و المباني(تقييم أمالك الدولة العقارية 
  
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي   
  

  31/3/2009أمالك الدولة العقارية في  رصيد 4  158  400  640     488
  

  31/3/2008ية في أمالك الدولة العقار رصيد 2  008  062  079     670
  

  31/3/2008عن الرصيد في % 107.1بنسبة  زيادة 2  150  338  560     818
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  :  الزيادة تركزت في  

  

  ديوان المحاسبة 24  658  611     000
  

  المجلس األعلى للتخطيط و التنمية 107  250  000     000
  

  وزارة الخارجية 65  389  175     000
  

  الحرس الوطني 1  090  046     000
  

  وزارة الصحة العامة 218  518  809     000
  

  وزارة األشغال العامة 1  797  173  324     000
  

   
  

  : تركز فيوهناك نقص 
  

 اإلدارة العامة -وزارة المالية 63  741  404     182
  

    
  
  
 يةإهالك أمالك الدولة العقار •
 متراكم إهالك أمالك الدولة العقارية •

  
يستخدم هذان الحسابان إلثبات قـيم اإلهـالك السـنوي    

  . للمباني
  
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي   
  

  31/3/2009إهالك أمالك الدولة العقارية في  رصيد 6  771  793     900
  

  31/3/2008يمتراكم إهالك أمالك الدولة العقارية ف رصيد 2  264  405     250
  

  31/3/2008عن الرصيد في % 199.1بنسبة  زيــادة 4  507  388     650
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  :هناك زيادة تركزت في
  

  المجلس األعلى للتخطيط والتنمية  262  500     000
  

  وزارة العدل 1  761  441     000
  

  الحرس الوطني 2  483  447     650
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 1986لسـنة  ) 19(تنص التعليمات المالية الصادرة عن وزارة المالية بموجب التعميم رقـم  
بشأن جرد الموجودات وجوب إجراء جرد دقيق وشامل لكافة أصناف الموجودات في كل وزارة 

لتزويـد  أو إدارة حكومية ، والسيما إن الجرد السليم يؤدي إلى اتخاذ قرارات صحيحة بشـأن ا 
  .والتشغيل وبرامج الصيانة والتخلص من المواد الراكدة 

  
ويهدف الجرد إلى إحكام الرقابة على الموجودات الفعلية ومدى مطابقتها للسجالت ودرجـة  

  .ومدى إظهار المركز المالي للدولةتوافقها مع االحتياجات الفعلية ألداء األعمال أو اإلنتاج 
  

لمخازن الرئيسية والفرعية ومخازن الورش وما شـابهها  ، جرد اويتضمن جرد الموجودات
ودات المتحركـة والموجـودات   والعهد الشخصية والموجودات المثبتة ومنازل الموظفين والموج

  .األخرى
  

حسب  31/3/2009قيمة الموجودات في ) 17(وجدول رقم ) و( هذا ويوضح جدول حرف 
  . على حده وإدارةأنواعها لكل وزارة 

  
      

  المبلــغ  لموجودات جرد ا

 دينار كويتي       670  782  857/  011    31/3/2009

 دينار كويتي       993  669  932/  936    31/3/2008

        
  .  ار كويتيــدين  322  887  075 / 925 رهاقدم نقصب

  
  

  :وينحصر ذلك في الوزارات واإلدارات الحكومية التالية  
  

ـ ) الفتوى والتشريع(مجلس الوزراء  ـ )مانة العامةاأل(مجلس الوزراء  [  ديـوان الخدمـة    ـ
وزارة التجـارة   ـ  )الحسابات العامة(وزارة المالية ـ  ) ةالعام اإلدارة( ةالمالي ةوزار ـالمدنية

 ــ   وزارة التعليم العالي ـ الحرس الوطني ـوزارة الداخلية   ـدل  ــوزارة الع ـوالصناعة  
ـ  ـ  عية والعملوزارة الشئون االجتما ـ   األمانة العامة لألوقـاف  وزارة  وزارة المواصـالت 

  .]اإلدارة العامة للطيران المدنيـ  وزارة الكهرباء والماء ـ العامة األشغال
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ك .د 4  943  884  722/  771مبلغ  31/3/2009بلغت قيمة ممتلكات الدولة في   
 :ية في الوزارات التال متمثلة

  

    
 ك.د 4  943  884  722/  771 لغةوالبا 2008/2009وبمقارنة قيمة ممتلكات الدولة للسنة المالية 

 ك ، يتضــح أن هناك.د 4  764  056  505 / 694 والبالغة 2007/2008 بالسنـة الماليــة 
  :ك وهو محصلة اآلتي .د  179  828  217/  077زيادة قدرها 

  
  
  

 لإلجمالي النسبــة  ارـــــدين  الجهــــــــة

 %  240.5  658  611/ 000  ديـوان المحــــاسبـــــة

  %  2.2 106  987  500/ 000  يةـالمجلس األعلى للتخطيط و التنم

 %  0.2  7  647  740/ 358  ديــوان الخـدمة المـدنيــــة

 % 6.0  297  524  883/ 000  الخارجــــــــــية وزارة

  %  15.8    780  384  134/ 818  اإلدارة العامــــة –وزارة المالية 

    221  646/ 000 اإلدارة العامة للجمارك-ة الماليةوزار

 %   2.7 131  883  887/ 000  العــــــــــــدلوزارة 

 % 1.0 49  668  953/ 000  الحـــرس الــوطنــــــي

 % 12.6 622  307  180/ 024  ــــةالتــربيــــــ وزارة

  821/ 316  التعليــم العالـــــــي وزارة

 %  4.4 218  518  809/ 000  وزارة الصحــة العامــــــة

  % 2.8  140  883  398/ 000الشئـون االجتماعية والعمـل   وزارة 

 % 0.4 22  197  887/ 000  وزارة اإلعـــــــــــالم

  2  300  425/ 000  الشئون اإلسالميةوزارة األوقاف و 

 % 36.4 1  797  173 324/ 000  وزارة األشغــال العامـــــة

 % 15.0 741  525  523/ 255  اإلدارة العامة للطيران المدنـــي

4 943  884  722/ 771  ـةــــــالجملـ  % 100 
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   : زيادة بالجهات التالية ) أ

                          

  دينـــــــار  الجهــــــة

  24  658  611/ 000  ـوان المحــــاسبـــــةدي

  65  389  175/ 000  الخارجــــــــــية وزارة

  1  090  046/ 000  الحـــرس الــوطنـــــي

  13  096  114/ 000  وزارة الصحـــة العامـــــة

  140  883  398/ 000  وزارة  الشئـون االجتماعية والعمـل

  900  000/ 000  ميةوزارة األوقاف و الشئون اإلسال

      

       

        
   :نقص بالجهات التالية   ) ب

 

  دينـــــــار  الجهــــــة

  -262  500/ 000  المجلس األعلى للتخطيـط و التنمـية

  -402  512/ 741  ديــوان الخــدمة المـدنيــــة

  -63  741  404/ 182  اإلدارة العامــــة –وزارة المالية 

  -21  269/ 000  ارة العامة للجماركاإلد –المالية وزارة 

  -1  761  441/ 000  العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لوزارة 
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