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2009/2008البـيــــــــــان2009/20082010/2009البيــــــــــــان2010/2009
3,038,932,848.074المرتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات19,710,705,050.9603,194,487,961.643إيـــــــــــــــــــــــــرادات نفطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة16,584,888,552.627

3,001,915,307.856المستلزمات السلعيــــــــــــــــــــــــــــــة والخدمـات121,963,918.7602,171,773,659.750الضرائب على صـــــــــــــــــافى الدخل واألربــــــــاح94,351,022.252

122,137,503.798وســائل النقل والمعدات والتجهـــــــــــــــــــــــيزات10,316,859.522226,633,513.186الضـرائب والرســـــــــــــــــــــوم على الممتلكـــــــات9,249,524.774

1,357,818,994.613المشاريع اإلنشائية والصيانة واإلستمالآات العامة2,110,792.1441,081,308,315.709الضــرائب والرســــــــوم على السلع والخدمــــــــات1,918,741.573

10,741,393,810.644المصــــروفات المختلفة والمدفوعــات التحويليــــة214,707,261.5134,576,506,512.844الضرائب والرسوم على التجارة والمعامالت الدولية190,849,253.636

517,810,821.882إيـــــــــــــــــــــــــــرادات الخــــــــــــــــــــــــــــــــدمات566,285,867.339

426,132,135.128اإليـــــرادات والرســــــــــــــــــــــــــوم المتنوعــــــــة238,418,322.790

2,053,400.439اإليـــــــــــــــــــــــرادات الرأســـــــــــــــــــــــــــــمالية1,976,278.665

18,262,198,464.985جملة المصروفــــــــــــــــــــــــــات21,005,800,240.34811,250,709,963.132جملة اإليـــــــــــــــــــــــــــرادات17,687,937,563.656

2,743,601,775.363زيادة اإليرادات عن المصروفات6,437,227,600.524

21,005,800,240.348الجملـــــــــــــــــــــة21,005,800,240.34817,687,937,563.656الجـــملـــــــــــــــــــــــــــة17,687,937,563.656

2009/2008البيــــــــان2009/20082010/2009البيــــــــــان2010/2009

2,100,580,024.035إحتياطى األجيال القادمة - قانون رقم 106لسنة 1976  21,005,800,240.3481,768,793,756.366إجمالى إيرادات الوزارات واإلدارات الحكومية17,687,937,563.656

من إجمالي اإليرادات 10 %     
18,262,198,464.985إجمالى مصــروفات الوزارات واإلدارات الحكوميـة11,250,709,963.132

643,021,751.328زيادة اإليرادات عن المصروفات والمخصصات4,668,433,844.158

21,005,800,240.348الجملــــــــــــــــــــة21,005,800,240.34817,687,937,563.656الجملــــــــــــة17,687,937,563.656

א א א − א א א ( )

مصروفات السنة الماليةإيرادات السنة المالية

المصروفات والمخصصات اإليــــرادات
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    جـدول حـرف ( ه ) : الحســـــــــــابـــات النظـــامــــــــيـة .

جــــداول الحســـاب الختـــامي

دليــل الحسـاب الختـامي لإلدارة المـاليـة للدولـة عـن السنـة الماليـة 2010/2009

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 مقارنتھـا بالسنـة السابقـة .

    جـدول حـرف ( د ) : أرصـــــدة البنـــــــوك و الصنـــــــــــدوق.

( 1 )



ح . خ 2010/2009جدول حرف ( أ )

2009/20082008/2007المحصـــــــلالتقديرات
6,924,479,000.00016,584,888,552.62719,710,705,050.96017,719,480,497.140النفط الخام و الـــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز1
الضرائب على صافى الدخل واالربـــــــــــــــــــاح2

25,000,000.00048,035,349.20642,633,018.23337,649,418.143ضريبة الدخل من غير شركات النفــــــــــــــــــــط2
84,000,000.00046,315,673.04679,330,900.52771,293,427.694الضـــــــــــرائب علــــــى صــافـــــــــــــي األرباح 3

الضرائب والرسوم على الممتلكـــــــــــــــــــــــات3
16,000,000.0009,249,524.77410,316,859.52220,579,138.002رسوم نقل الملكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة1 
الضرائب والرسوم على السلع والخدمــــــــــــــات4

2,252,000.0001,918,741.5732,110,792.1442,294,097.600رسوم القيد والتسجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل2
الضرائب والرسوم على التجـــــــــــــــــــــــــــارة5

والمعامالت الدوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
230,190,000.000190,849,253.636214,707,261.513224,081,884.864الضرائب والرسوم الجمركيـــــــــــــــــــــــــــــــة1

ايرادات الخدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات6
62,207,500.00066,771,687.04350,766,743.94253,703,918.272خدمات االمن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة1
4,100,000.0003,292,474.0043,673,976.0823,417,381.416الخدمات التعليمية والثقافيـــــــــــــــــــــــــــــــــة2
87,042,000.00075,349,342.28476,159,459.41877,554,410.973الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3
43,413,260.00046,805,076.19441,080,854.34449,586,553.018خدمات االسكان والمرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق4
191,030,000.000119,753,848.263107,925,495.419115,850,356.543خدمات الكھرباء والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء5
176,113,000.000183,602,314.040167,830,060.366159,917,751.636خدمـــــات النقــل والمواصــــــــــــــــــــــــــــالت6
68,000,000.00070,469,194.50069,933,398.25070,130,242.000ايرادات الطوابع الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة7
606,000.000241,931.011440,834.061910,223.732خدمات أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى8

االيرادات والرسوم المتنوعـــــــــــــــــــــــــــــــة7
159,022,840.000238,418,322.790426,132,135.128403,739,944.701االيرادات والرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم1

االيرادات الرأسماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة8
1,000,000.0001,976,278.6652,053,400.43912,433,282.388مبيع أراضى وعقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات1

8,074,455,600.00017,687,937,563.65621,005,800,240.34819,022,622,528.122الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

    ايرادات الوزارات و االدارات الحكومية
    حسب األبواب والمجموعات

المحصل فى السنة المالية السنـــة الماليــــة  2010/2009    البيـــــــــــانمجموعةالباب

( 2 )



ح . خ  2010/2009جــــدول حــرف ( ب )
مصروفات السنة المالية

2009/20082008/2007
50,000,000.00050,000,000.00050,000,000.00050,000,000.00050,000,000.0000.000مخصصـــــــــــــــــــــات رئيس الدولــــــــــــــــة100

281,826,000.00014,473,518.000296,299,518.000283,369,812.539250,164,321.385110,455,634.61333,205,491.154الديــــــــــــــــــــــــوان االميــــــــــــــــــــــــــرى110

27,107,000.000105,000.00027,212,000.00023,188,736.09621,721,945.31820,442,793.7381,466,790.778ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــة120

29,672,973.549-77,580,000.00015,547,500.00093,127,500.00090,805,956.388120,478,929.93788,559,696.673مجلس الوزراء  ـــ  االمانــــــــة العامـــــــــــــة131

12,335,000.000637,000.00012,972,000.00012,795,023.24512,601,756.37511,294,507.810193,266.870مجلس الوزراء  ـــ  ادارة الفتـوى والتشــــريـع132

11,481,000.000794,500.00012,275,500.00011,645,801.7809,489,635.3698,288,167.6552,156,166.411المجلـــــــــــــــــــــس األعلى للتخطيط والتنمية140

262,401,000.00017,942,734.000280,343,734.000279,309,141.085238,907,286.684142,933,314.08740,401,854.401ديـــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــة150

23,217,188.108-126,170,000.00018,645,677.000144,815,677.000118,747,419.313141,964,607.421169,797,108.967وزارةالخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

153,456,978.288-94,692,000.0005,881,149.000100,573,149.00091,686,168.228245,143,146.516332,907,836.192وزارة الماليــــة   ـــ   االدارة العامـــــــــــــــــة171

5,829,725,105.018-2,421,547,000.00012,992,000.0002,434,539,000.0002,422,371,981.3758,252,097,086.3932,544,192,296.833وزارة الماليــــة   ـــ   الحسابات العامــــــــــــة172

46,909,000.000235,200.00047,144,200.00044,222,833.25543,511,919.17336,062,624.307710,914.082وزارة الماليــــة   ـــ   االدارة العامــة للجمارك173

39,256,395.666-180,015,000.000180,015,000.000122,538,502.218161,794,897.88468,369,875.670وزارة التجارة و الصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــة180

102,275,000.00012,846,102.000115,121,102.000112,887,579.34499,882,614.69481,988,314.01213,004,964.650وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

11,577,520.340-775,851,000.0009,491,838.000785,342,838.000762,814,555.491774,392,075.831620,503,996.709وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

1,002,560,000.000497,276.0001,003,057,276.0001,002,941,871.404950,740,845.697943,871,977.41852,201,025.707وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

263,360,000.0003,284,848.000266,644,848.000234,511,383.756206,206,061.918163,778,947.85528,305,321.838الحرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى220

1,226,113,000.0001,226,113,000.000994,127,800.714951,373,171.297777,268,816.13842,754,629.417وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

123,189,000.0003,809,050.000126,998,050.00093,999,588.31175,190,447.99055,332,238.61418,809,140.321وزارة التعليم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى240

182,719,840.074-859,758,000.00017,000,000.000876,758,000.000836,600,090.8971,019,319,930.971588,745,079.424وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة250

285,608,000.0004,491,620.000290,099,620.000287,588,726.698280,972,407.554213,391,712.3426,616,319.144وزارة الشئون االجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــل260

10,645,676.602-132,999,000.0001,939,770.000134,938,770.000130,937,808.087141,583,484.689108,602,897.268وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

109,723,000.00018,366,810.000128,089,810.000128,023,488.821112,985,966.60487,166,740.36015,037,522.217وزارة األوقاف و الشــــــــئون االسالميـــــــــــة281

149,040.564-5,231,000.000175,930.0005,406,930.0004,841,593.8664,990,634.4303,763,965.925األمانــــــــــــــة العــامـــــــــــــة لألوقـــــــــــاف282

144,409,000.0001,692,800.000146,101,800.000123,969,902.933115,419,560.025103,811,202.0278,550,342.908وزارة المـــــــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  300

497,220,000.0006,400,170.000503,620,170.000420,480,226.949368,499,585.971348,015,410.35851,980,640.978وزارة األشـــــــــــــغال العامـــــــــــــــــــــــــــــة320

957,929.422-14,926,000.000286,673.00015,212,673.00013,562,066.09914,519,995.52111,593,816.153المجلس الوطنى للثقافــــة و الفنــــون و اآلداب330

125,694,932.504-139,810,000.000139,810,000.000135,751,003.644261,445,936.14846,847,036.998وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

929,900,728.283-2,362,426,000.00051,749,850.0002,414,175,850.0002,365,946,757.1213,295,847,485.4041,927,054,671.064وزارة الكھــــــــــــــــــــرباء و المــــــــــــــــــــــاء342

58,299,000.0001,118,880.00059,417,880.00051,044,143.47540,952,727.78632,977,791.35110,091,415.689االدارة العامـــــــــــــــة للطيــــــــــران المــــدنى510

207,413,895.000212,766,105.000-420,180,000.000االعتمـــــــــــــاد التكميلـى العــــــــــــــــــــــــــام600

7,011,488,501.853-12,116,000,000.00012,992,000.00012,128,992,000.00011,250,709,963.13218,262,198,464.9859,698,018,470.561الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

   الفرق بين مصروفات السنة المالية الحالية والسنة المالية السابقة *

الفـــــــــــرق *

المصروفات حسب الوزارات واالدارات الحكومية

المصروفاتالربط بعد التعديلالتعديـــــلربط الميزانية الرقــــــم

( 3 )



ح . خ 2010/2009جدول حرف ( ج )

2010/20092009/2008األمــــــــــــــــــــــــانـــــات2010/20092009/2008العھــــــــــــــــــــــد

57,898,410.48855,677,279.351تأمـينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات528,823,130.624480,271,519.390مصروفات تحت تسويتھاعلى انواع بنود مصروفات الميزانية

99,009,880.97581,493,265.625مرتجــــــــــــــــــــــع مرتبــــــــــــــــــــات289,747.90398,442.056العھـــد النقـــــــديه الشـــــــخصيه

15,381,641.39917,130,208.266خصميات من المرتبات لحساب جھات أخرى252,082,773.182174,036,572.691دفعات واعتمـادات نقديه في الخارج

40,223,472.20336,537,255.827مقبوضات تحت تسـويتھا اليرادات الميزانية243,068,122.26088,064,544.648مبــــالــــغ تحــــت التحصــــــيـل

1,202,039,026.2961,650,290,340.992مبالغ مخصوم بھا على أنواع بنود مصروفات الميزانية113,263,873.65262,827,739.431مـــبــالــــغ تحـــت التســــويــــه

436,193,945.874639,248,466.353مبالــــــــغ تحــــــت التســــــــــــــويـه32,100.31917,965.319دفعات و اعتمادات نقدية في الداخل

1,121,306.462953,089.350مبــالغ محصـله لحساب جھات أخـرى155,346,552.47574,087,031.439دفعــات عن اعتمــادات مســــتنديه

1,851,867,683.6972,481,329,905.764جمــــــلـــة األمانــــــــــات1,292,906,300.415879,403,814.974جمــــــــــلــة العھــــــــــــــد

558,961,383.2821,601,926,090.790الـــــــــــــرصيــــــــــــــــــد

1,851,867,683.6972,481,329,905.764االجـمـــــــــــــــــــالـــــي1,851,867,683.6972,481,329,905.764االجـمـــــــــــــالـــــــــــــــي

 أرصدة حسابات التسوية مع مقارنتھا بالسنة المالية السابقة 

األرصــــــــــــــــــدة الـدائــنـــــــــــــــــــــةاألرصـــــــــــــــــــــدة المـــــــــــــــــــــــــدينة

( 4 )



ح . خ 2010/2009جــدول حـــرف ( د )

الرصيـــد الدفتـــــرىشهادة البنك أو الجردالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
2010/03/312009/03/31الفعلــــــــــــى

5,025,394.84019,681,349.8302,565,692.735بنـــك الكويــت المرآـــزى ــ رئيســـى

13,952,756.885602,194.821بنـــك الكويــت المرآـــزى ــ مشاريــع

1,193,011.6074,294,058.01625,063,436.468بنـــك الكويــت المرآـــزى ــ ايــرادات

21,673,773.17724,722,876.142400,428,946.363بنـــك الكويــت المرآـــزى ــ عــــــــام

67,132.435221,172.707299,320.625الصنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوق

5,367,467.3986,226,161.9494,019,294.968بنــــــــــــــوك أخــــــــرى محليــــــــــة

22,686.00322,686.00322,686.003بنــــــــــــــوك أخــــــــرى أجنبيـــــــــة

33,349,465.46069,121,061.532433,001,571.983الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

أرصــــدة البنــــــوك والصنــــــدوق

الرصيــــد الدفتــــــــرى
2010/2009

( 5 )



ح .خ 2010/2009  جدول حـــرف  ( هـ ) 

الســنة المــالية الســنة المــالية 
2010/20092009/2008

801,651,128.593844,214,284.604ديـــــــــــــــــــــون مســـــــــتحقة للحكـــــومـــــــــــة

86,085,991.40381,042,858.679ديــــــــــــــــــــــون مســـــــــتحقة على الحكـــــومــة

1,433,722.5001,290,109.250عهــــــــــــــــــــــــد الطـــــــــــوابـــع المــاليـــــــــــة

1,700,158,507.3201,481,873,887.126بنـــــــــــــــــك شــــــيكات وخطــــــــــابات ضمــــان

4,937,431.7525,151,636.314عهــــــــــــــــــــــــــــد الطوابـــــــــــــع البريــديــــــة

308,574,379.000138,524,283.500عهــــــــــــــــــــــد الطوابــع الماليـــــــة العامـــــــــة

1,995,502.9273,325,620.404اعتمـــــــــــــــــــــادات مســــــــــتندية تحت التنفـيــذ

39,890,685.25240,646,522.435مبالـــــــــغ عــــن خدمــــات وأعمـــــال مــــــــــؤداة

302,340.966279,327.750عهــــد األوراق والبطاقــــات ذات القيمــــة النقديـــــة

5,941,003,070.4504,158,400,640.488أمــــــــــــــــالك الـدولــة العــقـــاريـــــــــــــــــــــــة

11,079,179.2006,771,793.900اهــــــــالك أمـــــــــــالك الــــدولـة العقـــاريـــــــــــــــة

8,897,111,939.3636,761,520,964.450الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

 الحســــــــــــــــابات النظـــــــــــــــاميــة

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
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ح. خ 2010/2009جدول حــرف ( و) 

2010/20092009/2008
الموجودات المنقولة :

409,558,939.245156,237,543.011253,321,396.234المخــــــــــــــــــــــــــازن

443,244,418.804358,447,935.46484,796,483.340عھــــــــد المــــــــــــــــواد

2,810,774.600-70,089,768.68472,900,543.284وسائـــل النقــــل واإلنتقـال 

6,138.000-332,309.000338,447.000أصـــول حيوانيــة ومائيـــة

126,773.774126,773.7740.000المتــــــــــــاحـــــــــــــف

169.500169.5000.000الخــــــــــزائــــــــــــــــن

18,318,682.83115,602,697.7602,715,985.071المواد ذات الطبيعة الخاصة

63,054,169.79161,946,359.3091,107,810.482المكتبــــــــــــــــــــــــات

590,192.410-60,343,734.09260,933,926.502أصـــــــــــول أخــــــــــرى

1,065,068,965.721726,534,395.604338,534,570.117إجمالي قيم الموجودات المنقولة

الموجودات العقارية :
1,603,021,051.1351,463,136,501.255139,884,549.880أراضــــــــــــــــــــــــــي

5,241,106,390.3393,480,748,221.5161,760,358,168.823مبـــانــــــــــــــــــــــــي

6,844,127,441.4744,943,884,722.7711,900,242,718.703إجمالي قيم الموجودات العقارية

2,238,777,288.820 5,670,419,118.375 7,909,196,407.195إجمالي قيم الموجودات المنقولة والعقارية

السنــــــة الماليـــــــة

موجـــودات وممتلكــــــــــات الدولــــــــــــة

الفــرقبيــــــــــان
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2010/20092009/2008

 0.0%24,658,611.00024,658,611.0000.000ديـــــــــــوان المحاســــــــــــــــبة120

 0.2%-262,500.000-106,725,000.000106,987,500.000المجلس األعلى للتخطيط و التنميـــة140

 5.3%8,050,253.0997,647,740.358402,512.741ديوان الخـــدمـــة المدنيـــــــــــــــــــــــة150

 6.9%318,111,365.000297,524,883.00020,586,482.000وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

 205.3%2,382,512,860.780780,384,134.8181,602,128,725.962وزارة الماليـــــــة ــ االدارة العامــــــة 171

 9.6%-21,269.000-200,377.000221,646.000وزارة المالية ــ االدارة العامة للجمـارك173

 65.1%217,740,202.000131,883,887.00085,856,315.000وزاره العــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

 5.1%52,192,006.00049,668,953.0002,523,053.000الحــــرس الوطنــــــــــــــــــــي220

 0.0%622,307,180.024622,307,180.0240.000وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

 0.0%821.316821.3160.000وزارة التعـــــــــــــليم العالــــــــــــــــــي240

 19.3%260,660,944.000218,518,809.00042,142,135.000وزارة الصحـــــــــــة العامــــــــــــــــــــة250

 56.2%219,998,518.000140,883,398.00079,115,120.000وزارة الشئــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

 0.0%22,197,887.00022,197,887.0000.000وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

 2946.1%70,072,569.0002,300,425.00067,772,144.000وزارة األوقـــاف والشئون اإلسالميـــــة281

 0.0%1,797,173,324.0001,797,173,324.0000.000وزارة األشغـــــــــــــــال العامــــــــــــــة230

 0.0%741,525,523.255741,525,523.2550.000اإلدارة العامــة للطـــــيران المـــدنــــــي510

6,844,127,441.4744,943,884,722.7711,900,242,718.703%38.4 

الجـــــــــــــــھــــــــــــــــــــــة
السنة الماليـــــــة

النسبةالفرق

الجمـــــــلـــــــــــــــــــــــــــة

 قيمـــــــة ممتلكــــــــــــات الدولــــــة

المبانـــــــــى والمنشــــــــــأت

ح. خ 2010/2009تابــع جدول ( و ) 

الرقم
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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 التجھيزات .
تابع / جدول رقم (10) : الباب الرابع - المشاريع االنشائية و الصيانة و االستمالكات العامة .

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

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 التجھيزات  .

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

تابع / جدول رقم (11) : الباب الرابع - المشاريع االنشائية و الصيانة و االستمالكات 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 التجھيزات .
تابع /جدول رقم (8) :الباب الرابع - المشاريع االنشائية و الصيانة و االستمالكات 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 التجھيزات.
تابع /جدول رقم (9) : الباب الرابع - المشاريع االنشائية والصيانة و االستمالكات العامة.

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

دليـــل الحســـاب الختــامي لــالدارة الماليـــة للدولــــة عن السنــــة الماليـــــة 2010/2009

الجــــداول االيضاحيــــة

13-   جدول رقم (13) : أرصدة حسابات األمانات للوزارات و االدارات الحكومية .
14-   جدول رقم (14) : أرصدة حسابات العھد للوزارات و االدارات الحكومية .

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 . 

9-   جدول رقم (9) :المصروفات ( علي مستوي الوظائف ) 

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

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

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

     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/ 2010/3 .

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

16-   جدول رقم (16) : الحسابات النظامية .

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 .

7-   جدول رقم (7) : مصروفات الوزارات و االدارات الحكومية حسب االبواب للسنة المالية 2010/2009 . 

     التحويلية حسب األنواع و األنواع الفرعية .
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ح.خ 2009 / 2010 جدول رقم ( 1 )

النسبة*الفرقنوعبندمجموعةالباب

2009/20082008/2007%زيادة / نقصالمحصلالتقديــرات
239.519,710,705,050.96017,719,480,497.140%6,924,479,000.00016,584,888,552.6279,660,409,552.627النفط الخام والغــاز1

239.519,710,705,050.96017,719,480,497.140%6,924,479,000.00016,584,888,552.6279,660,409,552.627جملة الباب االول
 الضرائب على صافى الدخل واالرباح2

ضريبة الدخل من غير شرآات النفط2
59.0447,125.000618,752.000%354,870.000-865,000.000510,130.000شرآــــــــــــات تجاريـــــــــــــة 2
202.819,963,512.62114,569,244.428%11,300,000.00022,920,163.08211,620,163.082شرآـــــــــــات مقــــــــــــاوالت 3
29.03,221,868.7102,756,847.150%816,955.020-1,150,000.000333,044.980شرآــــــــــــات تأميـــــــــــــــن4
98.91,075,179.0001,119,999.000%8,930.000-850,000.000841,070.000شرآــــــــــــــات فنـــــــــــــادق5
181.710,630,900.90311,876,376.583%7,550,000.00013,716,324.1466,166,324.146شرآـــــــــــــات خدمـــــــــــات 6
287.44,789,167.5003,785,431.007%1,900,000.0005,460,095.7383,560,095.738شرآــــــــــــات استشاريــــــــــة7
251.91,761,971.4992,374,156.975%1,150,000.0002,897,107.4221,747,107.422شرآـــــــــــــــــــــــــات مطاعم8

577.6743,293.000548,611.000%235,000.0001,357,413.8381,122,413.838شرآــــــــــــــــــــــــــات اخرى10

 الضرائب على صافى االرباح3
48.079,170,869.52771,129,145.008%31,204,850.264-60,000,000.00028,795,149.736الضرائب على الشرآات الكويتية1
59.3%9,370,605.096-23,000,000.00013,629,394.904حصيلة الزآاة من الشرآات الكويتية2
مساهمة الشرآات الكويتية في ميزانية الدولة3

95,000.00010,157.000164,282.686-95,000.000مساهمة الشرآات في األمن والعدالة1

87,000.000-87,000.000مساهمة الشـــــــرآات في الــــــــــــدفاع2

29.026,610.000%65,340.000-92,000.00026,660.000مساهمة الشرآات في الخدمات التعليمية3

2024.465,481.000%100,000.0002,024,368.0001,924,368.000مساهمة الشرآات في الخدمات الصحية4

574.041,968.000%92,000.000528,068.000436,068.000مساهمة الشرآات في التكافل االجتماعي و الشئون االجتماعية5

87,000.000-87,000.000مساهمة الشرآات في الخدمات االعالمية6

92,000.00013,265.000-92,000.000مساهمة الشرآات في الخدمات الدينية7

87,000.000-87,000.000مساهمة الشرآات في االسكان8

89,000.000645.000-89,000.000مساهمة الشرآات في المرافق9

10.51,905.000%82,378.000-92,000.0009,622.000مساهمة الشرآات في الكهرباء والماء10

87,000.000-87,000.000مساهمة الشرآات في الزراعة والثروة السمكية11
اربــــــــاح التــــــــــــــــــــــوزيعات 4

1,302,410.4061,302,410.406ارباح التوزيعات 0
86.6121,963,918.760108,942,845.837%14,648,977.748-109,000,000.00094,351,022.252جملة الباب الثانى

الضرائب والرسوم على الممتلكات3
رسوم نقل الملكية1

60.15,756,427.48810,612,664.016%3,190,346.730-8,000,000.0004,809,653.270أراضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى1
55.54,560,432.0349,966,473.986%3,560,128.496-8,000,000.0004,439,871.504عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات2

57.810,316,859.52220,579,138.002%6,750,475.226-16,000,000.0009,249,524.774جملة الباب الثالث
النسبة % ( نسبة المحصل الى التقديرات )*
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مقارنة االيرادات المحصلة بااليرادات التقديرية

      حسب المجموعات والبنود واالنواع

ح.خ 2009 / 2010 تابع جدول رقم (1)
النسبة * الفرقنوعبندمجموعةالباب

2009/20082008/2007%زيادة / نقصالمحصلالتقديــرات

الضرائب والرسوم على السلع والخدمات4

رسوم القيد و التسجيل2

81.21,449,419.2151,646,011.886%294,953.576-1,565,000.0001,270,046.424تسجيـــــــــــل الشـرآــــــــــــات1

97.1594,185.000584,375.000%17,792.000-617,000.000599,208.000طلبــــــــــــــات الـــترخيـــــــص2

رســـــوم دمــــغ المعادن الثمينــة3

75.062,264.91259,512.583%14,980.444-60,000.00045,019.556رســـــــــوم دمـــــــــغ الذهــــــب1

44.74,923.0174,198.131%5,532.407-10,000.0004,467.593رســـــــــوم دمـــــــــغ الفضـــــــة2

85.22,110,792.1442,294,097.600%333,258.427-2,252,000.0001,918,741.573جملة الباب الرابع

الضرائب والرسوم على التجـــــــــــارة 5

والمعــــامالت الدولية

الضرائب و الرسوم الجمرآية1

82.9214,428,733.251223,904,748.429%39,324,128.244-230,000,000.000190,675,871.756ضــــــــــــــــــرائـــــــــــــــــــب1

رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم2

401.818,617.2622,118.705%6,000.00024,105.28018,105.280رســـــــــــوم أرضيــــــــــــــــــة1

81.1259,911.000175,017.730%34,723.400-184,000.000149,276.600رســـــــــوم الشهـــــــــــــــادات2

82.9214,707,261.513224,081,884.864%39,340,746.364-230,190,000.000190,849,253.636جملة الباب الخامس

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

ح.خ 2009 / 2010 تابع جدول رقم (1)

الباب
النسبـــة *الفرقنوعبندمجموعة

زيادة / نقصالمحصلالتقديــرات
%2009/20082008/2007

ايرادات الخدمات6
خدمات األمن والعدالة1

رســــــــــــــوم قضـــائيـــــــــــــة1
150.58,749,251.8818,270,206.930%9,000,000.00013,543,626.1674,543,626.167رســــــــــــــوم دعـــــــــــــــــاوى1
94.814,181,220.08613,781,068.067%868,022.243-16,550,000.00015,681,977.757غرامــــــــــــات جــــزائيــــــــــــة3
102.5142,416.520365,160.410%350,000.000358,660.3118,660.311مصــــــادرة آفــــــاالت قضائيــــــة5
103.027,548,445.00030,896,020.000%36,000,000.00037,064,276.8631,064,276.863مــــخالــفـــــات مــــــــــروريـــــــة 6

10,000.00019,230.000220,748.500-10,000.000مبيـــــــــــع مــــــــــواد مصــــادرة2
77.267,030.45574,454.365%16,564.055-72,500.00055,935.945حصيلـــة عـــدادات انتظـــارسيارات3
29.959,150.00096,260.000%157,790.000-225,000.00067,210.000رســــوم اصــــدار رخصـــــة قيـادة4

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

رســــــــــــــــــوم دراسيــــــــــــــــــه1
34,600.000200.00021,600.000-34,600.000رسوم تسجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل1
7.257,486.0008,361.500%102,069.000-110,000.0007,931.000رســـــــــــوم دورات تدريبيـــــــــــــة3
80.6877,575.000713,355.000%184,680.000-950,000.000765,320.000رســـــــــــوم دراسية متنوعـــــــــــــة4

مبيــــــــع مطبوعـــــــات حكوميــة2
138.0249,673.221309,709.379%216,000.000297,972.31581,972.315مـجــلـــــــــة العـربـــــــــــــــــــى1
40.181,109.90088,216.765%70,624.507-118,000.00047,375.493الجــــــريــــدة الــرسـمـيـــــــــــــة2
105.018,232.2787,397.062%5,000.0005,251.857251.857آــتــــــب التــــــراث العــــــــربى3
299.89,435.5002,102.599%3,500.00010,491.6806,991.680مــجــلــــــة آــويــــــت اليــــــــوم4
78.033,372.18729,884.924%6,606.584-30,000.00023,393.416مـجــلـــــــة الـــوعـــــى االسالمـــى5
197.4636,776.095449,590.901%500,000.000986,777.383486,777.383آـتــــــــــــــــب مـدرسـيـــــــــــــة 6
73.025,123.2389,589.459%4,327.549-16,000.00011,672.451مــجـــــــلـــة عــالــــــــم الــفــكــر7
143.313,099.4899,861.131%10,000.00014,329.7024,329.702سـلـسـلــــة الـمـســــرح الـعـالـمـــى8
29.33,963.5004,750.000%3,534.500-5,000.0001,465.500مــجـلــــــــــــة الـقـضــــــــــــــاء 9
134.713,136.25010,982.750%14,000.00018,857.7504,857.750نــشـــــرات و قـــوانـيـــــــــــــــن10
81.690,631.086131,317.088%23,862.387-130,000.000106,137.613ســلـسـلـــــة عــالـــــم الــمـعــرفـة 11
66.214,313.2099,121.074%3,379.496-10,000.0006,620.504مــــجــــــلـة الـثـقـافـة الـعـالـميــة12

123.995,503.97051,477.214%90,000.000111,532.64721,532.647مـجـلـــــــة الـعـربـى الـصـغـيــــر13

83.227,673.90014,252.825%3,363.750-20,000.00016,636.250آــتــــــــــب ديــنــيــــــــــــــــــــة14
114.512,201.40316,518.605%7,000.0008,013.3791,013.379مــــجــــــلـة الـفـنـــــــــــــــــــــون15
793.09,525.1051,097.250%5,700.00045,198.43939,498.439مــطــبــوعــــــــات اخــــــــــــرى25

107.453,035,775.27355,593,103.798%64,482,300.00069,256,664.4224,774,364.422الى مابعده

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

ح.خ 2009 / 2010 تابع جدول رقم (1)
النسبـــة*الفرقنوعبندمجموعةالباب

2009/20082008/2007%زيادة / نقصالمحصلالتقديــرات
107.453,035,775.27355,593,103.798%64,482,300.00069,256,664.4224,774,364.422ما قبله

اعالنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات623
52.1845,097.751894,057.750%479,217.875-1,000,000.000520,782.125التـلـفـزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون1
40.2289,905.000496,824.000%410,704.500-687,000.000276,295.500االذاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
694.642.0002,349.500%1,500.00010,419.0008,919.000إعالنات مجلــــــــــــة العربـــــــــــــى3
800.000-800.000مجــــــــــــــــــــالت اخــــــــــــــــرى5

500.00014.640-500.000إيــــــرادات أفــــــالم وأشــــــــرطــــة5
135,400.000269,900.000134,950.000-135,400.000رســـــــــوم تدريـــــــــــب وتعلـــيــــم6

الخــــــــــدمــــــــــات الصحيــــــــــــــــة 3
رســــــــــــــوم الحجـــــــر الصحـــــي1

57.111,397.50013,990.500%9,009.000-21,000.00011,991.000بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري1 
107.91,707,953.8801,462,690.046%1,802,000.0001,943,607.307141,607.307إيـــــــــــــــرادات المستشفيــــــــــــات2
إيــــــــرادات التأميـــن الصحــــــــــي3

89.573,038,425.03874,704,425.427%8,564,288.023-81,237,000.00072,672,711.977إيــــرادات الضمـــــــــــان الصحـــــي1
18.11,401,683.0001,373,305.000%3,260,968.000-3,982,000.000721,032.000إيــــــــرادات التأميـــن الصحــــــــــي2

خدمات اإلسكان والمرافق 4
إيــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــار 1

132.914,585,990.43213,552,095.322%12,630,000.00016,779,478.7884,149,478.788أســـــــــــــــــــواق تجاريــــــــــــــــــة1
193.2465,389.260274,978.710%442,000.000853,793.487411,793.487محـــــــــــــــــالت المطــــــــار الدولــي2
168.55,844,755.4876,827,383.902%5,749,000.0009,685,783.0703,936,783.070قسـائـــــــــــــــم صنــاعيــــــــــــــــــة4
229.4276,625.562195,115.070%265,000.000607,810.875342,810.875عقــــــــــــــــارات مستملكــــــــــــــــــة5
48.618,263.63533,486.958%20,545.772-40,000.00019,454.228مساآــــــــــــــــــــن حكوميـــــــــــــــــة6
110.53,537,563.3963,283,767.037%3,750,000.0004,144,576.642394,576.642شـــــــــــــــاليهـــــــــــــــــــــــــــــــــات7

177.935,588.571245,807.845%255,000.000453,693.816198,693.816مواقـــــــــــــــــــف سيــــــــــــــــــارات8 
231.916,100.00012,400.000%11,600.00026,900.00015,300.000صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت9

39.01,050,796.0001,014,041.000%2,366,323.025-3,879,500.0001,513,176.975إيجار أراضي فضاء ومرافق سياحية10
88.37,540,482.5307,267,813.043%874,789.710-7,482,160.0006,607,370.290أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى15 

66.27,027,015.36216,551,170.131%3,011,057.580-8,909,000.0005,897,942.420ايجــــــــــــار عقـــارات مستثمــــــرة 16

215,095.603215,095.603682,284.109328,494.000إيــــــــرادات المنطـقــــة الحـــــــــرة2

خدمات الكهرباء والماء 5

آهـــــــــــــــــــــــــــــــــربــــــــــــاء 1

51.946,037,519.77449,287,587.174%50,520,925.318-105,000,000.00054,479,074.682مبيـــــــــــع التيــــــــــار الكهربائـــي1

81.6356,154.850196,058.263%39,478.298-215,000.000175,521.702إستعمــــــــــــــــــال عــــــــــــــدادات2

122.0966,606.513510,280.501%700,000.000853,760.336153,760.336مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد وأدوات3

199.7463,644.774210,787.182%258,000.000515,318.318257,318.318أجـــــــــــــــــور وعمـــــــــــــــــــــال4

79.226,397,709.22630,657,722.019%5,733,504.522-27,500,000.00021,766,495.478رســــــوم إيصال التيار الكهربـــــائي5

61.76,640.30019,636.159%2,683.750-7,000.0004,316.250رســـــوم فحص التمديدات الكهربائيـة6

81.7245,909,309.223265,144,334.977%60,429,693.709-330,442,760.000270,013,066.291إلى ما بعـــــــده

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

ح.خ 2009 / 2010 تابع جدول رقم (1)

النسبة *الفـــرقنوعبندمجموعةالباب

2009/20082008/2007%زيادة / نقصالمحصلالتقديــرات
81.7245,909,309.223265,144,334.977%60,429,693.709-330,442,760.000270,013,066.291ما قبله

مـــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه652
74.431,934,527.55433,318,007.894%14,088,779.740-55,000,000.00040,911,220.260ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه عذبة1
90.7956,210.070481,377.832%51,359.487-550,000.000498,640.513ميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه صليبية2
12.988,207.22197,221.794%870,746.790-1,000,000.000129,253.210مـــيــــــــــــاه مـــعـــالـــجـــــــــــــــة4
52.5718,275.1371,071,677.725%379,752.486-800,000.000420,247.514تــكــالـــــــــيــف ربــط الــمــيـــــــــاه5

خدمـــــات النقــــــل و المواصـــــالت6
الــطــيــــــــران الــمــدنـــــــــــــــــــى1

100.63,318,487.6003,568,172.815%3,500,000.0003,522,462.49022,462.490هبــــــــــــوط وايــــــــواء الطائــــــرات1
134.4301,652.397262,746.305%278,000.000373,587.53495,587.534صالحيـة الطائرات و اجازات الطيارين2
89.0739.894338.638%77.167-700.000622.833اشتـــــــراك دليـــل الطيـــــران الكويتى3
42.11,285.0003,626.000%1,910.000-3,300.0001,390.000تزويـــد معلومـــــات مناخيـــــــــــــــة4
88.123,387.50029,179.000%4,400.000-37,000.00032,600.000تأجيـــــر االت مبرقــــــــة السلكيــــــة5
119.95,570,264.0005,276,238.000%5,100,000.0006,114,794.0001,014,794.000رســــــــــوم مغــــادرة المطار الدولى6
108.9407,076.668%370,000.000402,761.25032,761.250اعـــــــالنـــات المطــــــــار الدولــــي7
104.8234,620.000226,880.000%243,000.000254,620.00011,620.000رســـوم استعمـــال جسـور نقل الرآاب8
161.3318,275.100584,770.800%200,000.000322,583.300122,583.300رســـــــــوم ميــــــزان أمتعـــة الرآاب9
217.7976,789.281300,691.294%1,637,000.0003,563,026.7501,926,026.750تقديم الخدمات األرضية للرآاب10
88.2216,811.667284,026.000%24,885.000-210,000.000185,115.000خدمة توصيل السيارات وليموزين 11
114.153,175.30056,814.800%55,000.00062,738.4007,738.400رسوم ترانزيت المطار12

الــبــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد2
61.9387,814.884431,217.300%201,290.250-528,000.000326,709.750طـــــــوابـــــــــــــــع بريديــــــــــــــــة1
94.7279,150.655312,883.305%17,241.591-328,000.000310,758.409آالت خـــاتمــــــــــــــة و عــــــــدادات 2
11.810,666.1159,980.064%12,967.360-14,700.0001,732.640رســــــــوم خدمــات تسليـــم الطـــرود3
28.598,444.15462,437.203%103,735.039-145,000.00041,264.961فروق تبـادل البريــد الجوى و السطحى5
67.42,081.923694.405%651.477-2,000.0001,348.523فـــــــــــــــــــــروق عـــمــــــلــــــــــة7

92.2232,628.750171,267.000%17,552.750-225,000.000207,447.250رســــــــــوم ايجار صناديـــق البريـــــد9

22.6225,457.410296,079.865%301,861.445-390,000.00088,138.555خالــــــــــــــــــص األجــــــــــــــــــــرة10

البـــــــــــــرق و الهاتـــــــــــــــــــــــف3

600.000558.330-600.000اتصــــــــــــــــــاالت التلكـــــــــــــــــس4

81.7291,858,260.835312,398,298.014%73,273,930.567-401,060,060.000327,786,129.433الي ما بعده

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

ح.خ 2009 / 2010 تابع جدول رقم (1)
النسبة *الفـــرقنوعبندمجموعةالباب

2009/20082008/2007%زيادة / نقصالمحصلالتقديــرات

81.7291,858,260.835312,398,298.014%73,273,930.567-401,060,060.000327,786,129.433ما قبله663

115.4145,338,460.415136,263,132.411%136,611,700.000157,617,235.19121,005,535.191المخــــــــــــــــــابرات الخارجيـــــــــة6

22.01,670,949.7331,819,658.776%3,064,892.993-3,930,000.000865,107.007رخـــص استعمـــال أجهــــزة الالسلكى7

250.01,134,775.107903,293.998%1,300,000.0003,250,046.0031,950,046.003اشتــــــــــــــــــــــراك هاتـــــــــــــــف8

26.2675,703.6291,001,682.203%812,334.967-1,100,000.000287,665.033ترآيــــــــــــــــــــــــب هاتـــــــــــــــــف9

45.4279,735.741222,142.992%136,583.057-250,000.000113,416.943تأجيـر قنـوات هاتفيـة برقية و تلكسية13

15.6687,259.1202,037,148.255%1,898,254.796-2,250,000.000351,745.204دوائــــــــــر ارســــــــال المعلومــــات14

41.96341.963خـــــــدمة الصــــــــــور بالراديــــــــــــو17

12.2161,475.000111,580.000%107,165.000-122,000.00014,835.000رســـــــــــوم طلـــــــــــب اشتراك هاتف19

12.412,329.4509,428.000%8,764.000-10,000.0001,236.000رســــــــــــوم اصدار قوائــــــــم تفصيلية20

خدمـــــــــــــــــــات الموانــــــــــــــىء 4

24.0135.00087.000%760.000-1,000.000240.000تصــــــــــــــــاريح السفــــــــــــــــــــر1

100.74,669,726.6334,407,706.312%4,440,000.0004,470,734.76330,734.763رســـــــــــــــــــوم المينـــــــــــــــــــاء 2

86.4180,568.15976,736.566%13,761.897-101,000.00087,238.103صافـــــــــــى مبيـــع المـــــــزاد العلنى3

0.219,430.000210,256.970%11,974,048.020-12,000,000.00025,951.980النقـــــــــــل و التخزيــــــن و المناولة4

200,000.000600.000-200,000.000مـــســـــح و تسجيـــــــــل البواخـــــــر5

234.0396,038.789219,785.671%189,000.000442,334.475253,334.475مبيـــــــع مطبوعــــــــات جمرآيـــــــــة6

70.1289,461.960275,707.890%80,815.270-270,000.000189,184.730تعهـــــدات ورخــــص مؤقتـــة مصادرة7

100.861,680.00073,726.800%71,000.00071,600.000600.000رســـــــــوم أخــــــــــــــــــــــــــــــــرى8

ايــــرادات الطوابــــــــــع الماليــــة7
103.669,933,398.25070,130,242.000%68,000,000.00070,469,194.5002,469,194.500مبيـــــــــــــــع الطوابــــع الماليـــــــــة1

89.6517,369,987.821530,160,613.858%65,861,823.672-631,905,760.000566,043,936.328الى مابعده
  النسبة % ( نسبة المحصل الى التقديرات ) *
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مقارنة االيرادات المحصلة بااليرادات التقديرية
حسب المجموعات و البنود و األنواع

ح.خ 2009 / 2010 تابع جدول رقم (1)
النسبة *الفـــرقنوعبندمجموعةالباب

نقصالمحصلالتقديــرات / 2009/20082008/2007%زيادة
89.6517,369,987.821530,160,613.858%65,861,823.672-631,905,760.000566,043,936.328ماقبله

خــدمـــــــــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــرى68
36.5365,210.113806,380.838%304,753.327-480,000.000175,246.673مطبوعــــــــات الجهــــــــــات الحكوميــــة1
69.840,660.79891,490.334%19,607.347-65,000.00045,392.653ايـــــــــــــــــــــرادات صيانــــــــــــــــــــــة2
80.428,625.0003,646.250%4,120.000-21,000.00016,880.000مخططــــــــــــــــــات و مواصفــــــــــــات4
11.06,338.1508,706.310%35,588.315-40,000.0004,411.685تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــر6

89.5517,810,821.882531,070,837.590%66,225,892.661-632,511,760.000566,285,867.339جملة الباب السادس 
االيــــــرادات و الرســـــوم المتـــنوعـــة7

االيـــــــــــــرادات و الرســـــــــــــــــــوم1
رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم1

145.83,574,405.0003,300,050.000%3,201,200.0004,667,234.9901,466,034.990مناقصـــــــــــــــــــات و ممارســــــــــات1
66.85,045.0007,760.000%2,325.000-7,000.0004,675.000مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزادات2
70.2642,217.1951,201,493.595%275,649.380-925,000.000649,350.620فحـــــــــص عينـــــات و أجهــــــــــــــزة3
100.326,600.00025,690.000%28,000.00028,070.00070.000اشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف4
8,000.0008,998.000-8,000.000إقـــــــامــــــــة المعـــــــــــــــــــــارض5
90.32,706,486.0002,608,262.000%275,484.000-2,850,000.0002,574,516.000اقامــــــة الخـــــــدم الخصوصييــــــــــــن9

94.77,227,300.0007,291,520.000%375,190.000-7,100,000.0006,724,810.000اقامـــــــــــة االلتحـــــــاق بعائــــــــــــــل10
350.000350.000رســـــــــــــــــــوم المــــــــــــــــــــزايدات11
138.34,440,019.1503,488,731.350%3,244,000.0004,485,733.1501,241,733.150رسوم التصاريـــــــــــح و االذونــــــــــــات12
48.819,800.00040,800.000%25,600.000-50,000.00024,400.000رســـــــــــــــــــــــــــــــوم اداريــــــــــة13
234,670.000234,670.000285,484.000رســــــــــــــــوم إقامـــــــــــــة العمــــــــل15

ايـــــــــــــــــــرادات مبيعــــــــــــــــــــــــات2
20.3749.0008,531.120%9,888.656-12,400.0002,511.344مبيـــــع مــــواد و منتجــــــات حكوميـــــة1
72.92,588,686.4595,471,810.893%794,861.628-2,928,800.0002,133,938.372مبيـــــــــــــــع مــــــــــــواد مستهلكــــــــة2

غرامــــــــــــــــــــات و أربـــــــــــــــــــاح3
133.11,864,735.1231,504,680.572%2,051,400.0002,731,324.708679,924.708جـــــــــــــــــــزاءات علـــى الموظفيــــــــن1
402.838,987,437.99219,907,290.020%7,398,600.00029,799,332.71222,400,732.712غـــــــــــــــــــــــــــــــــــرامــــــــــــــــــات3
40.95,429,985.8137,338,561.557%4,030,236.761-6,820,400.0002,790,163.239اربـــــــــــــاح الحسابــــــــــات الجاريــــة4

86.926,794,704.59655,747,699.876%3,043,180.942-23,318,200.00020,275,019.058ايــــــــــــــــــــرادات قيديــــــــــــــــــــــــة4

ايــــــــــــــــــرادات أخــــــــــــــــــــــــــرى5

146.418,282,028.14420,205,192.530%21,609,600.00031,633,619.12310,024,019.123مصـــــــــــــروفـــــــــات مستـــــــــــــردة1

169.931,235,310.68245,433,754.445%10,220,740.00017,368,882.1357,148,142.135متنـــــــــــــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــــة2

135.92,996,324.7542,311,854.484%2,015,500.0002,739,170.887723,670.887فـــــــــــــروق عمـــــــــــله دائــــــــــنة3

5,300.0005,300.0005,250.000رســـــوم تـــــأهيـــــل شـــــــرآـــــات4

64,621.00064,621.00012,615.000رســـــــوم إصدار تراخيص إعالميـــــة5
25,195.00025,195.000ايـــــــــرادات آــــــراج حجز المــــرآبات 5

ايجار وسائل النقل و المعدات و التجهيزات6

117.0470,272.340797,561.897%373,000.000436,588.37263,588.372وســــــــــــــــــــــائل النقـــــــــــــــــــــــــل1

تعــــــــــــــــــــويضــــــــــــــــــات7

273.5192,747,359.605188,187,399.962%34,151,000.00093,400,101.08059,249,101.080تعويضــــــــات عــــن اضـــــرار ممتلكات1

50.985,789,319.27538,852,302.400%15,091,254.000-30,710,000.00015,618,746.000اخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى3

149.9426,132,135.128403,739,944.701%159,022,840.000238,418,322.79079,395,482.790جملة الباب السابع  

النسبة % ( نسبة المحصل الى التقديرات ) 

المحصـــل فى الســــنة الماليـــــةالسنة المالية 2009/2008
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مقارنة االيرادات المحصلة بااليرادات التقديرية
حسب المجموعات و البنود و األنواع

ح.خ 2009 / 2010 تابع جدول رقم (1)

النسبة *الفـــرقنوعبندمجموعةالباب

2009/20082008/2007%زيادة / نقصالمحصلالتقديــرات

االيـــــــرادات الرأسمــــاليــــــة8

مبيع أراضـــــــــــي و عقــــــــــــــارات1

1,976,278.6651,976,278.665828,537.30012,227,969.850أراضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي1

1,000,000.0001,224,863.139205,312.538-1,000,000.000عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات2

197.62,053,400.43912,433,282.388%1,000,000.0001,976,278.665976,278.665جملة الباب الثامن  

219.121,005,800,240.34819,022,622,528.122%8,074,455,600.00017,687,937,563.6569,613,481,963.656جملــــــــــــــة اإليــــــــــــــــــــرادات

النسبة % ( نسبة المحصل الى التقديرات ) *

المحصـــل فى الســــنة الماليـــــةالسنة المالية 2009/2008
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ح. خ 2009 / 2010جــــدول رقم ( 2 )
المحصـــل فى الســــنة الماليـــــةالفـــرق

2009/20082008/2007زيادة / نقصالمحصلالتقديــرات

129,294.686119,156.714%71,500.000458,356.909386,856.909641.06الديــــــــوان االميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى110

94,442.87826,684.014%11,000.000242,218.151231,218.1512201.98ديـــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة120

9,449,151.03422,100,595.640%2,891,000.0004,284,067.3731,393,067.373148.19مجلس الوزراء  ـــ  االمانة العامـــــــــــــــــــــــــة131

39,766.22928,710.485%61,000.000267,258.550206,258.550438.13مجلس الوزراء ـــ ادارة الفتـــــــــــــوى والتشـريع132

265,363.491156,049.561%147,000.000249,623.250102,623.250169.81الـــمجلــــس األعـــــلى للـــتخطيـــط والــــتنميـــــة140

1,083,413.545433,051.138%499,000.0001,186,527.441687,527.441237.78ديوان الخدمـــــــــة المدنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة150

6,997,239.4285,154,646.425%3,455,915.73058.34-8,295,000.0004,839,084.270وزارةالخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

156,276,102.199159,933,896.526%7,713,035.08994.49-140,006,500.000132,293,464.911وزارة المالية  ـــ  االدارة العامـــــــــــــــــــــــــــــة171

204,607,805.457167,620,981.687%18,445,180.75983.73-113,385,000.00094,939,819.241وزارة المالية ـــ الحسابات العامــــــــــــــــــــــــــــة172

221,591,655.627241,664,149.079%50,944,509.76379.49-248,365,000.000197,420,490.237وزارة المالية ـــ االدارة العامـــــــــــــــــــة للجمارك173

2,499,561.0352,368,985.242%1,955,000.0001,955,675.774675.774100.03وزارة التجارة و الصناعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة180

25,811,611.26335,074,091.177%2,286,912.51892.77-31,632,000.00029,345,087.482وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

57,685,279.13866,177,392.026%2,395,786.07096.68-72,061,000.00069,665,213.930وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

69,046,986.00045,109,631.075%29,722,000.00040,725,836.23211,003,836.232137.02وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

1,789,623.209496,428.764%421,000.000510,282.96189,282.961121.21الحـــــرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى220

28,388,100.21230,352,222.456%542,767.83895.82-13,000,000.00012,457,232.162وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

689,457.2651,282,324.112%152,287.63150.87-310,000.000157,712.369وزارة التعليـــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى240

89,534,484.056112,793,480.843%16,609,309.58184.21-105,202,000.00088,592,690.419وزارة الصحـــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة250

7,459,330.2195,288,238.980%4,608,600.0007,279,409.3302,670,809.330157.95وزارة الشئون االجتماعية و العمــــــــــــــــــــــــــــل260

5,524,587.9387,650,586.259%1,405,348.29478.15-6,433,000.0005,027,651.706وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

1,072,889.894628,306.454%712,000.0001,028,879.009316,879.009144.51وزارة األوقاف و الشـئون االسالميــــــــــــــــــــــــة281

36,542.467308,374.329%14,000.00016,576.4782,576.478118.40األمانــــــــــة العــامـــــــــــــــــــــــــــة لالوقـــــــاف282

155,950,831.598173,413,724.764%150,009,000.000165,893,481.41315,884,481.413110.59وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

11,168,305.09718,666,268.210%10,113,000.00011,210,392.0011,097,392.001110.85وزارة األشـــــــــــــغال العامــــــــــــــــــــــــــــــــــة320

278,823.690311,095.395%7,789.40497.45-305,000.000297,210.596المجلس الوطنى للثقافــــــــــة و الفنــــــون و اآلداب330

19,735,604,530.26017,735,315,917.945%6,924,497,000.00016,655,445,929.8609,730,948,929.860240.53وزارة الــنـــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

195,419,849.215173,203,359.512%51,005,247.92173.43-191,945,000.000140,939,752.079وزارة الكـــــــــھربــــــــــــــاء والـمــــــــــــــــــــــاء342

17,305,213.21816,944,179.310%17,784,000.00021,207,639.5223,423,639.522119.25االدارة العامــــــة للطيــــران المـــــــــــــــــــــــــــدنى510

21,005,800,240.34819,022,622,528.122%8,074,455,600.00017,687,937,563.6569,613,481,963.656219.06الجملــــــــــــــــــــــــــة

النسبـة *الرقــم
السنة المالية 2010/2009

مقارنة االيرادات المحصلة بااليرادات التقديرية

* النسبة % ( نسبة المحصل الى التقديرات )

حسب الوزارات و اإلدارات الحكومية
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(3) ح.خ 2010/2009جدول رقم
نسبة االيرادات المحصلةنسـبةالفــــــــرقوظيفــــــة
الى اجمالى االيراداتالتحصـيلزيادة / نقصفرعيـــــة

الخـــدمات العـــامـة1
 0.1%96.3%448,364.056-11,975,500.00011,527,135.944الخـــدمات التنظيميـــــــــــــــــــــة1
 2.4%84.6%77,102,725.611-501,756,500.000424,653,774.389الخـــدمات المــــــــــــــــــاليـــــــة2
 0.6%95.5%4,682,698.588-103,693,000.00099,010,301.412األمـــــــــــــــن والعـــــــــــــــدالـة3

 3.0%86.7%82,233,788.255-617,425,000.000535,191,211.745جمـــــلة الوظيفــة
 0.2%136.8%30,143,000.00041,236,119.19311,093,119.193الدفـــــــــــــــــــــاع2
الخدمات االجتمـاعية3

 0.1%94.8%695,055.469-13,310,000.00012,614,944.531الخـــــــــدمات التعليميــــــــــــــة1
 0.5%84.2%16,609,309.581-105,202,000.00088,592,690.419الخـــــــــدمات الصــــــــــــــــحية2
158.0%4,608,600.0007,279,409.3302,670,809.330التكافل االجتماعى والشئون االجتماعية3

 0.6%88.1%14,633,555.720-123,120,600.000108,487,044.280جمـلة الوظيفــــة
خــــــدمات المجتمع4

79.0%1,413,137.698-6,738,000.0005,324,862.302الخــــــــدمات االعــــــــــــــالميـة1
144.0%726,000.0001,045,455.487319,455.487الخــــــــدمات الدينيـــــــــــــــــــة2

 0.0%85.3%1,093,682.211-7,464,000.0006,370,317.789جمـــلة الوظيفـة
الخـــدمات االقتصـادية5

 95.0%236.0%7,116,442,000.00016,796,385,681.9399,679,943,681.939الطــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــة1
 0.1%119.3%17,784,000.00021,207,639.5223,423,639.522النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2
 0.9%110.6%150,009,000.000165,893,481.41315,884,481.413المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــالت3
100.0%1,955,000.0001,955,675.774675.774الخـــدمات التجـارية والصناعيـة5

 96.0%233.1%7,286,190,000.00016,985,442,478.6489,699,252,478.648جمـــلة الوظيفــة
أخــــرى غير مصــنفة6

 0.1%110.9%10,113,000.00011,210,392.0011,097,392.001 غير مــــصــــــــــــــــنــفــــة1
 100%219.1%8,074,455,600.00017,687,937,563.6569,613,481,963.656الجمــــــــــــــــــــلة

( (على مستوى الوظائف االيرادات المحصلة

االيرادات المحصــــلةتقــديرات الميزانيةوظيفــــــة
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االعتمادات االضافية المأخوذه من المال االحتياطي العام
ح.خ 2010/2009جـــدول رقــم ( 4 )

المصروفات المختلفةالمشاريع االنشائية والصيانةوسائل النقل والمعداتالمستلزمات السلعيةالرقم
والمدفوعات التحويليةواالستمالآات العامــــــــةوالتجهيــــزاتوالخدمـــــــــــــات

0.000الديـــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــــيري110
0.000ديـــــــــــــــــــــــــوان المحاســــــــــــــــــــــــــــبة120
0.000مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــة131
0.000مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــوى والتشـــــريع 132
0.000المجــــلــــس األعــلى للتخــــطيــط والتـــنمــــــــية140
0.000ديــــــــــوان الـــخـــدمــــــــــة الـمــدنيــــــــــــــــة150
0.000وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
0.000وزارة الماليــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــــامـة171
12,992,000.00012,992,000.000ـ الحسابــــــــــــــــــــــــــــــات العامـــــــــــــــــــــــه172
0.000ـ االدارة العـامــــــــــــــــــــــــة للجمـــــــــــــــــــارك173
0.000وزارة التجـــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة180
0.000وزاره العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
0.000وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
0.000وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
0.000الحــــــــــــــــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــي220
0.000وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
0.000وزاره التعليـــــــــــــــــــــــــــــــم العــــــــــــــــالي240
0.000وزارة الصحــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــــــة250
0.000وزارة الشئــــــون االجتمــــــاعيـة والعمـــــــــــــل260
0.000وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
0.000وزارة األوقـــاف والشــــــــــئـون االســــــــــالميـة281
0.000األمـــــــانــــــــة العـــــــــامـــــــــة لألوقـــــــــــاف282
0.000وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300
0.000وزارة األشــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320
0.000المجلــــس الوطني للثقـــــافة والفنــــــون واآلداب330
0.000وزارة الـــــــــــــنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341
0.000وزارة الكهربــــــــــــــــــــــــــــــاء والمــــــــــــاء342
0.000االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــران المــــــــــــدني510
0.000اإلعتمـــــــــــــــــاد التكميلـــــــــــــي العـــــــــــــــام 600

000012,992,000.00012,992,000.000الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الجملـــــــــــــــــــــــــة المرتبــــــــــات
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ح.خ 2010/2009 جـــدول رقــم ( 5 )   
المصروفات المختلفةالمشاريع االنشائية والصيانةوسائل النقل والمعداتالمستلزمات السلعيةالرقم

والمدفوعات التحويليةواالستمالآات العامـــــــــةوالتجهيــــزاتوالخدمـــــــــــــات
1,246,108.000298,340.00034,254.0001,150,000.0003,950,300.0006,679,002.000الديـــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــــيري110
144,000.00028,550.00060.0006,900.000179,510.000ديـــــــــــــــــــــــــوان المحاســــــــــــــــــــــــــــبة120
2,089,350.000123,530.0008,840.0001,506,000.000883,000.0004,610,720.000مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــة131
758,638.00034,650.00025,350.000818,638.000مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــوى والتشـــــــريع 132
1,153,930.000165,790.000500.00028,000.0001,348,220.000المجــــلــــس األعــلى للتخــــطيــط والتـــنمــــــــية140
1,003,960.000140,108.0003,687.00020,109,017.00021,256,772.000ديــــــــــوان الـــخـــدمــــــــــة الـمــدنيــــــــــــــــة150
665,581.0001,819,870.000336,312.0002,130,472.000300,395.0005,252,630.000وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
1,711,698.0001,357,414.000140,781.00066,624.0002,352,766.0005,629,283.000وزارة الماليــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــــامـة171
311,173,784.000311,173,784.000ـ الحسابــــــــــــــــــــــــــــــات العامـــــــــــــــــــــــه172
2,232,650.00012,450.00040.0002,245,140.000ـ االدارة العـامــــــــــــــــــــــــة للجمـــــــــــــــــــارك173
3,052,850.000172,950.00040,810.00022,600.00090,950.0003,380,160.000وزارة التجـــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة180
773,890.00026,060.000650.000800,600.000وزاره العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
54,910,715.0004,605,350.000142,310.0002,573,500.0003,440,870.00065,672,745.000وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
2,758,588.000633,650.00056,500.0003,448,738.000وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
27,479,710.000972,435.000765,050.0001,110,000.00030,327,195.000الحــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220
17,997,900.0002,057,816.00043,000.0009,300,000.0001,831,060.00031,229,776.000وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
775,860.000372,666.00035,850.0007,480,210.0008,664,586.000وزاره التعليـــــــــــــــــــــــــــــــــم العــــــــــــــــالي240
42,654,470.00014,684,096.000982,500.00011,163,000.0003,179,778.00072,663,844.000وزارة الصحــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــــــة250
8,492,440.0001,214,125.000364,240.000945,353.0001,262,480.00012,278,638.000وزارة الشئــــــون االجتمــــــاعيـة والعمـــــــــــــل260
5,822,649.0002,819,317.00031,624.0001,959,850.000220,091.00010,853,531.000وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
5,587,975.000763,915.00097,150.000530,000.000354,875.0007,333,915.000وزارة األوقـــاف والشــــــــــئـون االســــــــــالميـة281
264,320.000120,052.00010,150.00016,795.000411,317.000األمـــــــانــــــــة العـــــــــامـــــــــة لألوقـــــــــــاف282
16,349,894.0001,150,005.00055,081.0001,356,000.00023,400.00018,934,380.000وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300
5,040,950.0001,300,785.000121,080.00090,774,800.0002,430.00097,240,045.000وزارة األشــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320
977,202.000520,247.0007,050.000590,100.000191,370.0002,285,969.000المجلــــس الوطني للثقـــــافة والفنــــــون واآلداب330
79,918.00090,225.000490.000203,830.000374,463.000وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341
7,498,020.00010,852,340.000656,000.000231,385,750.000602,000.000250,994,110.000وزارة الكهربــــــــــــــــــــــــــــاء والمــــــــــــاء342
3,248,380.000355,415.00094,110.0004,917,950.0002,540.0008,618,395.000االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــران المــــــــــــدني510

214,771,646.00046,692,151.0004,028,079.000361,481,999.000357,732,231.000984,706,106.000الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الجمله

االعتمادات المنقولة من والى البنـــــود في حـــدود ربط البـــاب المختص

المرتبــــــــــات
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ح.خ 2010/2009جـــدول رقــم ( 6 )
المصروفات المختلفةالمشاريع االنشائية والصيانةوسائل النقل والمعداتالمستلزمات السلعيةالرقم

والمدفوعات التحويليةواالستمالآات العامـــــــــةوالتجهيــــزاتوالخدمـــــــــــــات
3,537,338.0001,497,000.0009,439,180.00014,473,518.000الديـــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــــيري110
105,000.000105,000.000ديـــــــــــــــــــــــــوان المحاســــــــــــــــــــــــــــبة120
276,000.000780,000.00014,491,500.00015,547,500.000مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــة131
575,000.00062,000.000637,000.000مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــوى والتشـــــــريع 132
485,000.000203,000.000106,500.000794,500.000المجــــلــــس األعــلى للتخــــطيــط والتـــنمــــــــية140
2,644,471.00063,700.00015,234,563.00017,942,734.000ديــــــــــوان الـــخـــدمــــــــــة الـمــدنيــــــــــــــــة150
7,842,008.0005,706,662.000464,782.0004,632,225.00018,645,677.000وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
3,068,928.0002,479,980.000237,895.00094,346.0005,881,149.000وزارة الماليــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــامـة171
0.000ـ الحسابــــــــــــــــــــــــــــــات العامـــــــــــــــــــــــه172
235,200.000235,200.000ـ االدارة العـامــــــــــــــــــــــــة للجمـــــــــــــــــــارك173
0.000وزارة التجـــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة180
12,846,102.00012,846,102.000وزاره العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
4,765,350.0004,726,488.0009,491,838.000وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
497,276.000497,276.000وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
59,200.0003,119,860.000105,788.0003,284,848.000الحــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220
0.000وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
3,296,720.000384,430.000114,990.00012,910.0003,809,050.000وزاره التعليـــــــــــــــــــــــــــــــــم العــــــــــــــــالي240
15,000,000.0002,000,000.00017,000,000.000وزارة الصحــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــــــة250
821,700.0003,669,920.0004,491,620.000وزارة الشئــــــون االجتمــــــاعيـة والعمـــــــــــــل260
1,939,770.0001,939,770.000وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
12,641,710.000142,200.000306,300.0003,860,000.0001,416,600.00018,366,810.000وزارة األوقـــاف والشــــــــــئـون االســــــــــالميـة281
144,020.00031,910.000175,930.000األمـــــــانــــــــة العـــــــــامـــــــــــة لألوقـــــــــــاف282
1,692,800.0001,692,800.000وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300
2,446,000.0003,954,170.0006,400,170.000وزارة األشــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320
25,000.000261,673.000286,673.000المجلــــس الوطني للثقـــــافة والفنــــــون واآلداب330
0.000وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341
21,249,850.00030,500,000.00051,749,850.000وزارة الكهربـــــــــــــــــــــــــــــــــاء والمــــــــــــاء342
724,230.000207,430.000187,220.0001,118,880.000االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــران المــــــــــــدني510

77,176,313.00017,652,748.0004,746,937.00039,658,046.00068,179,851.000207,413,895.000الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

االعتمادات المنقولة من االعتماد التكميلي العام ألبواب الميزانية

الجملـــــــــــــــــــــــــة المرتبــــــــــات
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ح.خ 2010/2009جـــدول رقــم ( 7 )

المصروفات المختلفةالمشاريع االنشائية والصيانةوسائل النقل والمعداتالمستلزمات السلعية

والمدفوعات التحويليةواالستمالكات العامـــــــــةوالتجھيــــزاتوالخدمـــــــــــــات

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

25,422,043.71536,462,270.491115,381,741.87315,496,999.26490,606,757.196283,369,812.539الديــــــــــــــــــــــــوان االميــــــــــــــــــــــــــرى110

20,402,663.027531,862.39685,066.6501,544,878.075624,265.94823,188,736.096ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــة120

25,078,493.9039,648,067.7791,029,165.0753,493,928.93451,556,300.69790,805,956.388مجلس الوزراء  ـــ  االمانــــــــة العامـــــــــــــة131

11,806,317.553785,419.46611,313.426191,972.80012,795,023.245مجلس الوزراء  ـــ  ادارة الفتـوى والتشــــريـع132

8,628,160.6251,104,392.104207,672.010378,747.0111,326,830.03011,645,801.780المجلــــــــــــس األعـــلى للتخطيط والتنميــــــــة140

16,647,146.8022,744,645.776292,882.950227,191.547259,397,274.010279,309,141.085ديوان الخدمــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــــــــة150

46,659,879.02436,680,833.6593,567,772.0839,005,319.31822,833,615.229118,747,419.313وزارةالخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

42,203,309.50310,706,040.088991,777.97211,128,114.72826,656,925.93791,686,168.228وزارة الماليــــة   ـــ   االدارة العامـــــــــــــــــة171

2,422,371,981.3752,422,371,981.375وزارة الماليــــة   ـــ   الحسابات العامــــــــــــة172

43,106,500.071682,896.50132,041.20021,800.507379,594.97644,222,833.255وزارة الماليــــة   ـــ   االدارة العامــة للجمارك173

25,601,827.0291,755,690.578308,859.401202,183.96494,669,941.246122,538,502.218وزارة التجارة و الصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــة180

8,585,011.445645,964.38738,798.000133,056.000103,484,749.512112,887,579.344وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

653,620,732.20154,750,597.15319,136,776.27210,196,274.05825,110,175.807762,814,555.491وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

38,427,276.0001,561,324.933149,306.895962,803,963.5761,002,941,871.404وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

186,693,902.29917,041,101.08325,055,027.7293,651,241.6822,070,110.963234,511,383.756الحرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى220

862,626,441.06551,328,536.89611,813,162.74549,131,588.55119,228,071.457994,127,800.714وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

14,722,763.5232,316,917.956307,635.913188,000.98076,464,269.93993,999,588.311وزارة التعليم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى240

466,675,363.445229,194,497.63335,376,475.15729,068,360.57276,285,394.090836,600,090.897وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة250

125,720,325.79212,286,914.929958,745.5874,820,742.761143,801,997.629287,588,726.698وزارة الشئون االجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــل260

83,811,787.90036,180,122.1333,235,097.5005,387,339.1292,323,461.425130,937,808.087وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

88,314,326.94810,724,592.3841,081,206.96220,860,000.0007,043,362.527128,023,488.821وزارة األوقاف و الشــــــــئون االسالميـــــــــــة281

3,184,699.1631,245,714.24598,906.37558,690.000253,584.0834,841,593.866األمانــــــــــــــة العــامـــــــــــــة لألوقـــــــــــاف282

100,736,908.6247,686,567.326621,225.95412,566,030.5112,359,170.518123,969,902.933  وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  300

98,799,786.16227,629,147.344371,781.900289,501,111.4524,178,400.091420,480,226.949وزارة األشـــــــــــــغال العامـــــــــــــــــــــــــــــة320

7,084,088.3703,329,358.190100,986.8152,079,862.301967,770.42313,562,066.099المجلــــس الوطنى للثقافــــة و الفنــــون و اآلداب330

6,759,515.116847,841.55162,437.100128,081,209.877135,751,003.644وزارة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفط341

159,015,295.4401,611,672,290.6475,692,281.488588,561,761.3991,005,128.1472,365,946,757.121وزارة الكھـــــــرباء و المـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء342

24,153,396.8982,230,052.122625,368.15423,605,092.965430,233.33651,044,143.475االدارة العامـــــــــــــــة للطيــــــــــران المــــدنى510

3,194,487,961.6432,171,773,659.750226,633,513.1861,081,308,315.7094,576,506,512.84411,250,709,963.132الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــة

مصروفات الوزارات واالدارات الحكومية حسب األبواب للسنة المالية 2010/2009

الجملـــــــــةالمرتبــــــــــاتالرقم
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ح.خ 2010/2009
النسبة الى نسبة الوفر الىاالعتماداعتماد

اجمالي المصروفاتاالعتماد بعد التعديلالوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتبعــــــــــــدالتعــديــــــلالميزانيــــــــةالرقم
%%التعـــديــــــــل

 0.8%2.7%26,137,000.00026,137,000.00025,422,043.715714,956.285الديــــــــــــــــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــري110
 0.6%11.2%22,973,000.00022,973,000.00020,402,663.0272,570,336.973ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــبة120
 0.8%4.8%26,352,000.00026,352,000.00025,078,493.9031,273,506.097مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامـــــــــــــــــة131
 0.4%0.2%11,254,000.000575,000.00011,829,000.00011,806,317.55322,682.447مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتـــــوى والتشـــــــريع 132
 0.3%2.2%8,338,000.000485,000.0008,823,000.0008,628,160.625194,839.375المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــــــــيط و التنمية140
 0.5%0.5%14,080,000.0002,644,471.00016,724,471.00016,647,146.80277,324.198ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــة المدنيــــــــــــــــــــة150
 1.5%38,833,000.0007,842,008.00046,675,008.00046,659,879.02415,128.976وزارة الخــــارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
 1.3%0.6%39,403,000.0003,068,928.00042,471,928.00042,203,309.503268,618.497وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــامـة171
 1.3%4.2%45,000,000.00045,000,000.00043,106,500.0711,893,499.929ــــ  االدارة العـامــــة للجمــــــــــــــــــــــــــــــــارك173
 0.8%5.4%27,068,000.00027,068,000.00025,601,827.0291,466,172.971وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة180
 0.3%8.4%9,372,000.0009,372,000.0008,585,011.445786,988.555وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
 20.5%0.2%649,976,000.0004,765,350.000654,741,350.000653,620,732.2011,120,617.799وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
 1.2%37,930,000.000497,276.00038,427,276.00038,427,276.000وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
 5.8%10.7%209,170,000.000209,170,000.000186,693,902.29922,476,097.701الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــي220
 27.0%10.5%964,289,000.000964,289,000.000862,626,441.065101,662,558.935وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
 0.5%19.8%15,057,000.0003,296,720.00018,353,720.00014,722,763.5233,630,956.477وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي240
 14.6%0.3%453,240,000.00015,000,000.000468,240,000.000466,675,363.4451,564,636.555وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــة250
 3.9%0.7%126,549,000.000126,549,000.000125,720,325.792828,674.208وزارة الشئـــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــل260
 2.6%0.2%82,043,000.0001,939,770.00083,982,770.00083,811,787.900170,982.100وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
 2.8%75,673,000.00012,641,710.00088,314,710.00088,314,326.948383.052وزارة األوقــــاف والشــــــــئـون االســـــــــالميـة281
 0.1%6.7%3,412,000.0003,412,000.0003,184,699.163227,300.837األمــــانــــــــــــــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــاف282
 3.2%4.2%105,139,000.000105,139,000.000100,736,908.6244,402,091.376وزارة المــــــواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300
 3.1%0.1%96,471,000.0002,446,000.00098,917,000.00098,799,786.162117,213.838وزارة األشــــــــــغـــــــال العــــامــــــــــــــــــــــــــة320
 0.2%7.4%7,650,000.0007,650,000.0007,084,088.370565,911.630المجلــس الوطنى للثقــــــافة والفنـــــون واآلداب330
 0.2%11.8%7,664,000.0007,664,000.0006,759,515.116904,484.884وزاره النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341
 5.0%137,838,000.00021,249,850.000159,087,850.000159,015,295.44072,554.560وزاره االكـــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والمـــــــاء342
 0.8%5.1%24,714,000.000724,230.00025,438,230.00024,153,396.8981,284,833.102االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــران المــــــــــــدني510
100.0%77,176,313.000133,198,687.000133,198,687.000-210,375,000.000االعتمــــــــاد التكميلـــــــــى العـــــــــــــــــــــــــام600

 100.0%8.1%3,476,000,000.0003,476,000,000.0003,194,487,961.643281,512,038.357جملـــــــــــــة البـــــــــــــــــاب األول

تحليل االعتمـــادات والمصـروفات حســب الوزارات واالدارات الحكومية
الباب االول ــ المرتبـــــــات

تابع جدول رقم ( 7 )
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الباب الثاني ــ المستلزمات السلعية والخدمات
ح.خ 2010/2009تابع جدول رقم ( 7 )

النسبة الى نسبة الوفر الى
اجمالي المصروفاتاالعتماد بعد التعديلالرقم

%%
1.7% 0.3%33,052,000.0003,537,338.00036,589,338.00036,462,270.491127,067.509الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــــــيري110

0.0% 43.2%937,000.000937,000.000531,862.396405,137.604ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة120

0.4% 3.9%10,040,000.00010,040,000.0009,648,067.779391,932.221مجلـــس الـــــوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــة131

0.0% 1.2%733,000.00062,000.000795,000.000785,419.4669,580.534مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــــوى والتشــــــــــريع 132

0.1% 8.0%998,000.000203,000.0001,201,000.0001,104,392.10496,607.896المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــــيط و التنـــــــــمية140

0.1% 13.6%3,176,000.0003,176,000.0002,744,645.776431,354.224ديـــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

1.7% 0.2%31,031,000.0005,706,662.00036,737,662.00036,680,833.65956,828.341وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

0.5% 5.0%8,791,000.0002,479,980.00011,270,980.00010,706,040.088564,939.912وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــــــــامـة171

0.0% 19.4%847,000.000847,000.000682,896.501164,103.499وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـــــامـة للجمــــــــــارك173

0.1% 27.7%2,429,000.0002,429,000.0001,755,690.578673,309.422وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

0.0% 1.5%656,000.000656,000.000645,964.38710,035.613وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

2.5% 0.4%50,240,000.0004,726,488.00054,966,488.00054,750,597.153215,890.847وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

0.1% 1.2%1,580,000.0001,580,000.0001,561,324.93318,675.067وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

0.8% 19.8%21,190,000.00059,200.00021,249,200.00017,041,101.0834,208,098.917الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220

2.4% 54.4%112,601,000.000112,601,000.00051,328,536.89661,272,463.104وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

0.1% 19.3%2,488,000.000384,430.0002,872,430.0002,316,917.956555,512.044وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

10.6% 9.7%253,931,000.000253,931,000.000229,194,497.63324,736,502.367وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

0.6% 10.5%13,735,000.00013,735,000.00012,286,914.9291,448,085.071وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

1.7% 3.6%37,518,000.00037,518,000.00036,180,122.1331,337,877.867وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

0.5% 0.5%10,637,000.000142,200.00010,779,200.00010,724,592.38454,607.616وزارة األوقـــــــــاف والشــــــــــــــئـون االســــــــالميـة281

0.1% 0.1%1,103,000.000144,020.0001,247,020.0001,245,714.2451,305.755األمــــــــــــــانـــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــاف282

0.4% 50.5%15,542,000.00015,542,000.0007,686,567.3267,855,432.674وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

1.3% 4.7%28,987,000.00028,987,000.00027,629,147.3441,357,852.656وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

0.2% 10.5%3,722,000.0003,722,000.0003,329,358.190392,641.810المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330

0.0% 8.4%926,000.000926,000.000847,841.55178,158.449وزاره النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

74.2% 2.5%1,653,065,000.0001,653,065,000.0001,611,672,290.64741,392,709.353وزاره االكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھرباء والماء342

0.1% 6.6%2,180,000.000207,430.0002,387,430.0002,230,052.122157,377.878االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدني510

0.0% 100.0%17,652,748.00035,212,252.00035,212,252.000-52,865,000.000االعتمــــــــاد التكميلـــي العــــــــــــــــــــــــــــــــــام600

 100% 7.8%2,355,000,000.0000.0002,355,000,000.0002,171,773,659.750183,226,340.250جملـــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــاب الثانـــــــــي

تحليل االعتمـــادات والمصـروفات حسـب الوزارات واالدارات الحكومية

الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعديـــــلاعتماد الميزانية
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50.9% 9.4%127,300,000.000127,300,000.000115,381,741.87311,918,258.127الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيرى110

 84.5%548,000.000548,000.00085,066.650462,933.350ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة120

0.5% 7.0%831,000.000276,000.0001,107,000.0001,029,165.07577,834.925مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــة131

 73.7%43,000.00043,000.00011,313.42631,686.574مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 132

0.1% 5.8%114,000.000106,500.000220,500.000207,672.01012,827.990المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــــــــــــيط و التنمية140

0.1% 1.0%232,000.00063,700.000295,700.000292,882.9502,817.050ديـــــــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

1.6%3,103,000.000464,782.0003,567,782.0003,567,772.0839.917وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

0.4% 24.9%1,083,000.000237,895.0001,320,895.000991,777.972329,117.028وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

 51.5%66,000.00066,000.00032,041.20033,958.800وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـامـة للجمــــــــــارك173

0.1% 23.9%406,000.000406,000.000308,859.40197,140.599وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

 40.3%65,000.00065,000.00038,798.00026,202.000وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

8.4% 46.1%35,485,000.00035,485,000.00019,136,776.27216,348,223.728وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

0.1% 0.5%150,000.000150,000.000149,306.895693.105وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

11.1% 0.3%22,020,000.0003,119,860.00025,139,860.00025,055,027.72984,832.271الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــى220

5.2% 83.1%69,849,000.00069,849,000.00011,813,162.74558,035,837.255وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

0.1% 18.8%264,000.000114,990.000378,990.000307,635.91371,354.087وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى240

15.6% 26.4%48,089,000.00048,089,000.00035,376,475.15712,712,524.843وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

0.4% 0.9%967,000.000967,000.000958,745.5878,254.413وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

1.4% 28.4%4,518,000.0004,518,000.0003,235,097.5001,282,902.500وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

0.5% 0.5%780,000.000306,300.0001,086,300.0001,081,206.9625,093.038وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون االســــــــالميـة281

67,000.00031,910.00098,910.00098,906.3753.625األمــــــــــــــانـــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــاف282

0.3% 71.3%2,165,000.0002,165,000.000621,225.9541,543,774.046وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

0.2% 30.5%535,000.000535,000.000371,781.900163,218.100وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

 23.5%107,000.00025,000.000132,000.000100,986.81531,013.185المجلــــس الوطنى للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330

 15.6%74,000.00074,000.00062,437.10011,562.900وزاره النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

2.5% 36.8%9,004,000.0009,004,000.0005,692,281.4883,311,718.512وزاره االكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والماء342

0.3% 45.6%1,150,000.0001,150,000.000625,368.154524,631.846االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدنى510

 100.0%4,746,937.00010,238,063.00010,238,063.000-14,985,000.000االعتمــــــــاد التكميلــــى العــــــــــــــــــــــــــــــــــام600

 100% 34.1%344,000,000.0000.000344,000,000.000226,633,513.186117,366,486.814جملـــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــاب الثالــــث

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

الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعديـــــلاعتماد الميزانية
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1.4% 0.0%14,000,000.0001,497,000.00015,497,000.00015,496,999.2640.736الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــــيرى110

0.1% 0.0%1,440,000.000105,000.0001,545,000.0001,544,878.075121.925ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة120

0.3% 7.6%3,000,000.000780,000.0003,780,000.0003,493,928.934286,071.066مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــة131

0.0% 100.0%2,000.0002,000.0000.0002,000.000ادارة الـــــــفتـــــــــوى والـــــــتشـــريـــــــــــــــــــــــع 132

0.0% 44.3%680,000.000680,000.000378,747.011301,252.989المجلس األعلى للتخطــــــــــــــــــــــــــيط و التنميــــــة140

0.0% 49.5%450,000.000450,000.000227,191.547222,808.453ديـــــــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــــة150

0.8% 74.3%35,000,000.00035,000,000.0009,005,319.31825,994,680.682وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

1.0% 5.2%11,650,000.00094,346.00011,744,346.00011,128,114.728616,231.272وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــــــــــامـة171

0.0% 97.4%850,000.000850,000.00021,800.507828,199.493وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـامـة للجمــــــــــــــارك173

0.0% 36.8%320,000.000320,000.000202,183.964117,816.036وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــــــة180

0.0% 68.3%420,000.000420,000.000133,056.000286,944.000وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

0.9% 17.1%12,300,000.00012,300,000.00010,196,274.0582,103,725.942وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

0.3% 59.4%9,000,000.0009,000,000.0003,651,241.6825,348,758.318الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــى220

4.5% 18.1%60,000,000.00060,000,000.00049,131,588.55110,868,411.449وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

0.0% 96.7%5,780,000.0005,780,000.000188,000.9805,591,999.020وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى240

2.7% 3.1%28,000,000.0002,000,000.00030,000,000.00029,068,360.572931,639.428وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــــة250

0.4% 0.0%4,000,000.000821,700.0004,821,700.0004,820,742.761957.239وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــــل260

0.5% 17.1%6,500,000.0006,500,000.0005,387,339.1291,112,660.871وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

1.9% 0.0%17,000,000.0003,860,000.00020,860,000.00020,860,000.0000.000وزارة األوقــــاف والشـــــــــــــئـون االســــــــالميــــة281

0.0% 84.1%370,000.000370,000.00058,690.000311,310.000األمـــــــــــــانة العــــــــــــامة لألوقـــــــــــــــــــــــــاف282

1.2% 33.9%19,000,000.00019,000,000.00012,566,030.5116,433,969.489وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

26.8% 22.0%371,000,000.000371,000,000.000289,501,111.45281,498,888.548وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامــــــــــــــــــــــــــة320

0.2% 23.8%2,730,000.0002,730,000.0002,079,862.301650,137.699المجلــس الوطنى للثقــــــافة والفنـــــــــــــــون واآلداب330

54.4% 0.3%560,000,000.00030,500,000.000590,500,000.000588,561,761.3991,938,238.601وزاره االكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھرباء والماء342

2.2% 21.3%30,000,000.00030,000,000.00023,605,092.9656,394,907.035االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المـــــــــــــــــــدنى510

0.0% 100.0%39,658,046.00031,849,954.0000.00031,849,954.000-71,508,000.000االعتمــــــــاد التكميلــــى العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام600

 100% 14.5%1,265,000,000.0000.0001,265,000,000.0001,081,308,315.709183,691,684.291جملـــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــاب الرابــــــــــــع

الوفــــــــورات

الباب الرابع : المشاريع االنشائية والصيانة واالستمالكات 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

1.1% 0.0%50,000,000.00050,000,000.00050,000,000.000مخصصـــــــــــــــــــــات رئيس الدولــــــــــــــــــــــــــة100

2.0% 0.2%81,337,000.0009,439,180.00090,776,180.00090,606,757.196169,422.804الديــــــــــــــــــــــــوان االميــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى110

0.0% 48.4%1,209,000.0001,209,000.000624,265.948584,734.052ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــــــــــــة120

1.1% 0.6%37,357,000.00014,491,500.00051,848,500.00051,556,300.697292,199.303مجلس الوزراء  ـــ  االمانــــــــة العامـــــــــــــــــــــــة131

0.0% 36.6%303,000.000303,000.000191,972.800111,027.200إدارة الفتــــــــــــــــــــــــــوى و التشـــــــــــــــــــــريع132

0.0% 1.8%1,351,000.0001,351,000.0001,326,830.03024,169.970المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــيط و التنميــــــــــــة140

5.7% 0.1%244,463,000.00015,234,563.000259,697,563.000259,397,274.010300,288.990ديـــــــــوان الخدمــــــــــــة المدنيــــــــــــــــــــــــــــــة150

0.5% 0.0%18,203,000.0004,632,225.00022,835,225.00022,833,615.2291,609.771وزارةالخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

0.6% 21.1%33,765,000.00033,765,000.00026,656,925.9377,108,074.063وزارة الماليــــة   ـــ   االدارة العامـــــــــــــــــــــــــــة171

52.9% 0.5%2,421,547,000.00012,992,000.0002,434,539,000.0002,422,371,981.37512,167,018.625وزارة الماليــــة   ـــ   الحسابات العامــــــــــــــــــــــة172

0.0% 0.4%146,000.000235,200.000381,200.000379,594.9761,605.024وزارة الماليــــة   ـــ   اإلدارة العامة للجمـــــــــــــارك173

2.1% 36.8%149,792,000.000149,792,000.00094,669,941.24655,122,058.754وزارة التجارة و الصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة180

2.3% 1.1%91,762,000.00012,846,102.000104,608,102.000103,484,749.5121,123,352.488وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

0.5% 9.8%27,850,000.00027,850,000.00025,110,175.8072,739,824.193وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

21.0% 0.0%962,900,000.000962,900,000.000962,803,963.57696,036.424وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

0.0% 0.8%1,980,000.000105,788.0002,085,788.0002,070,110.96315,677.037الحرس الوطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى220

0.4% 0.8%19,374,000.00019,374,000.00019,228,071.457145,928.543وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

1.7% 23.2%99,600,000.00012,910.00099,612,910.00076,464,269.93923,148,640.061وزارة التعليم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

1.7% 0.3%76,498,000.00076,498,000.00076,285,394.090212,605.910وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة250

3.1% 0.2%140,357,000.0003,669,920.000144,026,920.000143,801,997.629224,922.371وزارة الشئون االجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــــــــــــل260

0.1% 4.0%2,420,000.0002,420,000.0002,323,461.42596,538.575وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

0.2% 0.1%5,633,000.0001,416,600.0007,049,600.0007,043,362.5276,237.473وزارة األوقاف و الشــــــــئون االسالميــــــــــــــــــــــة281

0.0% 9.1%279,000.000279,000.000253,584.08325,415.917األمانة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــامة لألوقــــــــــــــــاف282

0.1% 44.6%2,563,000.0001,692,800.0004,255,800.0002,359,170.5181,896,629.482وزاره المـــــــــــــواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

0.1% 0.1%227,000.0003,954,170.0004,181,170.0004,178,400.0912,769.909وزارة األشـــــــــــــغال العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة320

0.0% 1.1%717,000.000261,673.000978,673.000967,770.42310,902.577المجلــــــس الوطــــــني للثقافة والفنــــــــون واآلداب330

2.8% 2.3%131,146,000.000131,146,000.000128,081,209.8773,064,790.123وزاره النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

0.0% 60.1%2,519,000.0002,519,000.0001,005,128.1471,513,871.853وزاره االكــــــــــــــــــــــــــــــــھرباء والمـــــــــــــــــاء342

0.0% 2.7%255,000.000187,220.000442,220.000430,233.33611,986.664االدارة الـــــعامة للطيـــــــــــران الــــمدنـــــــــــــــــــي 510

0.0% 100.0%68,179,851.0002,267,149.0002,267,149.000-70,447,000.000االعتمــــــــاد التكميلــــى العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام600

100.0% 2.4%4,676,000,000.00012,992,000.0004,688,992,000.0004,576,506,512.844112,485,487.156جملـــــــــــــة الباب الخامـــس

تابع جدول رقم ( 7 )

تحليل االعتمادات والمصروفات حسب الوزارات واالدارات الحكومية
الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية
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ح . خ 2010/2009 جـــدول رقــــم ( 8 )

2009/20082008/2007
المرتبــــــــــــــــــــــــــــــــــات1

2,987,942,460.00068,289,503.0003,056,231,963.0002,927,629,820.479128,602,142.5212,793,176,401.7272,231,262,423.691النقديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة1
277,682,540.0008,886,810.000286,569,350.000266,858,141.16419,711,208.836245,756,446.347245,617,742.175العينيــة والتأمينيـــــــــــــــــــــــــــــة2

77,176,313.000133,198,687.000133,198,687.000-210,375,000.000االعتماد التكميلى العــــــــــــــــــــــام 
3,476,000,000.0000.0003,476,000,000.0003,194,487,961.643281,512,038.3573,038,932,848.0742,476,880,165.866جملــة البــاب األول

المستلزمات السلعية والخدمــــــات2
1,872,707,100.00024,436,660.0001,897,143,760.0001,851,951,481.34745,192,278.6532,665,158,877.3021,500,768,654.753المستلزمات السلعيـــــــــــــــــــــــــة1
6,783,912.000422,643,988.000319,822,178.403102,821,809.597336,756,430.554267,255,533.701-429,427,900.000تكاليــــف الخدمــــــــــــــــــــــــــــات2

17,652,748.00035,212,252.00035,212,252.000-52,865,000.000االعتماد التكميلى العــــــــــــــــــــــام 
2,355,000,000.0000.0002,355,000,000.0002,171,773,659.750183,226,340.2503,001,915,307.8561,768,024,188.454جملــة البــاب الثانــى

وسائل النقل والمعدات والتجھيزات3
162,565,000.0003,207,674.000165,772,674.000143,537,701.47622,234,972.52421,316,240.10726,805,536.609وسائــــــــل النقــــــــــــــــــــــــــــــل1
173,914.00016,775,236.0007,495,121.6489,280,114.3529,223,201.9894,218,653.326-16,949,150.000المعـــــــــــــــــــــــــــــــدات واآلالت2
149,500,850.0001,713,177.000151,214,027.00075,600,690.06275,613,336.93891,598,061.70258,791,576.990التجھيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزات3

4,746,937.00010,238,063.00010,238,063.000-14,985,000.000االعتماد التكميلى العـــــــــــــــــــــام 
344,000,000.0000.000344,000,000.000226,633,513.186117,366,486.814122,137,503.79889,815,766.925جملــة البــاب الثالث

المشاريع االنشائية والصيانـــــــــة 4
واالستمالكـــات الــعــامــــــــــــــــة

873,665,000.00056,825,762.000930,490,762.000806,415,085.483124,075,676.517893,122,084.052694,600,351.408المشاريع االنشائيـــــــــــــــــــــــــة1
17,262,062.000292,564,938.000264,798,885.72627,766,052.274285,372,320.161243,800,998.736-309,827,000.000اعمال انشائية صغيرة وصيانـــــــة2
10,000,000.00094,346.00010,094,346.00010,094,344.5001.500179,324,590.400267,926,232.470االستمالكـــات الــعــامــــــــــــــــــة3

39,658,046.00031,849,954.00031,849,954.000-71,508,000.000االعتماد التكميلى العــــــــــــــــــــام 
1,265,000,000.0000.0001,265,000,000.0001,081,308,315.709183,691,684.2911,357,818,994.6131,206,327,582.614جملــة البــاب الرابــــــع

المصروفـــات المختلفـــــــــــــــــــة
والمدفــوعـــــــات التحويليـــــــــــة5

5,821,808.0001,348,599,792.0001,320,200,876.69528,398,915.3051,286,054,927.1821,282,859,501.703-1,354,421,600.000المصروفــات المختلفـــــــــــــــــــــة1
2,947,760,000.000230,203,428.0003,177,963,428.0003,096,334,007.14981,629,420.8518,920,096,784.9672,508,785,146.898المدفوعات التحويلية الداخليـــــــــة2
143,209,769.000160,161,631.000159,971,629.000190,002.000535,242,098.495365,326,118.101-303,371,400.000المدفوعات التحويلية الخارجيـــــــة3

68,179,851.0002,267,149.0002,267,149.000-70,447,000.000االعتماد التكميلى العــــــــــــــــــــام 
4,676,000,000.00012,992,000.0004,688,992,000.0004,576,506,512.844112,485,487.15610,741,393,810.6444,156,970,766.702جملــة البــاب الخامـــس

12,116,000,000.00012,992,000.00012,128,992,000.00011,250,709,963.132878,282,036.86818,262,198,464.9859,698,018,470.561الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

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 2010/2009تابع جدول رقم ( 8 )
 نسبة مصروفات البندنسبة الوفر الى

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

الباب األول - المرتبــــــــــــــــــــــات
 مجمـــوعة :  1ـ النقــــــــــــــــــــــدية

 3.8%1,010,800.00036,000.0001,046,800.0001,006,599.34940,200.651 بنـــد  01  رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن فى حكمهم

0.1% 4.9%1,698,560.000114,924.0001,813,484.0001,724,273.05389,210.947 بنـــد  02  الوظائـــــــــــــــــــــــــــف القيـــــــــــــــــــــــــادية

17.1% 1.3%10,867,049.000552,300,451.000545,185,532.5167,114,918.484-563,167,500.000 بنـــد  03  الوظائـــــــــــــــــــــــف العـــــــــــــــــــــــــــــــامة  

 9.4%79,100.000861,600.000780,181.58981,418.411-940,700.000 بنـــد  04  الوظائــــــــــــف الفنيــــــــــــــــة المســـــــــاعدة

0.1% 9.9%206,133.0004,303,467.0003,878,745.993424,721.007-4,509,600.000 بنـــد  05  الوظائــــــــــــــــــــــف المعـــــــــــــــــــــــــــــاونة

10.2% 9.3%353,023,000.0006,095,676.000359,118,676.000325,730,584.69233,388,091.308 بنـــد  06  العقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

5.0% 3.1%10,041,913.000166,461,087.000161,252,743.8095,208,343.191-176,503,000.000 بنـــد  07  وظائـــــــــــــــــــف خاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

53.6% 4.2%1,778,958,900.0007,490,700.0001,786,449,600.0001,712,116,720.50074,332,879.500 بنـــد  08  العــــــــــــــــــــالوات والبــــــــــــــــــــــــــــــدالت

0.3% 2.4%8,340,045.0008,340,045.0008,136,269.119203,775.881 بنـــد  09  االجـــازات الـــــدراســـــيــــــــة والــبعـــــــــثات

 10.0%1,125,896.0001,125,896.0001,012,826.847113,069.153 بنـــد  10 الـــــمنتــــــدبيــــــن والــــمعــــاريـــــــــــــــــــــــن

5.2% 4.4%108,130,400.00066,280,457.000174,410,857.000166,805,343.0127,605,513.988 بنـــد  11  المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكافـــآت

91.6% 4.2%2,987,942,460.00068,289,503.0003,056,231,963.0002,927,629,820.479128,602,142.521     جمـــــــــــــــــلة مجمـــــــــــــــــــوعة  (1 )           

مجمـــوعة :  2ـ العينيـــة والتـأمينيــة

1.2% 4.7%25,635,950.00015,972,108.00041,608,058.00039,632,593.3101,975,464.690بنـــد 01  مـــــــــالبس واغــــــــــــذية وتذاآـــــــــر ســــــــفر

0.2% 5.8%5,864,000.0002,007,996.0007,871,996.0007,414,478.025457,517.975بنـــد  02  عــــــــــــــــــــــالج طبـــــــى وتعليـــــــــــــــــــــــــم

6.8% 7.1%8,946,160.000233,345,080.000216,807,812.10016,537,267.900-242,291,240.000بنـــد 03  التـــــــــــأمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

0.1% 20.3%234,012.0003,657,338.0002,916,498.197740,839.803-3,891,350.000بنـــد 04 تـــــــــــــأمين صـــــحى لغـــــــــــــير الكــــــــويتيين

 0.1%86,878.00086,878.00086,759.532118.468بنـــد 05 التامينات علي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي

8.4% 6.9%277,682,540.0008,886,810.000286,569,350.000266,858,141.16419,711,208.836     جمـــــــــــــــــلة مجمـــــــــــــــــــوعة  (2 )           

 100.0%77,176,313.000133,198,687.000133,198,687.000-210,375,000.000االعتمـــــــــــــــــــــــاد التكمــــــــــــيلى العـــــــــــــــــام

100% 8.1%3,476,000,000.0003,476,000,000.0003,194,487,961.643281,512,038.357         جمــــــــــــــــــــــــلة البــــــــــــــــاب االول

تحليل االعتمادات والمصروفات حسب المجموعات والبنود
   الباب االول ـ المرتبات 
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ح.خ 2010/2009تابع 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

 2.3% 14.3%45,739,580.00011,848,125.00057,587,705.00049,373,964.0108,213,740.990بند 1ـ  قطـــع غيار وعدد وادوات صغيــــــــــــــــــرة

 10.9% 12.8%259,803,170.00012,205,959.000272,009,129.000237,201,581.09734,807,547.903بند 2ـ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد وخامـــــــــات

 71.6% 0.0%609,049.0001,556,350,801.0001,555,950,774.541400,026.459-1,556,959,850.000بند 3ـ وقود وزيوت وقوى محــــــــــــــــــــــــــــركة

 0.4% 15.6%10,124,700.000971,667.00011,096,367.0009,362,925.0861,733,441.914بند 4ـ ميـــــــــــــــــاه وكھربــــــــــــــــــــــــــــــاء

 0.0% 37.6%79,800.00019,958.00099,758.00062,236.61337,521.387بند 5ـ مستلزمـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــرى

 85.3% 2.4%1,872,707,100.00024,436,660.0001,897,143,760.0001,851,951,481.34745,192,278.653جملـــــــــــــــــــــــــــــــة مجموعة (1)

 مجموعـــــــــــة 2ـ تكــــاليـف الخدمـــــــــات

 1.5% 15.7%411,560.00038,372,640.00032,340,578.3596,032,061.641-38,784,200.000بند 1ـ نقـــــــــــــــــــــــــــــــــل ومواصــــــــــالت

 2.2% 37.4%75,278,900.0001,416,770.00076,695,670.00048,048,938.67128,646,731.329بند 2ـ ايجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

 2.6% 40.6%8,220,916.00093,951,084.00055,796,452.56038,154,631.440-102,172,000.000بند 3ـ صيــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 2.4% 2.2%49,367,900.0003,253,265.00052,621,165.00051,455,356.2261,165,808.774  بند 4ـ خدمـــات إعالميـــة واجتماعيــــــــــــــــــة

 0.9% 52.1%8,925,985.00042,724,115.00020,477,299.68022,246,815.320-51,650,100.000  بند 5ـ ابحاث ودراسـات واستشـــــــــــــــــــــارات

 1.8% 0.1%36,200,000.0003,481,488.00039,681,488.00039,656,417.79325,070.207بند 6ـ مصروفات خاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 3.3% 8.3%75,974,800.0002,622,516.00078,597,316.00072,046,629.1146,550,686.886بند 7ـ خدمــــــــــــــات أخــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 0.0% 0.8%510.000510.000506.0004.000بند 8- عجـــوزات الصــــناديق والعــــھد النقديـــــة

 14.7% 24.3%6,783,912.000422,643,988.000319,822,178.403102,821,809.597-429,427,900.000جملــــــــــــــــــــــــــــــــة مجموعة (2)

 100.0%17,652,748.00035,212,252.00035,212,252.000-52,865,000.000االعتمـــــــــــــــاد التكميلــــــــــــــى العــــــــــام 

 100% 7.8%2,355,000,000.0000.0002,355,000,000.0002,171,773,659.750183,226,340.250جملـــــــــــــــــــة البـــــــــاب الثانـــــــــــــــى

تحليل االعتمـــــادات والمصــــروفات حسب المجموعات والبنـــــود 
الباب الثاني : المســتلزمات السلعية والخـــدمات
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ح.خ 2010/2009تابع 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

 12.4% 25.8%34,644,000.0003,207,674.00037,851,674.00028,082,851.0739,768,822.927بنــد  1ــ بريـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 0.3% 50.7%1,371,000.0001,371,000.000675,589.000695,411.000بنــد   2ـ بحريـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 50.6% 9.3%126,550,000.000126,550,000.000114,779,261.40311,770,738.597بنــد  3ــ جويـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 63.3% 13.4%162,565,000.0003,207,674.000165,772,674.000143,537,701.47622,234,972.524جملــــــــــــة مجموعة (1)

مجمــــــوعة 2 ــ المعدات واالالت

 3.0% 56.8%101,309.00015,573,141.0006,723,950.5358,849,190.465-15,674,450.000بنـد 1ــ معـدات

 0.3% 35.8%72,605.0001,202,095.000771,171.113430,923.887-1,274,700.000بند 2 ــ آالت

 3.3% 55.3%173,914.00016,775,236.0007,495,121.6489,280,114.352-16,949,150.000جملــــــــــــــــة مجموعة (2)

مجمـــــــوعة 3ــ التجهيزات

 27.4% 51.6%128,344,950.000121,264.000128,466,214.00062,191,814.05566,274,399.945بند 1ــ أجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزه

 5.9% 41.0%21,127,900.0001,591,913.00022,719,813.00013,399,076.0079,320,736.993بند 2ــ أثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث

 0.0% 65.0%28,000.00028,000.0009,800.00018,200.000بند 3ــ بيوت جاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزه

 33.4% 50.0%149,500,850.0001,713,177.000151,214,027.00075,600,690.06275,613,336.938جملــــــــــــــــة مجموعة (3)

 0.0% 100.0%4,746,937.00010,238,063.00010,238,063.000-14,985,000.000االعتمـــــاد التكميـــــــــــلى العــــــــــــــام

 100% 34.1%344,000,000.0000.000344,000,000.000226,633,513.186117,366,486.814جملـــــــــــة البــــــــــاب الثالـــــــــــــــــــــث

تحليل االعتمـــــادات والمصــــروفات حسب المجموعـات والـبنـود 
الباب الثالث: وسائل النقل والمعدات والتجهيزات 
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ح.خ 2010/2009تابع جدول رقم ( 8 )
 نسبة مصروفات االعتمادنسبة الوفر الى

الى اجمالى مصروفاتاالعتماد بعد التعديـــــــلالوفـــــــــــــــــــــــــوراتالمصروفــــــــــــــــاتاالعتماد بعد التعديـــــــــــلالتعديــــــــــــــــــــــــــــلاعتماد الميزانيـــــــــــــــــــة

البـــــــــــــاب %%

الباب الرابع ـــ المشاريــــع االنشائيـــــــــــــــــــة
والصيانـــة واالستمالكـــات العامـــــــــــــــــــــــة

مجموعة 1 ــ المشاريــــع االنشائيــــــــــــــــــــة

0.6%80.2%27,468,000.0003,404,800.00030,872,800.0006,108,082.45524,764,717.545بند 1 . مشاريع تتم خالل السنة الماليـــــــــــــة

74.0%11.0%846,197,000.00053,420,962.000899,617,962.000800,307,003.02899,310,958.972بند 2 . مشاريع يمتد تنفيذھا الى عدة سنـــوات

74.6%13.3%873,665,000.00056,825,762.000930,490,762.000806,415,085.483124,075,676.517 جملـــــــة مجموعــــــــــــــــــــــــــــــــة  ( 1 )

مجموعة 2 ــ أعمال انشائية صغيرة وصيانـــة

المنشآت والمرافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

4.8%15.7%58,420.00061,877,580.00052,149,330.4689,728,249.532-61,936,000.000بند 1 . األعمال االنشائيـــــــة الصغيــــــــــــرة

19.7%7.8%17,203,642.000230,687,358.000212,649,555.25818,037,802.742-247,891,000.000بند 2 . ترميم وصيانة المنشآت والمرافــــــــق

24.5%9.5%17,262,062.000292,564,938.000264,798,885.72627,766,052.274-309,827,000.000 جملـــــــة مجموعـــــــــــــــــــــــــــــــة  ( 2 )

مجموعة 3 ــ اإلستمالكات العامـــــــــــــــــــــــــة

0.9%0.0%10,000,000.00094,346.00010,094,346.00010,094,344.5001.500بند 2 . عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

0.9%0.0%10,000,000.00094,346.00010,094,346.00010,094,344.5001.500 جملـــــــة مجموعـــــــــــــــــــــــــــــــة  ( 3 )

100.0%39,658,046.00031,849,954.00031,849,954.000-71,508,000.000األعتمـــــاد التكميلـــــــى العـــــــــــــــــــــــــــام

 100%14.5%1,265,000,000.0000.0001,265,000,000.0001,081,308,315.709183,691,684.291جملـــة الــبــاب الرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

تحليل االعتمـــــادات والمصــــروفات حسب المجموعات و البنود
 الباب الرابع ــ المشاريع االنشائية والصيانة واالستمالكات العامة
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ح.خ 2010/2009تابع 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 :

 1.1%50,000,000.00050,000,000.00050,000,000.000بند 1 . مخصصـات رئيس الدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 21.0%962,624,000.000962,624,000.000962,621,155.6482,844.352بند 2 . وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

 0.2%32,925,087.00011,324,913.00011,324,912.3950.605-44,250,000.000بند 3 . الصرف من قوانين التسليـــــــــــــــــــــــــــــــــح 

        والتعزيـــــــــزات العسكريـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 0.7% 2.4%23,266,000.00010,723,958.00033,989,958.00033,181,432.165808,525.835بند 4 . مؤتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

 0.4%106,000.00017,000.00016,928.81071.190-123,000.000بند 5 . الـدورات الرياضيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 1.0% 0.8%43,004,000.0003,489,789.00046,493,789.00046,123,888.757369,900.243بند 6 . مھمــــات رسمية فى الخــــــــــــــــــــــــــــــــــارج

 1.5% 25.6%8,557,162.00091,097,838.00067,787,083.88823,310,754.112-99,655,000.000بند 8 . بعثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

 1.5%970,000.000101,425.0001,071,425.0001,055,687.19315,737.807بند 9 . الحمـــــــالت الدينيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 0.2% 23.5%374,424.0009,153,176.0007,004,742.3882,148,433.612-9,527,600.000بند 10 . تدريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

 0.4% 1.9%1,695,921.00019,041,079.00018,672,318.604368,760.396-20,737,000.000بند 11 . اسكــــــــان الموظفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 0.2%7,522,484.0007,522,484.0007,520,679.8101,804.190بند 12 . تنفيـــــــــــــذ أحكـــــــــــــام قضـــــائيـــــــــــــــة

 2.3% 1.1%91,754,000.00012,630,500.000104,384,500.000103,261,342.3221,123,157.678بند 13 . الشئـــــــــــــــــون القضائيــــــــــــــــــــــــــــــــة

 0.3% 2.1%8,511,000.0003,368,630.00011,879,630.00011,630,704.715248,925.285بند 14 . مكــــــــــــــــــــــــاتب و لجــــــــــــــــــــــــــــــان

 28.8% 2.1%5,821,808.0001,348,599,792.0001,320,200,876.69528,398,915.305-1,354,421,600.000جملـــــة مجمــوعــــــــــــــــــة ( 1 )

مجموعة 2 ــ المدفوعات التحويلية الداخلية :

 6.3% 1.7%285,806,300.0008,981,330.000294,787,630.000289,862,941.6784,924,688.322بند 1 . تحويــالت لألفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد

 0.6% 0.3%22,483,000.0004,696,649.00027,179,649.00027,098,859.84480,789.156بند 2 . دعــم المؤسسات األھليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 4.8% 21.0%231,710.000277,297,290.000219,139,379.24758,157,910.753-277,529,000.000بند 3 . اعـــانــــــات عـــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 40.4% 0.5%67,986,850.0001,857,312,650.0001,847,771,256.4059,541,393.595-1,925,299,500.000بند 4 . تحويـــالت لھيئات ومؤسســـــات عامــــــــــــــــــة

 10.1% 0.4%193,445,200.000270,983,103.000464,428,303.000462,681,611.3991,746,691.601بند 5 . تعويـــض األنشطـــة الخاصــة والشركــــــــــــــات

 5.2%220,197,000.00016,053,140.000236,250,140.000236,150,563.67299,576.328    بند 6 . دعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومــــي       

 0.3% 34.2%2,292,234.00020,707,766.00013,629,394.9047,078,371.096-23,000,000.000      بند 7 . زكـــــــــاة الشركــــات المحولــــــة لبيـــــــت الزكـاة

 67.7% 2.6%2,947,760,000.000230,203,428.0003,177,963,428.0003,096,334,007.14981,629,420.851جملـــــة مجمــوعــــــــــــــــــة ( 2 )

مجموعة 3 ــ المدفوعات التحويلية الخارجية :

 1.8% 0.1%745,085.00080,654,915.00080,601,480.33053,434.670-81,400,000.000بند 1 . الخدمـــات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 0.6% 0.5%21,971,400.0003,873,297.00025,844,697.00025,708,130.011136,566.989بند 2 . اشتراكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

 1.2%146,337,981.00053,662,019.00053,662,018.6590.341-200,000,000.000بند 3 . األعانـــات الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 3.5% 0.1%143,209,769.000160,161,631.000159,971,629.000190,002.000-303,371,400.000جملـــــة مجمــوعــــــــــــــــــة ( 3 )

 100.0%68,179,851.0002,267,149.0002,267,149.000-70,447,000.000األعتمــــاد التكميلـــى العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

 100.0% 2.4%4,676,000,000.00012,992,000.0004,688,992,000.0004,576,506,512.844112,485,487.156جملـــــة الــبــاب الخامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

تحليل االعتمادات والمصروفات حسب المجموعات والبنود 
الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية
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( 9 ) ح.خ 2010/2009جــدول رقــم
النسبة الى اجمالىنسبة الوفر وظيفة
المصروفات %لإلعتماد بعد التعديلفرعية

الخدمــــــات العامـــــة1
 9.0% 8.2%1,069,487,650.00031,403,960.0001,100,891,610.0001,011,137,215.79489,754,394.206الخدمات التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــــة1
 1.4% 7.3%296,139.000165,723,861.000153,546,340.34912,177,520.651-166,020,000.000الخدمات الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 7.9% 3.0%900,366,000.00016,657,940.000917,023,940.000889,569,927.32827,454,012.672األمــن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــة3
 0.5% 0.0%146,337,981.00053,662,019.00053,662,018.6590.341-200,000,000.000اإللتزامات الخارجيــــــــــــــــــــــــــــة4

 18.7% 5.8%98,572,220.0002,237,301,430.0002,107,915,502.130129,385,927.870-2,335,873,650.000جملة الوظيفـــة
 11.1% 2.5%29,142,963.0001,281,027,037.0001,248,778,167.55532,248,869.445-1,310,170,000.000الدفـــــــــــــــــــــــــاع2
الخدمـــات األجتماعية3

 13.6% 14.8%42,605,937.0001,797,000,063.0001,530,617,725.047266,382,337.953-1,839,606,000.000الخدمات التعليميـــــــــــــــــــــــــــــة1
 7.6% 4.7%887,463,000.00015,292,422.000902,755,422.000860,049,213.87342,706,208.127الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــة2
 12.3% 4.6%1,411,987,300.00043,633,178.0001,455,620,478.0001,389,034,200.58866,586,277.412تكافل اجتماعى والشئون االجتماعية3

 33.6% 9.0%4,139,056,300.00016,319,663.0004,155,375,963.0003,779,701,139.508375,674,823.492جملة الوظيفـــة
 خدمات المجتمـــــــع4

 1.4% 4.9%162,620,000.0001,088,575.000163,708,575.000155,761,247.0297,947,327.971الخمات االعالميـــــــــــــــــــــــــــــــة1
 1.2% 0.6%115,154,000.00018,542,740.000133,696,740.000132,949,352.249747,387.751الخدمات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 1.8% 0.0%2,844,973.000202,525,727.000202,525,726.7290.271-205,370,700.000اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكان3
 3.1% 8.6%378,226,650.0002,436,781.000380,663,431.000347,912,492.36332,750,938.637المرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق4

 7.5% 4.7%861,371,350.00019,223,123.000880,594,473.000839,148,818.37041,445,654.630جملة الوظيفـــة
الخدمات األقتصاديـــــــــة5

 1.2% 2.9%139,810,000.000139,810,000.000135,751,003.6444,058,996.356التعدين والنشاطات اإلستخراجية1
 0.5% 12.5%66,181,600.000975,520.00067,157,120.00058,750,037.5978,407,082.403النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2
 1.1% 15.2%144,459,000.0001,692,800.000146,151,800.000123,969,902.93322,181,897.067المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت3
 21.0% 2.0%2,362,426,000.00051,749,850.0002,414,175,850.0002,365,946,757.12148,229,092.879الكــــھــــــــــــربــاء و الـــــمـــــــاء 4
 0.3% 7.7%30,733,000.00089,380.00030,822,380.00028,450,485.9982,371,894.002الخدمات التجارية والصناعيــــــــــة5
 0.5% 0.0%8,830,622.00061,585,378.00061,585,377.6100.390-70,416,000.000الزراعة والثروة السمكيـــــــــــــــــة6

 24.7% 3.0%2,814,025,600.00045,676,928.0002,859,702,528.0002,774,453,564.90385,248,963.097جملة الوظيفـــة
أخرى غير مصنفــــــــــــــــــــــــــــــة6

 4.4% 0.3%225,323,100.000266,807,018.000492,130,118.000490,618,426.1661,511,691.834فرعيـــــــــــــة غيــــــــــــــــر مصنفة1
 0.1% 0.0%10,000,000.00094,346.00010,094,346.00010,094,344.5001.500اإلستمالكات العامــــــــــــــــــــــــــــــة2

 4.5% 0.3%235,323,100.000266,901,364.000502,224,464.000500,712,770.6661,511,693.334جملة الوظيفـــة
 100.0%207,413,895.000212,766,105.000212,766,105.000-420,180,000.000 االعتماد التكميلى العــــــــــــــــــــــام 
 100.0% 7.2%12,116,000,000.00012,992,000.00012,128,992,000.00011,250,709,963.132878,282,036.868الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

وظيفة

المصروفـــــــــــات ( علـــــى مســــــتوى الوظائـــــــف )

المصروفات التعديـــــــــل الوفوراتالربط بعــد التعديل ربط الميزانيــة
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ح.خ 2010/2009تابع جــدول رقــم ( 9 )
النسبة الى اجمالىنسبة الوفروظيفة
المصروفات %لإلعتماد بعد التعديل%فرعية

الخدمــــــات العامـــــة1
 4.9% 3.1%149,681,850.00010,891,479.000160,573,329.000155,669,872.0134,903,456.987الخدمات التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــــة1
 2.7% 2.5%84,403,000.0003,068,928.00087,471,928.00085,309,809.5742,162,118.426الخدمات الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 20.7% 0.3%659,348,000.0004,765,350.000664,113,350.000662,205,743.6461,907,606.354األمــن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــة3

 28.3% 1.0%893,432,850.00018,725,757.000912,158,607.000903,185,425.2338,973,181.767جملة الوظيفـــة
 7.0% 9.1%247,100,000.000497,276.000247,597,276.000225,121,178.29922,476,097.701الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــاع2
الخدمـــات األجتماعيــــــــــة3

 27.5% 10.7%979,346,000.0003,296,720.000982,642,720.000877,349,204.588105,293,515.412الخدمات التعليميـــــــــــــــــــــــــــــة1
 14.6% 0.3%453,240,000.00015,000,000.000468,240,000.000466,675,363.4451,564,636.555الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــة2
 3.9% 0.7%126,549,000.000126,549,000.000125,720,325.792828,674.208تكافل اجتماعى والشئون االجتماعية3

 46.0% 6.8%1,559,135,000.00018,296,720.0001,577,431,720.0001,469,744,893.825107,686,826.175جملة الوظيفـــة
 خدمــــــــــات المجتمـــــــــع4

 2.8% 0.8%89,693,000.0001,939,770.00091,632,770.00090,895,876.270736,893.730الخمات االعالميـــــــــــــــــــــــــــــــة1
 2.9%79,085,000.00012,641,710.00091,726,710.00091,499,026.111227,683.889الخدمات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 0.6% 0.1%19,727,450.000633,430.00020,360,880.00020,334,989.39925,890.601المرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق4

 6.3% 0.5%188,505,450.00015,214,910.000203,720,360.000202,729,891.780990,468.220جملة الوظيفـــة
الخدمات األقتصاديــــــــــــة5

 0.2% 11.8%7,664,000.0007,664,000.0006,759,515.116904,484.884التعدين والنشاطات اإلستخراجيــة1
 1.0% 3.9%32,519,850.000580,870.00033,100,720.00031,807,706.0201,293,013.980النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2
 3.2% 4.2%105,139,000.000105,139,000.000100,736,908.6244,402,091.376المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت3
 5.0%137,838,000.00021,249,850.000159,087,850.000159,015,295.44072,554.560الكهـــــــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــاء 4
 0.8% 5.4%27,068,000.00027,068,000.00025,601,827.0291,466,172.971الخدمات التجارية والصناعيــــــة5

 10.1% 2.5%310,228,850.00021,830,720.000332,059,570.000323,921,252.2298,138,317.771جملة الوظيفـــة
أخرى غير مصنفــــــــــــــــة6

 2.2% 0.1%67,222,850.0002,610,930.00069,833,780.00069,785,320.27748,459.723فرعيـــــــــــــة غيــــــــــــــــر مصنفة1
 2.2% 0.1%67,222,850.0002,610,930.00069,833,780.00069,785,320.27748,459.723جملة الوظيفـــة

االعتماد التكميلــــــــي العـــــــــام 

 100% 8.1%3,476,000,000.0000.0003,476,000,000.0003,194,487,961.643281,512,038.357الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

133,198,687.000 210,375,000.000-77,176,313.000133,198,687.000%100.0 

اعتماد بعــد التعديل 

المصروفـــــــــــات علـــــى مســــــتوى الوظائـــــــف 

المصروفات

الباب األول ـ المرتبــــــــــــــــــــات

الــوفــوراتالتعديـــــــــلاعتماد الميزانيــةوظيفة
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ح.خ 2010/2009تابع جــدول رقــم ( 9 )
النسبة الى اجمالىنسبة الصرفوظيفة
المصروفات %لإلعتماد بعد التعديلفرعية

الخدمـــــــــــات العامــــــــــــة1
 4.1% 98.3%80,000,800.0009,509,000.00089,509,800.00087,981,288.9611,528,511.039الخدمات التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــــة1
 0.5% 94.0%9,638,000.0002,479,980.00012,117,980.00011,388,936.589729,043.411الخدمات الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 2.6% 99.6%50,896,000.0004,726,488.00055,622,488.00055,396,561.540225,926.460األمــن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــة3

 7.1% 98.4%140,534,800.00016,715,468.000157,250,268.000154,766,787.0902,483,480.910جملة الوظيفـــة
 0.9% 81.5%22,770,000.00059,200.00022,829,200.00018,602,426.0164,226,773.984الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع2
الخدمـــــــات األجتماعيـــــــة3

 2.5% 46.5%115,089,000.000384,430.000115,473,430.00053,645,454.85261,827,975.148الخدمات التعليميـــــــــــــــــــــــــــــة1
 10.6% 90.3%253,931,000.000253,931,000.000229,194,497.63324,736,502.367الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــة2
 0.6% 89.5%13,735,000.00013,735,000.00012,286,914.9291,448,085.071تكافل اجتماعى والشئون االجتماعية3

 13.6% 77.0%382,755,000.000384,430.000383,139,430.000295,126,867.41488,012,562.586جملة الوظيفـــة
 خدمــــــات المجتـمـــــــــــــع4

 1.8% 95.8%41,240,000.00041,240,000.00039,509,480.3231,730,519.677الخمات االعالميـــــــــــــــــــــــــــــــة1
 0.6% 99.5%11,740,000.000286,220.00012,026,220.00011,970,306.62955,913.371الخدمات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 0.0% 70.4%85,800.00085,800.00060,388.08525,411.915المرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق4

 2.4% 96.6%53,065,800.000286,220.00053,352,020.00051,540,175.0371,811,844.963جملة الوظيفـــة
الخدمــــــات األقتصاديـــــــــــة5

 0.0% 91.6%926,000.000926,000.000847,841.55178,158.449التعدين والنشاطات اإلستخراجيــــــــة 1
 0.1% 93.0%2,240,800.000207,430.0002,448,230.0002,277,052.122171,177.878النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2
 0.4% 49.5%15,542,000.00015,542,000.0007,686,567.3267,855,432.674المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت3
 74.2% 97.5%1,653,065,000.0001,653,065,000.0001,611,672,290.64741,392,709.353الكــــــــھـــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــاء4
 0.1% 72.3%2,429,000.0002,429,000.0001,755,690.578673,309.422الخدمات التجارية والصناعيــــــــــة5

 74.8% 97.0%1,674,202,800.000207,430.0001,674,410,230.0001,624,239,442.22450,170,787.776جملة الوظيفـــة
أخرى غير مصنفــــــــــــــــــــــــــــــة6

 1.3% 95.5%28,806,600.00028,806,600.00027,497,961.9691,308,638.031فرعيـــــــــــــة غيــــــــــــــــر مصنفة1
 1.3% 95.5%28,806,600.0000.00028,806,600.00027,497,961.9691,308,638.031جملة الوظيفـــة

17,652,748.00035,212,252.00035,212,252.000-52,865,000.000االعــتماد التــــــكميلـــــــــي العــــــــــام

 100.0% 92.2%2,355,000,000.0000.0002,355,000,000.0002,171,773,659.750183,226,340.250الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

المصروفات اعتماد بعــد التعديل التعديـــــــــل

المصروفـــــــــــات علـــــى مســــــتوى الوظائـــــــف 
الباب الثاني ـ المستلزمات السلعية والخدمات

الوفورات اعتماد الميزانيــةوظيفة
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ح.خ 2010/2009تابع جــدول رقــم ( 9 )
النسبة الى اجمالىنسبة الوفروظيفة
المصروفات %لإلعتماد بعد التعديلفرعية

الخدمــــــات العامـــــة1
 53.2% 9.4%132,171,000.000910,982.000133,081,982.000120,575,614.06712,506,367.933الخدمات التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــــة1
 0.5% 26.2%1,149,000.000237,895.0001,386,895.0001,023,819.172363,075.828الخدمات الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 8.5% 46.1%35,550,000.00035,550,000.00019,175,574.27216,374,425.728األمــن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــة3

 62.1% 17.2%168,870,000.0001,148,877.000170,018,877.000140,775,007.51129,243,869.489جملة الوظيفـــة
 11.1% 0.3%22,170,000.0003,119,860.00025,289,860.00025,204,334.62485,525.376الدفـــــــــــــــــــــــــاع2
الخدمـــات األجتماعية3

 5.3% 82.7%70,113,000.000114,990.00070,227,990.00012,120,798.65858,107,191.342الخدمات التعليميـــــــــــــــــــــــــــــة1
 15.6% 26.4%48,089,000.00048,089,000.00035,376,475.15712,712,524.843الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــة2
 0.4% 0.9%967,000.000967,000.000958,745.5878,254.413تكافل اجتماعى والشئون االجتماعية3

 21.4% 59.4%119,169,000.000114,990.000119,283,990.00048,456,019.40270,827,970.598جملة الوظيفـــة
 خدمات المجتمـــــــع4

 1.5% 28.3%4,625,000.00025,000.0004,650,000.0003,336,084.3151,313,915.685الخمات االعالميـــــــــــــــــــــــــــــــة1
 0.5% 0.4%847,000.000338,210.0001,185,210.0001,180,113.3375,096.663الخدمات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 0.0% 2.1%1,400.0001,400.0001,370.25029.750المرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق4

 2.0% 22.6%5,473,400.000363,210.0005,836,610.0004,517,567.9021,319,042.098جملة الوظيفـــة
الخدمات األقتصاديـــــــــة5

 0.0% 15.6%74,000.00074,000.00062,437.10011,562.900التعدين والنشاطات اإلستخراجية 1
 0.3% 46.0%1,165,950.0001,165,950.000629,953.154535,996.846النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2
 0.3% 71.3%2,165,000.0002,165,000.000621,225.9541,543,774.046المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت3
 2.5% 36.8%9,004,000.0009,004,000.0005,692,281.4883,311,718.512الكهربــــــــــــــــــاء والمــــــــــــــاء 4
 0.1% 23.9%406,000.000406,000.000308,859.40197,140.599الخدمات التجارية والصناعيــــــــــة5

 3.2% 42.9%12,814,950.0000.00012,814,950.0007,314,757.0975,500,192.903جملة الوظيفـــة
أخرى غير مصنفــــــــــــــــــــــــــــــة6

 0.2% 29.3%517,650.000517,650.000365,826.650151,823.350فرعيـــــــــــــة غيــــــــــــــــر مصنفة1
 0.2% 29.3%517,650.0000.000517,650.000365,826.650151,823.350جملة الوظيفـــة

4,746,937.00010,238,063.00010,238,063.000-14,985,000.000االعتمـــــــاد التكميلــــي العــــــــــام

%100.0 34.1%344,000,000.0004,746,937.000344,000,000.000226,633,513.186117,366,486.814الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

المصروفـــــــــــات علـــــى مســــــتوى الوظائـــــــف 
الباب الثالث ـ وسائل النقل والمعدات والتجهيزات

الوفورات المصروفات اعتماد بعــد التعديل التعديـــــــــلاعتماد الميزانيــةوظيفة

( 38 )



ح.خ 2010/2009تابع جــدول رقــم ( 9 )
النسبة الى اجمالىنسبة الوفروظيفة
المصروفات %لإلعتماد بعد التعديلفرعية

الخدمــــــات العامـــــة1
 10.1% 35.9%18,845,000.000169,737,000.000108,813,816.11960,923,183.881-188,582,000.000الخدمات التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــــة1
 0.1% 57.8%2,500,000.0002,500,000.0001,055,570.7351,444,429.265الخدمات الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 2.2% 17.4%5,680,000.00029,280,000.00024,197,122.5515,082,877.449-34,960,000.000األمــن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــة3

 12.4% 33.5%24,525,000.000201,517,000.000134,066,509.40567,450,490.595-226,042,000.000جملة الوظيفـــة
 0.3% 59.4%9,000,000.0009,000,000.0003,651,241.6825,348,758.318الدفـــــــــــــــــــــــــاع2
الخدمـــات األجتماعية3

 4.9% 25.1%1,858,000.00071,222,000.00053,362,913.96517,859,086.035-73,080,000.000الخدمات التعليميـــــــــــــــــــــــــــــة1
 4.0% 6.4%44,730,000.0001,506,500.00046,236,500.00043,295,498.0832,941,001.917الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــة2
 1.7% 25.4%23,450,000.0001,201,200.00024,651,200.00018,389,997.8696,261,202.131تكافل اجتماعى والشئون االجتماعية3

 10.6% 19.0%141,260,000.000849,700.000142,109,700.000115,048,409.91727,061,290.083جملة الوظيفـــة
 خدمات المجتمـــــــع4

 0.8% 31.5%12,430,000.00012,430,000.0008,510,386.9613,919,613.039الخمات االعالميـــــــــــــــــــــــــــــــة1
 1.9% 2.0%17,570,000.0003,860,000.00021,430,000.00021,002,959.562427,040.438الخدمات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 15.1% 16.7%167,020,000.00028,879,000.000195,899,000.000163,199,394.84332,699,605.157المرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق4

 17.8% 16.1%197,020,000.00032,739,000.000229,759,000.000192,712,741.36637,046,258.634جملة الوظيفـــة
الخدمات األقتصاديـــــــــة5

 2.2% 21.3%30,000,000.00030,000,000.00023,605,092.9656,394,907.035النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2
 1.2% 34.0%19,050,000.00019,050,000.00012,566,030.5116,483,969.489المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت3
 54.4% 0.3%560,000,000.00030,500,000.000590,500,000.000588,561,761.3991,938,238.601الكــــــــــــــــھرباءوالمــــــــــــــــــاء4
 0.0% 36.8%320,000.000320,000.000202,183.964117,816.036خــــدمات تجـــــارية وصنـــــــــــاعية 5

 57.8% 2.3%609,370,000.00030,500,000.000639,870,000.000624,935,068.83914,934,931.161جملة الوظيفـــة

أخرى غير مصنفــــــــــــة6
 0.1% 0.0%800,000.000800,000.000800,000.0000.000فرعيـــــــــــــة غيــــــــــــــــر مصنفة1
 0.9% 0.0%10,000,000.00094,346.00010,094,346.00010,094,344.5001.500االستمالكــــــــــــات العامــــــــــــــة2

 1.0% 0.0%10,800,000.00094,346.00010,894,346.00010,894,344.5001.500جملة الوظيفـــة

 100.0%39,658,046.00031,849,954.00031,849,954.000-71,508,000.000االعتمــــــــاد التكميلــــى العــــــــــــــام

%100 14.5%1,265,000,000.0000.0001,265,000,000.0001,081,308,315.709183,691,684.291الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الـــوفوراتالمصروفات

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

اعتماد بعــد التعديل التعديـــــــــلاعتماد الميزانيــةوظيفة

( 39 )



ح.خ 2010/2009تابع جــدول رقــم ( 9 )
النسبة الى اجمالىنسبة الوفروظيفة
المصروفات %لإلعتماد بعد التعديلفرعية

الخدمــــــات العامـــــة1
 11.8% 1.8%519,052,000.00028,937,499.000547,989,499.000538,096,624.6349,892,874.366الخدمات التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــــة1
 1.2% 12.0%6,082,942.00062,247,058.00054,768,204.2797,478,853.721-68,330,000.000الخدمات الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 2.8% 2.9%119,612,000.00012,846,102.000132,458,102.000128,594,925.3193,863,176.681األمــن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــة3
 1.2%146,337,981.00053,662,019.00053,662,018.6590.341-200,000,000.000اإللتزامات الخارجيــــــــــــــــــــــــــــة4

 16.9% 2.7%110,637,322.000796,356,678.000775,121,772.89121,234,905.109-906,994,000.000جملة الوظيفـــة
 21.3%32,819,299.000976,310,701.000976,198,986.934111,714.066-1,009,130,000.000الدفـــــــــــــــــــــــــاع2
الخدمـــات األجتماعية3

 11.7% 4.2%44,544,077.000557,433,923.000534,139,352.98423,294,570.016-601,978,000.000الخدمات التعليميـــــــــــــــــــــــــــــة1
 1.9% 0.9%1,214,078.00086,258,922.00085,507,379.555751,542.445-87,473,000.000الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــة2
 26.9% 4.5%1,247,286,300.00042,431,978.0001,289,718,278.0001,231,678,216.41158,040,061.589تكافل اجتماعى والشئون االجتماعية3

 40.5% 4.2%3,326,177.0001,933,411,123.0001,851,324,948.95082,086,174.050-1,936,737,300.000جملة الوظيفـــة
خدمات المجتمـــــــع4

 0.3% 1.8%876,195.00013,755,805.00013,509,419.160246,385.840-14,632,000.000الخدمات االعالميـــــــــــــــــــــــــــــــة1
 0.2% 0.4%5,912,000.0001,416,600.0007,328,600.0007,296,946.61031,653.390الخدمات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 4.4%2,844,973.000202,525,727.000202,525,726.7290.271-205,370,700.000اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكان3
 3.6%27,075,649.000164,316,351.000164,316,349.7861.214-191,392,000.000المرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق4

 8.5% 0.1%29,380,217.000387,926,483.000387,648,442.285278,040.715-417,306,700.000جملة الوظيفـــة
الخدمات األقتصاديـــــــــة5

 2.8% 2.3%131,146,000.000131,146,000.000128,081,209.8773,064,790.123التعدين والنشاطات اإلستخراجية 1
 2.7%255,000.000187,220.000442,220.000430,233.33611,986.664النـــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2
 0.1% 44.6%2,563,000.0001,692,800.0004,255,800.0002,359,170.5181,896,629.482المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت3
 60.1%2,519,000.0002,519,000.0001,005,128.1471,513,871.853الكھـــــــــــــــرباء و المــــــــــــــــــاء 4
 2.9%510,000.00089,380.000599,380.000581,925.02617,454.974الخدمات التجارية والصناعيــــــــــة5
 1.3%8,830,622.00061,585,378.00061,585,377.6100.390-70,416,000.000الزراعة والثروة السمكيـــــــــــــــــة6

 4.2% 3.2%6,861,222.000200,547,778.000194,043,044.5146,504,733.486-207,409,000.000جملة الوظيفـــة
أخرى غير مصنفــــــــــــــــــــــــــــــة6

 8.6%127,976,000.000264,196,088.000392,172,088.000392,169,317.2702,770.730فرعيـــــــــــــة غيــــــــــــــــر مصنفة1

 8.6%127,976,000.000264,196,088.000392,172,088.000392,169,317.2702,770.730جملة الوظيفـــة

 100.0%68,179,851.0002,267,149.0002,267,149.000-70,447,000.000االعتماد التكميلــــــــي العـــــــــام

 100.0% 2.4%4,676,000,000.00012,992,000.0004,688,992,000.0004,576,506,512.844112,485,487.156الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

المصروفـــــــــــات علـــــى مســــــتوى الوظائـــــــف 
الباب الخامس : المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 

الوفوراتالمصروفاتاالعتماد بعــد التعديل التعديـــــــــلاعتماد الميزانيــةوظيفة البيــــــــــان
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ح.خ 2010/2009 جدول رقم (10)
جمــــــلة المصــروفات المصـــــــــــــــــــروفاتالمصـــــــــــــــــــروفات
الفعليــــــــــــــــــــــــــةالقيــــــــــــــــديــــــــــةالنقــــــــــــــــــديـــــة

50,000,000.00050,000,000.000مخصــــــــــصات رئيس الدولـــــــــــــــــــــــــــــــــــة100
277,933,402.7765,436,409.763283,369,812.539الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيرى110
22,858,006.041330,730.05523,188,736.096ديــــــــــــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــــــــة120
80,730,764.59110,075,191.79790,805,956.388مجـــلس الوزراء ــ األمانة العامـــــــــــــــــــــــــــة131
12,577,060.020217,963.22512,795,023.245مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 132
9,377,321.0582,268,480.72211,645,801.780المجلـــــــــــــــــــــــــــــــس األعلى للتخطيط والتنمية140
254,613,439.70924,695,701.376279,309,141.085ديــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة150
116,882,119.7831,865,299.530118,747,419.313وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
73,907,653.51317,778,514.71591,686,168.228وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171
2,233,754,776.913188,617,204.4622,422,371,981.375وزارة الماليـــــــــة - الحسابات العــــــــــــــــــــــامـة172
42,656,282.5421,566,550.71344,222,833.255وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـامـة للجمــــــــــارك173
108,097,447.69714,441,054.521122,538,502.218وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180
108,051,605.7594,835,973.585112,887,579.344وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
731,931,010.26030,883,545.231762,814,555.491وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
935,491,090.97967,450,780.4251,002,941,871.404وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
230,258,761.6644,252,622.092234,511,383.756الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــى220
944,345,584.73649,782,215.978994,127,800.714وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
91,884,523.5762,115,064.73593,999,588.311وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى240
699,716,025.228136,884,065.669836,600,090.897وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250
268,270,382.89119,318,343.807287,588,726.698وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260
117,657,954.56513,279,853.522130,937,808.087وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
119,658,005.8718,365,482.950128,023,488.821وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون االســــــــالميـة281
4,417,316.283424,277.5834,841,593.866األمــــــــانة العـــــــــامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــاف282
114,491,434.4999,478,468.434123,969,902.933وزارة المــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300
375,487,489.99344,992,736.956420,480,226.949وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320
12,187,748.5371,374,317.56213,562,066.099المجلــــس الوطنى للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330
135,254,414.228496,589.416135,751,003.644وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341
2,326,685,360.11239,261,397.0092,365,946,757.121وزارة الكھــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــــــــــاء342
42,273,615.8458,770,527.63051,044,143.475االدارة الـعامـــــــــــــــــــــة للطـــــــــيران الــمدنـــــــي 510

10,491,450,599.669709,259,363.46311,250,709,963.132الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
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الباب االول - المرتبـــــــــــات
ح.خ 2010/2009 تابع جدول رقم (10)

جمــــــلة المصــروفات المصـــــــــــــــــــروفاتالمصـــــــــــــــــــروفات
الفعليــــــــــــــــــــــــــةالقيــــــــــــــــديـــــــــــــــةالنقــــــــــــــــــديـــــةالرقم
23,258,879.4022,163,164.31325,422,043.715الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــــيرى110
20,367,471.14235,191.88520,402,663.027ديــــــــــــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة120
25,024,471.64154,022.26225,078,493.903مجلس الوزراء ــ األمانة العامــــــــــــــــــــــــــــــة131
11,686,274.194120,043.35911,806,317.553مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــوى والتشــــــــــريع 132
7,235,560.0851,392,600.5408,628,160.625المــــجلـس األعــلـــى للــــتخطيــــط والــتنــــميـــــة140
15,864,530.275782,616.52716,647,146.802ديــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة150
45,670,459.466989,419.55846,659,879.024وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
41,920,932.952282,376.55142,203,309.503وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـــــــــــــــــــــــامـة171
41,963,815.0911,142,684.98043,106,500.071 االدارة الــعـامـة للجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك173
24,619,562.857982,264.17225,601,827.029وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180
7,639,949.362945,062.0838,585,011.445وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
645,292,602.2858,328,129.916653,620,732.201وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
38,427,276.00038,427,276.000وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
185,937,358.021756,544.278186,693,902.299الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــى220
847,588,879.76815,037,561.297862,626,441.065وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
13,955,087.677767,675.84614,722,763.523وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى240
437,480,425.95329,194,937.492466,675,363.445وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250
124,936,712.454783,613.338125,720,325.792وزارة الشئـــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260
81,339,221.7752,472,566.12583,811,787.900وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
87,541,346.810772,980.13888,314,326.948وزارة األوقــــاف والشـــــــــــــئـون االســـــالميـة281
3,135,308.27249,390.8913,184,699.163األمــــــــانة العـــــــــامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــاف282
97,817,333.4182,919,575.206100,736,908.624وزارة المــــــواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300
96,448,192.3072,351,593.85598,799,786.162وزارة األشــــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــة320
6,930,672.001153,416.3697,084,088.370المجلـس الوطنى للثقــــافة والفنـــــــون واآلداب330
6,727,711.03531,804.0816,759,515.116وزارة الـــنــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341
151,591,522.5457,423,772.895159,015,295.440وزاره  الـــكــــــــــهـــــــــــربــــــــاء والـــــــمـــــــاء342
21,969,388.7742,184,008.12424,153,396.898االدارة العامـــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدنى510

3,112,370,945.56282,117,016.0813,194,487,961.643الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
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ح.خ 2010/2009 تابع جدول رقم (10)
جمــــــلة المصــروفاتالمصـــــــــــــــــــروفاتالمصـــــــــــــــــــروفات

الفعليــــــــــــــــــــــــــةالقيــــــــــــــــــــــــــــديةالنقـــــــــــــــــــــــــــدية

35,849,221.761613,048.73036,462,270.491الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيري110
481,925.82749,936.569531,862.396ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة120
9,480,660.201167,407.5789,648,067.779مجلـــس الـــــــــوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــة131
709,849.75075,569.716785,419.466مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع132
878,561.373225,830.7311,104,392.104 المجلـــــس األعلــــــى للتخطــــــيط والتنميـــــــــــة140
2,008,705.030735,940.7462,744,645.776ديــــــــــــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــة المدنيــــــــــة150
36,380,121.385300,712.27436,680,833.659وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
6,859,886.7613,846,153.32710,706,040.088وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171
304,943.474377,953.027682,896.501وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـامـة للجمــــــــــارك173
1,438,028.410317,662.1681,755,690.578وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180
431,427.427214,536.960645,964.387وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
42,007,047.78712,743,549.36654,750,597.153وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
1,433,858.262127,466.6711,561,324.933وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
14,345,404.1672,695,696.91617,041,101.083الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220
39,521,741.15811,806,795.73851,328,536.896وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
2,059,400.779257,517.1772,316,917.956وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240
176,118,264.12353,076,233.510229,194,497.633وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250
9,506,115.8012,780,799.12812,286,914.929وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260
29,811,863.4776,368,258.65636,180,122.133وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
9,733,432.923991,159.46110,724,592.384وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون االســــــــالميـة281
1,049,932.143195,782.1021,245,714.245األمــــــــــانــة العامـــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــــــــــاف282
5,135,394.1042,551,173.2227,686,567.326وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300
26,795,549.320833,598.02427,629,147.344وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320
2,774,218.300555,139.8903,329,358.190المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330
650,949.897196,891.654847,841.551وزارة  النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341
1,587,354,483.49924,317,807.1481,611,672,290.647وزارة  الكھـــــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــاء342
1,791,093.554438,958.5682,230,052.122االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدني510

2,044,912,080.693126,861,579.0572,171,773,659.750الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

المصــروفات النقــدية والقيدية بالوزارات واالدارات الحكومية
الباب الثاني ـ المستلزمات السلعية والخدمات

الرقم

( 43 )



(10) ح.خ 2010/2009 تابع جدول رقم
جمــــــلة المصــروفاتالمصـــــــــــــــــــروفاتالمصـــــــــــــــــــروفات
الفعليــــــــــــــــــــــــــةالقيــــــــــــــــــــــــــــديةالنقـــــــــــــــــــــــــــدية

115,358,316.87323,425.000115,381,741.873الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيرى110
43,980.65041,086.00085,066.650ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة120
768,313.175260,851.9001,029,165.075مجلـــس الـــــــــوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــة131
6,641.4264,672.00011,313.426مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 132
56,969.810150,702.200207,672.010المجــلـــــــــــس األعـــلي للتخطـيــط و التنــميــــــة  140
286,396.7506,486.200292,882.950ديــــــــــــــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــة المدنيــــــــــة150
3,524,160.46843,611.6153,567,772.083وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
501,726.575490,051.397991,777.972وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171
18,846.20013,195.00032,041.200وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـامـة للجمــــــــــارك173
80,072.072228,787.329308,859.401وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180
12,147.75026,650.25038,798.000وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
16,808,273.8462,328,502.42619,136,776.272وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
121,869.89527,437.000149,306.895وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
24,828,061.653226,966.07625,055,027.729الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــى220
9,772,079.6612,041,083.08411,813,162.745وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
184,561.771123,074.142307,635.913وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى240
11,644,083.98023,732,391.17735,376,475.157وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250
587,095.572371,650.015958,745.587وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260
1,335,225.2551,899,872.2453,235,097.500وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
713,769.982367,436.9801,081,206.962وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون االســــــــالميـة 281
34,458.37564,448.00098,906.375األمــــــــــانــة العامـــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــــــــــاف282
145,189.002476,036.952621,225.954وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300
210,231.400161,550.500371,781.900وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320
66,075.01534,911.800100,986.815المجلــــس الوطنى للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330
20,148.10042,289.00062,437.100  وزارة  النـــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341
3,116,011.6632,576,269.8255,692,281.488      وزارة  الـكهـــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــــــــــــاء342

588,782.15436,586.000625,368.154االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدنى510

190,833,489.07335,800,024.113226,633,513.186الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

الباب الثالث ـ وسائل النقل والمعدات والتجهيزات

الرقم

المصــروفات النقــدية والقيدية بالوزارات واالدارات الحكومية
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(10) ح.خ 2010/2009 تابع جدول رقم
جمــــــلة المصــروفاتالمصـــــــــــــــــــروفاتالمصـــــــــــــــــــروفات

الفعليــــــــــــــــــــــــــةالقيــــــــــــــــــــــــــــديةالنقـــــــــــــــــــــــــــدية

14,146,104.2641,350,895.00015,496,999.264الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــــــيرى110

1,423,387.596121,490.4791,544,878.075ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســــــــــــــــــــــــــــبة120

2,712,202.297781,726.6373,493,928.934مجلــــــــس الـــــــــوزراء - األمانــــــــــة العامـــــــــة131

240,434.360138,312.651378,747.011المجلــــس األعـــــــــــلى للتخطيـــــــــط و التنميــــــــة140

93,956.547133,235.000227,191.547ديــــــــــــــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

8,924,319.40880,999.9109,005,319.318وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

925,483.51510,202,631.21311,128,114.728وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـــــــــــــــــــــــــــــامـة171

2,180.05119,620.45621,800.507وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـامـة للجمــــــــــــــارك173

161,947.22740,236.737202,183.964وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــــة180

25,179.215107,876.785133,056.000وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

7,990,696.5372,205,577.52110,196,274.058وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

3,231,587.227419,654.4553,651,241.682الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــــي220

31,664,960.69117,466,627.86049,131,588.551وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

101,139.98086,861.000188,000.980وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

12,556,563.01516,511,797.55729,068,360.572وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــــــــة250

3,922,200.019898,542.7424,820,742.761وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــــل260

3,297,166.6272,090,172.5025,387,339.129وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

16,767,458.8934,092,541.10720,860,000.000وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون االســـــــالميــــة281

500.00058,190.00058,690.000األمـــــــــــــــــــانة الـعــــــــــامـــــة لألوقــــــــــــــــاف282

9,215,213.6123,350,816.89912,566,030.511وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

247,886,707.00641,614,404.446289,501,111.452وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامــــــــــــــــــــــــة320

1,726,747.673353,114.6282,079,862.301المجلــــس الوطـــــنى للثقــــــافة والفنــــــــون واآلداب330

583,671,707.9084,890,053.491588,561,761.399وزارة  الكھـــــــــــــــــــــربـــــاء والمـــــــــــــــــــــــاء342

17,524,473.9756,080,618.99023,605,092.965االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــــــدني510

968,212,317.643113,095,998.0661,081,308,315.709الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

الباب الرابع : المشاريع االنشائية والصيانة واالستمالكات العامة

الرقم

المصــروفات النقــدية والقيـــدية بالوزارات واالدارات الحكــــــوميــــة

( 45 )



المصــروفات النقــدية والقيدية بالوزارات واالدارات الحكومية

ح.خ 2010/2009 تابع جدول رقم (10)

الرقم

50,000,000.00050,000,000.000مخصصــــــــــــــات رئيس الدولـــــــــــــــــــــــة100
89,320,880.4761,285,876.72090,606,757.196الديــــــــــــــــــــــــوان االميــــــــــــــــــــــــــرى110

541,240.82683,025.122624,265.948ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــة120

42,745,117.2778,811,183.42051,556,300.697مجلــــس الوزراء  ـــ  االمانــــــــة العامـــــــــــــة131

174,294.65017,678.150191,972.800مجلــس الـــوزراء  ـــ  الفتــــــوى والتشريـــــــع132

965,795.430361,034.6001,326,830.030المجلـــــــــــــــس األعلـــــــى للتخطيط والتنميــــة140

236,359,851.10723,037,422.903259,397,274.010ديوان الخدمــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــــــــة150

22,383,059.056450,556.17322,833,615.229وزارةالخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

23,699,623.7102,957,302.22726,656,925.937وزارة الماليــــة   ـــ   االدارة العـــــامـــــــــــــــــة171

2,233,754,776.913188,617,204.4622,422,371,981.375وزارة الماليــــة   ـــ   الحسابـــات العامــــــــــــة172

366,497.72613,097.250379,594.976وزارة المـــــاليــــة ـــ اإلدارة العامــــــة للجمــارك173

81,797,837.13112,872,104.11594,669,941.246وزارة التجارة و الصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــة180

99,942,902.0053,541,847.507103,484,749.512 وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

19,832,389.8055,277,786.00225,110,175.807وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

895,508,086.82267,295,876.754962,803,963.576وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

1,916,350.596153,760.3672,070,110.963الحرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى220

15,797,923.4583,430,147.99919,228,071.457وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

75,584,333.369879,936.57076,464,269.939وزارة التعليم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى240

61,916,688.15714,368,705.93376,285,394.090وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة250

129,318,259.04514,483,738.584143,801,997.629وزارة الشئون االجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــل260

1,874,477.431448,983.9942,323,461.425وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

4,901,997.2632,141,365.2647,043,362.527وزارة األوقاف و الشــــــــئون االسالميـــــــــــة281

197,117.49356,466.590253,584.083األمانة العـامــــــــــــــــــــــــــة لألوقــــــــــــــــاف282

2,178,304.363180,866.1552,359,170.518وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

4,146,809.96031,590.1314,178,400.091وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العامــــــــــــــــــة 320

690,035.548277,734.875967,770.423المجلس الوطنـــي للثقافــــة والفنــــــــون واآلداب330

127,855,605.196225,604.681128,081,209.877وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

951,634.49753,493.6501,005,128.147وزارة الكھــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــاء342

399,877.38830,355.948430,233.336اإلدارة العامــــــــــة للطيـــــــــــــران المدنـــــــــي510

4,225,121,766.698351,384,746.1464,576,506,512.844الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية

جملة المصروفات الفعليــــــــــــةالمصروفات القيديـــــــةالمصروفات النقديـــــــــة

( 46 )



ح.خ 2010/2009جدول رقم ( 11 )
2010/3/31المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد  الرصيد االجمالىاألمانات المعالهالرصيد فى 
2010/2009فى 2009/4/1 2010/3/31فى2010/3/31( قبل التعلية )المالية  فى 

12,620,712.58511,930,712.585690,000.0005,436,409.7636,126,409.763الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــــــــيرى110

438,021.741437,622.233399.508303,028.854303,428.362ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــــــبة120

51,345,332.6183,329,615.15148,015,717.46710,036,092.68558,051,810.152مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــة131

225,318.303111,969.611113,348.69299,538.866212,887.558مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــــوى والتشـــــــــــــــــريع 132

1,344,147.8401,270,762.97973,384.861878,879.782952,264.643المجلــــــــــــــــــــــــس االعلى للتخطيط والتنميـــــــــــــة140

7,141,755.6734,353,631.2822,788,124.39123,917,684.84926,705,809.240ديــــــــــــوان الـــخــدمـــــــــــــة الـمــدنيــــــــــــــــــــــــة150

11,167,458.0559,167,946.3391,999,511.7161,560,873.5253,560,385.241وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

386,584,690.650139,004,272.978247,580,417.67217,497,622.064265,078,039.736وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــامـة171

504,399,180.272291,346,929.976213,052,250.296188,617,204.462401,669,454.758وزارة الماليـــــــــة - الحسابات العـــــــــــــــــــــــــــــامـة172

412,607.258306,448.082106,159.176501,398.506607,557.682وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـامـة للجمــــــــــــــــــارك173

16,367,872.32415,536,172.511831,699.81313,458,790.34914,290,490.162وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــــــــــــــة180

1,717,822.1841,639,539.94978,282.2351,755,965.5311,834,247.766وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

45,819,355.33836,349,760.2079,469,595.13125,698,765.80335,168,360.934وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

48,328,377.42647,924,945.901403,431.52562,797,157.71263,200,589.237وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

2,995,164.5612,385,933.863609,230.6983,835,067.4844,444,298.182الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــي220

49,152,593.67747,811,475.2121,341,118.46535,430,371.72836,771,490.193وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

4,540,231.1323,555,439.687984,791.4451,356,049.4292,340,840.874وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

118,259,153.32494,264,235.36723,994,917.957108,336,549.443132,331,467.400وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــــــــة250

15,796,293.13613,014,536.6372,781,756.49918,583,870.46921,365,626.968وزارة الشئـــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمـــــــــــــــل260

10,753,540.0329,432,421.2811,321,118.75110,891,539.06312,212,657.814وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

5,910,526.8535,882,797.99727,728.8567,617,183.3627,644,912.218وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــئـون االســــــــالميــــــــة281

512,319.730488,519.73023,800.000374,886.692398,686.692األمانـــة العــــــامـــــــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــــــــاف282

                               6,520,298.5685,888,742.957631,555.6116,561,654.1737,193,209.784وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

47,895,807.14438,550,810.8299,344,996.31542,668,300.05152,013,296.366وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــــــــة320

1,520,652.6511,445,002.28675,650.3651,222,451.1931,298,101.558المجلــــس الوطنى للثقــــــافة والفنــــــــــــــــــون واآلداب330

361,725.334359,469.5462,255.788465,079.729467,335.517وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

292,613,394.305285,262,970.8357,350,423.47031,857,202.08039,207,625.550وزارة الكھــــــــــــــــــــــــــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــاء342

5,545,988.2785,545,988.2780.0006,587,741.9466,587,741.946االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــــدنــــــي510

1,650,290,340.9921,076,598,674.289573,691,666.703628,347,359.5931,202,039,026.296الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

االمانات ــ مبالغ مخصوم بھا علي انواع بنود مصروفات الميزانيه
على مستوى الوزارات واالدارات الحكومية

الرقــم

( 47 )



الباب األول ـ المرتبــــــــــــــــــــــــــــــــات
ح.خ 2010/2009 تابع جدول رقم ( 11 )

الرصيد االجمالىاألمانات المعالهالرصيد فى 2010/3/31المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد الرقــم
فى 2010/3/31فى2010/3/31( قبل التعلية )المالية 2010/2009فى 2009/4/1 

35,673.11435,673.1142,163,164.3132,163,164.313الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيرى110
6,382.9566,032.956350.0007,490.6847,840.684ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة120
26,820.48025,618.6301,201.85014,923.15016,125.000مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــــة131
2,639.250350.0002,289.2501,619.0003,908.250مجلــس الــوزراء  ــ ادارة الفتـــوى والتشـــــــــــريع 132
3,210.0002,010.0001,200.0002,999.6004,199.600المجــــلس األعــــــلى للتــــخطيط والتـــــنميـــــــــــــة140
6,300.0001,050.0005,250.0004,600.0009,850.000ديـــــــــــــــوان الخدمـــــــــة المدنيــــــــــــــــــــــــــــة150
142,849.030684,993.553542,144.523-464,759.019607,608.049وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
45,865.70045,865.7001,483.9001,483.900وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــــــــامـة171
4,210.0124,210.01277,532.77377,532.773 االدارة الــــــعـــامـــــــــة للجمــــــــــــــــــــــــــــــارك173
1,469.9001,469.900وزاره التجــــــــــــــــاره والصنـــــــاعــــــــــــــــــــــة180
28,960.08128,960.08115,985.66715,985.667وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
6,637,349.0176,618,120.65719,228.3603,143,350.4883,162,578.848وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
16,194.72116,194.721338,989.670338,989.670الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220
17,602,820.23817,602,820.238685,717.047685,717.047وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
102,732.94947,029.73555,703.2148,660.54064,363.754وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240
2,484,500.5772,220,033.092264,467.485647,421.266911,888.751وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــــــة250
82,150.06282,150.06249,140.00049,140.000وزارة الشئـــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــــل260
124,986.50055,336.50069,650.00084,251.666153,901.666وزارة األعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
12,366.30012,366.30024,680.55024,680.550وزارة األوقــــاف والشــــــــــئـون االســــــــــالميـــة281
2,119.0002,035.00084.0002,760.9452,844.945وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300
32,600.00032,600.00027,156.95027,156.950وزارة األشـــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــــــة320
100.000100.0001,550.0001,550.000المجلـــــس الوطنى للثقـــافة والفنـــــــــــون واآلداب330

2,031.6332,014.74116.892294.394311.286وزاره الـــــــــــــــــنـــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 341
41,599.60041,599.60019,577.96619,577.966وزاره  الــــــــــكهـــــــــــــرباء والـــمـــــــــــــــــــــاء342
45,155.20045,155.2001,222.4401,222.440االدارة العامـــــــــــة للطيـــــــران المــــــــــــــــــدني510

27,812,996.30927,536,404.288276,592.0218,009,566.5628,286,158.583الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

األمانات ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية

( 48 )



ح.خ 2010/2009 تابع جدول رقم ( 11 )
الرصيد االجمالىاألمانات المعالهالرصيد فى 2010/3/31المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد

فى 2010/3/31فى2010/3/31( قبل التعلية )المالية 2010/2009فى 2009/4/1

1,336,052.9841,336,052.9840.000613,048.730613,048.730الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيري110

28,947.75128,898.24349.50849,936.56949,986.077ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة120

1,494,628.9271,494,628.9270.000167,407.578167,407.578المجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــة131

52,485.84234,923.66117,562.18175,569.71693,131.897مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 132

937,927.870865,743.00972,184.861225,830.731298,015.592المجلـــــس األعلـــــى للتخطــــيط والتنميــــــــــــــــة140

1,119,075.574945,222.084173,853.490735,940.746909,794.236ديـــــــــــــــــــــــــوان الخدمـــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

1,086,302.3981,072,332.39813,970.000300,712.274314,682.274وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

6,598,997.8854,340,820.9102,258,176.9753,846,153.3276,104,330.302وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

304,396.091251,715.52052,680.571377,953.027430,633.598وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـامـة للجمــــــــــارك173

1,293,961.562688,238.710605,722.852317,662.168923,385.020وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

101,386.04486,222.14815,163.896214,536.960229,700.856وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

14,677,796.14211,518,905.8603,158,890.28212,743,549.36615,902,439.648وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

92,523.11592,523.1150.000127,466.671127,466.671وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

552,841.504552,841.5040.0002,695,696.9162,695,696.916الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220

13,156,118.79212,468,445.071687,673.72111,806,795.73812,494,469.459وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

659,892.440612,643.01147,249.429257,517.177304,766.606وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

56,470,196.26248,586,484.1467,883,712.11653,076,233.51060,959,945.626وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

2,488,452.2602,362,506.231125,946.0292,780,799.1282,906,745.157وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

5,643,945.9955,468,417.545175,528.4506,368,258.6566,543,787.106وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

1,329,223.0441,318,274.18810,948.856991,159.4611,002,108.317وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون االســــــــالميـة281

238,703.130214,903.13023,800.000195,782.102219,582.102األمــــــــــانـــة العامـــــــــــة لألوقـــــــــــــــــــــــاف282

1,149,769.0011,088,125.75161,643.2502,551,173.2222,612,816.472وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

1,221,525.4641,145,060.50576,464.959833,598.024910,062.983وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

663,051.958641,839.31821,212.640555,139.890576,352.530المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــون واآلداب330

277,103.509274,864.6132,238.896196,891.654199,130.550وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

222,987,580.466222,983,002.1824,578.28424,317,807.14824,322,385.432وزارة  الــــكھــــــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــــــــاء342

789,443.619789,443.6190.000438,958.568438,958.568االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــدني510

336,752,329.629321,263,078.38315,489,251.246126,861,579.057142,350,830.303الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

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

الرقــم

( 49 )



ح.خ 2010/2009 تابع جدول رقم ( 11 )
الرصيد االجمالىاألمانات المعالهالرصيد فى 2010/3/31المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد

فى 2010/3/31فى2010/3/31( قبل التعلية )المالية 2010/2009فى 2009/4/1

8,781.0008,781.00023,425.00023,425.000الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــــــيرى110

252,688.863252,688.86341,086.00041,086.000ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــــبة120

489,294.340489,294.340260,851.900260,851.900مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــة131

45,370.43943,935.0001,435.4394,672.0006,107.439مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــــوى والتشــــــــــــــريع 132

51,946.52551,946.525150,702.200150,702.200 المجــــلــس األعلـــــي للتخــطيــــــط و التنميــــــــــــة140

225,512.300221,432.7004,079.6006,486.20010,565.800ديـــــــــــــــــــــــــوان الخدمـــــــــــــــــة المدنيــــــــــــة150

190,887.978167,200.05823,687.92043,611.61567,299.535وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

637,726.980338,558.780299,168.200490,051.397789,219.597وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــــــــــــامـة171

42,797.00039,597.0003,200.00013,195.00016,395.000وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـامـة للجمــــــــــــــــارك173

120,375.25090,652.00029,723.250228,787.329258,510.579وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــــــــــــة180

76,079.41067,209.8268,869.58426,650.25035,519.834وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

8,693,585.6468,475,281.046218,304.6002,328,502.4262,546,807.026وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

27,437.00027,437.000 وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

1,375,304.1151,120,662.250254,641.865226,966.076481,607.941الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــي220

4,202,735.2593,755,982.645446,752.6142,041,083.0842,487,835.698وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

69,093.33729,024.58140,068.756123,074.142163,142.898وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

22,103,830.70418,856,730.6883,247,100.01623,732,391.17726,979,491.193وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــــــــة250

390,922.470385,223.3705,699.100371,650.015377,349.115وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمـــــــــــــل260

2,794,587.1011,945,411.235849,175.8661,899,872.2452,749,048.111وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

408,279.981408,279.981367,436.980367,436.980وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون االســــــــــالميــــة281

9,368.0009,368.00064,448.00064,448.000األمــــــــــانـــة العامـــــــــــة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــــاف282

241,481.950240,817.950664.000476,036.952476,700.952وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

129,106.445129,106.445161,550.500161,550.500وزارة األشـــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــة320

48,397.00048,397.00034,911.80034,911.800المجلــــس الوطنى للثقــــــافة والفنــــــــــــــــون واآلداب330

63,655.20063,655.20042,289.00042,289.000وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

153,622.795153,622.2950.5002,576,269.8252,576,270.325وزارة  الكهــــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــــــــــــاء342

410,788.435410,788.43536,586.00036,586.000االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المـــــــــــــــدنــــــي510

43,236,218.52337,803,647.2135,432,571.31035,800,024.11341,232,595.423الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

الباب الثالث ـ وسائل النقل والمعدات والتجهيزات

الرقــم

األمانات ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية

( 50 )



ح.خ 2010/2009 تابع جدول رقم ( 11 )

الرصيد االجمالىاألمانات المعالهالرصيد فى 2010/3/31المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــدالرقــم

فى 2010/3/31فى2010/3/31( قبل التعلية )المالية 2010/2009فى 2009/4/1 

0.0001,350,895.0001,350,895.000الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــــــيرى110

120,987.142120,987.1420.000121,490.479121,490.479ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة121

447,467.411321,545.644125,921.767781,726.637907,648.404مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــة131

421.000421.0000.0000.000مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 132

100,067.000100,067.0000.000138,312.651138,312.651المجلـــــــس األعلـــــى للتخطيـــــــــط و التنميـــــــــة140

199,901.500162,266.50037,635.000133,235.000170,870.000ديـــــــــــــــــــــــــوان الخدمـــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

7,128,578.2285,671,849.9981,456,728.23080,999.9101,537,728.140وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

372,419,078.903132,575,124.503239,843,954.40010,202,631.213250,046,585.613وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

50,278.60550,278.60519,620.45669,899.061وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـامـة للجمــــــــــارك173

292,638.324104,072.963188,565.36140,236.737228,802.098وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

76,688.49276,688.4920.000107,876.785107,876.785وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

3,775,456.7433,502,430.116273,026.6272,205,577.5212,478,604.148وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

299,334.480299,334.4800.000419,654.455419,654.455الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــى220

13,117,845.31212,964,469.801153,375.51117,466,627.86017,620,003.371وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

20,800.00019,682.1251,117.87586,861.00087,978.875وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى240

17,007,130.1066,825,285.77910,181,844.32716,511,797.55726,693,641.884وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

1,578,825.1181,577,390.3681,434.750898,542.742899,977.492وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

1,965,098.0551,738,603.620226,494.4352,090,172.5022,316,666.937وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

2,035,645.0462,035,645.0460.0004,092,541.1074,092,541.107وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون االســــــــالميـة281

0.00058,190.00058,190.000األمــــــــــانـــة العامـــــــــــة لألوقـــــــــــــــــــــــاف282

5,112,902.8174,548,543.856564,358.9613,350,816.8993,915,175.860وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

46,512,575.23537,244,043.8799,268,531.35641,614,404.44650,882,935.802وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

362,795.620308,357.89554,437.725353,114.628407,552.353المجلــــس الوطنى للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330

69,410,842.89462,064,998.2087,345,844.6864,890,053.49112,235,898.177وزارة  الكھـــــــــــــــــــــربـــــاء والمـــــــــــــــــــاء342

4,289,053.5024,289,053.5020.0006,080,618.9906,080,618.990االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدنى510

546,324,411.533276,550,861.917269,773,549.616113,095,998.066382,869,547.682الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

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

ح.خ 2010/2009

الرصيد االجمالىاألمانات المعالهالرصيد فى 2010/3/31المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد الرقــم

فى 2010/3/31فى 2010/3/31( قبل التعلية )المالية 2010/2009فى 2009/4/1

11,240,205.48710,550,205.487690,000.0001,285,876.7201,975,876.720الـــــــــــديـــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــري110

29,015.02929,015.02983,025.12283,025.122ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــة120

48,887,121.460998,527.61047,888,593.8508,811,183.42056,699,777.270مجلـــس الوزراء  ـــ  االمانــــــــة العامـــــــــــــة131

124,401.77232,339.95092,061.82217,678.150109,739.972مجلـــــس الوزراء  ـــ  إدارة الفتــــوى و التشريــــع132

250,996.445250,996.445361,034.600361,034.600  المجلــــــــس األعلــــــــى للتخطيط والتنميـــــــــة140

5,590,966.2993,023,659.9982,567,306.30123,037,422.90325,604,729.204ديوان الخدمـــــــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة150

2,296,930.4321,648,955.836647,974.596450,556.1731,098,530.769وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

6,883,021.1821,703,903.0855,179,118.0972,957,302.2278,136,420.324وزارة المــــاليــــة   ـــ   االدارة العامـــــــــــــــــة171

504,399,180.272291,346,929.976213,052,250.296188,617,204.462401,669,454.758وزارة الماليــــة   ـــ   الحسابـــــات العامــــــــــــة172

10,925.55010,925.55013,097.25013,097.250وزارة المــاليــــــة - اإلدارة العامة للجمـــــــــارك173

14,659,427.28814,651,738.9387,688.35012,872,104.11512,879,792.465وزارة التجارة و الصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــة180

1,434,708.1571,380,459.40254,248.7551,390,915.8691,445,164.624وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

12,035,167.7906,235,022.5285,800,145.2625,277,786.00211,077,931.264وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

48,235,854.31147,832,422.786403,431.52562,642,254.04163,045,685.566وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

751,489.741396,900.908354,588.833153,760.367508,349.200الحرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى220

1,073,074.0761,019,757.45753,316.6193,430,147.9993,483,464.618وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

3,687,712.4062,847,060.235840,652.171879,936.5701,720,588.741وزارة التعليم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى240

20,193,495.67517,775,701.6622,417,794.01314,368,705.93316,786,499.946وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة250

11,255,943.2268,607,266.6062,648,676.62014,483,738.58417,132,415.204وزارة الشئون االجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــل260

224,922.381224,652.381270.000448,983.994449,253.994وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

2,125,012.4822,108,232.48216,780.0002,141,365.2642,158,145.264وزارة األوقاف و الشــــــــئون االسالميـــــــــــة281

264,248.600264,248.60056,466.59056,466.590األمانـــة العامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف282

14,025.8009,220.4004,805.400180,866.155185,671.555وزارة المـــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

31,590.13131,590.131وزارة األشــــــــغـــــــــال العـــــــــــامـــــــــــــة320

446,308.073446,308.073277,734.875277,734.875المجلس الوطنـــــي للثقافـــة والفنــــــون واآلداب330

18,934.99218,934.992225,604.681225,604.681وزارة  النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

19,748.55019,748.55053,493.65053,493.650وزارة  الكــــــــــــھرباء والمـــــــــــــــــــــــــــاء342

11,547.52211,547.52230,355.94830,355.948اإلدارة العامـــــــــــــة للطيـــــــــــــران المـــــــدني510

696,164,384.998413,444,682.488282,719,702.510344,580,191.795627,299,894.305الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 
 تابع جدول رقم ( 11 )
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ح.خ 2010/2009جدول رقم (12) 
الرصيد االجمالىاألمانات المعالهالرصيد فى 2010/3/31المنصرف خالل السنــــــة الرصيـــــــــــــدالنوعالنوع

فى 2010/3/31فى 2010/3/31( قبل التعلية )الماليه 2010/2009فى 2009/4/1الفرعي
المصروفات المختلفه 6

7,806.0007,806.000المصروفات المختلفه 6
12,627,697.06311,919,131.345708,565.718590,784.3691,299,350.087مصـــروفــــــــــــــــــات مخــتلفــــــــــــــه006
48,054,627.60147,651,446.076403,181.52562,642,254.04163,045,435.566وزاره الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع601

127,527.952127,527.952172,848.935300,376.887تعزيـــــــــــــزات عسكريـــــــــــــــــــــة602 

مــــــــــــؤتـــــــمـــــــــــــــــــــــــــــرات  

2,897,879.004988,689.2851,909,189.7192,778,173.4784,687,363.197مـــــؤتـــمــــرات محـــــليـــــــــــــــــــــــة603 

30,810.49029,830.490980.00039,872.30040,852.300مــــؤتــــــــمـــــرات خـــارجــــــــــيــــــــــة604 

0.000الــــــــــــــــــــدورات الرياضيـــــــــــــــه605

1,473,208.1151,160,928.673312,279.4421,600,074.1691,912,353.611المهمــــــــــــات الرسميــــــة في الخـــــــــارج606 

بـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــات 

2,751,949.5102,505,310.605246,638.9051,527,287.1201,773,926.025البعثـــــــات الدراســـــــية للمـوظفيـــــــــــــن608 

4,806,369.6383,057,906.9361,748,462.702980,749.9222,729,212.624البعـــــــــثـــــــات الدراســـــــيــة للطلـــبـــــــــــة609 

44,943.17136,355.6718,587.5007,733.33416,320.834الحـــــــــــمـــــــــــــالت الديــــــنـــــــــيـــــــــــه610 

تــــــــــــــدريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

1,085,160.384498,883.197586,277.187962,916.7001,549,193.887التــــــــــــــــــدريــــــــــــب المحــــــــلــــــــــــــي611

1,347,985.187525,576.559822,408.628174,014.702996,423.330التـــــــــــدريـــــــــــــــب الخــــــــارجـــــــــــــــي612 

12,000.00018,220.0006,220.000-12,000.000إســـــــــــــكـــان الموظــــــــــــــــــــفــــــــيـــــــن 

1,463,839.8471,000,633.112463,206.7351,539,684.8802,002,891.615إيـــــــــجـــــــــار و صيــــــــــــــــــــــــــــــانة613

249,658.002213,302.06736,355.93599,381.786135,737.721ميــــــــــــــــــــــــــــــــاه و إنـــــــــــــــــــــــارة614

699.64236.286663.356663.356مصـــــــــــــروفات متــــــــــــــــنــوعـــــــــــــه 617

2,404,313.8342,344,772.01259,541.822219,444.885278,986.707تنفـــــــــــــــــــــــيذ أحكــــــــــــــــام قضـــــــائية618

1,432,648.1571,378,399.40254,248.7551,383,109.8691,437,358.624الشئــــــــــــــون القـــــــــضـــــــــــائــيـــــــــــة619

59,155.42659,155.4260.00069,622.50069,622.500األمــــــــــــــــــن الـــــقـــومــــــــــــــــــي625 

80,858,473.02373,382,357.1427,476,115.88174,813,978.99082,282,288.871جملـــــــــــة النـــــــــــــــوع (6)  

حسب األنواع و األنواع الفرعية

األمانات ــ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 
الباب الخامس ــ المصروفات المختلفه و المدفوعات التحويليه
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ح.خ 2010/2009تابع جدول رقم ( 12 ) 
الرصيد االجمالىاألمانات المعالهالرصيد فى 2010/3/31المنصرف خالل السنــــــة الرصيـــــــــــــدالنوعالنوع

فى 2010/3/31فى 2010/3/31( قبل التعلية )الماليه 2010/2009فى 2009/4/1الفرعي
      
المدفوعات التحويــلــية الداخلية7

134,320.388134,320.388387,270.000387,270.000مدفوعــــــــــات تحويليــــه داخليــــــــــه007

تــــــــــــــحــــــــــــــــــويالت لألفـــــــــــــــــــــــــــــراد  

25,608.08225,350.000258.08222,076.70722,334.789تـــــــــــعـــــــويــــــــــضــــــــات الحـــــــــــــــــــــــوادث701 

2,155,477.6761,790,864.986364,612.6903,207,916.6093,572,529.299مكـــــــافــــــــآت وجـــــــوائز لغــــير الموظـــــفــــــــين702 

143,235.28455,464.02387,771.26187,771.261مكــــــافـــــآت نهايه الخدمه للموظفين غير الكويتيـــن703 

7,948,575.8605,360,549.2402,588,026.6208,341,374.33210,929,400.952الرعــــــــــــايـــــــــــــــــــــة االجــــــــتماعــــــيــــــــة704 

16,978,095.58816,978,095.58816,960,610.24716,960,610.247فــــــــوائـــــــــد وقـــــــــــــروض عــــقــــــاريــــــــــــة705 

1,354,000.0001,354,000.0001,382,000.0001,382,000.000مــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح زواج706 

481,749.171434,212.09447,537.07739,800.65287,337.729تحويــــــــــــــــــالت أخــــــــــــرى لالفـــــــــــــــــــــــراد708 

دعــــــــــــــــم الــــــــــمــــدارس االهـــــــلـــــيـــــــــــــة  

2,395,662.1692,394,462.1691,200.0006,628,291.3156,629,491.315دعـــــــــــم الــــــمــــــــــــــدارس الخــــــــــــاصـــــــــــة709

119,538.462119,538.462236,365.389236,365.389دعـــــــــــــم الصحـــــــــــــف المـــــــــحـــليــــــــــــــــــة710 

19,166.00015,934.0003,232.000347,554.184350,786.184مساعــــــدات االنــــديــــة واالنشـــطة الرياضـيـــــــــــة711 

685,567.562670,817.56214,750.000756,153.300770,903.300مساعــــــــدات النــــقابات وجمعيات النفع العــــــــــــام712 

اعـــــــــــــــــــانـــــــــــــــات عـــــــــامــــــــــــــــــــــــــة  

12,295,266.60812,295,266.60812,824,424.91512,824,424.915خـــــــــــفــــــــــــــض تكــــالــــيف المـــــــــعيشـــــــــــة713 

44,736,262.85041,628,875.1203,107,387.73051,133,837.65054,241,225.380 مـــــــابعــــــــــــده   

الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 
حسب األنواع و األنواع الفرعيه
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ح.خ 2010/2009تابع جدول رقم ( 12 ) 
الرصيد االجمالىاألمانات المعالهالرصيد فى 2010/3/31المنصرف خالل السنــــــة الرصيـــــــــــــدالنوعالنوع

فى 2010/3/31فى 2010/3/31( قبل التعلية )الماليه 2010/2009فى 2009/4/1الفرعي
44,736,262.85041,628,875.1203,107,387.73051,133,837.65054,241,225.380 مـــــاقــــبلـــــــه

تــحــويــالت لهـــيــئـــات و مؤسـســـــات عـــامــــه
0.0002,394,987.7242,394,987.724مجلــــــس األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه716

13,804,656.17413,804,656.1749,632,837.4569,632,837.456جـــــــــــــــامعـــــــــــــــه الـــــــــــكويـــــــــت717 

100,729,842.982100,729,842.98244,853,073.55744,853,073.557الــمؤسسـة العامـــــــــــــة للتأمينـات االجتـماعية719

1,099,635.4631,099,635.46318,187.31218,187.312وآــــــــالــــــــــة األنبـــــــــــــــــاء الكــويتيــــــــــة721

419,016.073269,039.216149,976.857149,976.857الهيئــــــــــة العامـــــــــــة للمعلومات المدنيــــــة722

149,976.857521,985.465372,008.608-233,308.353383,285.210الهيئـــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــة للبيئـــــــــــــــة724

19,100,764.18419,100,764.18414,407,863.42114,407,863.421بــــــــــلــــــــديـــــــــــــة الكــــــــــويـــــــــــــــــت725 

1,648,282.9451,648,282.945بيــــــــــــــــــــــــت الزآـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة726

1,115,132.1031,115,132.1033,908,486.3653,908,486.365اإلدارة العــــــــــــــــامـــــــة لإلطــــــــــفــــــــــــاء    728

29,345,788.43929,345,788.43935,314,174.13235,314,174.132الهيئـــــــــــة العـــــــــامة للتعليم التطبيـــــــــقي730

18,875.99718,875.997مكـــــــتــــــب تصــــــفيـــة األســـــــــــــــهــــــم731

الــهــــــــيئــه العامة لشئون القصـــــــــــــــــــــر732

24,560,382.51224,560,382.51218,085,377.61018,085,377.610الهيئه العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية733 

65,434,940.1732,491,178.91862,943,761.25525,783,141.34488,726,902.599تعـــــــــويض األنشــــــطة المختــــــــلفـــــــــة738 

8,795,613.6558,795,613.6554,708,358.0364,708,358.036 الهيئــــــة العــامـــــــة للشبــــاب والرياضـــة     742 

69,234.86369,234.86322,914.09822,914.098مرآز البحوث و الدراســـــــات الكويتيـــــة743

25,661.55025,661.55010,090.40010,090.400لجنة شئــــون األســــــــرى والمفقوديـــــــن744

191,297.220191,297.220185,243.870185,243.870المحــــــــــــــــــــــــافظـــــــــــــــــــــــــــــات745

39,496,689.94239,496,689.9422,525,726.7292,525,726.729المؤســســة العـــــــــــــامة للرعــــــاية السكنية749

249,600.000249,600.00053,254.513302,854.513بدل بحث عن العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل750

375,788.5954,943.903370,844.69214,112,029.04614,482,873.738الــعـــــــالوة اإلجتمـــــــــــــــــــــــــاعــيــة751

177,480.040177,480.0401,246,909.8711,424,389.911عــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوة األوالد752

941,251.038262,750.213678,500.825159,252.381837,753.206تنميـــــــــــــــــــــــة القوى العاملــــــــــــــــة753

5,522,829.2825,522,829.282عــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوة غالء معيشة754

350,921,222.206283,393,647.66467,527,574.542236,248,843.207298,253,588.467جمــــــله النــــوع ( 7 ) 

حسب األنواع و األنواع الفرعيه

األمانات ــ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 
الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 
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ح.خ 2010/2009تابع جدول رقم ( 12 ) 
الرصيد االجمالىاألمانات المعالهالرصيد فى 2010/3/31المنصرف خالل السنــــــة الرصيـــــــــــــدالنوعالنوع

فى 2010/3/31فى 2010/3/31( قبل التعلية )الماليه 2010/2009فى 2009/4/1الفرعي

8
المدفوعات التحويلية الخـــــــــــارجية

0.0000.000المدفوعات التحويلية الخـــــــــــــــــــارجية008

0.000الخـــــــــــدمات الــصــحيـــــة  بالخارج

25,769,196.15420,088,501.0095,680,695.14513,391,449.23719,072,144.382للمــواطــــنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــن801     

1,042,912.069871,498.597171,413.4721,515,147.0721,686,560.544للطــــــــلبـــــــــــة والمـــــبــــعوثيـــــــن802 

اشـــــــــــــــــــــتــــــــــــــراآـــــــــــــات  

7,239,118.4133,253,652.1283,985,466.2851,503,649.2625,489,115.547هيـــــــــــــئات ومنـــــــظمات دوليـــــة 803 

229,187,434.33831,309,247.153197,878,187.18515,431,347.780213,309,534.965االعــــــــــــــانات الخـــــارجــــــيـــــــة 805 

400.000400.000مصروفات طارئة809

5,159.4804,909.480250.0007,551.9367,801.936رسوم اشتــراك فى مهمــات رسميــــة810

681,584.504681,584.5040.0001,055,785.0161,055,785.016تخفيض تعرفه وقود الطــــــــــــــائرات811

459,284.811459,284.8110.000612,439.295612,439.295الدعم المالي لوقود الطـــــــــــــــائرات812

264,384,689.76956,668,677.682207,716,012.08733,517,769.598241,233,781.685جمــــــله النــــوع (  8 )    

  

جمله األمانات -مبالغ مخصوم بها على أنواع  

696,164,384.998413,444,682.488282,719,702.510344,580,591.795621,769,659.023بـــــنـــود 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 2010/2009 تابع - جدول رقم ( 12 )
الرصيد االجمالىاألمانات المعالهالرصيد فى 2010/3/31المنصرف خالل السنــــــة الرصيـــــــــــــدالنوع 

فى 2010/3/31فى 2010/3/31( قبل التعلية )الماليه 2010/2009فى 2009/4/1الفرعي

المصروفات المختلفة : 6
0.0000.000المصروفـــــــات المختلفــة الطارئــــــــــــــــــة006

127,527.952127,527.952172,848.935300,376.887الصرف من قوانين التسليح والتعزيزات العسكرية602 
0.0000.000المهمات الرســـــــــــــــــــــــــــــــميــة في الخـــارج 606

127,527.9520.000127,527.952172,848.935300,376.887جملة نوع (6)

المدفوعات التحويلية الداخلية :  7

0.0000.000تحويــــــــــــــــــــــــالت األفـــــراد
25,608.08225,350.000258.08222,076.70722,334.789تعويضــــــــــــــــــــــــات الحوادث701
16,978,095.58816,978,095.5880.00016,960,610.24716,960,610.247فوائد وقـــروض عـــــــــــــــقارية705
1,354,000.0001,354,000.0000.0001,382,000.0001,382,000.000مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــح زواج706
0.0000.000إعفــــاء القروض العقاريـــــــــــــــة 707
481,749.171434,212.09447,537.07723,615.97271,153.049تــــــــــــــــــــحويالت اخرى لألفراد708
0.0002,394,987.7242,394,987.724مجلــــــــــــــــــس األمــــــــــــــــــــــــة716
13,804,656.17413,804,656.1740.0009,632,837.4569,632,837.456جــــــــامعــــــــــــة الـــــــكويــت717
100,729,842.982100,729,842.9820.00044,853,073.55744,853,073.557المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية719
1,099,635.4631,099,635.4630.00018,187.31218,187.312وآالـــــــــــة األنبـــــــــاء الكويتيــــــة721
269,039.216269,039.2160.0000.000الهيئة العامـــــــــة للمعلومات المدنية722
383,285.210383,285.2100.000521,985.465521,985.465الهيئة العــــــــــامة للبيئـــــــــــــــة724
19,100,764.18419,100,764.1840.00014,407,863.42114,407,863.421بـــــــــــلـديـــــــــــــــة الكــــــــــويت725
0.000596,455.128596,455.128بـــــــــــيــــــــــت الزآــــــــــــــــــــاة726
1,115,132.1031,115,132.1030.0003,908,486.3653,908,486.365اإلدارة العــــــــــــــــامـــــــة لإلطـــفــــاء728
29,345,788.43929,345,788.4390.00035,314,174.13235,314,174.132الهيئة العامـــــة للتعليم التطبيقـــــــــــي 730
0.0000.000 الهيئــــــة العامة لشــــئـــــــــــــون القصر732
24,560,382.51224,560,382.5120.00018,085,377.61018,085,377.610     الهيئه العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية733
16,398,910.9461,400,170.94614,998,740.00015,988,967.57530,987,707.575تعويض األنشــــــــــــــــــــــطة المختلفة738
8,795,613.6558,795,613.6550.0004,708,358.0364,708,358.036 الهيئــــــة العامة للشبــــاب والرياضـــة742
39,496,689.94239,496,689.9420.0002,525,726.7292,525,726.729المؤسسة العــــــــامة للرعاية السكنية749

273,939,193.667258,892,658.50815,046,535.159171,344,783.436186,391,318.595جملة نوع (7)
المدفوعات التحويلية الخارجية :8

229,187,434.33831,309,247.153197,878,187.18515,431,347.780213,309,534.965اإلعانات الخارجـــــــــــــــــــــــية805
4,155.0004,155.0000.0000.000رسوم اشتراك فى مهمات رسمية810
681,584.504681,584.5040.0001,055,785.0161,055,785.016تخفيض تعرفه وقود الطائرات811
459,284.811459,284.8110.000612,439.295612,439.295الدعم المالي لوقود طائرات المؤسسه812

230,332,458.65332,454,271.468197,878,187.18517,099,572.091214,977,759.276جملة نوع (8)
504,399,180.272291,346,929.976213,052,250.296188,617,204.462401,669,454.758جملة 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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( 13 ) ح.خ 2010/2009جدول رقم

مبالغ محصله لحسابمبالـــــــغ تحـــت مبالغ مخصوم بھا عليمقبوضات تحت تسويتھاخصميات من المرتباتمرتجــــــــــــع
في 2009/3/31في 2010/3/31جھـــــــات اخــــــــرى التســـــويــــــــهانواع بنود م.الميزانيهاليرادات الميزانيـــــــــهلحساب جھــــات اخرىمرتبـــــــــــات

611.7486,126,409.763438,227.4706,565,248.98112,674,028.487الديـــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــري110

27,701.20142.106828.860303,428.362113,794.104445,794.633640,821.378ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة120

39,099.11258,051,810.15273,901.28058,164,810.54451,591,012.377مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامـــــــــــــــة131

125,610.108212,887.558108.039338,605.705938,550.994مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــوى والتشـــــــريع132

1,394,600.940421.63624,581.059952,264.64336,795.8452,408,664.1232,434,619.515المـــــــجلس االعــلى للتــــخطيط والــــــــــتنميه140

2,127,573.9092.00026,705,809.2403,099,632.9462,786.75031,935,804.84511,920,660.227ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

315,470.270926,397.0353,560,385.24157,120,527.382591,386.18162,514,166.10969,590,724.489وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

235,017.275280,892.6512,700.7392,840,465.370265,078,039.73611,203,302.115279,640,417.886399,631,273.072وزارة الماليــة - االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

401,669,454.758163,438,022.719565,107,477.477889,434,597.410وزارة الماليـــــة - الحسابات العامـــــــــــــــــــة172

3,720,748.5531,147,980.7275,488.4706,015,453.202607,557.682598,821.18612,096,049.8209,111,576.701وزارة الماليـــــة - االدارة العـامـة للجمـــــارك173

1,187,511.526106,213.9106,460.00014,290,490.162548,184.21316,138,859.81117,753,534.209وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

3,193,602.2237,248.57113,360,748.3071,834,247.766326,294.61018,722,141.47717,409,433.067وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

3,159,071.3107,714,528.40977,239.76822,670.25435,168,360.9341,958,734.20648,100,604.88160,631,275.979وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

5,618,242.97763,200,589.23716,715,892.82985,534,725.04370,374,852.157وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

646,751.7835,042.560448.5004,444,298.1821,732,066.2786,828,607.3034,829,342.345الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــي220

2,489,758.20422,992,162.28610,927,143.452195,666.34336,771,490.1934,479,147.31777,855,367.79589,283,513.024وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

944,462.4271,032,509.330235,161.98471,692.3862,340,840.8742,806,503.4617,431,170.4629,070,777.059وزارة التعليــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي240

978,126.95028,547,516.226186,944.7331,313,246.073132,331,467.40010,708,899.5249,018.250174,075,219.156146,383,590.640وزارة الصحـــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

190,550.0002,555,802.410851,038.8744,415.09221,365,626.9681,268,320.16126,235,753.50520,466,165.931وزارة الشئــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

447,311.3762,808,734.19288,366.203372,104.91812,212,657.814861,583.97816,790,758.48116,957,155.258وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

963,904.22677,695.798183,147.6987,644,912.2182,250,444.24111,120,104.1818,037,154.665وزارة األوقــــاف والشــــــئـون االســــــــالميـة281

49,390.891398,686.6927,771.413455,848.996534,841.263األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــاف282

3,867,644.1813,009,163.6601,764,186.65345,165.8127,193,209.7846,234,758.78422,114,128.87421,245,051.476وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

2,418,578.19635,730.31310,369,899.82152,013,296.36658,781,092.478123,618,597.174107,462,498.297وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

6,237.500151,866.369207.27218,866.3901,298,101.558582,271.7712,057,550.8602,160,125.756المجلـس الوطنى للثقــــــافة والفنـــون واآلداب330

35,680.407467,335.517360.000473,070.915343,956.539-41,055.805وزارة النـــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

41,716,361.5388,436,234.116115,087.5615,352,875.59439,207,625.55089,647,389.731518,007.242184,993,581.332431,447,438.000وزارة  الكــــــــــھـــربـــــــاء والـــــــــــــــماء342

143,121.1742,182,785.6844,962.16824,736.5246,587,741.9461,161,205.83210,104,553.3288,971,335.449االدارة العامـــــــة للطيــــــــران المـــــــــــدني510

57,898,410.48899,009,880.97515,381,641.39940,223,472.2031,202,039,026.296436,193,945.8741,121,306.4621,851,867,683.6972,481,329,905.764الجمــــــــــــــــــــــــــــــلة

الرقم

أرصدة حسابات االمانات للوزارات واالدارات الحكوميه

جمـــــــــــــــــــله االرصــــــــده
تأمينـــــــات
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دفعــــــات عن اعتمادات دفعات نقديةمبــــالغ تحــــــــــــــت مبــــالغ تحــــــــــــــت  دفعات واعتمادات العھــــــــد النقديـهمصروفات تحت تسويتھا على
في 2009/3/31في 2010/3/31مســـــتنــديـــــــــــــــــهداخليــــــــةالتســــــويـــــــــــــــــةالتحصيـــــــــــــــــــل نقديه في الخــــارجالشـــخصــــيـــــهانواع بنود مصروفات الميزانيه

1,781,486.93610,383.0381,791,869.97461,797,304.723الديـــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــري110

115,028.105319,600.708434,628.813310,857.664ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة120

56,789,084.4393,609.3944,368,000.93961,160,694.77260,233,826.785مجـــــلـــس الوزراء - األمانــــــــة العامـــــــــــــــة131

1,816.2572802.05553.6944,672.00644,757.567مجــــلس الوزراء  ــ ادارة الفتــوى والتشـــــــريع132

38,186.22422,136.957286,982.610347,305.791333,364.411المجلــــس االعـــــــلى للتــــخطيـــــط والـتنميــــــه140

468,415.6892,903,899.6182,074,471.2741,552,465.6656,999,252.2463,785,120.368ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

5,117,522.535193.54534,507,882.2943,298,996.94441,087,525.685800.00084,012,921.00371,943,041.735وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

4,618,054.8262,910.45081,742.5405,852,928.37110,555,636.1879,680,699.276وزارة الماليـــــــة - االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

21,934,160.7882,890.850196,965,661.9215,902,046.058224,804,759.61797,831,986.670وزارة الماليـــــــــة - الحسابات العامـــــــــــــــــــة172

554,703.588275,538.718262,579.0921,092,821.398935,373.093وزارة الماليـــــــــــــة - االدارة العـامـة للجمـــــارك173

180.0002,090,973.90895,699.489-2,122.56246,181.249562,440.288-1,483,713.197941.736وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

64,436.943305,687.24517,071.250387,195.438323,045.809وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

3,997,807.7451,933,785.7222,207,363.0396,156,295.00014,295,251.50614,777,239.756وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

12,882,726.056193,027.61343,162,354.3489,541,200.14125,685,077.98126,609,380.809118,073,766.94893,486,276.697وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

34,328,738.6365,381.16512,900.342120,323,417.429154,670,437.57231,245,184.737الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــي220

29,040.2289,282,183.5817,265,799.633-5,009,672.22438,142.04312,032.0454,119,357.441132,020.056وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

192,589.2642,436.86019,388,566.3234,094,448.4473,970,823.62560,520.54727,709,385.06618,254,401.823وزارة التعليــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي240

13,895,519.69314,684.316151,692,202.17211,503,025.2267,679,355.442184,784,786.849126,902,942.715وزارة الصحــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

248,948.29819,332.639520,224.75910,607,828.46611,396,334.162903,659.357وزارة الشئــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

1,329,057.3972,200.000417,958.944291,416.587142,413.5532,183,046.4817,240,902.626وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

2,822,273.95257,111.0484,612.5502,883,997.5504,918,516.192وزارة األوقـــــــــاف والشــــــئـون االســــــــالميـة281

7,429.0001,300.0008,729.0003,563.400األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــاف282

1,699,762.7892,043.081259,579.1642,595,450.5002,257,459.2376,814,294.7714,609,952.832وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

62,641,029.9197,078,883.126238,267.11369,958,180.15837,142,125.070وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

21,093.6625,277.0741,600.00027,970.73618,455.309المجلـس الوطنى للثقــــــــــــافة والفنـــون واآلداب330

82,563.58614,436.4344,511.563101,511.583100,498.432وزارة النـــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

288,346,792.96910,944.77089,134.93283,726.684288,530,599.355217,193,429.055وزارة  الكــــــــــھـــربـــــــاء والـــــــــــــــماء342

8,350,515.907148,048.9514,529.0868,503,093.9448,025,789.750االدارة العامـــــــة للطيــــــــران المـــــــــــدني510

528,823,130.624289,747.903252,082,773.182243,068,122.260113,263,873.65232,100.319155,346,552.4751,292,906,300.415879,403,814.974الجمــــــــــــــــــــــــــــــلة

أرصده حسابات العھد للوزارات واالدارات الحكوميه

جمــــــــــلـــــــه االرصــــــده
الرقم
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الرصيد الدفترى بنــوك أجنبية بنـــوك أخرى محليــة بنـــك الكويت المركزى الصنـــــدوق الرقم

فى 2009/3/31 الرصيد الدفترى الجرد الفعلى وشھادات البنوك الرصيد الدفترى شھادة البنك الرصيد الدفترى شھادة البنك الرصيد الدفترى شھادة البنك الرصيد الدفترى الجرد الفعلى

10,208,259.021 -273,516.375 20,000.000 -293,516.375 0.000 20,000.000 20,000.000 الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيرى 110

2,851.170 2,812.015 2,812.015 0.000 0.000 2,812.015 2,812.015 ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة 120

54,394.142 -170,971.408 8,094.612 -179,066.020 0.000 8,094.612 8,094.612 مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــة 131

62.493 417.693 417.693 0.000 0.000 417.693 417.693 مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتـــــــــــوى والتشـــــــريع 132

50.000 -15,230.000 50.000 -15,280.000 0.000 50.000 50.000 المجلـــس األعــــــــلى للتخطيـــــــــط و التنميـــــــــــة 140

-645,500.046 -16,262,383.315 159,586.739 -16,262,383.315 159,586.739 ديــــــــــــــــــــــــــوان الخدمـــــــــــــة المدنيــــــــــة 150

18,321,644.494 890,739.662 -2,244,935.916 890,739.662 -2,244,935.916 وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 160

309.606 -1,545,478.932 3,032,923.416 3,029,767.120 3,029,767.120 -4,578,602.348 0.000 3,356.296 3,156.296 وزارة الماليــــــــــــة - االدارة العامــــــــــــــــــــــــــة 171

383,923,206.526 14,710,009.568 16,696,802.965 14,710,009.568 16,696,802.965 وزارة الماليـــــــــــــة - الحسابات العامـــــــــــــــــــــة 172

4,758,218.872 7,721,065.384 6,959,636.125 7,721,065.384 6,959,636.125 وزارة الماليـــــــــــــــة - االدارة العـامـة للجمــــــــــارك 173

45,655.659 -593,667.511 2,580.521 -596,248.032 0.000 2,580.521 2,580.521 وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة 180

87,091.440 215,285.178 184,005.803 148,853.131 163,030.756 -710.000 0.000 67,142.047 20,975.047 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 190

-201,614.167 -9,191,951.636 45,161.896 29,993.889 45,161.896 -9,221,945.525 0.000 وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 200

25,929,472.462 -2,278,218.242 6,158,865.298 -2,337,759.391 6,218,406.447 59,541.149 -59,541.149 وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 210

-8,586,019.353 0.000 0.000 0.000 0.000 الحـــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــى 220

-1,732,800.724 185,765.995 204,592.432 204,592.432 204,592.432 -18,826.437 0.000 وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 230

7,485,158.869 3,346.930 1,276.975 0.000 0.000 3,346.930 1,276.975 وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــى 240

-4,629,219.086 -14,766,997.241 1,753,528.524 2,549,027.298 1,738,253.774 -17,331,299.289 0.000 15,274.750 15,274.750 وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــة 250

-1,196,311.624 -903,318.764 11,775.507 -901,479.232 0.000 -1,839.532 11,775.507 وزارة الشئــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل 260

-2,531,996.917 -2,233,052.748 59,130.445 22,686.003 22,686.003 20,509.500 20,509.500 -2,291,483.193 0.000 15,234.942 15,934.942 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 270

-1,607,997.207 -1,132,061.362 91,982.295 81,295.237 -1,143,392.538 0.000 11,331.176 10,687.058 وزارة األوقــــاف والشـــــــــــــــئـون االســــــــالميـة 281

-241,090.982 -550.000 0.000 -550.000 0.000 األمانــــــــــــــة العامـــــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــاف 282

374,597.833 62,405.607 187,539.947 243,418.579 84,856.683 -181,012.972 102,683.264 وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

-6,357,100.596 481.631 481.631 0.000 0.000 481.631 481.631 وزارة األشــــــــــــــــــــغال العـامــــــــــــــــــــــــــة 320

1,169,809.961 -51,375.300 6,006.285 -57,543.525 0.000 6,168.225 6,006.285 المجلــــس الوطنى للثقــــــــافة والفنـــــــــون واآلداب 330

-39,273.770 357.782 2,916.996 -2,589.214 0.000 2,946.996 2,916.996 وزارة الـــنــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 341

6,617,291.502 94,744,607.045 1,683.380 94,742,923.665 0.000 1,683.380 1,683.380 وزارة  الكھـــــــــــــــــــــربـــــاء والمـــــــــــــــــــاء 342

1,792,422.405 2,539.876 2,549.876 -10.000 0.000 2,549.876 2,549.876 االدارة العامــــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدنى 510

433,001,571.983 69,121,061.532 33,349,465.460 22,686.003 22,686.003 6,226,161.949 5,367,467.398 62,651,040.873 27,892,179.624 221,172.707 67,132.435 الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

مقارنة رصيد الصندوق والبنوك من واقع الجرد الفعلى بالرصيد الدفترى فى 2010/3/31

جملة االرصدة فى 2010/3/31
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ح.خ 2010/2009جدول رقم (16)

2010/20092009/20082010/20092009/20082010/20092009/20082010/20092009/2008

29,566.3064,232.1224,266,932.3843,155,977.741الديـــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــري110

2,768.8075,309.343195,743.86370.00070.0001,456,219.3071,916,119.196ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة120

186,393.151193,104.0002,370.5002,370.5002,057.5001,382.0002,320,792.3942,202,233.553مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامـــــــــــــــة131

31,999.392135,681.26378,087.98576,227.98570.000190.00090,911.20092,775.200مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــوى والتشـــــــريع132

12,287.60912,281.319558,011.396479,139.589121,811.27534,876.275المجلــس األعلـــــــى للتخطيــــط و التنميـــــــــة140

6,894,407.1545,851,644.542998,842.1601,263,257.653ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

80,028.87778,007.5078,340.4778,340.477919,705.000846,700.0001,131,251.200275,757.385وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

92,256,715.44582,127,922.2583,643,542.6353,643,542.63563,643,493.45849,946,181.406وزارة الماليــة - االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

16,677,437.52516,759,882.4232,762,876.3092,762,876.3092,072,226.4701,650,000.000وزارة الماليـــــة - الحسابات العامـــــــــــــــــــة172

1,453,996.8041,518,914.3671,089,140.619851,480.89835,651,117.14536,931,369.820وزارة الماليـــــة - االدارة العـامـة للجمـــــارك173

3,992,022.0863,983,751.5952,559,045.1252,585,698.850وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

13,046,872.047203,423.2415,319,836.3772,728,417.0921,599,535.8001,512,573.600وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

1,558,685.9621,940,676.4021,371,046.7181,454,741.85693,683.000103,685.50018,847,586.74720,939,633.709وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

1,028,036.921914,530.6351,884,310.0442,148,201.0372,803.0003,803.00013,852,105.78519,927,145.211وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

117,881.224163,239.103220,127.070220,127.07055,757,456.05710,639,946.916الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــى220

5,631,767.9364,230,012.0665,364,553.7344,611,861.19260,707,236.74052,644,108.500وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

6,815,013.3676,844,409.659895,389.757935,439.7572,097.5002,097.50093,242.51086,350.110وزارة التعليــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــى240

25,491,629.10928,012,145.47115,639,983.11015,718,907.364413,032.000316,529.75013,596,308.77120,309,836.875وزارة الصحـــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

3,397,717.4962,837,686.8776,969,837.1585,635,801.3194,558,819.6092,218,173.744وزارة الشئــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

10,688,673.65512,674,252.5733,682,228.7963,563,986.87413,044.00016,992,398.67416,230,406.445وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

81,411.36898,318.0062,509.44810,322.34113,484,443.9609,935,829.005وزارة األوقــــاف والشــــــئـون االســــــــالميـة281

205.469367.000291,684.347291,684.347274,281.204274,281.204األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــاف282

115,549,295.416108,533,823.4843,881,300.6574,006,216.336130.0002,570.00020,222,898.88418,440,035.520وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

7,412,638.6375,806,531.07917,956,198.29117,932,605.277382,105,178.085267,754,517.861وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

53,515.2762,544.0001,148,439.0181,058,024.118المجلـس الوطنى للثقــــــافة والفنـــون واآلداب330

206,456,296.193298,974,293.2913,835.2333,835.23374.50037.50040,946.57431,011.230وزارة النـفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

280,182,968.751260,243,637.12914,256,783.58613,948,479.898956,260,074.681914,494,117.923وزارة الكـــھـــــربـــــــــــــاء والـــمـــــــــــــــاء342

2,520,896.6102,063,663.8498,253.2938,253.29326,304,912.10325,323,648.076االدارة العامـــــــة للطيــــــــران المـــــــــــدنى510

801,651,128.593844,214,284.60486,085,991.40381,042,858.6791,433,722.5001,290,109.2501,700,158,507.3201,481,873,887.126االجمـــــــــــــــــــــــــــــــالي

الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات النظــــــــــــــــاميــــــة

بنك شيكات وخطابات ضمانديون مستحقة علي الحكومة عھدة الطوابع المالية 
الرقــم

ديون مستحقة للحكومة
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ح.خ 2010/2009تابـع  ــ جدول رقم (16)
إعتمادات مستندية تحت التنفيذ

2010/20092009/20082010/20092009/20082010/20092009/20082010/20092009/2008

الديـــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــري110

250.000250.000ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة120

2,057.5001,382.000مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامـــــــــــــــة131

70.000190.000مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــوى والتشـــــــريع132

المجلس األعلـــــــى للتخطيــــــــط و التنميــــــة140

ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

1,610,360.0001,435,586.000وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

107,976.063109,017.282وزارة الماليــة - االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

305,270,210.000135,069,620.0001,995,502.9273,325,620.404وزارة الماليـــــة - الحسابات العامـــــــــــــــــــة172

180.000180.000وزارة الماليـــــة - االدارة العـامـة للجمـــــارك173

وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

3,399.1266,043.9388,730.0001,636.000وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

93,683.000103,685.500وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

2,803.0003,803.00029,703.63817,010.638وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــى220

2,655.7552,655.755وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

2,097.5002,097.500وزارة التعليــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــى240

585,073.000455,018.0009,347,849.7009,332,670.000وزارة الصحـــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

وزارة الشئــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

13,044.000719,034.069757,807.496وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

وزارة األوقــــاف والشــــــئـون االســــــــالميـة281

األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــاف282

4,934,032.6265,145,592.376130.0002,570.00010,009,573.3449,637,389.685وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

29,158.93515,579.935وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

المجلـس الوطنى للثقــــــافة والفنـــون واآلداب330

145.00037.500وزارة النــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

19,635,823.74820,772,575.644وزارة الكـــھربـــــــــــــــــاء والــمـــــــــــــــــــــــاء342

االدارة العامــــــــة للطيــــــــران المـــــــــــدنــي510

7,500.000البنوك المحلية التجارية * وبنك الكويت المركزي

200,000.000شركة االتـــصـــــــــــــــــاالت المتــــقــدمـــــــــــــــة314

500,000.000500,000.000شركــــة االستثــــــــــــــــمـــــارات الوطـــــــنيــــة315

737,000.000شركـــة الشبكــــــة اآلليـــــــــة للتوزيــــــــــــــــــع240

500,000.000شركـــــة سويفتـــل انترناشيونال للتجارة العامـــــة316

4,937,431.7525,151,636.314308,574,379.000138,524,283.5001,995,502.9273,325,620.40439,890,685.25240,646,522.435االجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

*  بنك الكويت الوطنى ، البنك التجارى الكويتى، البنك األھلي 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 .

مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداة عھدة الطوابع المالية العامة **عھدة الطوابع البريدية
الرقــم

الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات النظــــــــــــــــاميــــــة

( 62 )
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2010/20092009/20082010/20092009/20082010/20092009/2008

الديـــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــري110

298.280425.04024,658,611.00024,658,611.000ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة120

مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامـــــــــــــــة131

مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــوى والتشـــــــريع132

107,250,000.000107,250,000.000525,000.000262,500.000المجلــــــس األعلـــى للتــــخــطيط و الــــتنمية140

8,050,253.0998,050,253.099ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

318,111,365.000297,524,883.000وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

2,382,512,860.780780,384,134.818وزارة الماليــة - االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

وزارة الماليـــــة - الحسابات العامـــــــــــــــــــة172

وزارة الماليـــــة - االدارة العـامـة للجمـــــارك173

وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

220,936,928.000133,645,328.0003,196,726.0001,761,441.000وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

52,192,006.00049,668,953.0007,357,453.2004,747,852.900الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــى220

1,035.0001,035.000وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

821.316821.316وزارة التعليــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــى240

218,518,809.000218,518,809.000وزارة الصحـــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

وزارة الشئــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

70,072,569.000وزارة األوقــــاف والشــــــئـون االســــــــالميـة281

األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــــاف282

وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

4,014.34629,634.3701,797,173,324.0001,797,173,324.000وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

المجلـس الوطنى للثقـــــــافة والفنــــــون واآلداب330

وزارة الــنــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

296,993.340248,233.340وزارة الكـــــــھربــــــــــــــــــاء والـــــمــــــــــــاء342

741,525,523.255741,525,523.255االدارة العامـــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــدنى510

5,941,003,070.4504,158,400,640.48811,079,179.2006,771,793.900 302,340.966279,327.750االجمـــــــــــــــــــــــــــــــالي

الرقــم
أمالك الدولة العقارية 

الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات النظــــــــــــــــاميــــــة

اھالك أمالك الدولة العقارية  عھد األوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية
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ح . خ 2010/2009  جدول رقم  ( 17 ) 

الرصيد الجملةالمواد ذاتأصولوسائلعھد
في 2009/3/31في 2010/3/31الطبيعة الخاصةحيوانية ومائيةالنقل واإلنتقالالمواد

9,725.820 10,323.72010,323.720الديـــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــري110

2,105,622.764 199,403.2531,907,775.34623,700.6352,130,879.234ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة120

2,557,343.523 381,603.9391,997,426.4495,200.0002,384,230.388مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامـــــــــــــــة131

766,947.000 27,233.492469,257.95042,790.100539,281.542مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــوى والتشـــــــريع132

1,730,836.813 23,814.0101,666,362.735200.000169.50048,218.4551,738,764.700المجـــلس األعـــلى للتــخـــطـيـط و الـــتنــمـيــــة140

844,484.852 51,333.0611,293,460.05022,000.00027,220.3311,394,013.442ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

61,630,815.899 455,133.656102,440,545.5004,716,073.000153,432.490107,765,184.646وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

3,848,436.218 3,368,287.8562,024,195.2123,570.8055,396,053.873وزارة الماليــة - االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

 0.000وزارة الماليـــــة - الحسابات العامـــــــــــــــــــة172

 1,744,904.202 180,765.7721,343,662.8411,524,428.613وزارة الماليـــــة - االدارة العـامـة للجمـــــارك173

95,680.871 48,410.0004,678,524.0009,428.6504,736,362.650وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

6,526,352.248 275,239.1555,544,323.8453,450.00044,842.831170,573.7056,038,429.536وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

182,676,106.000 45,305,861.00046,209,700.00054,732,322.000332,309.00018,273,840.000150,930.00020,542,342.000185,547,304.000وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

2,188,866.267 52,184.394863,642.6661,551,100.0002,466,927.060وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

12,215,565.480 4,537,661.0001,402,053.0006,336,472.00028,149.000969,601.00013,273,936.000الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــى220

96,944,915.484 16,667,365.02095,506,319.560126,773.77410,921,682.000123,222,140.354وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

341,016.785 380,772.074220,066.68426,385.000627,223.758وزارة التعليــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــى240

155,064,794.766 81,643,818.67486,417,767.000696,893.0007,949,923.000176,708,401.674وزارة الصحـــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

4,004,044.594 138,281.0933,822,138.73319,830.0001,272.5003,981,522.326وزارة الشئــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

87,048,669.209 8,317,779.9342,050,096.000120,980.40051,337,780.00026,753,626.59188,580,262.925وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

8,166,634.939 562,936.7988,470,472.8191.0009,033,410.617وزارة األوقــــاف والشــــــئـون االســــــــالميـة281

764,634.007 35,496.073635,662.000671,158.073األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــاف282

75,265,336.908 5,202,242.85666,481,291.31158,578.2848,970.56071,751,083.011وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

10,318,846.641 1,418,745.3156,361,158.9561,794,380.00053,230.0609,627,514.331وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

1,499,539.200 1,025,204.207464,984.8901,490,189.097المجلـس الوطنى للثقــــــافة والفنـــون واآلداب330

473,393.160 55,366.985391,633.93274,493.000521,493.917وزارة الــنــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

 236,995,313.000236,995,313.000وزارة الكــــــھـــربــــــــــــــــاء والــــمــــــــــــاء342

7,700,881.954 2,198,362.908581,897.3255,904.0004,126,969.0016,913,133.234االدارة العامـــــــــــــة للطيــــــــران المـــــــــــدنى510

409,558,939.245443,244,418.80470,089,768.684332,309.000126,773.774169.50018,318,682.83163,054,169.79160,343,734.0921,065,068,965.721726,534,395.604الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

جـــــــــــرد المــــــوجـــــــــــــــــــــــودات

المخازن أصول أخرىالرقم المكتبات الخزائن المتاحف

( 64 )
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  :تمھيد 
  

  

ة ربط ب 2009لسنة  ) 4(  القانون رقمالمرسوم بصدر        ميزانية الوزارات واإلدارات الحكومي
  :بالتفصيل اآلتي  2009/2010للسنة المالية 

  
  
درت - رادات ق غ بميزا اإلي ة بمبل وزارات واإلدارات الحكومي ة ال  8,074,455,600.000 ني

ار غ  ،دين ار من  807,445,560.000  يخصص مبل راداتدين ذكر اإلي الفة ال ى يضاف  س  إل
ال  اطي األجي ةاحتي ادل القادم ا يع وزارات % 10، أي م ة ال رادات ميزاني ديرات إي ن تق م

انون ( واإلدارات الحكومية الحتياطي األجيال القادمة  ى من الق ادة األول ة الم حسبما نصت علي
  ).  1976لسنة  106رقم 

  
ا  - درتكم روفات  ق ة المص وزاراتبميزاني ة ب واإلدارات ال غ الحكومي   مبل

راداتتقدر زيادة المصروفات والمخصصات عن  وعليه ،دينار 12,116,000,000.000  اإلي
  .دينار  4,848,989,960.000بمبلغ

  
  
تح  - م ف ادت ةإضافي  اعتم و بميزاني ة  واإلدارات زارات ال ة الحكومي نة المالي  2009/2010للس

غ  ار 12,992,000.000 بمبل ت، دين ه بلغ ديل  وعلي د التع دة بع روفات المعتم غ  المص مبل
د دينار 12,128,992,000.000 ، وبذلك تصبح جملة تقديرات المصروفات والمخصصات بع

ديل  ار 12,936,437,560.000التع ب دين ا ترت روفات ، مم ديرات المص ادة تق ه زي علي
غ  رادات بمبل ديرات اإلي ن تق ات ع ن  4,861,981,960.000والمخصص ى م ار تغط دين

 .االحتياطي العام للدولة
  
  
  
  



 )2 ( 
  

  
  
  
  
  
 

 
ة دعيباإلضافة إلى ما  - م  إليه تنفيذ الميزاني ين إجراء ت ل ب اداتالنق غ  اعتم ة بمبل ود الميزاني بن

الي ار 984,706,106.000 إجم ل ، وتعدين ل  ديالت بالنق ام لك ي الع اد التكميل ن االعتم م
  .دينار 207,413,895.000 بمبلغ إجمالي األبواب 

  
  
امي  - اب الخت ح الحس تأوأوض د بلغ ة ق رادات الفعلي ار  17,687,937,563.656 ن اإلي دين

ادة دارھا  بزي ة  9,613,481,963.656مق ديرات الميزاني ن تق ار ع بةودين ت بنس ادة بلغ  زي
119.1 % .  

  
  
روفات وأن - ة المص ت الفعلي ار 11,250,709,963.132 بلغ ارقب دين داره  ف مق

  . % 7.2 زيادة بلغت بنسبةبعد التعديل والميزانية  اعتمادعن  دينار 878,282,036.868
  
  

ة  2009/2010وبمقارنة النتائج الفعلية للسنة المالية     2008/2009بالنتائج الفعلية للسنة المالي
يلة اإل ح أن حص ة يتض رادات الفعلي تي غ  نقص ار،  3,317,862,676.692بمبل ذلكدين  وك

  .دينار  7,011,488,501.853بمبلغ  نقصتفقد المصروفات الفعلية 

  
قد أسفر عـن   2009/2010علما بأن الحساب الختامي لإلدارة المالية للدولة للسنة المالية 

دينار بالمقارنة  6,437,227,600.524زيادة اإليرادات الفعلية على المصروفات الفعلية بمبلغ 
 ةــنة الماليــعن الس زيادةبي ، أدينار 2,743,601,775.363 والبالغ 2008/2009بالسنة المالية 

  .دينار   3,693,625,825.161  امقدارھ 2008/2009
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  :  9200/1020وفيما يلي عرضا إجماليا لما أسفر عنه تنفيذ ميزانية السنة المالية 
  
  

  . على المستوى اإلجمالي ألبواب الميزانية: أوال 
  
  :اإليـــرادات  -أ 
  

               

  نقص/ زيادة 

  
  اإليرادات 
  الفعليـة 

  

  
  تقديرات 
  اإليرادات 

  

  البيـــــان

 
9,660,409,552.627 

 
14,648,977.748-  

 
6,750,475.226   -  

 
333,258.427 -  

 
39,340,746.364 -  

 
 

66,225,892.661  -  
 

79,395,482.790 
 

976,278.665   

 
16,584,888,552.627 

 
94,351,022.252 

 
9,249,524.774 

 
1,918,741.573 

 
190,849,253.636 

 
 

566,285,867.339 
 

238,418,322.790 
 

1,976,278.665 
  

 
6,924,479,000.000   

  
109,000,000.000 

  
16,000,000.000  

  
2,252,000.000  

230,190,000.000  
 
  

632,511,760.000 
  

159,022,840.000  
  

1,000,000.000  

  
  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 
  

امالت ضال -الباب الخامس  ى التجارة والمع رائب والرسوم عل
  ة ــالدولي

  
  ـــات ـــــرادات الخدمــــإيـ -الباب السادس 

  
  ة ـــــوم المتنوعـــاإليرادات والرس -الباب السابع 

  
   ــةـــــرادات الرأسماليــــاإليـ -الباب الثامن 

  

9,613,481,963.656 17,687,937,563.656  8,074,455,600.000  
  

  ـــــــةـــالجملـــ
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  : صروفــاتالم -ب 
 
 
  

    

  الوفر

  
  المصروفات
  الفعليـــة

  

  
  اعتماد الميزانية

  التعديـل  التعديـل بعد 

  
  اعـتماد
  الميزانية

  
  البيــــان

  

 
281,512,038.357 

  
  
 

183,226,340.250 
 
  
 

117,366,486.814 
 
  
  
 

183,691,684.291 
 
 
  
 

112,485,487.156  

 
3,194,487,961.643 

  
  
 

2,171,773,659.750 
  

 
 

226,633,513.186 
  
  
 
 

1,081,308,315.709 
 
  
 
 

4,576,506,512.844  

 
3,476,000,000.000 

  
  
 

2,355,000,000.000  
  
  
  

000.000,344,000  
  
  
  
  

1,265,000,000.000  
  
  
  
  

4,688,992,000.000  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

12,992,000.000  

  
3,476,000,000.000 

  
  
 

2,355,000,000.000  
  
  
  

344,000,000.000  
  
  
  
  

1,265,000,000.000  
  
  
  
  

4,676,000,000.000  

  
  .المرتبــــــات -الباب األول 

  
  

اني  اب الث لعية  -الب تلزمات الس المس
  .والخدمات

  
  

ث  اب الثال دات  -الب ل والمع ائل النق وس
  .والتجھيزات

  
  

ع  اب الراب ائية شالم -الب اريع اإلنش
يانة  والص

تمالكات  واالس
  .العامة

  
  

ة  -الباب الخامس  ـات المختلف المصروف
دفوعات  والم

  .التحويلية
  

878,282,036.868  11,250,709,963.132  12,128,992,000.000  12,992,000.000  12,116,000,000.000  

  
  الجملــــــــــة
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  : مقارنة اإليرادات الفعلية بالمصروفات الفعلية -ج 
  
  
  

  
  ـرــالتغييـ

  ابـــالحس
  يـــالختام

  ـمادــاعتـ
  ةـــالميزاني
  ل ــبعد التعدي

  ــانـــالبيـــ

  
  

9,660,409,552.627  
  

46,927,588.971 -  

  
  

16,584,888,552.627
  

1,103,049,011.029  

  
  
  

6,924,479,000.000 
  

1,149,976,600.000 
 

  
  : اإليــرادات

  
 اإليـــرادات النفطيـــــة  

  
  اإليـــرادات الغيـر نفطيــة  

  ـراداتــــة اإليــــلـجم  8,074,455,600.000 17,687,937,563.656  9,613,481,963.656

 
  
 

878,282,036.686  
 

- 961,348,196.366  

 
  
 

11,250,709,963.132
 

1,768,793,756.366  

 
 
 

12,128,992,000.000 
 

807,445,560.000  

  
  : اتــات والمخصصـــالمصروف

  
 ـاتـــــالمصروفـــــ 
  المخصص الحتياطي األجيال القادمـة  

  ) 1976لسنة  106حسب القانون رقم ( 

  جملة المصروفات والمخصصات  12,936,437,560.000 13,019,503,719.498  83,066,159.498 -

9,530,415,804.154  4,668,433,844.158  - 4,861,981,960.000 
  

  اإلضافة إلى المــال االحتياطي العام 
 

  
  

نة      ن الس ة ع ات المالي ائج العملي ه نت فرت عن ا أس ة لم رض مقارن دم ع ا تق ة مم    المالي
ال نقصوما أسفر عنه الحساب الختامي لإلدارة المالية للدولة من  2009/2010  المسحوب من الم

غاالحتياطي العام للدولة  ار حسب  )4,861,981,960( بمبل اددين ى  اعتم ديل إل د التع ة بع الميزاني
داره ة مق ام للدول اطي الع ى االحتي اف إل ائض يض ار أي  4,668,433,844.158  ف ر دين بتغي

  .دينار    9,530,415,804.154
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  :تحليل اإليرادات والمصروفات على مستوى الوظائف : ثانيا 
  
  
  
  : اإليـــرادات -أ 
  
 
  

  
  النسبـة إلــى

 إجمالي المحصل

  
 نسبة المحصل
  إلى المقــدر

  
  اإليــرادات 
  المحصلــة

  
  تقديــرات 

  يــراداتاإل
  

  البيـــــان

 
% 3.0 

 
% 0.2 

 
% 0.6 

 
  
  

% 96.0 
 

% 0.1 
 
 
  

 
%86.7 

 
%136.8 

 
%88.1 

 

%85.3 
 

%233.1 
 

%110.9  

 
535,191,211.745 

 
41,236,119.193 

 
108,487,044.280 

 

6,370,317.789 
 

16,985,442,478.648
 

11,210,392.001 
 
  

 
617,425,000.000 

 

30,143,000.000 
 

123,120,600.000 
 

7,464,000.000 
 

7,286,190,000.000 
 

10,113,000.000 
  

  
  الخدمـات العامـة

  
  الدفـــــــاع

  
  الخدمات االجتماعية

  
  خدمـات المجتمـع

  
  الخدمات االقتصادية

  
  أخرى غير مصنفـة

 
%100   

 
%219.1  

 
17,687,937,563.656 

 
8,074,455,600.000  

  
  ــــةـــــــــــــالجملـــ
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  :المصروفــــات  -ب 

  
 

          

  سبة إلـىالن
  إجمالــي
 المصروفات

  نسبـــة 
  الفعلي إلى
اعتماد 

الميزانية 
  بعد التعديل

  بعد اعتماد الميزانية  المصروفات
  اعتمـاد  التعديل  التعديـل

  البيـــــان  الميزانية

 

%18.7 

  

%11.1 

 
%33.6 

  

%7.5 

 

%24.7 

 

%4.5  

 

% 94.2 

  

% 97.5 

 

%91.0 

  

%95.3 

 

%97.0 

  

%99.7  

 

2,107,915,502.130 

  

1,248,778,167.555 

  

3,779,701,139.508 

  

839,148,818.370  

 

2,774,453,564.903 

 

500,712,770.666  

  

  

 

2,237,301,430.000 

  

1,281,027,037.000 

 

4,155,375,963.000 

  

880,594,473.000  

  

2,859,702,528.000 

 

502,224,464.000  

  

212,766,105.000  

  

 

98,572,220.000-  

  

29,142,963.000-  

 

16,319,663.000 

  

19,223,123.000 

  

45,676,928.000 

 

266,901,364.000 

 

207,413,895.000-  

 

  

2,335,873,650.000  

  

1,310,170,000.000  

 

4,139,056,300.000 

  

861,371,350.000  

  

2,814,025,600.000  

  

235,323,100.000  

  

420,180,000.000  

  

  

  الخدمـات العامـة
  

  الدفـــــــاع

  

  االجتماعيةالخدمات 
  

  خدمات المجتمـع
  

  الخدمات االقتصادية
  

  أخرى غير مصنفة
  

ي  اد التكميل االعتم

  العام

 

%100  

 

%92.8 

  

 

11,250,709,963.132  

 

12,128,992,000.000  

 

12,992,000.000  

  

12,116,000,000.000  
  

  الجملــــــة

  
  

أبواب الميزانية  ية والحسابات الخارجة عنوفيما يلي عرض مفصل لإليرادات والمصروفات واالعتمادات اإلضاف  
  .للوزارات واإلدارات الحكومية 
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@                      اردينــــــــ     سـفل @

ýìcZ@pa†a‹îfiaZ@ @
  

  
ف       ي مختل ة ف وزارات واإلدارات الحكومي رادات ال ل إي تتمث
ة      وارد المالي ى الم ة عل ا الدول ل منه ي تحص ادر الت المص
نفط حيث       ك المصادر ال م تل لمواجهة الحاجات العامة ومن أه

وارد المال ر المصدر الرئيسي للم ك من يعتب ي ذل ة يل ة للدول ي
ل الخدمات     حيث األهمية إيرادات الخد  مات التي تحصل مقاب

ارة  ؤالم ى التج وم عل م الضرائب والرس ة ث ل الدول ن قب داة م
  .والمعامالت الدولية 

  
ع      ة والمتوق وزارات واإلدارات الحكومي رادات ال وقد قدرت إي

ة    نة المالي الل الس يلها خ غ  2009/2010تحص مبل
رادات    .د 8,074,455,600.000 ة اإلي ت جمل ا بلغ ك بينم

لة  ة المحص ـك بنسب.د  17,687,937,563.656الفعلي ة ـ
 ك.د  9,613,481,963.656 درهاــادة قـزيـــوب % 219.1
بة  ن % 119.1بنس ـة  م نة المالي ة للس ديرات الميزاني تق
2009/2010 .  

  
ن    درها م رادات حسب مص ون اإلي ة  (وتتك رادات النفطي اإلي

  : )ات غير النفطية واإليراد
  
  :النفطيةاإليرادات ) 1
  
از وضريبة           ام والغ نفط الخ ع ال رادات في مبي ذه اإلي تتمثل ه

ن شرآ از م وم االمتي دخل ورس درت ـال د ق نفط ، وق ات ال
ـع تحصيلـة والمتوقـــرادات النفطيـاإلي ـة ــالل السنـها خـ
 ك.د  6,924,479,000.000 غ ــ مبل 2009/2010ة ــ المالي

ة اإليـا بلغـبينم،  ـت جمل لةــ ة المحص   رادات النفطي
بة.د 16,584,888,552.627 ـن جمم % 93.8 ك بنس لة ـ

ـاإلي ـرادات المحـ  9,660,409,552.627ادة ـزيـــصلة بـ
ة   % 139.5 بنسبة أي ك.د من تقديرات الميزانية للسنة المالي

2009/2010 .  
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  :النفطيةاإليرادات غير ) 2
  
رآات     ر ش ن غي دخل م ي ضريبة ال رادات ف ذه اإلي ل ه تتمث

نفط، ى   ال وم عل رائب والرس ات،الض د   الممتلك وم القي رس
جيل، امالت   والتس ارة والمع ى التج وم عل رائب والرس الض
ة، رادات  الدولي دمات،إي ة  الخ وم المتنوع رادات والرس اإلي

   .الرأسماليةواإليرادات 
  

  
رادات  درت اإلي د ق ـغيرالنفط وق ـوالمت يةــــــ وقع تحصيلها ــ

ـة   ـة الماليـ ـالل السن ــــبمبلـــ  2009/2010خ غ ـــــ
ت جم .د 1,149,976,600.000 ا بلغ ـلة اإليـك بينم رادات ـ

ـر النف ـية المحصلـطــغي أي ك .د 1,103,049,011.029ة ـ
بة  ة اإلي  % 6.2بنس ن جمل  نقصب لةـرادات المحصـم

ـمق بةأي  ك.د)   (46,927,588.971دارهـــ  %(4.1)  بنس
  . 2009/2010مـن  تقديرات الميزانية للسنة المالية 

  
  

رادات         ي اإلي نقص ف ادة وال باب الزي م أس ي أه ا يل وفيم
  : 9200/1020المحصلة للسنة المالية 

  
  :ة الزيادة على تقديرات الميزاني 9 613  481  963     656
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 :النفطيةاإليرادات   .1
  

  :النفطيةاإليرادات  -الباب األول 
  

  . السنة المالية تقديرات  000  479  924  6    000
   

  . المحصلةاإليرادات   552  888  584  16     627
  

  .على تقديرات الميزانية  %139.5بنسبة  زيادة 552  409  660  9     627
  

  واق سويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط في األ-  
  2009/2010ة الربع األول من  السنة المالي خالل العالمية

  
  

  :النفطيةاإليرادات غير  .2
  

  :الضرائب على صافي الدخل واألرباح   -الثاني الباب
  

  . السنة المالية تقديرات 109  000  000     000
  

  . المحصلةاإليرادات  94  351  022     252
  

  .عن تقديرات الميزانية  %)13.4(بنسبة  نقص )14  648  977   748(
  

  

  :الضرائب والرسوم على الممتلكات  -الباب الثالث   
  

  . السنة المالية تقديرات 16  000  000     000
  

  . المحصلةاإليرادات  9  249  524     774

  
  .عن تقديرات الميزانية  %)42.2( بنسبة نقص )6  750  475   226(

  
ى  ويرجع ذلك  - ة التي أثرت      إل ة االقتصادية العالمي األزم

م     انون رق ذلك صدور ق داول األراضي وآ ة ت ى حرآ عل
نة ) 9( رآات     2008لس انون الش ام ق ديل بعض أحك بتع

م  ة رق نة ) 15(التجاري ى  1960لس ر عل ذي يحظ ال
راء األ    ع وش رآات بي كن    الش ة للس ي المخصص راض

 .الخاص
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  :لسلع والخدماتاالضرائب والرسوم على  - الرابعالباب 
  

  . السنة المالية تقديرات 2  252  000     000
  

  .اإليرادات المحصلة  1  918  741     573
  

  .تقديرات الميزانية  عن % )14.8( بنسبة نقص   )333  258   427(
  
يجة  نتطلبات الترخيص في هذه السنة زيادة ع ذلك ـويرج -

  .تعيين بعض األطباء والهيئة التمريضية 
  
ى  ـويرج - ك إل بالد    ع ذل ل ال اري داخ اط التج ة النش حرآ

أثر    ذي يت اري وال اط التج ًا بالنش لبًا وإيجاب أثر س ث يت حي
 .بعوامل آثيرة 

  
  
  
  
  

امس   اب الخ رائب  -الب ارة الض ى التج وم عل والرس
  :والمعامالت الدولية 

  
  . السنة المالية تقديرات 230  190  000     000

  
  . المحصلةاإليرادات  190  849  253     636

  
  .عن تقديرات الميزانية  %)17.1(بنسبة  نقص )39  340  746   364(

  
ة النشاط التجاري داخل      انخفاض ع ذلك إلى ـويرج - حرآ

 .البالد
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  :إيرادات الخدمات  -الباب السادس 
  

  . السنة المالية تقديرات 632  511  760     000
  

  . المحصلةاإليرادات  566  285  867     339
  

  .عن تقديرات الميزانية  % )10.5( بنسبة نقص )66  225  892   661(
  
  

االت المصادرة من جدول      يرجع ذل - ة الكف ك النقص لقل
ايا    ن القض د م ي العدي ة للفصل ف ة نتيج ة الكلي المحكم

 خالل السنة المالية
اد      - ات وازدي دي المرآب دى قائ تنامي الوعي المروري ل

ات   ات والغرام ديد العقوب رور وتش ات الم د بتعليم التقي
 .على المخالفين للقانون

ا أ    - ادة مم نح رخص القي ي م دد ف وم  التش ى رس ر عل ث
 .إصدار  رخص القيادة بأنواعها

ة الشراء    - عدم اإلقبال على الدورات التدريبية ومحدودي
اذ    ة ونف ات المعني ل الجه ن قب وانين م رات والق للنش
ل      انون العم ل ق الي مث ب الع ات ذات الطل المطبوع

 وقانون الجزاء
قلة الحرآة في الموانئ واإلنخفاض في تأجير صاالت   -

 لمرآز تنمية المجتمع األفراح التابعة
  
  
  

  
  :اإليرادات والرسوم المتنوعة  –الباب السابع 

  
  . السنة المالية تقديرات 159  022  840     000

  
  .اإليرادات المحصلة  238  418  322    790

  
  .عن تقديرات الميزانية  % 49.9بنسبة  زيادة 79  395  482    790
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ات    - راء الممارس ى ش ال عل ى اإلقب ك إل ع ذل يرج
والمناقصات المطروحة من قبل الشرآات والمؤسسات 

.  
دم    - وردين لع زيادة فرض الغرامات على المقاولين والم

ذه        م به م وإخالله ة معه ود المبرم ذ العق زام بتنفي االلت
  .الشروط 

نوات ما - ات عن س الة لحساب األمان ة األرصدة المع لي
ا وتقادمت ومن        ة به دم أصحابها للمطالب سابقة ولم يتق

 .ثم تم تحويلها إليرادات قيديه
ية وآالت       - ن قرطاس تهلكة م واد المس ع الم ام ببي القي

 .ومعدات عن طريق المزاد 
ي        - ات ف دد الجه وظفين وتش ى الم ات عل رض عقوب ف

 .تطبيق لوائح العمل 
حرص الجهات على استرداد مبالغ صرفت دون وجه    -

 ق عن عالوات سكن وعالوات اجتماعيةح
  
  
  
  
  

  
  : اإليرادات الرأسمالية -الباب الثامن    

  
  . السنة المالية تقديرات 1  000  000     000

  
  .اإليرادات المحصلة  1  976  278    665

  
  عن تقديرات الميزانية %97.6بنسبة  زيادة     976  278    665
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  " 9200/1020 رادات المقدرة واإليرادات المحصلة للسنة الماليةتوزيع اإلي" 
  على مستوى األبواب  - 1

  
  

 نسبة التحصيل الفرق  2009/2010السنة المالية  البيــانالباب
لإلجمالي للبـاب المحصل  التقديرات

1 
  

  اإليرادات النفطية
 

000 479 924 6 62716 584 888 552  627552 409 660 9 239.5%93.8% 

  

2 
  

دخل افي ال ى ص رائب عل الض
 واألرباح

  
000  000  109 25294 351 022   748977  648  14 -  86.6% 0.5%  

  
3 

  
ى وم عل رائب والرس الض

 الممتلكات 

  
000  000  16 7749 249 524   226 475  750  6  -   %57.8

   
  
4  

  
الضرائب والرسوم على السلع

 والخدمات
000  252  2 573 1 918 741 427 258  333   -  %85.2  

  
5 

  
ى وم عل رائب والرس الض

 التجارة والمعامالت الدولية

  
000  190 230 

 
636
  

190 849 253  
 

364 746  340 39 -  
 

82.9% 
 

  
1.1%  

  
6 

  
 إيرادات الخدمات

 
632  511  760 

  
339 

  
566 285 867  661  - 66  225  892 89.5% 3.2% 

  
7 

  
 ات والرسوم المتنوعةاإليراد

  
840  022  159 790 

 
238 418 322  790 482  395  79  149.9% 1.4% 

  
8  
  

  
 اإليرادات الرأسمالية

  
000  000  1 665 

  
1 976 278  

 
665278  976   197.6% 

 
  

  
 

  
 اإلجمالــــــي

  
600 455 074  8 

  
656 

  
 17 687 937 563 656 9 613 481 963  219.1% 100.0% 

  
  
  
اب األول    2009/2010ة ـة المالي ـة للسنـرادات المحصلـدول إن اإليـذا الجـن هـح مــيتض        -للب

رادات المحصل    %93.8النفط الخام والغاز تأتي في المرتبة األولى بنسبة  ة اإلي م ة ، ـمن جمل ي ـتأت  ث
اب   ـبة الثان ـفي المرت  رادات الب رادات  إ - السادس ية إي رادات الب     % 3.2ة ـبنسب الخدمات  ي م إي اب ـث
ابع ة  – الس وم المتنوع رادات والرس امس  % 1.4ةـبنسب اإلي اب الخ ى  -فالب وم عل الضرائب والرس

  .ثم بقية األبواب بنسب مختلفة  %1.1التجارة والمعامالت الدولية بنسبة 
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وا  ى مستوى    وفيما يلي دراسة تحليلية ألب رادات عل ب اإلي
  :المجموعات والبنود 

  
   :اإليرادات النفطية  -الباب األول 

  
  . السنة المالية تقديرات  000  479  924  6    000

  
لة552  888  584  16    627 رادات المحص بة  اإلي ن  %93.8بنس رادات م ة االي جمل

  . المحصلة
  

  .على تقديرات الميزانية  %139.5بنسبة زيادة 552  409  660  9    627
  

ة المحصلة للسنة       وتعتبر نسبة الزيادة في اإليرادات النفطي
رادات      رآبأ 2009/2010المالية  ادة في اإلي بة الزي من نس

  . 2008/2009 المحصلة للسنة المالية
  
عتو در   رج ن المق ادة المحصل ع عار    زي اع  أس ى ارتف إل

ة السنة ا  فيالنفط في األسواق العالميـة   2009/2010 لمالي
دا رة ج بة آبي دد  بنس ة يتح دات النفطي م العائ ث إن حج ، حي

عاره    نفط وأس ن ال اج م ا اإلنت يين هم رين رئيس بمؤش
ى       ويخضـع هذان المؤشران لظروف العرض والطلب عل
أثر     ة التي تت النفط الخام وأسعاره في السوق النفطية العالمي

ذلك حسب      المي وآ النسبة  بدورها بالوضع االقتصادي الع
  .المحددة لإلنتاج في األوبك 

  
  

  : الضرائب على صافي الدخل واألرباح -الباب الثاني 
  

ى       دخل عل ريبة ال ن ض لة م رادات المحص ي اإلي ل ف تتمث
ذه الضرائب   ا وتخضع ه ة أعماله ر ممارس الشرآات نظي

  .لهالعدد من القوانين واللوائح المنظمة 
  

  .دارة العامة اإل -ويختص بهذا الباب وزارة المالية 
  

  . السنة المالية تقديرات  109 000  000     000
  

لة  94  351  022     252 رادات المحص بة   اإلي رادات     %0.5بنس ة اإلي ن جمل م
  .المحصلة 

  
 عن تقديرات الميزانية % ) 13.4( بنسبة نقص)14  648  977   748(
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النقص عبارة عن محصلة النقص والزيادة في   اوهذ
   :مجموعتي هذا الباب

  
  : الضرائب على صافي االرباح – 3مجموعة   

  
دخل     ريبة ال ي ض ة ف ذه المجموع رادات ه ل إي تتمث

ن الشرآات  تم تحصيلها م ي ي ة الت ة المدرج الكويتي
  .في سوق الكويت لألوراق المالية

  

  . السنة المالية تتقديرا    84  000  000     000
  

   . لةـرادات المحصـاإلي46   315  673    046

  
  .عن تقديرات الميزانية  % )44.9(  بنسبة نقص)37  684  326  954(

  
  
  

  : عن تقديرات الميزانية وبيانها آما يلي  النقص  )40 575  455  360(
  
  
  

  : الضرائب على الشرآات الكويتية – 1بند   
  

رائب ال  ي الض بة  ه ررة بنس افي   %2.5مق ن ص م
ي   ة ف ة المدرج رآات الكويتي نوية للش اح الس األرب
ام     ا ألحك ك طبق ة وذل ألوراق المالي ت ل وق الكوي س

م    انون رق نة  19الق ة    2000لس في شأن دعم العمال
ر    ات غي ي الجه ل ف جيعها للعم ة وتش الوطني

  .الحكومية
  

  . السنة المالية تقديرات    60  000  000     000
  

   . لةـصرادات المًحـاإلي28   795  149    736

  
  .عن تقديرات الميزانية  %) 52.0 (  بنسبة نقص)31  204  850  264(
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  : حصيلة الزآاة من الشرآات الكويتية – 2بند 
  

وهو القدر الذي يمثل الزآاة من المبالغ المحصلة 
الشرآات الكويتية بموجب المادة األولي من من 

في شأن الزآاة  2006لسنة  46القانون رقم 
ومساهمة الشرآات المساهمة العامة والمقفلة في 
  .ميزانية الدولة وذلك حسب ما تحدده آل شرآة 

  
000     000  000  23

  
  .تقديرات السنة المالية 

  
904     394  629  13

  
  .االيرادات المحصلة 

  
)096   605  370  9(
  

  .عن تقديرات الميزانية ) % 40.7(نقص بنسبة 
  

  : إلي النقصوترجع أسباب   
  
عة      - رآات الخاض ن الش ل م اض المحص انخف

ة       رة نتيج ائر آبي رآات خس د الش بب تكب بس
 .األزمة العالمية المالية

دم   - انون وع ة الق ى حداث ل ال اض المحص انخف
  .ون واحكامة إلمام الكامل من الخاضعين للقان

  
  

  : عن تقديرات الميزانية وبيانها آما يلي  الزيادة 2  891  128    406
  
  
  

د    ة     – 3بن ي ميزاني ة ف رآات الكويتي اهمة الش مس
  :  الدولة

  
  . السنة المالية تقديرات  1   000  000     000

  
  . اإليـرادات المحصلـة 2  588  718    000

  
000    718  588 1  

  
  .عن تقديرات الميزانية % 158.9بنسبة  ادة زي
  

    



  ) 18 (

 
  
  
  

  :أرباح توزيعات  –4بند                       دينــــــــار     سـفل
  

على األرباح  %15وهي الضريبة المقررة بنسبة 
من  )9(الناتجة من توزيعات األسهم بموجب المادة 

بشأن  2008لسنة  )2(الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
يل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم تعد
  .1955لسنة  3

  .تقديرات السنة المالية    0 000  000     000
  

406    410  302    1  
  

  .االيرادات المحصلة 
  

406    410  302    1  
  

  .زيادة عن تقديرات الميزانية 
  

  : إلي الزيادةوترجع أسباب  -  
 

  
 تحقيقها األرباحزيادة الشرآات المساهمة و -
  
  
  

  : ضريبة الدخل من غير شرآات النفط - 2مجموعة  
  

دخل التي        ذه المجموعة في ضريبة ال تتمثل إيرادات ه
ة     ة المختلف رآات األجنبي ن الش يلها م تم تحص ر ( ي غي

  .والتي تزاول أعمالها في الكويت ) شرآات النفط 
  

  . السنة المالية تقديرات 25  000  000     000
  

  . رادات المحصلةـاإلي 48  035  349     206
  

  .عن تقديرات الميزانية  %92.1  بنسبة زيادة 23  035  349     206
  

ي    ادة ف نقص والزي ارة عن محصلة ال ادة عب ذه الزي وه
  : بنود هذه المجموعة والتي تتكون من سبعة بنود
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  : عن تقديرات الميزانية وبيانها آما يلي  الزيادة  24  216  104    226
  
  

  :  شرآات مقاوالت  -3بند   
  

  . السنة المالية تقديرات  11 300  000     000
  

  .ـلة صاإليـرادات المح22   920  163    082
  

  .عن تقديرات الميزانية  %102.8 بنسبة زيادة11   620  163    082
   
  

            
  : خدماتشرآات  - 6بند  

  
  . السنة المالية تقديرات 7  550  000     000

  
  . اإليـرادات المحصلـة 13  716  324     146

  
  .عن تقديرات الميزانية  % 81.7 بنسبة زيادة 6  166  324     146

  
  
  

  
   : استشاريةشرآات  - 7بند 

  
  . سنة الماليةال تقديرات 1  900  000     000

  
  .اإليـرادات المحصـلة  5  460  095     738

  
  .عن تقديرات الميزانية  % 187.4 بنسبة زيادة 3  560  095     738

  
  : مطاعمشرآات  -8بند   

  
  . السنة المالية تقديرات    1  150  000     000

  
  .اإليـرادات المحصـلة 2  897  107    422

  
  .عن تقديرات الميزانية  %151.9 بنسبة زيادة1  747  107    422
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  :  اخرىشرآات  -10بند 
  

000     000  235   
 

  . السنة المالية تقديرات
  

  . اإليـرادات المحصلـة 1  357   413    838
  

  .الميزانية عن تقديرات %  477.6بنسبة  زيادة 1  122   413    838
  

  : الزيادةترجع أسباب 
رائب       دفع الض رآات ب ن الش ة م د مجموع دم تقي ع

ة    ة   –المستحقة عليهم وقامت وزارة المالي اإلدارة العام
  .باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

  
  :نقص عن تقديرات الميزانية وب ) 1 180  755    020(

  
  
  

  
  :  تجارية شرآات -2بند 

  
  . السنة المالية تقديرات      865  000     000

  
  . اإليـرادات المحصلـة  510  130     000

  
  .عن تقديرات الميزانية  %  )41.0(بنسبة  نقص)354  870   000(

  
  

  :  أمينشرآات ت – 4بند  
  

  . السنة المالية تقديرات 1  150  000     000
  

  . اإليـرادات المحصلـة   333  044     980
  

  .عن تقديرات الميزانية  % )71.0( بنسبة  نقص)816  955   020(
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  :  فنادقشرآات  -5بند 
  

  . السنة المالية تقديرات   850  000     000
  

  . اإليـرادات المحصلـة   841  070     000
  

  .عن تقديرات الميزانية  % ) 1.1(بنسبة  نقص )8  930   000(
  
  
  

  : لضرائب والرسوم على الممتلكات ا -الباب الثالث   
  

وم      رائب والرس ي الض اب ف ذا الب رادات ه ل إي تتمث
ي   ة األراض ل ملكي ك أو نق ى تمل ة عل المفروض

  .والعقـارات
  

  .ويختص بهذا الباب وزارة العدل  
  
  

  :وتتكون إيرادات هذا الباب من مجموعة واحدة   
  

  : رسوم نقل الملكية  - 1مجموعة   
  

ذه المجموعة في الرسوم المفروضة        رادات ه تتمثل إي
ود        دا عق ا ع ارات فيم ل األراضي والعق على ملكية ونق

  .الحكوميةالبيع التي تحررها الجهات 
  

  . السنة المالية تقديرات    16  000  000     000
  

  . اإليرادات المحصلة9  249  524     774
  

)226   475  750  6(

)226   475  750  6(

  .عن تقديرات الميزانية  % )42.2 (  بنسبة نقص
  
  

  : عن تقديرات الميزانية وبيانها آما يلي  النقص
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  :وتتكون هذه المجموعة من بندين 
  
  

   أراضي - 1بند 
  

  . السنة المالية يراتتقد 8  000  000     000
  

  . المحصلـــةاإليـــرادات  4  809  653    270
  

  .عن تقديرات الميزانية  % )39.9( بنسبة نقص )3  190  346  730(
  
  
بسبب األزمة اإلقتصادية العالمية وصدور قانون رق  -

نة  15 ع     2008لس رآات بي ى الش ر عل ذي يحظ وال
  . وشراء الراضي المخصصة للسكن الخاص

  
   
   اراتـــــــــــعق – 2بند  

  
  . السنة المالية تقديرات  8  000  000    000

504   871  439   4  
 

  .ـةالمحصلرادات اإليـ
  

  .عن تقديرات الميزانية  % )44.5(بنسبة  نقص )3  560  128  496(
  
  
  

ع    اب الراب لع     -الب ى الس وم عل رائب والرس الض
    والخدمـات

  
اب في الضرائب والرسوم التي      تتمثل إيرا دات هذا الب

  تفرض على السلع والخدمات ومزاولة األعمال
  :ويختص بهذا الباب الوزارات التالية   

  

  وزارة التجارة والصناعة  -
  وزارة الصحة العامــة -
  

  :ويتكون هذا الباب من مجموعة واحدة   
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  : رسوم القيد والتسجيل  - 2مجموعة 

  
وتشتمل هذه المجموعة على رسوم قيد وتسجيل الشرآات  
ة ورسوم  ادن الثمين غ المع رخيص ورسوم دم ات الت وطلب

   .العالمات التجارية
  

  . السنة المالية تقديرات2  252  000     000
  

  . اإليرادات المحصلة 1  918  741    573
  

)427  258  333 ( 
 
  
 

  .عن تقديرات الميزانية  % ) 14.8(  بنسبة نقص
  
  

)427  258  333 (

  :وتتكون هذه المجموعة من ثالثة بنود 
  

 : عن تقديرات الميزانية وبيانها آما يلي  النقص
  

    
  تسجيل الشرآات – 1بند 

  
وتشمل إيرادات هذا البند في رسوم قيد وتسجيل وإصدار   

ى رسوم اإلشراف     وتجديد إجازات الشرآات با  إلضافة إل
أمين        ائق الت ى أساس وث أمين عل والرقابة على شرآات الت

  .المصدرة 
  

  . السنة المالية تقديرات    1  565  000     000
  

  .ـةالمحصلـرادات اإلي1  270   046    424
  

  .عن تقديرات الميزانية  % ) 18.8(  بنسبة  نقص) 294   953  576(
  

  :ند ويختص بهذا الب
  
  .وزارة التجارة والصناعة -
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  : طلبات الترخيص - 2بند 
  

ناعية      رخيص الص ات الت ن طلب لة م وم المحص ي الرس ه
ة    ة والمهني راخيص التجاري دار الت د وإص وم تجدي ورس

  .ورسوم إصدار تراخيص الصيد 
  

  . المالية السنة تقديرات   617  000     000
  

  . المحصلـــةاإليـــرادات    599   208    000
  

  .  عن  تقديرات الميزانيــة  % ) 2.9 ( بنسبة نقص ) 17  792   000(
  

  :ويختص بهذا البند
  

  . وزارة التجارة والصناعة  -
  

 .وزارة الصحة العامة  -
  
  
  
  : رسوم دمغ المعادن الثمينة - 3بند 

  
ر دمغ    وتتمثل إيرادات هذا البند في الرسوم المحصلة نظي

ا    ا وعياره د نوعيته غوالتها لتحدي ة ومش ادن الثمين المع
م    انون رق حسب المعايير القانونية ، طبقا لما نص عليه الق

نة  )23( م    1980لس وزاري رق رار ال نة  )87(والق لس
1980 .  

  
  . السنة المالية تقديرات  70  000     000

  
  . ـةالمحصلـرادات ياإل  49   487    149

  
  .على تقديرات الميزانية  % )29.3(بنسبة  نقص) 20  512   846(

  
  

  :ويختص بهذا البند   
  

  . وزارة التجارة والصناعة -
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امس  اب الخ ارة   -الب ى التج وم عل رائب والرس الض
  :والمعامالت الدولية 

  
تتمثل إيرادات هذا الباب في الضرائب والرسوم المحصلة 
نظير استيراد وتصدير البضائع من والى الخارج ورسوم   

  .الخدمات على التجارة الخارجية 
  

ة  اب وزارة المالي ذا الب تص به ة  -وتخ اإلدارة العام
  :للجمارك ويتكون من مجموعة واحدة  

  
  
  

  

  :   الضرائب والرسوم الجمرآية - 1مجموعة 
  

ل وتتم لة  ث الغ المحص ن المب ة م ذه المجموع رادات ه إي
  .نظيـر ضرائب ورسوم أرضية ورسوم الشهادات 

  
  . السنة المالية تقديرات    230  190  000     000

  
  . اإليرادات المحصلة190  849  253    636

  

  .عن تقديرات الميزانية  % )17.1( بنسبة نقص)39  340  746  364(
  
  

  :ون هذه المجموعة من بندين وتتك
  
  

  : عن تقديرات الميزانية  النقص )39  340  746  364(
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  : ضرائب  - 1بند 
  

الغ المحصلة آضرائب        د في المب ذا البن وتتمثل إيرادات ه
  .جمرآية 

  
  . ة الماليةالسن تقديرات 230  000  000     000

  
  . ـةالمحصلـرادات اإلي 190  675   871    756

  
  .على تقديرات الميزانية  %)17.1(  بنسبة نقص )39  324  128   244(

  
  
  
  

  
  :رســــوم  - 2بند 

  
ر  لة نظي الغ المحص ي المب د ف ذا البن رادات ه ل إي وتتمث
ي     وم الت ي الرس ة وه امالت الدولي ارة والمع دمات التج خ

ى  رض عل حب      تف ي س أخرهم ف ة ت ي حال توردين ف المس
وانئ ورسوم الشهادات التي      بضائعهم من مستودعات الم
تحصل من الموردين مقابل إعطائهم شهادة تثبت سدادهم    

  .للرسوم والضرائب الجمرآية 
  

  . السنة المالية تقديرات      190  000     000
  

  . ةالمحصلــرادات اإلي  173  381     880
  

  .عن تقديرات الميزانية  %)8.7(بنسبة  نقص)  16  618   120(
  

  :إلى اآلتي  للباب الخامس نقصالوترجع أسباب 
  

  .البالد حرآة النشاط التجاري داخل  انخفاض
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                     اردينــــــــ     سـفل
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  :إيرادات الخدمات  -الباب السادس 
  

ة    تتمثل إيرادات هذا  ر تأدي الباب في المبالغ المحصلة نظي
  .خدمات من الوزارات واإلدارات الحكومية 

  
  . السنة المالية تقديرات 632  511  760     000

  
لة 566  285  867     339 رادات المحص بة  اإلي رادات   % 3.2بنس ة اإلي ن جمل م

  .المحصلة 
  

  .ات الميزانية عن تقدير % (10.5 ) بنسبة  نقص )66  225  892  661(
  
ذ ي        نقصال  اوه ادة ف نقص والزي لة ال ن محص ارة ع عب

  :مجموعاتالذي يتكون من ثماني مجموعات هذا الباب 
  
 
  

ادس  )84  140  404  438( اب الس ي الب نقص ف ةال ديرات الميزاني ن تق د  ع وق
 :في المجموعات التالية تحققت
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000     000  100  4  
  

004     474  292  3  
  
)996   525  807 (  
  
  
  
  
)375  052  339 1(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

000     600  094  1  
  

000    251   773    
  
)000  349  321 (   
  

  
  
  
  
  

  :الخدمات التعليمية والثقافية – 2مجموعة 
  

الغ المحصلة       من وتتمثل إيرادات هذه المجموعة في المب
ائل    ات بوس ر اإلعالن ة ونش ات الحكومي ع المطبوع مبي
النشر الحكومية وآذلك مبيع البرامج التلفزيونية وإيرادات 

 .األفالم واألشرطة باإلضافة إلى رسوم التدريب والتعليم 
  

  .تقديرات السنة المالية 
  

  .االيرادات المحصلة 
  

   عن تقديرات الميزانية%)19.7(بنسبة نقص 
  
  

  : خمسة بنودلمجموعة من وتتكون هذه ا
  
  

  :الميزانيةعن تقديرات  النقص
  
  

  : رسوم دراسية – 1بند 
  

الغ المحصلة     ة   وتتمثل إيرادات هذا البند في المب من الطلب
ة  ة العام ة الكويت والهيئ ي جامع تمعين ف ين آمس والملتحق
ة المجتمع     للتعليم التطبيقي والتدريب ومنتسبي مرآز خدم

لة   الغ المحص ذلك المب دورات     وآ ي ال تراك ف ر االش نظي
  .التدريبية

  
  .تقديرات السنة المالية 

  
  .االيرادت المحصلة 

  
  .  عن تقديرات الميزانية%)29.4(بنسبة نقص 

.    
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000     300  689  1  
  

625     496  807    
  
)375  803  881  (  

  
  
  
  
  
  

  :  إعالنات – 3بند 
  

مقابل في المبالغ المحصلة  البند هذاوتتمثل إيرادات 
نشر اإلعالنات التجارية في وسائل النشر الحكومية 

  .المختلفة 
  

  . وزارة اإلعالم البند اوتختص بهذ
  
  

  . السنة المالية تقديرات
  

  . االيرادات المحصلة 
  

  . عن تقديرات الميزانية%)52.2(بنسبة نقص 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

000     500      
  

000    000  000    
  
)000  500  (  

  :  إيرادات أفالم وأشرطة – 5بند 
  

وتتمثل إيرادات هذا البند في المبالغ المحصلة نظير تأجير 
  .ومبيع أفالم وأشرطة تعليمية للمدارس الخاصة

يم    ة والتعل ن وزارة التربي ل م د آ ذا البن تص به ويخ
  .ةوالمجلس األعلى للتخطيط والتنمي

  
  . السنة المالية تقديرات

  
  . ـةمحصلالرادات اإليـ

  
   عن تقديرات الميزانية%)100.0(بنسبة نقص 
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000    400  135    
  

000    000  000    
  
)000  400  135  (  
  
  

379   526  531    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

000    200  180  1  
  

379   726  711  1  
  

379   526  531    
  

  
  
  
  

  :  رسوم تدريب وتعليم – 6بند 
  

ر  لة نظي الغ المحص ي المب د ف ذا البن رادات ه ل إي وتتمث
يم  ر تعل ي ونظي زة الحاسب اآلل ى أجه ة عل دورات تدريبي
أبناء العاملين في شرآة جيتي أويل بالمنطقة المقسومة في 

  .بند وزارة التربيةويختص بهذا ال. مدارس الدولة 
  
  

  . السنة المالية تقديرات
  

  . ـةمحصلالرادات اإليـ
  

  عن تقديرات الميزانية%)100.0(بنسبة نقص 
  
  
  :الميزانيةعن تقديرات  الزيادةو
  
  

  :  مبيع مطبوعات حكومية – 2بند 
  

ع          الغ المحصلة من مبي د في المب ذا البن رادات ه وتتمثل إي
رات المخت ب والنش الت والكت درها المج ي تص ة الت لف

  .الجهات الحكومية 
ات    س جه د خم ذا البن تص به الم : (ويخ  –وزارة اإلع

دل ريع  /وزارة الع وى والتش ئون  –إدارة الفت وزارة الش
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية    –االجتماعية والعمل 

  .المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب –
  
  

  . السنة المالية تقديرات
  

  . ـةمحصلالت رادااإليـ
  

  عن تقديرات الميزانية % 45.0بنسبة  زيادة
  

ل  -   ن قب وانين م راء للنشرات والق ة الش بسبب محدودي
  .الجهات المعنية 

انون العمل    - نفاذ المطبوعات ذات الطلب العالي مثل ق
  .وقانون الجزاء 
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  :الصحيةالخدمات  – 3 مجموعة  
  

هذه المجموعة في المبالغ المحصلة  وتتمثل إيرادات   
  .نظير تقديم الخدمات الصحية المختلفة 

  وتختص بهذه المجموعة وزارة الصحة العامة
  
  

000    000  042  87  
  

  . السنة المالية تقديرات
  

284    342  349  75  
  

  .المحصلـة اإليـرادات 
  

)716  657  692  11(  
  

  . عن تقديرات الميزانية%)13.4(سبة بننقص 
  
  
  

)023  265  834  11(  
  

 :في تقديرات الميزانية  النقص
  
  
  

  : رسوم الحجر الصحي – 1 بند  
  

الغ     ي المب ة ف ذه المجموع رادات ه ل إي وتتمث
ر   لة نظي ي    المحص ة الت ة والوقائي دمات الطبي الخ

  .تؤديها مراآز الحجر الصحي 
  
  
  

000    000  21    
  

  . السنة المالية راتتقدي
  

000   991   11     
  

  .االيرادات المحصلة 
  

  .عن تقديرات الميزانية%)42.9(بنسبة نقص   )  9  009  000(
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000    000  219  85  
  

977   743  393   73  
  

)023  256  825  11(  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  :ات الضمان والتأمين الصحيإيراد – 3بند 
  

ر    وتتمثل إيرادات هذا البند في المبالغ المحصلة نظي
  .الضمان الصحي لغير المواطنين تقديم 

  
  . السنة المالية تقديرات

  
  .االيرادات المحصلة 

  
  .عن تقديرات الميزانية%)13.9(بنسبة نقص 

  
  
  
  
  
  

307   607  141    
  

  :وزيادة عن تقديرات الميزانية 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

000    000  802  1  
  

307    607  943  1  
  

307   607  141    
  

  
  :  إيراد المستشفيات – 2بند 

  
ر    وتتمثل إيرادات هذا البند في المبالغ المحصلة نظي
ى    ة للمرض دمات الخاص ض الخ ديم بع تق
ل أجور الغرف الخاصة    ة مث بالمستشفيات الحكومي

ة   وآذلك رسوم الفحوصات المخبرية واألشعة الملون
.  
  

  . السنة المالية تقديرات
  

  .المحصلـة اإليـرادات 
  

  عن تقديرات الميزانية % 7.9بنسبة  زيادة
  

  
بسبب زيادة عدد المرضى الخاضعين لرسوم   -

  .الخدمات 
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  :الكهرباء والماءخدمات  – 5مجموعة   

  

ر  وتتمثل إير ادات هذه المجموعة في المبالغ المحصلة نظي
  .تقديم خدمات الكهرباء والماء 

  

ة  ذا المجموع اء ووزارة ويختص به اء والم وزارة الكهرب
  .األشغال العامة 

  
000    000  030  191    

  
  .السنة المالية  تقديرات

  
263    848  753  119  

  
  . ةالمحصلـرادات ـاإلي
  

737)  151  276  71(  
  

  .  عن تقديرات الميزانية) % 37.3( بنسبة نقص
  
  
  

  
  
  

737)  151  276  71(  
  

  
  :وتتكون هذه المجموعة من بندين

  
  :الميزانيةعن تقديرات  النقص

  
  

  : الكهرباء – 1بند   
  

عن طريق   وتتمثل إيرادات هذا البند في المبالغ المحصلة  
  .ءوزارة الكهرباء والماء مقابل تقديم خدمات الكهربا

  
000    000  680  133  

  
  .السنة المالية  تقديرات

  
766   486   794  77  

  
  . ةالمحصلـرادات ـاإلي
  

)234  513  885  55(  
  

  .  عن تقديرات الميزانية) % 41.8( بنسبة نقص
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  : مياه – 2بند 
  
  

د  تتمثل إيرادات  الغ المحصلة عن طريق      هذا البن في المب
وزارة الكهرباء والماء ووزارة األشغال العامة نظير مبيع 

  .المياه بكافة أنواعها 
  

  .السنة المالية  تقديرات 57  350  000    000
  

  . ةالمحصلـرادات اإليـ 41  959  361    497
  

  . عن تقديرات الميزانية) % 26.8(  بنسبة نقص  )15  390  638  (503
  
  
  

  : خدمات أخرى – 8 مجموعة  
  
  

رادات   ل إي ي تحصل    تتمث الغ الت ي المب ة ف ذه المجموع ه
من        ا ض بق إدراجه م يس ي ل دمات الت ديم الخ ر تق نظي

  المجموعات السابقة في نفس الباب
  

  . السنة المالية تقديرات   606  000    000
  

  . ةالمحصلـرادات اإليـ   241   931   011
  

  . عن تقديرات الميزانية) % 60.1(  بنسبة نقص  )  364  068  (989
  
  
  

  :النقص في بنود الميزانية )  364  068  (989
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  : مطبوعات الجهات الحكومية – 1بند 
  

المبالغ المحصلة من الجهات  وتتمثل إيرادات هذا البند في 
  .لمطبوعاتالحكومية مقابل ا

  .وتختص بهذا البند وزارة اإلعالم 
  

  . السنة المالية تقديرات   480  000    000
  

  . ةالمحصلـرادات اإليـ     175   246   673
  

  عن تقديرات الميزانية) % 63.5(  بنسبة نقص  )  304  753 732(
  

    
  
  

  :إيرادات صيانة  – 2بند 
  
  

ديم    المباوتتمثل إيرادات هذا البند في  ر تق لغ المحصلة نظي
  .خدمات الصيانة باختالف أنواعها 

  .وتختص بهذا البند وزارة األشغال العامة 
  

  . السنة المالية تقديرات    65  000    000
  

  . ةالمحصلـرادات اإليـ     45    392  653
  

  .عن تقديرات الميزانية) % 30.2(  بنسبة نقص  )  19   607 347(
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000    000  21   
 

000    880  16   
 
 
)000  120  4 ( 

  
  
  
  
  
  :مخططات ومواصفات – 4 بند
  
  

رادات  ل إي ع وتتمث ن مبي الغ المحصلة م ي المب د ف ذا البن ه
داول   ية والج فات القياس رائط والمواص ات والخ المخطط

  . والكميات 
  

  . الماليةالسنة  تقديرات
  

  . ةالمحصلـرادات اإليـ
  

  .عن تقديرات الميزانية) % 19.6(  بنسبة نقص
  
  
  

  :تصوير  – 6بند 
  

  .وتشمل المبالغ المحصلة عن تصوير المستندات 
  .ويختص بهذا البند وزارة التربية 

  
  

000    000  40    
  

  . السنة المالية تقديرات

  . ةالمحصلـرادات اإليـ     4    411   685
  

  .عن تقديرات الميزانية) % 89.0(  بنسبة نقص  )  35  588  315(
  

ادة  17  914  511  777 ادس   الزي اب الس ي الب ة ف ديرات الميزاني ن تق د  ع وق
 :في المجموعات التالية تحققت
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000    500  207  62  
  

043    687  771  66  
  

043    187  564  4  

  
  
  

  :والعدالةخدمات األمن  – 1مجموعة 
  

لة  الغ المحص ي المب ة ف ذه المجموع رادات ه ل إي وتتمث
ذلك   واد مصادرة وآ ع م ات قضائية ومبي وم وغرام آرس

  .عدادات انتظار السيارات ورسوم إصدار رخص قيادة 
  

  :ويختص بهذا البند الوزارات التالية 
  

  وزارة الداخليةو لعدل وزارة ا
  

  . السنة المالية تقديرات
  

  . ـةمحصلالرادات اإليـ
  

 .على تقديرات الميزانية  % 7.3بنسبة   زيادة
  
  

  
  
  

098    541  748 4  

  بنود أربعةوتتكون هذه المجموعة من 
  
  
 : عن تقديرات الميزانية زيادةال
  

  :  قضائيةوم ــرس – 1بند   
  

وم المحص   ي الرس ل ف ق  وتتمث دعاوى والتوثي ن ال لة م
ة    اة وأي والغرامات الجزائية ورسوم القيد في جدول المحام

 .رسوم قضائية أخرى 
  

  . السنة المالية تقديرات 61  900  000    000
  

  . ـةمحصلالرادات اإليـ 66  648   541   098
  

 .على تقديرات الميزانية  % 7.7بنسبة   زيادة  4 748  541    098
  

  :إلى الزيادة أسباب وترجع  
  

وذلك العتماد هذا البند على األحكام القضائية بالمصادرة، 
حيث من الصعب التنبؤ بها واعتماد التقدير على المحصل 
الل  ل خ ا يحص اد بم ابقة واالسترش نوات الس الل الس خ

  .السنة المالية
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 : عن تقديرات الميزانية نقصال  )  184  354  055(
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

000     000  10    
  

000    000  00    
  
)000   000  10 (  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  : مواد مصادرةمبيع  - 2بند 

  
ع          الغ المحصلة من مبي د في المب ذا البن رادات ه وتتمثل إي
ة   المواد التي تتم مصادرتها بعد الفصل في القضايا المتعلق

ا لل بطية      لمخالفته ى الض اء عل ا أو بن ول به وانين المعم ق
  .القضائية الممنوحة ألفراد أو جهات حكومية

  . ويختص بهذا البند وزارة العدل
  

  . السنة المالية تقديرات
  

  .ةالمحصلـرادات اإليـ
  

  .على تقديرات الميزانية  % )100.0( بنسبة نقص
  
  

  :  حصيلة عدادات انتظار السيارات -3بند 
  

المحصلة بواسطة  اإليراداتدات هذا البند في وتتمثل إيرا
عدادات االنتظار نظير انتظار السيارات في األماآن 

  .المخصصة لذلك بالطرق العامة
  

  . السنة المالية تقديرات      72  500     000
  

  .ةالمحصلـرادات اإليـ  55  935    945
  

  .ميزانية على تقديرات ال % )22.8( بنسبة نقص) 16  564   055(
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   رسوم اصدار رخصة قيادة – 4بند 
  : )زراعية/صناعية/انشائية/عامة(
  

ل  وتتمثل إيرادات هذا البند في  قيمة الرسوم المحصلة مقاب
ناعية  ائية والص ة واإلنش ادة العام ص القي دار رخ إص

  .والزراعية 
  
  

  . وزارة الداخليةد ويختص بهذا البن
  

  
  . السنة المالية تقديرات   225  000     000

  
  . ةالمحصلـرادات اإليـ   67  210     000

  
  .على تقديرات الميزانية  % )70.1( بنسبة نقص)157  790    000(

  
  

  :ترجع أسباب النقص إلى اآلتي 
  
  . التشدد في منح رخص القيادة بكافة أنواعها -
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  : خدمات اإلسكان والمرافق – 4 مجموعة
  

لة       الغ المحص ي المب ة ف ذه المجموع رادات ه ل إي وتتمث
  .نظير تقديم الخدمات المتعلقة باإلسكان والمرافق 

  

000    260  413  43  
  

  . السنة المالية تقديرات
  

194    076  805  46  
  

  .المحصلـة اإليـرادات 
  

194   816  391  3  
  
  
  

194  816  391  3  
  

  .على تقديرات الميزانية  % 7.8 بنسبة زيادة
  

  :وتتكون هذه المجموعة من بندين 
  

 : عن تقديرات الميزانية زيادةال 
    

  
  
  
  
  
  
  

000    260  413  43  
  

591   980  589  46  
  

591   720  176  3  
  

  : إيجار – 1بند 
  

تتكون إيرادات هذا البند من إيجار آل األسواق التجارية 
ناعية       ائم الص وت والقس دولي والبي ار ال الت المط ومح
اليهات     ة والش اآن الحكومي تملكة والمس ارات المس والعق

  .باإلضافة إلى مواقف السيارات 
  

  . السنة المالية تقديرات
  

  .المحصلـة اإليـرادات 
  
  .ديرات الميزانية على تق % 7.3 بنسبة زيادة
  
  

  -: إلى اآلتي الزيادةوترجع أسباب 
  
تثمار       - اآن المطروحة لالس يم إيجارات األم ارتفاع ق

ى    ات عل رآات والمؤسس ين الش افس ب بب التن بس
  .االستثمار في هذه األماآن 

حلول موعد استحقاق الدفعة اإليجارية الربع سنوية   -
  .في الشهر السابق لها حسب جدول دفعات العقد 
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  : إيرادات المنطقة الحرة – 2بند 
  

ن        يله م م تحص ذي ت اع ال ل االنتف د مقاب ذا البن ل ه يمث
د   رة بموجب نصوص العق ة الح ديرة للمنطق الشرآة الم
ى أي  افة إل ة باإلض ذه المنطق ا إلدارة ه رم معه المب

  لمعنية في إدارة المنطقةإيرادات تحصلها الوزارة ا
  
  

  . السنة المالية تقديرات 000  000  000    000
  
  

  .المحصلـة اإليـرادات    215  095  603
  
  

  .عن تقديرات الميزانية  زيادة   215  095 603
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  :النقل والمواصالت خدمات  – 6مجموعة 
  
  

 . خدمات الطيران المدني والبريد والبرق والهاتفوتتمثل   
  
  

000     000  113  176  
  

  .  السنة المالية تقديرات
  

040     314  602  183  
  

  .المحصلـة اإليـرادات 
  

040     314  489  7  
  

  . عن تقديرات الميزانية % 4.3  بنسبة  زيادة
  
  
  

901    329  129  20  
  

  : ميزانيةعن تقديرات ال الزيادة
 
  
  

 :الطيران المدني – 1 بند  
  

ر      لة نظي الغ المحص ي المب د ف ذا البن رادات ه ل إي تتمث
  .الخدمات التي تقدمها اإلدارة العامة للطيران المدني
  ويختص بهذا البند اإلدارة العامة للطيران المدني

  
  

  . السنة المالية تقديرات11  634  000     000
  

  .المحصلـــة اإليـــرادات 14  836  301    557
  

  .عن تقديرات الميزانية  %27.5بنسبة  زيادة 3  202  301     557
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  :  البرق والهاتف – 3بند 
  

ديم   وتتمثل إيرادات هذا البند في المبالغ المحصلة   ر تق نظي
  .مهور خدمات البرق والهاتف للج

الت    د وزارة المواص ذا البن تص به رق  –ويخ إدارة الب
  .والهاتف 

  

  . السنة المالية تقديرات    145  574  300     000
  

  .المحصلـة اإليـرادات 162  501  328     344
  

  . عن تقديرات الميزانية  % 11.6 بنسبة زيادة16  927  028     344
  
  
  

)861  015  640  12(  
  

  :عن تقديرات الميزانية  وبنقص
  
  
   
  

  :  البريد – 2بند 
  

تقديم تتمثل إيرادات هذا البند في المبالغ المحصلة نظير 
  خدمات البريد للجمهور والشرآات والهيئات المختلفة

  .إدارة البريد  –ويختص بهذا البند وزارة المواصالت 
  

  .  السنة المالية تقديرات1  632  700     000
  

  . ةالمحصلـرادات اإليـ  977  400    088
  

  . عن تقديرات الميزانية % ) 40.1 (  بنسبة  نقص)655  299  912(
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 :موانئخدمات ال – 4 بند

  
رادات   ل إي ر    وتتمث لة نظي الغ المحص ي المب د ف ذا البن ه

دم   ي تق ة الت دمات المختلف فن  الخ راد والس وانئ لألف ي الم ف
  .والبواخر

الت ووزارة   ن وزارة المواص ل م د آ ذا البن تص به ويخ
  .اإلدارة العامة للجمارك /المالية

  
  . السنة المالية تقديرات17  272  000     000

  
  . ةالمحصلـرادات اإليـ5  287  284     051

  
  .يرات الميزانية عن تقد % ) 69.4 (بنسبة  نقص )11  984  715   949(

  
  
  
  
  
  :   إيرادات الطوابع المالية – 7مجموعة  

  
ة   إدارة الحسابات   –ويختص بهذه المجموعة وزارة المالي

  .العامة، وتتكون هذه المجموعة من بند واحد 
  

  . تقديرات السنة المالية68  000  000     000
  

  . ةالمحصلـرادات اإليـ70  469  194     500
  

  .عن تقديرات الميزانية  % 3.6بنسبة  زيادة2  469  194     500
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  1وتتكون هذه المجموعة من بند 
  
  
  

  : مبيع الطوابع المالية – 1بند 
  

الغ المحصلة من         د في المب ذا البن رادات ه ع  وتتمثل إي مبي
م في تحصيل رسوم الخدمات     الطوابع المالية التي تستخد

  .على اختالف أنواعها 
  

  .وتختص بهذا البند وزارة اإلعالم     

  
  . تقديرات السنة المالية68  000  000     000

  
  . ةالمحصلـرادات اإليـ70  469  194     500

  
  .على تقديرات الميزانية  % 3.6 بنسبة  زيادة2  469  194     500

  
  
  

 
 

  
  :  والرسوم المتنوعةيرادات اإل – لسابعا الباب

  
ف    الغ المحصلة لمختل ي المب اب ف ذا الب رادات ه ل إي تتمث

  .األنواع والبنود التي لم تدرج ضمن األبواب السابقة 
  

  ويشمل هذا الباب مجموعة واحدة 
وزارات واإلدارات  ع ال ة جمي ذه المجموع تص به ويخ

  .الحكومية بالدولة 
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  : اإليرادات والرسوم – 1مجموعة 
  

المجموعة في المبالغ المحصلة نظير تتمثل إيرادات هذه 
رسوم وإيرادات والمبيعات وغرامات وأرباح باإلضافة 

إلى إيرادات قيديه وأخرى وآذلك إيجار وسائل النقل 
  .والمعدات والتجهيزات 

   
  . تقديرات السنة المالية159  022  840    000

  
  . ةالمحصلـرادات اإليـ238  418  322     790

  
  .على تقديرات الميزانية  % 49.9 بنسبة  زيادة79  395  482     790

  
  

  :الزيادة عن تقديرات الميزانية 83  243  414     016

  
  
  
  
  
  
  

  : رسوم – 1بند 
   

آرسوم المحصلة وتتمثل إيرادات هذا البند في المبالغ 
  .مقابل خدمات متنوعة 

  . السنة المالية تقديرات17  413  200     000
  

   المحصلـةرادات اإليـ19  393  809     760
  

  .على تقديرات الميزانية  % 11.4بنسبة  زيادة1  980   609     760
  

اريف   - ع مظ عار بي ات أس ض الجه ادة بع بب زي بس
ذل  ات وآ ات والمناقص دد الممارس ادة ع ك زي

  .المناقصات في الجهات 
يتم تحصيلها     - عدم المعرفة المسبقة باإليرادات التي س

ي     دد المناقصات الت ة ع دم معرف بب ع د بس ذا البن به
  .سيتم طرحها خالل السنة المالية 
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  : غرامات وأرباح – 3بند 
  

ذا الب  رادات ه ل إي ة   وتتمث لة نتيج الغ المحص ي المب د ف ن
وظفين  ى الم ة عل زاءات المفروض ات والج الغرام
ة     ات الحكومي ل الجه ن قب ر م ة والغي ات الحكومي بالجه

  .وأرباح الحسابات الجارية 
  

  . السنة المالية تقديرات 16   270  400    000
  

  . ةالمحصلـرادات اإليـ 35   320  820    659
  

  .عن تقديرات الميزانية  % 117.1 بنسبة زيادة19   050  420    659
  

  
وائح     -     ق ل ي تطبي دد ف ى التش ادة إل بب الزي ع س ويرج

 .العمل على الموظفين المخالفين 
بعض     - ا ب فرض غرامات على الشرآات نتيجة إخالله

 .بنود العقد المبرم معها من قبل الجهة 
  
  
  

  
 

  :إيرادات أخرى  – 5 بند
  

ذا الب  د  وتتمثل إيرادات ه إيرادات     ن الغ المحصلة آ في المب
ى      ا سبق خصمه عل وال تشملها البنود السابقة آاسترداد لم
اة     ات الملغ ابقة آالبعث نوات الس روفات الس مص

اة      ووالمصروفات بدون  ذاآر السفر الملغ ة ت جه حق وقيم
وع       ا ن م يخصص له إيرادات ول وآذلك المبالغ المحصلة آ

  .نمطي مستقل 
  

  . السنة المالية تقديرات 33  845  840     000
  

  . ةـرادات المحصلـاإلي 51  836  788     145
  

  .عن تقديرات الميزانية  % 53.2بنسبة  زيادة 17  990  948     145
  

ن       -   د م رص العدي و ح د ه ذا البن ي ه ادة ف بب الزي س
الغ صرفت دون وجه حق  ترداد مب ى اس ات عل الجه

  عن عالوات بدل سكن وعالوات اجتماعية
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  :  إيجار وسائل النقل والمعدات والتجهيزات – 6بند 
  

أجير   تتمثل إيرادات هذا البند في المبالغ  التي تحصل من ت
زات  دات واآلالت والتجهي ل والمع ائل النق ف وس مختل

  .المملوآة للدولة 
  

  . ة الماليةالسن تقديرات      373   000     000
  

  . ةالمحصلـرادات ـاإلي  436   588     372
  

  .على تقديرات الميزانية  % 17.0 بنسبة زيادة  63  588     372 
  
  
  

  :تعويضات عن أضرار الممتلكات وأخرى – 7بند 
  

الغ المحصلة      د في المب عن طريق   تتمثل إيرادات هذا البن
رادات    ات وإي رار الممتلك ن أض ات ع رى  التعويض أخ

  .محصلة 
  

  . السنة المالية تقديرات 64  861   000     000
  

  . ةالمحصلـرادات ـاإلي 109  018   847     080
  

  .عن تقديرات الميزانية  % 68.1 بنسبة زيادة44  157   847     080
  

 
  :نقص عن بنود الميزانية )847  3    931   226(

  
  : إيراد المبيعات – 2بند 

  
الغ المحصلة       وت د في المب ذا البن رادات ه ع   تمثل إي من مبي

  .المنتجات الحكومية والمواد المستهلكة والراآدة 
  

  . السنة المالية تقديرات2  941  200     000
  

  . ةالمحصلـرادات ـاإلي2  136  449     716
  

  .على تقديرات الميزانية  % )27.4(بنسبة  نقص)804  750   284(
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  :إيرادات قيديه  – 4 بند
  

إيرادات هذا البند عبارة عن اإليرادات القيدية غير النقدية 
  .والتي نشأت بسبب إجراء تسويات قيدية 

  
  . السنة المالية تقديرات23  318  200     000

  
  . لةـرادات المحصـاإلي20  275  019     058

  
  .عن تقديرات الميزانية  %)13.1(بنسبة  نقص)043  3    180   942(

  
  

  
  
  

  
  

  :اإليرادات الرأسمالية  -الباب الثامن 
  

ع  الغ المحصلة من مبي ي المب اب ف ذا الب رادات ه ل إي تتمث
  .أصول مملوآة للدولة مثل األراضي والعقارات 

  
  .اإلدارة العامة  -الباب وزارة المالية  اويختص بهذ

  
  :ويتكون هذا الباب من مجموعة واحدة 

  
  : مبيع أراضي وعقارات - 1مجموعة   

  
  . السنة المالية تقديرات1  000  000     000

  
  . ةالمحصلـرادات اإليـ1  976  278     665

  
  .عن تقديرات الميزانية  %97.6 بنسبة زيادة   976  278     665

  
  

النقص والزيادة في بنود عبارة عن محصلة  الزيادةوهذا  
  :هذه المجموعة وذلك حسب اآلتي 
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665     278  976  1

  
  
  
  
  
  
  

  :في بنود الميزانية الزيادة
  
  

  
  
  
  
  

000     000  000  0    
  

665     278  976  1  
  

665     278  976  1  
  
  
  
)000     000  000  1(  

  : أراضــي - 1بند 
  

ع          الغ المحصلة من مبي د في المب ذا البن رادات ه وتتمثل إي
  .األراضي المملوآة للدولة 

  
  . تقديرات السنة المالية

  
  .المحصلـة رادات ـاإلي
  

  . عن تقديرات الميزانية زيــــــــــادة
  
  
  
  

  :وبنقص في بنود الميزانية 
  
  
  

  : عقارات - 2 بند
  

د     ذا البن رادات ه ع      وتتمثل إي الغ المحصلة من مبي في المب
واطنين     ى الم ة عل ة الموزع وت الحكومي ارات والبي العق

  . بموجب وثائق تملك
  

  . السنة المالية تقديرات1  000  000     000
  

  . ةالمحصلـرادات ـاإلي0  000  000     000
  

  .عن تقديرات الميزانية  % )100.0( بنسبة نقص )1  000  000   000(
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ة  نة المالي لة للس درة والمحص رادات المق ع اإلي توزي
2009/2010 .  

  
  
  
  . )  3جدول رقم (على مستوى الوظائف  - 2 
  
  : الخدمات العامة - 1
  

  :اآلتيوتشتمل على ثالثة وظائف فرعية حسب 
  
  .الماليـةالخدمات  -   .التنظيميةالخدمات  -
  .والعدالـةاألمـن  -

  
  
  

  . السنة المالية تقديرات  617  425  000     000
  

لة  535  191  211     745 رادات المحص بة اإلي رادات    %3.0 بنس ة اإلي ن جمل م
  .المحصلة 

  
  .عن تقديرات الميزانية  % )13.3( بنسبة نقص )82  233  788   255(
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  :الدفـــــــــــــــــاع – 2
  
  

  . السنة المالية تقديرات    30  143  000     000
  

  
رادات المحصلة 41  236  119     193 رادات   % 0.2 بنسبة  اإلي ة اإلي من جمل

  .المحصلة 
  

  .عن تقديرات الميزانية  % 36.8بنسبة  زيادة11  093  119     193
  
  

  :االجتماعيةالخدمات  - 3
  

  :اآلتيوتشتمل على ثالثة وظائف فرعية حسب 
  
  .الصحيةالخدمات  -  .التعليميةالخدمات  -
  .االجتماعيةالتكافل االجتماعي والشئون  -

  
  . السنة المالية تقديرات 123  120  600     000

  
لة 108  487  044     280 ـرادات المحص بة اإلي ة اإل% 0.6 بنس ن جمل رادات م ي

  .المحصلة 
  

  .عن تقديرات الميزانية  % )11.9( بنسبة نقص)14  633   555  720(
  
  
  :المجتمعخدمات  - 4
  

  :اآلتيوتشتمل على وظيفتين فرعيتين حسب 
  
   .اإلعالميةالخدمات  -
  .الدينيـةالخدمات  -

  
  . السنة المالية تقديرات7  464    000     000

  
   اإليـرادات المحصلة6  370    317     789

  
  .عن تقديرات الميزانية  % )14.7( بنسبة نقص)1  093   682    211(
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  :االقتصاديةالخدمات  - 5
  

  :اآلتيوتشتمل على خمسة وظائف فرعية حسب 
  
  .النقـل   - .التعدين والنشاطات اإلستخراجية  -
  .الكهرباء والماء -     .تالـــــــالمواصـ -
  .والصناعيـةالخدمات التجارية  -
  

  . السنة المالية تقديرات  7  286  190  000     000
  

رادات المحصلة   16  985  442  478    648 بة  اإلي رادات   %96.0بنس ة اإلي من جمل
  .المحصلة 

  
  .ن تقديرات الميزانية ع % 133.1 بنسبة زيادة   9  699  252  478   648

  
  
  
  
  

  : أخرى غير مصنفه - 6
  

  :اآلتيوتشتمل على وظيفة فرعية واحدة حسب 
  
  .مصنفةفرعية غير  -

  
  . السنة المالية تقديرات 10  113  000     000

  
لة  11  210  392     001 رادات المحص بة  اإلي رادات   % 0.1بنس ة اإلي ن جمل م

  .المحصلة 
  

  .عن تقديرات الميزانية  % 10.9 بنسبة زيادة 1  097  392     001
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000     000  992  12    
  
  

  : اإلعتمادات اإلضافية   -أ 
 طلب 2009/2010ميزانية السنة المالية تنفيذ  يلم يستدع

  .  ترخيص باعتمادات إضافية أي

ط   لبنود في حدوداإلعتمادات المنقولة من والى ا -ب رب
   :الباب المختص 

م  24،  22استنـادا للمادتين  انون رق  31من المرسوم بالق
نة  ة  1978لس ات العام داد الميزاني د إع اص بقواع الخ

م  والرقابة على تنفيذھا والحساب الختامي والى التعميم رق
نة  2 روط  1992لس أن ش ة بش ن وزارة المالي الصادر ع

ادات  ين إعتم ديل ب ة التع ات الحكومي ي الجھ ة ف الميزاني
  .والذي يرخص بالنقل بين البنود والبرامج 

  

فقد بلغت جملة اإلعتمادات المنقولة من والى البنود خالل 
ة  نة المالي ى  2009/2010الس ؤثر عل ي ال ت ادوالت  اعتم

  :الميزانية على النحو التالي 
  

ذي علـى مستوى أ إجمالي المنقول984  706  106     000 بواب المصروفات وال
ى  ؤثر عل ادال ي ى  اعتم بته إل ت نس ث بلغ ة ، حي الميزاني

  %.1.8 إجمالي إعتمادات المصروفات بعد التعديل 
  

بة  ا بالنس د إلأم دة فق ى ح اب عل ل ب ة لك ادات المنقول عتم
  :بلغت اآلتي 

  
اب األول214  771  646     000 بة  - الب ات بنس ن  %6.2المرتب ادم اب  اعتم الب

  .عد التعديل ب
  

اني  46  692  151     000 اب الث بة  - الب دمات بنس لعية والخ تلزمات الس المس
  .الباب بعد التعديل  اعتمادمن %  2.0

  
زات - الباب الثالث  4  028  079     000 دات والتجھي بنسبة  وسائل النقل والمع

  .الباب بعد التعديل اعتمادمن  % 1.2
  



 ) ب  (
  

  
  

 ـة والصيانــةـاريع اإلنشائيـالمش – الباب الرابع361  481  999     000
الباب  اعتمادمن  %28.6 واإلستمالكات العامة بنسبة

  .ديل ـبعد التع
  

ت المصروفات المختلفة والمدفوعا - الباب الخامس357  732  231     000
  .الباب بعد التعديل  داعتمامن % 7.6 التحويلية بنسبة

  
ى مستوى ـاإلعتماد التكميلي العام والم -ج  ه عل نقول من

  .أبواب الميزانية 
واب  توى أب ى مس ام عل ي الع اد التكميل يخصص اإلعتم
الوزارات  ة ب ات الطارئ ة االحتياج ة لمواجھ الميزاني
نة  الل الس ة خ ذ الميزاني د تنفي ة عن واإلدارات الحكومي

لنقل منه بعد موافقة الجھات المختصة المالية على أن يتم ا
ة  -وزارة التخطيط  -وزارة المالية (  ديوان الخدمة المدني

  ) .كل فيما يخصه 
  

ديلو االعتمادوقد بلغ  د التع ه بع ول  اعتماد الميزاني والمنق
  :كما يلي  31/3/2010له في 

  
  . يةــالميزان ادمعتا 420  180  000     000

  
ول  )207  413  895    000( ى  المنق ة حت وزارات واإلدارات الحكومي لل

  .الميزانية  اعتمادمن  % 49.4بنسبة  31/3/2010
  

  . الميزانية اعتمادمن %  50.6 بنسبةر ــوف 212  766  105     000
  

   
  
  
  
  
  



 ) ج  (
  

  
  

ى  ام عل ي الع اد التكميل ي عرضا مفصال لالعتم ا يل وفيم
  .مستوى األبواب 

  
  :ات ـرتبـالم –الباب األول 

  
  . الميزانية اعتماد 210  375  000     000

)000    313  176  77( 
  
  

  

ول ة المنق ى  جمل ة حت وزارات واإلدارات الحكومي لل
 من جملة اإلعتماد التكميلي%  36.7بنسبة  31/3/2010

  .العام المخصص للباب األول 
  

000     687  198  133 
   
  

ر بة وف ام % 63.3  بنس ي الع اد التكميل ة االعتم ن جمل م
  . المخصص للباب األول

  :المستلزمات السلعية والخدمات   -الباب الثاني   

  . الميزانية اعتماد  52  865  000     000

)000    748  652  17( 
  

  ىـة حتـزارات واإلدارات الحكوميوـلل جملة المنقول
بة  31/3/2010  ن  %33.4بنس ادم ة  اعتم الميزاني

  .لالعتماد التكميلي العام للباب

ر 35  212  252     000 بة وف ن  %66.6 بنس ادم اد  اعتم ة لالعتم الميزاني
  العام للباب التكميلي

    
  :وسائل النقل والمعدات والتجھيزات   -الباب الثالث 

000     000  985  14 
  

  . الميزانية اعتماد
  

)000   937   746 4( 
  

ـجم ولـ ى  لة المنق ة حت وزارات واإلدارات الحكومي لل
بة 31/3/2010 ن % 31.7 بنس اد م ة  اعتم الميزاني

  .لالعتماد التكميلي العام للباب

000     063  238  10 
  

ـوف بة  رــ ن  % 68.3بنس ادم اد  اعتم ة لالعتم الميزاني
  .العام للباب  التكميلي

  



 ) د  (
  

  

  
  
انة ـة والصيـاريع اإلنشائيــالمش –اب الرابع ـالب

  :اإلستمالكات العامة 
  

000     000  508  71 
  

  . الميزانية اعتماد

)000    046  658  39(  

  
ول ة المنق ى  جمل ة حت وزارات واإلدارات الحكومي لل

بة  31/3/2010 ن  % 55.5بنس ادم ة  اعتم الميزاني
  .لالعتماد التكميلي العام للباب 

  

000     954  849  31 
  

ـوف بة  رــ ن  % 44.5بنس ادم اد  اعتم ة لالعتم الميزاني
  .التكميلي العام للباب 

  
  

  

امس  اب الخ دفوعات  –الب ة والم روفات المختلف المص
  :  التحويلية

  
000     000  447  70 

  
  . الميزانية اعتماد

  
)000   851  179  68(  

  
ول ة المنق ى  جمل ة حت وزارات واإلدارات الحكومي لل

بة 31/3/2010 ن  % 96.8 بنس ادم ة  اعتم الميزاني
  .لالعتماد التكميلي العام للباب  

  

000     149  267  2 
  

ـوف بة ر ــ ن  % 3.2بنس ادم اد  اعتم ة لالعتم الميزاني
  .التكميلي العام للباب 

بة ن % 0.0 بنس ادم ي  اعتم اد التكميل ة لالعتم الميزاني
  . العام للباب 

  
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 



  
 )54 (

 
 
 
 
 

@@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 والتجھيزات :  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 
  
  

ا    ي عرض ا يل اليوفيم وزارات واإلدارات الحـمص إلجم ـةـروفات ال نة الماليـ  كومية للس
  :على مستوى إجمالي الميزانية   2010/ 2009

  
< <
< <
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ادات116   12  000  000      000 وزارا إعتم روفات ال ة لمص واإلدارات  تالميزاني
  .الحكومية 

  
  )من المال االحتياطي العام ( التعديل    12 992  000      000

  
  االعتماد بعد التعديل  12  128  992  000      000

  

روفاتال11  250  709  963      132 ة مص وزارات ا الفعلي ة  واإلداراتل الحكومي
  . اعتماد الميزانية بعد التعديل من % 92.8 بنسبة

  
من اعتماد الميزانية بعد  %7.2 الذي تحقق بنسبةالوفر   878  282  036     868

 .التعديل
 
  

   
  

ي  :أوالً  ان تحليل ادلإلبي ى  اتعتم ورات عل والوف
 .مستوى أبواب مصروفات الميزانية 
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  مرتبات - األولالباب 
  

  
  . اعتماد الميزانية          3   476  000  000     000

  
  . التعديل 000  000  000     000

  
  . اعتماد الميزانية بعد التعديل 3   476  000  000     000

  
ة 194   3  487  961     643 روفات الفعلي بة  المص اد  % 91.9بنس ن اعتم م

بة  ديل وبنس د التع ة بع الي  % 28.4الميزاني ن إجم م
 .مصروفات الميزانية 

  
ق 281  512  038     357 وفر المحق بة  ال د % 8.1بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م

  .من إجمالي الوفر % 32.1التعديل وبنسبة 
  

  
  

   المستلزمات السلعية والخدمات –الباب الثاني 
  

  . اعتماد الميزانية   2   355  000  000     000
  

  . التعديل   000  000  000     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل   2   355  000  000     000
  

ة 171   2  773  659     750 روفات الفعلي بة  المص اد  % 92.2بنس ن اعتم م
بة  ديل وبنس د التع ة بع الي  % 19.3الميزاني ن إجم م

 .مصروفات الميزانية 
  

ق 183  226  340     250 وفر المحق بة  ال د % 7.8بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م
  .من إجمالي الوفر % 20.9التعديل وبنسبة 
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  ھيزاتوسائل النقل والمعدات والتج –الباب الثالث 
  

  
  .اعتماد الميزانية            344  000  000     000

  
  .التعديل000  000  000     000

  
  .لميزانية بعد التعديلاعتماد ا344  000  000     000

  
ة226  633  513     186 روفات الفعلي بة  المص اد  % 65.9بنس ن اعتم م

بة  ديل وبنس د التع ة بع الي  % 2.0الميزاني ن إجم م
 .مصروفات الميزانية 

  
د % 34.1بنسبة  الوفر المحقق 117  366  486     814 ة بع اد الميزاني من اعتم

 الوفر من إجمالي % 13.4التعديل وبنسبة 
   

ع   اب الراب يانة  –الب ائية والص اريع اإلنش المش
  واالستمالكات العامة 

  
000     000  000  265  1  

 
  .اعتماد الميزانية 

  
000     000  000  000  

 
  .التعديل 

  
 . اعتماد الميزانية بعد التعديل 1  265  000  000     000

  
روفات الفع  1  081 308   315     709 ةالمص بة  لي اد  %85.5بنس ن اعتم م

بة  ديل وبنس د التع ة بع الي  %9.6الميزاني ن إجم م
  .مصروفات الميزانية 

  

د  % 14.5بنسبة  الوفر المحقق 183  691  684     291 ة بع من اعتماد الميزاني
  .من إجمالي الوفر % 20.9التعديل وبنسبة 
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المصروفات المختلفة والمدفوعات  –اب الخامس الب

 التحويلية 
  

  
 . اعتماد الميزانية     4  676  000  000     000

  
 . التعديل12  992  000     000

  
 . اعتماد الميزانية بعد التعديل4  688  992  000     000

  
ة  4  576  506  512     844 روفات الفعلي بة  المص اد  % 97.6بنس ن اعتم م

بة  ديل وبنس د التع ة بع الي  %40.7الميزاني ن إجم م
 .مصروفات الميزانية 

  
ق 112  485  487     156 وفر المحق بة  ال د % 2.4بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م

  .من إجمالي الوفر % 12.8التعديل وبنسبة 
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تحليل مصروفات الميزانية حسب التقسيم : ثانيا 
  ) : 9جدول رقم ( الوظيفي 

  
    : لخدمات العامة ا) 1

  
ويندرج تحتھا كل من الخدمات التنظيمية والخدمات 

  .والعدالة وااللتزامات الخارجية  واألمنالمالية 
  

  . اعتماد الميزانية        2  335  873  650     000
  

 . التعديل )98  572  220     000(
  

 . اعتماد الميزانية بعد التعديل 2  237  301  430     000
  

ة 2  107  915  502     130 روفات الفعلي بة  المص اد  % 94.2بنس ن اعتم م
بة  ديل وبنس د التع ة بع الي  % 18.7الميزاني ن إجم م

 .مصروفات الميزانية 
  

ق 129  385  927     870 وفر المحق بة  ال ن اع% 5.8بنس د م ة بع اد الميزاني تم
   .من إجمالي الوفر % 14.7التعديل وبنسبة 

  
  : اعــــالدف) 2 

  

 .  اعتماد الميزانية 1  310  170  000     000
  

 .التعديل  ) 29  142   963  000( 
  

 . اعتماد الميزانية بعد التعديل 1  281  027  037     000
  

روفا 1  248  778  167     555 ةالمص بة  ت الفعلي اد  %97.5بنس ن اعتم م
بة  ديل وبنس د التع ة بع الي  % 11.1الميزاني ن إجم م

 .مصروفات الميزانية 
  

ق 32 248  869     445 وفر المحق بة  ال د % 2.5بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م
  .من إجمالي الوفر % 3.7التعديل وبنسبة 
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  :الخدمات االجتماعية ) 3
  

ة والخدمات يھا كل من الخدمات التعليمتحت ويندرج
  .الصحية والتكافل االجتماعي والشئون االجتماعية 

  
 .     اعتماد الميزانية    4  139  056  300     000

  
 .التعديل16  319  663     000

  
 . اعتماد الميزانية بعد التعديل4  155  375  963     000

  
ة3  779  701  139     508 روفات الفعلي بة  المص اد  % 91.0بنس ن اعتم م

بة  ديل وبنس د التع ة بع الي  %33.6الميزاني ن إجم م
 .مصروفات الميزانية 

  
ق 375  674  823     492 وفر المحق بة  ال د %9.0بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م

  .من إجمالي الوفر % 42.8التعديل وبنسبة 
  

  :المجتمع  خدمات) 4 
  

والخدمات  اإلعالميةھا كل من الخدمات تحت ويندرج
  .والمرافق   واإلسكانالدينية 

  
  .    اعتماد الميزانية 861  371  350    000

  
 .التعديل   19  223  123 000   

  
 . اعتماد الميزانية بعد التعديل 880  594 473    000

  
روفات الف 839  148  818    370 ةالمص بة  علي اد  % 95.3بنس ن اعتم م

بة  ديل وبنس د التع ة بع الي  % 7.5الميزاني ن إجم م
 .مصروفات الميزانية 

  
ق 41  445  654     630 وفر المحق بة  ال د % 4.7بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م

  .من إجمالي الوفر % 4.7التعديل وبنسبة 
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  : دمات االقتصادية الخ ) 5
  

دين واستخراج النفط ويندرج تحتھا كل من التع
 –المواصالت  –النقل  –ستخراجية والمشتقات اإل

 –الخدمات التجارية والصناعية  –الكھرباء والماء 
  .الزراعة والثروة السمكية 

  
 .    اعتماد الميزانية    2  814  025  600     000

  
 .تعديل ال 45  676  928     000

  
 .اعتماد الميزانية بعد التعديل  2  859  702  528     000

  
ة 2  774  453  564     903 روفات الفعلي بة  المص اد  % 97.0بنس ن اعتم م

بة  ديل وبنس د التع ة بع الي  %24.7الميزاني ن إجم م
 .مصروفات الميزانية 

  
ق 85  248  963     097 وفر المحق بة  ال اد % 3.0بنس ن اعتم د م ة بع الميزاني

   .من إجمالي الوفر % 9.7التعديل وبنسبة 
  

   :أخرى غير مصنفه )  6 
  

نفة  ر مص ة غي ن فرعي ل م ا ك درج تحتھ وين
 .واالستمالكات العامة 

  
  .    اعتماد الميزانية   235  323  100     000

  
 .التعديل    266  901  364  000

  
 .نية بعد التعديل اعتماد الميزا 502  224  464     000

  
ة 500  712  770     666 روفات الفعلي بة  المص اد  % 99.7بنس ن اعتم م

بة  ديل وبنس د التع ة بع الي  %4.5الميزاني ن إجم م
 .مصروفات الميزانية 

  
ق 1  511  693     334 وفر المحق بة  ال د % 0.3بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م

  . من إجمالي الوفر % 0.2التعديل وبنسبة 
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د ـالخدمات االج – 3ك نالحظ أن وظيفة ـومن ذل تماعية ق
ائف إنـتم أكبر الوظ ً فاقـتعت ب ث ا غ  حي بل

بة 3,779,701,139.508 ار بنس ن  %33.6 دين م
ةأإجمالي المصروفات، كما  ة فرعي الخدمات  – 1ن وظيف

ة  ر الوظائف إنفاقالتعليمي ً ھي اكب ية  ا ة الرئيس ن الوظيف م
غ  ث بل ارة حي بة  ,530,617,725.0471المخت ار بنس دين

 .من إجمالي المصروفات  13.6%
  

    

كبر وفر أ  الخدمات االجتماعية – 3كما حققت الوظيفة 
من  %42.8دينار بنسبة  375,674,823.492حيث بلغ 

  . إجمالي الوفورات 
  
  
  

دارات الحكومية تحليل مصروفات الوزارات واإل: ثالثا 
 ) : قيدي –نقدي( حسب نوع المصروف 

  
 :وھي تنقسم إلى مصروفات الميزانية11   250  709  963     132

  

من إجمالي  %93.2 بنـسبة النقدية المصروفات10   488  763  478     044
 . المصروفات

  
 5بند وھي عبارة عن أمانات المصروفات القيدية    711  946  485     088

باإلضافة لرصيد مرتجع المرتبات عن السنة المالية 
 .من إجمالي المصروفات % 6.3 بنسبة 2009/2010

  

 

الحسابات العامة صاحبة  –وقد كانت وزارة المالية 
من  % 26.6أعلى نسبة للمصروفات القيدية وھي 

من جملة  % 1.8جملة المصروفات القيدية وبنسبة 
من جملة  % 7.8 المصروفات الفعلية وبنسبة

 .الحسابات العامة  –المصروفات لوزارة المالية 
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ونورد فيما يلي ترتيب مبالغ الوفر المحقق حسب 
  :بواب المصروفات تنازليا أ

 
  

  
357     038  512  281   

  
اب  ات –  األولالب بة  المرتب ن إ %32.0بنس الي م جم

 . ورات الميزانية وف
  

اب 183  691  684     291 عاالب يانة  –  لراب ائية والص اريع اإلنش المش
تمالكات بة  واالس ن  % 20.9بنس اليم ورات  إجم وف

 .الميزانية 
  

اب 183  226  340     250 اني الالب دفوعات  – ث ة والم روفات المختلف المص
انية وفورات الميز إجماليمن  % 20.9بنسبة  التحويلية

. 
  

اب 117  366  486     814 ثالثاالب دمات –  ل لعية والخ تلزمات الس بة  المس بنس
 .وفورات الميزانية  إجماليمن  % 13.4

  
156     487  485  112 

 
 
 

------------------------- 

اب  امسالب زات – الخ دات والتجھي ل والمع ائل النق  وس
 . وفورات الميزانية إجماليمن  % 12.8بنسبة 

  

868     036  282  878  
 

 لةـــــالجم
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بواب المصروفات عن ما ھو مقدر أفي  الوفر سبابأھم أ

   -:بالميزانية 
  

   
 .عدم التعيين لبعض الوظائف الشاغرة  •
  

 . خدمات عدد من الموظفين وإنھاءاستقالة  •
  

د بعض االرتباطات المالية التي تنفذ خالل وجو •
 .الماليةالسنة 

  
واالكتفاء بعمل الصيانة  الوقود،ترشيد استھالك  •

 .األجھزةالالزمة لبعض 
  

 .من القيمة المقدرة  بأقلتوقيع عقود  • 
  

اء •  يض  إلغ اريع ، وتخف ض المش ل بع وتأجي
 .تكاليف عدد من المناقصات 

  

  .الرسميةت بعض المھما تأجيل أو إلغاء •
  

  

  . في االعتماد التكميلي العام لألبوابوفر 212  766  105     000
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@‡ïé¸Z@ @

@ßìÿa@lbjÜa@Zpbjm‹¾a@Z  
  

  وھو يتضمن كافة ما يدفع من مرتبات نقدية وعالوات وبدالت ومكافآت لموظفي الجھات الحكومية
  

  مقابل قيامھم بجھد أو بعمل كما يشمل ما يمنح لھم في شكل مزايا عينية وتأمينية كاألغذية والمالبس 
  

  ى ـاب علـمة من التأمينات االجتماعية ويشتمل ھذا البوالعالج والتعليم وتذاكر السفر وحصة الحكو
  

  -:مجموعتين 
  
  
  .النقديـــــة  - المجموعة األولى -
  
  .العينية والتأمينية  - المجموعة الثانية -
  
  

  :فيما يلي عرض تحليلي لمصروفات ھذا الباب 
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ـاب  : أوالً  ـات الب ـادات ومصروف ـل اعتم -األول تحلي
تابع جدول رقم (   المرتبات على المستوى اإلجمالي للباب

- 7 : (-  
  
  

  
  الميزانية اعتماد  000    000   000  476  3

  
ام  االعتمادات المنقولة  000    313   176  77 ي الع اد التكميل م من االعتم والتي ل

  .الميزانية  اعتمادتؤثر على 
  

ود وال العتمادات المنقولةا  000    646   771  214   ى البن ىـمن وال ؤثر عل م ت  تي ل
  .الميزانية  اعتماد

  
  بعد التعديل اعتماد الميزانية 000    000   000  476  3

  
اد من %91.9 بنسبة المصروفات الفعلية 643    961   487  194  3 اب اعتم د الب  بع

  .التعديل 
  

ورات 357    038   512  281 بة الوف ن  %8.1 بنس ادم د  اعتم اب بع الب
  .لــالتعدي 

  
 

ن ا ا إن لم ـح لن ه يتض ار إلي دول المش ةوزارة ج  التربي
بة  اب األول بنس ـة الب اد بميزاني ر اعتم ا أكب ص لھ خص

  .لـد التعديـاب األول بعـمن إجمالي ميزانية الب 27.7%
  

 
ـد  جلت وزاروق دفاع س ىة ال ة  أعل ذ للميزاني بة تنفي نس

  . %100المخصصة لھا بالباب األول حيث بلغت النسبة 
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  :فيما يلي أھم أسباب الوفر بصفة عامة  
  
  .الشاغرة لم يتم التعيين عليھا وجود عدد من الوظائف −

  .عدم شغل بعض درجات الوظائف الجديدة −

ل أو إ − تقالة أو النق وظفين باالس ض الم دمات بع اء خ نھ

  .أو الوفاة التقاعد

وجود بعض الوظائف الشاغرة بسبب استقاالت عدد من  −

ات  انون التأمين تفادة بق ويتيين لالس وظفين الك الم

  .االجتماعية 

  
  
  
  
  
  
  
  

  Jفي االعتماد التكميلي للباب األول  وفر   000    687  198  133  
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 ً  -تحليــل اعتمــادات ومصروفــات الباب األول  :ثانيا
تابع جدول (المرتبات على مستوى المجموعات والبنود 

  ) : 8رقم 
  

  :النقدية  -المجموعة األولى   
  

ات  وظفي الجھ دفع لم ي ت ة الت دفوعات النقدي ي الم ل ف تتمث
  .م بعمل أو جھد الحكومية نظير قيامھ

  
  الميزانيــة اعتماد 000    460  942  987  2

  
  التعديـــــل 000    503  289  68  

  
  بعد التعديل الميزانية عتمادا  000    963  231  056  3

  
اعتماد الميزانية  من %95.8بنسبة  الفعليةالمصروفات  479    820  629  927  2

  .جملة مصروفات الباب  من %91.6وبنسبة  بعد التعديل
  

 التعديل بعد  اعتماد الميزانيةمن  %4.2 بنسبة الوفر 521    142  602   128
  .من إجمالي وفورات الباب %7.45 وبنسبة
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  :وقد تركز الوفر في البنود التالية
  

  :  العقود – 6بند   
  

عبارة عن المبالغ التي تدفع لشاغلي ھذا البند  مصروفات  
وذلك خالف المبالغ ) الثاني و الثالث ( وظائف العقدين 

  .التي تدخل ضمن مجموعة العينية و التأمينية 
  

  الميزانيــة اعتماد 000    000   023  353  
  

  التعديـــــل 000    676   095  6  
  

  بعد التعديل يزانيةاعتماد الم 000    676   118  359
  

اعتماد الميزانية  من %90.7بنسبة  المصروفات الفعلية  692    584   730  325
  .من جملة مصروفات الباب  %10.2وبنسبة  بعد التعديل

  
 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %9.3 بنسبة الوفر 308    091   388   33 

  .من إجمالي وفورات الباب %11.9 وبنسبة
  
  

  -:ويعزي الوفر إلى 
  

  .وجود عدد من الدرجات الشاغرة   -  
 

ويتيي - ر الك وظفين غي دمات بعض الم اء خ اء  نإنھ أثن
  .السنة المالية و لم تشغل درجاتھم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )70 (

  
  

  
  
  

  :العالوات والبدالت   – 8بند 
  

النقدية المقررة  تتمثل مصروفات ھذا البند في المزايا
عالوة اجتماعية وبدل تمثيل وبدل طبيعة ( للوظيفة من 

عمل وبدل نوبة والعالوات والبدالت األخرى بما فيھا 
وفقا للقوانين والقرارات ) العالوات والمكافآت التشجيعية 

  الصادرة في ھذا الشأن
  

  الميزانيــة اعتماد 000    900   958  778  1
  

  التعديـــــل 000    700   490  7
  

  بعد التعديل اعتماد الميزانية  000    600   449  786  1  
  

اعتماد الميزانية من  %95.8بنسبة  المصروفات الفعلية   500    720   116   712  1
  .من جملة مصروفات الباب %53.6وبنسبة  بعد التعديل

  
وفر 500    879   332   74   بة ال ن  %4.2 بنس اد م ديلاعتم د التع ة بع  الميزاني

  .من إجمالي وفورات الباب %26.4وبنسبة 
  
  

  -:ويعزي الوفر إلى 
  

  .استقالة بعض الموظفين  -
  

  .عدم شغل بعض الوظائف -
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  :  العينية والتأمينية -المجموعة الثانية 
  

ي ة ف ذه المجموع ل مصروفات ھ ا  تتمث ي تنفقھ الغ الت المب
ة  ا العيني ى المزاي ة عل وزارات واإلدارات الحكومي ال
ذاكر  ة وت المالبس واألغذي والتأمينية لموظفيھا المستحقين ك

ة  ألبناء سفـر للموظفين وعالج طبي وتعليم ات التمثيلي البعث
  . باإلضافة إلى حصة الحكومة في التأمينات االجتماعية 

  
  الميزانيــة اعتماد 000    540  682  277  

  
  التعديـــــل  000    810  886  8  

  
  بعد التعديل اعتماد الميزانية 000    350  569  286  

  
اعتماد الميزانية من  %93.1بنسبة  المصروفات الفعلية 164    141  858  266  

  .من جملة مصروفات الباب  %8.4وبنسبة  بعد التعديل
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %6.9 بنسبة الوفر 836    208  711  19  
  .من إجمالي وفورات الباب % 7.0وبنسبة 
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  :وقد تركز الوفر في البنود التالية
  

    
  : مالبس وأغذية وتذاكر سفر   – 1بند 

  
الغ ال ي المب د ف ذا البن روفات ھ ل مص ى تتمث ق عل ي تنف ت

بعض  دم ل ي تق فر الت ذاكر الس ة وت س واألغذي المالب
   .الموظفين

  
  الميزانيــة اعتماد 000    950  635  25  

  
  التعديـــــل 000    108  972  15  

  
  التعديل اعتماد الميزانية 000    058  608  41  

  
تماد الميزانية اعمن  %95.3بنسبة  المصروفات الفعلية 310    593  632  39  

  .من جملة مصروفات الباب %1.2وبنسبة  بعد التعديل
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %4.7 بنسبة الوفر  690    464  975  1
  .من إجمالي وفورات الباب %0.7وبنسبة 

  
  

  -:ويعزي الوفر إلى 
  

زة  - ذه المي تحقين لھ وظفين المس ن الم دد م تقالة ع اس
 .العينية 

  

 .كويتيينالغير  للمستشارينذاكر السفر الصادرة قلة ت -
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  :التأمينات – 3بند  
  

ا  اھم فيھ ي تس الغ الت ي المب د ف ذا البن ل مصروفات ھ تتمث
يخوخة  أمين الش ندوق ت ل ص ي تموي نويا ف ة س الحكوم

املين في القطاع ا اة للع لحكومي والعجز والمرضى والوف
ع  ك بواق ويتيين وذل ن الك ي %  10م ب األساس ن المرت م

ن األوالد  الوة ع ك الع ي ذل ا ف ة بم الوات االجتماعي والع
ي  ة ف ة الحكوم ة وحص ات االجتماعي انون التأمين ا لق طبق

  .التأمين التكميلي 
  

  الميزانيــة اعتماد 000    240  291  242  
  

  التعديـــــل (000   160  946  8)  
  

  التعديل اعتماد الميزانية بعد 000    080   345  233  
  

اعتماد الميزانية من  %92.9بنسبة  المصروفات الفعلية 100    812   807  216
  .من جملة مصروفات الباب %6.8وبنسبة  بعد التعديل

  
 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %7.1 بنسبة الوفر 900    267   537  16  

  .من إجمالي وفورات الباب %5.9وبنسبة 
  
  

  -:ويعزي الوفر إلى 
  

  . استقالة بعض العاملين الكويتيين -
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 ً ا اب األول :  ثالث ادات ومصروفات الب ل اعتم ى –تحلي  عل
  ):9تابع جدول رقم ( الوظائف ستوىم
  

 :الخدمات العامة  )1  
  

  الميزانيــة اعتماد 000    850  432   893  
  

  التعديـــــل 000    757  725   18  
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل 000    607  158   912  
  

اعتماد الميزانية من  %99.0بنسبة  المصروفات الفعلية 233    425  185   903  
  . من جملة مصروفات الباب %28.3وبنسبة  بعد التعديل

  
 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %1.0 بنسبة الوفر 767    181  973   8    

  .من إجمالي وفورات الباب %3.2 وبنسبة
  

    
 : الدفـــاعخدمات  )2
  

  الميزانيــة اعتماد 000    000  100   247  
  

  التعديـــــل  000    276   497  
  

  ية بعد التعديلاعتماد الميزان 000    276   597  247  
  

اعتماد الميزانية من  %90.9بنسبة  المصروفات الفعلية 299    178   121  225  
  .من جملة مصروفات الباب  %7.0وبنسبة  بعد التعديل

  
 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %9.1 بنسبة الوفر 701    097   476  22      

  .من إجمالي وفورات الباب %8.0 وبنسبة
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  : الخدمات االجتماعية) 3  
  

  الميزانيــة اعتماد 000    000   135   559  1
  

  التعديـــــل 000    720   296   18  
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل 000    720   431   577  1
  

اعتماد الميزانية من  %93.2سبة بن المصروفات الفعلية 825    893   744   469  1
  .من جملة مصروفات الباب  %46.0وبنسبة  بعد التعديل

  
 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %6.8 بنسبة الوفر 175    826   686   107  

  .من إجمالي وفورات الباب %38.3 وبنسبة
  

    
  

  : خدمات المجتمع) 4
  

  يــةالميزان اعتماد 000    450   505  188  
  

  التعديـــــل 000    910   214  15  
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل 000    360   720  203  
  

اعتماد الميزانية من  %99.5بنسبة  المصروفات الفعلية 780    891   729  202  
  .من جملة مصروفات الباب  %6.3وبنسبة  بعد التعديل

  
 التعديل بعد اعتماد الميزانية من %0.5 بنسبة الوفر 220     468   990

  . من إجمالي وفورات الباب %0.4 وبنسبة
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  :خدمات االقتصاديةال) 5  
  
  

  الميزانيــة اعتماد 000    850  228  310  
  

  التعديـــــل 000    720  830  21  
  

  لميزانية بعد التعديلاعتماد ا 000    570  059  332  
  

اعتماد الميزانية من  %97.5بنسبة  المصروفات الفعلية 229    252  921  323  
  .من جملة مصروفات الباب  %10.1وبنسبة  بعد التعديل

  
 اعتماد الميزانية بعد التعديل من %2.5 بنسبة الوفر 771    317  138  8  

  .من إجمالي وفورات الباب %3.0وبنسبة 
  

    
  :أخرى غير مصنفه ) 6
  
  

  الميزانيــة اعتماد 000    850  222   67  
  

  التعديـــــل 000    930  610   2  
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل 000    780  833   69  
  

اعتماد الميزانية من  %99.9بنسبة  المصروفات الفعلية 277    320  785   69  
  .من جملة مصروفات الباب  %2.2وبنسبة  بعد التعديل

  
  . اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %0 1.بنسبة الوفر 723    459  48

  
  
  
  
  
  



  )77 (

  
  
  

ة  ك نالحظ أن وظيف ـد 3ومن ذل ة ق ـدمات االجتماعي  ـ الخ
ـغ  ث بل ـاق حي ـف إنفـ أكبر الوظـائ ت ب تمتع

ـبة .د 1,469,744,893.825 الي  %46.0ك بنس ن إجم م
ة  ـيفة فرعي ا أن وظ اب، كم روفات الب دمات  – 1مص الخ

ة  ن الوظيف اق م ـف إنف ـبر الوظـائ ـي أكـ ـمية فـھ التعليـ
ية ارة الرئيس ـغ المخت ـث بـل ك .د 877,349,204.588 حي

  .ي مصروفات البابـإجمال من %27.5بنسبة 
  

اب الخدمات االجتماعيةـ 3كما حققت الوظيفة   أكبر وفر للب
ـة .د 107,686,826.175حيث بـلغ  من  %38.3ك بنسبـ

  .إجمالي وفورات الباب
  

    
  

 ً   : االعتماد التكميلي العام للباب األول -أ :  رابعا
  

  الميزانيــــة اعتماد  000    000  375  210  
  

  )المنقول للبنود (  التعديل  (000   313  176  77)
  

 وفورات من إجمالي %47.3وھو يمثل  محققالوفر ال  000    687  198  133  
  .األول الباب

  
  اب األولــتم النقل من االعتماد التكميلي العام للب) 1 

  ن المعينيـنـات الموظفيـة رواتب وتأمينـلتغطي    
  .على االعتماد التكميلي     
  
  اب األولــام للبـتم النقل من االعتماد التكميلي الع) 2 

  طيـود التي لم تغــفي بعض البنز ـلتغطية العج     
  .اعتماداتھا الصرف عليھا      
  

غ ل مبل م نق د ت ـن  ك.د 21,249,850.000 وق م
ـاد ـي االعتم وزارة  التكميل اء ل اء و الم بة  الكھرب  وبنس

الي 27.5% ن إجم ة م الغ المنقول اد  المب ن االعتم م
  .العام للباب األول التكميلي 
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  214  771  646    000  
  
  
  
  
 
  

  
  
  
  
  
  

االعتمادات المنقولة من وإلى البنود والتي ال تؤثر  –ب 
  :على اعتماد الميزانية 

  
  

  :البنود في حدود اعتماد الباب وإلى من المنقول إجمالي
  

ويتم النقل بين البنود في حدود اعتماد الباب ويتم النقل بين 
باب دون التأثير على جملة اعتمادات بنود مجموعات ھذا ال

الميزانية المخصص له إال أنه في الوقت نفسه يعتبر 
خروج عن خطة الميزانية الموضوعة لبنود ھذا الباب 
والتي يكون سببھا الظروف الطارئة التي قد تطرأ على ھذه 

  .الخطة 
  

وفيما يلي الجھات التي قامت بإجراء أكبر حركة مناقالت 
  :بين بنودھا 

  
ةرة وزا  000    715  910  54   بة  الداخلي الي  %25.6بنس ن إجم م

  .ادات المنقولة ــاالعتم
  

حة وزارة 000    470  654  42   ة الص بة   العام الي  %19.9بنس ن إجم م
  .ادات المنقولة ـاالعتم

  
ـمن إجمال %12.8بنسبة  الحرس الوطني  000    710  479  27   ادات اال يــ عتم

  . المنقولة
  

ادات ــمن إجمالي االعتم %8.4بنسبة  التربية وزارة 000    900  997  17  
  .المنقولة 

  
   

  .وقـد وزعت باقي النسبة على باقي الجھـات الحكومية
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 ً المرتبات  إلى  –تحليل مصروفات الباب األول :  خامسا
   ):10 -تابع  جدول رقم ( ية مصروفات نقدية وقيد

  
   :موزعة كاآلتي إجمالي المصروفات الفعلية   643    961   487   194  3

  
بة ةـات النقديـالمصروف 562    945   370   112  3  يـإجمال نـم %97.4 بنس

  .الفعليةمصروفات ال
  

بة ةـات القيديـالمصروف 081    016   117   82   يـن إجمـالـم %2.6 بنس
  :المصروفات الفعلية وتتمثل في 

  
مبالغ مخصوم بھا على أنواع بنــود  –أمانـات  

ع ـد مرتجـى رصيـإلمصروفات الميزانية باإلضافة 
  . 2009/2010 المرتبات الخاص بالسنة المالية

  
ت ى  وكان ة  أعل ة لجمل روفات القيدي بة للمص نس
وزارة المصروفات ة ب بة الصحة العام ي نس  %35.6 وھ

ن إج اب األولم ة للب روفات القيدي الي المص بة  م وبنس
اب األولم 0.9% روفات الب ـي مص بة ن إجمال ، وبنس
  .الصحة العامة وزارة من جملة مصروفات 6.3%
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ا    يير أعمالھ بيل تس ة في س يخصص الباب الثاني للمصروفات التي تنفقھا الجھات الحكومي

  -:مجموعتينالجارية للحصول على المستلزمات السلعية والخدمات ويشتمل ھذا الباب على 
  

  .السلعيـــةالمستلزمـات  :األولىالمجموعة  
  

  .الخدمـــاتتكالــيف  :الثانيةالمجموعة  
  
  

  :وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات ھذا الباب    
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  ينـــــــــــارد    سـفل

  

  
  

  _ي ــتحليل اعتمادات ومصروفات الباب الثان :أوال 
دمات        لعية والخ تلزمات الس ىالمس توىال عل  مس

  -): 7تابع جدول رقم ( للباب  يجمالاإل       
  

  
  .المــيزانية اعتماد    2  355  000  000    000

  
ام االعتمادات المنقولة       17  652  748    000 ي الع اد التكميل والتي من االعتم

  . الميزانية اعتماد علىلم تؤثر 
  

 علىمن والي البنود والتي لم تؤثر المنقولة االعتمادات       46  692  151    000
  . الميزانية اعتماد

  
  .اعتماد الميزانية بعد التعديل    2  355  000  000    000

  
ة    2  171  773  659    750 روفات الفعلي بةالمص ن % 92.2 بنس اد م اعتم

  . الميزانية بعد التعديل
  

  . عتماد الميزانية بعد التعديلامن % 7.8 بنسبةالــوفر  183  226  340    250
  

    
  

الكھربـــاء  ومن الجدول المشار إليه يتضح لنا أن وزارة  
اني  والمــاء اب الث ه الب اد بميزاني ر اعتم خصص لھا أكب
بة  د % 70.2بنس اني بع اب الث ة الب الي ميزاني ن إجم م

  .التعديل 

ة    ذ للميزاني بة تنفي ى نس ت أعل د كان اني وق اب الث بالب
  :)  %100.0تقارب بنسب (
  

  . االمانة العامة لالوقاف -  
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    دينــــــــــار    سـفل

  
في الباب الثاني المستلزمات السلعية  الـــوفرأھم أسباب 
  :والخدمات 

ة الفي -     ا للحاج رف طبق ي اإلدارات عليتم الص رف ف ة للص
  .المختلفة 

  
  .إلغاء أوامر شراء تمت خالل السنة المالية  -
  
  .الترشيد في استخدام الوقود  -
  
د  - استعمال البريد االلكتروني بكثير من الحاالت بدال من البري

  .العادي 
  

  .عدم تنفيذ بعض المشاريع  - 
  

  .عدم تنفيذ االستشارات المطلوبة في المرحلة الحالية  - 
  
  .إلغاء ارتباط مناقصات توريدات قبل نھاية السنة المالية  -
  
  .المكاتب والمراكز اإلعالمية بالخارج  إغالق -
  
  .المستخدمة  لألجھزةسريان كفاالت الصيانة المجانية  -
  
  . اإلنفاقتطبيق سياسة ترشيد  -

  . تأخر ورود فواتير التكاليف للجھات الحكومية -  

  . في االعتماد التكميلي العام البـاب الثانـي وفــر35  212  252     000
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    دينــــــــــــار    سـفل

  
  _ي ــتحليل اعتمادات ومصروفات الباب الثان: ثانيا
دمات       لعية والخ تلزمات الس ىالمس توىال عل  مس

 -): 8تابع جدول رقم (  المجموعات      
 

  : السلعيةالمستلزمات  – ىالمجموعة األول
  

  

    

 الحكومية الجھةھا عليتمثل في قيمة المواد التي تحصل ت
ا أو تساعدھا في  لتحقيق األھداف التي أنشأت من أجلھ

  . األھدافتنفيذ ھذه 
  
  

   .المــيزانيـة اعتماد    1  872   707  100    000
  

  .التعديـــــــل 24  436   660    000
  

  . عد التعديلاعتماد الميزانية ب   1  897  143   760    000
  

ة 1  851   951   481    347 روفات الفعلي بة  المص ن  % 97.6بنس اد م اعتم
ديل د التع ة بع بة  الميزاني ة  % 85.3و بنس ن جمل م

  .مصروفات الباب
  

ديلمن % 2.4 بنسبة الـــوفر    45  192   278    653 د التع ة بع اد الميزاني  اعتم
  . من جملة وفورات الباب% 24.7وبنسبة 
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    دينـــــــــــار    سـفل

  
 :في البنود التالية  الـــوفروقد تركز 

  

  :صغيرةقطع غيار وعدد وأدوات  -1بند 

    
ويحمل ھذا البند بالمبالغ التي تنفقھا الجھات الحكومية 

قطع الغيار والعدد واألدوات الصغيرة  علىللحصول 
سائل النقل واألجھزة مثل قطع الغيار الالزمة لكافة و

  .واآلالت
  

   .المــيزانيـة مادـاعت    45  739  580    000
  

  .التعديـــــــل 11  848  125    000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل   57  587  705    000
  

ة 49  373  964    010 روفات الفعلي بة  المص ن  %85.7بنس اد م اعتم
ديل د التع ة بع بة و بن الميزاني ة  % 2.3س ن جمل م

  .مصروفات الباب
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن % 14.3 بنسبة الـــوفر 8  213  740    990
  . من جملة وفورات الباب% 4.5 وبنسبة

  
ع    ـوفرويرج ي الــ ال  إل يانة وأعم ال الص وافر أعم ت

مان  زةالض زه الت لألجھ ن أجھ تعملة م وير صالمس
ا والحاسب اآللي خالل السن تم الصرف طبق ة وي ة المالي

  .ة عليللحاجة الف
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  دينـــــــــــار    سـفل

  : مـــواد وخــامــات  -2بند 

    
ة في  ويحمل ھذا البند بالمبالغ التي تنفقھا الجھة الحكومي
يير  ة لتس ات الالزم واد والخام ى الم بيل الحصول عل س

الم والمال ب واألق ة والكت ل األدوي ا مث س أعمالھ ب
  .الموظفينواألغذية لغير 

  
  

   .المـيزانيـة اعتماد    259  803  170     000
  

  .التعديـــــــل 12  205  959     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل   272  009  129     000
  

ة 237  201  581     097 روفات الفعلي بة  المص ن  % 87.2بنس اد م اعتم
ديل د التع ة بع بة  الميزاني ة  %10.9و بنس ن جمل م

  .مصروفات الباب
  

ديلمن % 12.8 بنسبة الــوفر 34  807  547     903 د التع  اعتماد الميزانية بع
  . من جملة وفورات الباب% 19.0 وبنسبة

  
    

ع بب ويرج ـوفر س ي الـ واد  إل ود م هوج ي  مخزني تف
  . ألجلهبالغرض المخصص 
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  دينـــــــــــار    سـفل
  
  

  :تكالـيف الخدمـات  –المجموعة الثانية   

    
ة  ي قيم ل ف ة تتمث ر والالزم ن الغي ؤداة م دمات الم الخ

  .لتأدية نشاط الجھة الحكومية وتسيير أعمالھا الجارية 
  

   .المــيزانية اعتماد    429  427  900     000
  

  .التعديـــــــل ) 6  783  912   000( 
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل    422  643  988     000
  

ة 319  822  178     403 روفات الفعلي بة  المص ن  % 75.7بنس اد م اعتم
ديل د التع ة بع بة  الميزاني ة  % 14.7و بنس ن جمل م

  .مصروفات الباب
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن % 24.3 بنسبة الـــوفر   102  821  809     597
  .وفورات الباب  من جملة% 56.1 وبنسبة

  
  
  

 :وقد تركز الـــوفر في البنود التالية 
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  دينـــــــــــار    سـفل

  :ايجــــــــــــــــــــــار -2بند 

    
د  دفعھا الجھات ويحمل ھذا البن ة التي ت ة االيجاري بالقيم

  .الحكومية لالغراض المختلفة الالزمة لتيسيير اعمالھا 
  
  

  . اعتماد المــيزانيـة  75  278   900    000
  

  .التعديــــــــل     1 416   770    000
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل  76  695   670    000
  

ة 48  048   938    671 روفات الفعلي بة  المص ن  % 62.6بنس اد م اعتم
ديل د التع ة بع بة  الميزاني ة  % 2.2و بنس ن جمل م

  .مصروفات الباب
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن %  37.4 بنسبةالــوفر  28  646    731   329
  . من جملة وفورات الباب% 15.6وبنسبة 

  
  

ع ال ـيرج ي وفرـ ض  إل اجير بع د لت ة التعاق ل خط تاجي
    المباني 
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  دينـــــــــــار    سـفل

  
  

  :  صـــيانــة -3بند 

    
ذا البند بالمبالغ التي تنفقھا الجھة الحكومية للغير يحمل ھ

ا  ة ممتلكاتھ ة لكاف يانة الالزم ال الص امھم بأعم ل قي مقاب
  .و التجھيزات  واألثاث

  
   .المــيزانيـة اعتماد    102  172   000   000  

  
  .التعديــــــــل  )  8 220   916   000( 

  
  . يزانية بعد التعديلاعتماد الم    93  951   084   000  

  
ة 55  796    452  560   روفات الفعلي بة  المص ن  % 59.4بنس اد م اعتم

ديل د التع ة بع بة  الميزاني ة  % 2.6و بنس ن جمل م
  .مصروفات الباب

  
 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن % 40.6 بنسبة الـــوفر 38  154   631   440  

  .من جملة وفورات الباب % 20.8 وبنسبة
  
  

عدم وجود أعطال باألجھزة  إلي الـــوفرويرجع 
  .واآلالت وتأجيل بعض المشاريع 
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  دينـــــــــــار    سـفل

  
  _ي ــتحليل اعتمادات ومصروفات الباب الثان:ثانيا 
دمات       لعية والخ تلزمات الس ىالمس توى عل  مس
 -): 9تابع جدول رقم ( الوظـــائف       

  
  :الخــدمات العــامة )1  

  
  

  .المــيزانية  اعتماد    140  534  800     000
  

  . ـلــالتعديـــ 16  715  468     000
  

  .الميزانية بعد التعديل  اعتماد   157  250  268     000
  

ة 154  766  787     090 روفات الفعلي بة المص ن  %98.4 بنس اد م اعتم
ديل د التع ة بع بة  الميزاني ة% 7.1وبنس ن جمل  م

   .مصروفات الباب
  

د من % 1.6 بنسبةالـــوفر المحقق   2  483  480     910 اعتماد الميزانية بع
  .من جملة وفورات الباب% 1.4 وبنسبة التعديل

  
   

  : ات الدفـــــاعــخدم) 2    
  
  

  .انية المــيز مادـاعت 22  770  000     000
  

  . ـلـــــالتعديـــ 59  200     000
  

  .الميزانية بعد التعديل  اعتماد   22  829  200     000
  

ة 18  602  426     016 روفات الفعلي بة المص ن % 81.5 بنس اد م اعتم
ديل د التع ة بع بة  الميزاني ة % 0.9وبنس ن جمل م

  .مصروفات الباب
  

ـوفر المح  226  4  773     984 ق  الــ بةق ن % 18.5 بنس ة م اد الميزاني اعتم
  .من جملة وفورات الباب% 2.3 وبنسبة بعد التعديل
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  دينـــــــــــار    سـفل
  

  :االجتــماعية الخــدمات  )3  
  
  

  .المــيزانية  اعتماد      382 755  000    000

  . ــلـــالتعديــ 384  430    000

  .الميزانية بعد التعديل  ماداعت  383  139  430    000
  

ة 295  126  867    414 روفات الفعلي بة المص ن % 77.0 بنس اد م اعتم
ديل د التع ة بع بة  الميزاني ة % 13.6وبنس ن جمل م

  .مصروفات الباب
  

ق  88  012  562    586 ـوفر المحق بةالــ ن % 23.0 بنس ة م اد الميزاني اعتم
  .ات البابمن جملة وفور% 48.0 وبنسبة بعد التعديل

   

  : المجتمــع اتــخدم) 4    
  
  

  .المــيزانية  اعتماد 53  065  800   000

  . ــلــالتعديــ 286  220   000

  .الميزانية بعد التعديل  اعتماد   53  352  020   000

ة 51  540  175   037 روفات الفعلي بة المص ن % 96.6 بنس اد م اعتم
ديل د التع ة بع بة  الميزاني ة % 2.4وبنس ن جمل م

  .مصروفات الباب
  

د من % 3.4 بنسبةالـــوفر المحقق   1  811   844  963 اعتماد الميزانية بع
  .من جملة وفورات الباب% 1.0 وبنسبة التعديل
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 دينــــــــــار    سـفل

 
  :االقتصاديةالخــدمات  )5

    
  .المــيزانية اعتماد    1  674  202  800    000

  
  .التعديــــــل207  430    000

  
  .الميزانية بعد التعديل  اعتماد 1  674  410  230    000

  
د من % 97.0 بنسبة المصروفات الفعلية 1  624  239  442    224 اعتماد الميزانية بع

  . من جملة مصروفات الباب% 74.8وبنسبة  التعديل
  

ق   50  170  787    776 ـوفر المحق بةالــ ن % 3.0 بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم
  .من جملة وفورات الباب% 27.4 وبنسبة التعديل

  
   :غير مصنفه  ىأخرات ــخدم) 6    

  .المــيزانية  اعتماد 28  806  600   000

  . عديــــلـالت      000  000  000   000

  .الميزانية بعد التعديل  اعتماد 28  806  600   000

ةالم 27  497  961   969 بة صروفات الفعلي ن % 95.5  بنس ة م اد الميزاني اعتم
  . من جملة مصروفات الباب% 1.3وبنسبة  بعد التعديل

  
ق   1  308  638   031 ـوفر المحق بةالــ ن % 4.5 بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم

  .من جملة وفورات الباب% 0.7  وبنسبة التعديل
  

ة    ظ أن وظيف ك نالح ن ذل اد -5وم دمات االقتص د الخ ية ق
ائف إنفاق أكبر الوظ ت ب ت اتمتع ث بلغ  حي

بة.د 1,624,239,442.224 ن  %74.8 ك بنس اليم  إجم
اءال -4أن وظيفة فرعية  االباب، كممصروفات  اء والم  كھرب

ة افھي اكبر الوظائف إنفاق  الرئيسية حيث بلغت من الوظيف
بة .د1,611,672,290.647 الي  %74.2ك بنس ن إجم م

روفات الباب، ا حققمص ة كم دمات ال -3ت الوظيف خ
ـللباب حيث بل رـأكبر وف االجتماعية  88,012,562.586 غـ

  .وفورات الباب  يمن إجمال %48.0 بنسبة ك.د
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دينـــــــــــار    سـفل

  

  
  

 :االعتماد التكميلي العام للباب الثاني  -أ  :ثالثا 
  

  .المــيزانية اعتماد      52  865  000   000  
  

للوزارات واإلدارات  ) المنقول للبنود(  التعديـل        )17  652  748   000 (
  .من اعتماد الميزانية  % 33.4الحكومية بنسبة 

  
اليمن %  19.2 وھو يمثلالوفرالمحقق  35  212   252   000  ورات  إجم وف

  .الباب الثاني 
  
  

اب   ود للب ات والبن ادات المجموع ز اعتم م تعزي د ت وق
ام لسد العجز الثاني من اال ي الع اد التكميل  والحاجةعتم

ام  واد الخ ي باإلضافةالطارئة لشراء قطع الغيار والم  إل
  .تكاليف الخدمات المتنوعة 

  
ل   م نق د ت غوق وزارةك .د  5,706,662.000 مبل  ل

ة  بة . الخارجي ة % 32.3بنس الغ المنقول ن المب م
  .الحكومية  واإلداراتللوزارات 
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دينــــــــــار    سـفل

  

  
  
 علىاالعتمادات المنقولة من والي البنود والتي ال تؤثر  -ب

 :الميزانية   اعتماد
  

  :  الباب اعتمادمن والي البنود في حدود المنقول  إجمالي    46  692  151    000
   

ادويتم النقل بين البنود في حدود  ين  اعتم ل ب تم النق اب وي الب
عتمادات اجملة  علىوعات ھذا الباب دون التأثير بنود المجم

ر خروج  الميزانية المخصص له إال أنه في الوقت نفسه يعتب
اب والتي يكون  ذا الب عن خطة الميزانية الموضوعة لبنود ھ

  .ھذه الخطة  علىسببھا الظروف الطارئة التي قد تطرأ 
  

ي الجھات التي قامت    إجراءوفيما يل اقالت  ب ة من ر حرك أكب
  :بين بنودھا 

ة 14  684  096    000 حة العام بة   وزارة الص ن  %31.4بنس اليم  إجم
  . االعتمادات المنقولة

  

اءوزارة    10  852  340    000 اء والم بة   الكھرب ن  %23.2بنس اليم  إجم
  .االعتمادات المنقولة 

  

ة وزارة   4  605  350    000 بة  الداخلي ن  %9.9بنس اليم ادات إجم  االعتم
  .المنقولة 

  

الم   2  819  317    000 بة   وزارة االع ن  %6.0بنس اليم ادات  إجم االعتم
  .المنقولة 

  

  .باقي الجھات الحكومية  علىوقد وزعت باقي النسبة   
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دينـــــــــــار    سـفل
  

  
  

اني النقدية والقيدية ل المصروفاتتحليل  :رابعا لباب الث
تلزمات _  دماتالمس لعية والخ  الس

 -) :10جدول تابع رقم (    
  

الي    2  171   773  659   750 ة إجم روفات الفعلي ة  المص اني موزع اب الث للب
   :كاآلتي

  
المصروفات من جملة % 94.2بنسبة مصروفات نقدية  2  044   912  080   693

  .للباب الثاني  الفعلية

همصروفات  126   861  579   057 ة % 5.8نسبة ب قيدي المصروفات من جمل
  .للباب الثاني  الفعلية

وھي المبالغ التي صدرت عنھا أذون صرف أو شيكات 
الغ التي  تعذر صرفھا لمستحقيھا وتم إلغاؤھا وكذلك المب

الغ يعلتم ت ات مب ة لحساب األمان تھا بموافقة وزارة المالي
  .أنواع بنود مصروفات الميزانية  علىخصوم بھا م

للمصروفات  نسبة علىأ وزارة الصحة العامةوقد كانت  
ي هالقيدي ه %41.8 وھ ن جمل روفات  م  هالقيديالمص

بة ه %2.4 وبنس ن جمل ة م بة المصروفات الفعلي  وبنس
  .  الصحة العامةوزارة  مصروفات من جملة 23.2%
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  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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    دينــــــــــار    سـفل

  
روف   ) :أوال  ادات ومص ل اعتم ث  تحلي اب الثال  -ات الب

توى    ى المس زات عل دات والتجهي ل والمع ـائل النق  وس
  : ) 7 ع جدول رقـمتاب( اإلجمالي للباب 

  
  

  .الميزانية اعتماد    344  000  000     000
  
  

م    االعتمادات المنقولة  4  746  937     000 ام والتي ل من االعتماد التكميلي الع
  .الميزانية اعتمادتؤثر على 

  

ى      االعتمادات المنقولة  4  028  079     000 ؤثر عل ود والتي ال ت ى البن من وال
  .نية الميزا اعتماد

  

  .الميزانية بعد التعديل  اعتماد 344  000  000     000

ة   من   %65.9بنسبة  المصروفات الفعلية  226  633  513     186 اد الميزاني اعتم
         . بعد التعديل

ورات 117  366  486     814 بة  الوف ن  %34.1بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم
  . التعديل

  
ن الج  ـوم ـــ ا أن   دول المش ح لن ه يتض ديوان  ار إلي ال

ري ه خصص األمي ة  ل اد بميزاني ر اعتم ث أآب اب الثال الب
  .  ث الثال ابــالباعتمادات  ماليــإج من %37.0 بنسبة

  
د  جلوق ن  تس ل م ـة( آ ة  - وزارة الخارجي ة العام األمان

ة     )لألوقاف ذ للميزاني ى نسبة تنفي  م من المخصصة له   أعل
  .تقريبًا%  100.0 الباب الثالث حيث بلغت
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  دينــــــــــار    سـفل
  
  
  

وســـائل النقل : أهم أسباب الوفر العامة في الباب الثالث 
  :والمعدات والتجهيزات 

  
  
  

ـ تأجيل إبرام العقود الخاصة بالباب الثالث لبعض الجهات 
  .الحكومية

  
د    ـ طول إ أخر في التوري ي الت  جراءت التعاقد مما يؤدي إل

  .والصرف 
  

  .الت المتوفرةد االستهالك و صيانة اآلـ ترشي
  
  
  

  .وفر في االعتماد التكميلي للباب الثالث 10  238  063     000
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    دينــــــــــار    سـفل

  
  

ا اب الثال  )  :ثاني روفات الب ادات ومص ل اعتم  -ث تحلي
دات والتجه  ل والمع ائل النق توى  يوس ى مس زات عل

  : ) 8تابع جدول رقم (  المجموعات والبنود

  :وسائل النقل  -لمجموعة األولى ا    
  

تحمل هذه المجموعة بتكاليف شراء وسائل النقـــل البرية 
  .والجويةوالبحرية 

  
  .الميزانية اعتماد 162  565  000     000

  
  .التعديــل 3  207  674     000

  
  .لبعد التعدي الميزانية اعتماد 165  772  674     000

ة   من   %86.6بنسبة   المصروفات الفعلية 143  537  701     476 اد الميزاني اعتم
ديل  د التع بةو بع روفات    %63.3 بنس ة مص ن جمل م

  .الباب
   

        
د التعدي    من   %13.4 بنسبة  لوفرا 22  234  972     524 ة بع اد الميزاني  لـاعتم

  .البابمن جملة وفورات  %18.9 بنسبةو
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  دينــــــــــار    سـفل
  
  

  :ن التالي ينوقد ترآز الوفر في البند
  
 

  :ـ برية  1 بند  
  

ـيل       ى سبـ ـها وعل ـالف أنواع ى اخت ات عل مل المرآب تش
ات     ـطورة و مرآب ات المقـ المثال مرآبات الموتور والعرب
ة   يارات المدرع حن و الس يارات الش اب و س الرآ

ـال  ات االستط ة و عرب دراجات الناري دراجات وال ع و ال
  .الهوائيـــة 

  
  

  .الميزانيـة  اعتماد  34  644  000     000
  

  . ــلالتعديــ  3  207  674     000
  

  . بعد التعديل الميزانية عتمادا  37  851  674     000
  

ة   من   %74.2بنسبة   المصروفات الفعلية  28  082  851     073 اد الميزاني اعتم
ديل د التع بة بع روفات   %12.4 و بنس ة مص ن جمل م

  .الباب
  

وفر  9  768  822     927 بة  ال ن  % 25.8بنس ديلم د التع ة بع اد الميزاني  اعتم
  .البابمن جملة وفورات  % 8.3وبنسبة 
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    دينــــــــــار    سـفل
  
  
  : جويـــة  ـ 3 بند
  
ائرات ذات  ل ثمتوت ا والط ائرات و هياآله ات الط بمرآب

دوارة وذات  ة ال ة  األجنح ائرات اآللي ة والط ة الثابت األجنح
ار ( ات      ) بدون طي ات الفضاء وقواعد إطالق مرآب ومرآب

  . الفضاء
  
  

  . الميزانيـة اعتماد    126  550  000     000
  

  . التعديـــــل  000  000     000
  

  . بعد التعديل الميزانية عتمادا    126  550  000     000
  

ة   من   %90.7بنسبة   وفات الفعليةالمصر    114  779  261     403 اد الميزاني اعتم
ديل  د التع بة بع روفات   %50.6 و بنس ة مص ن جمل م

  .الباب
  

وفر    11  770  738     597 بة  ال ن  % 9.3بنس ديل   م د التع ة بع اد الميزاني  اعتم
بة  ورات  % 10.0وبنس ة وف ن جمل ابم بة  .الب  0.01بنس

من   % 0.0 وبنسبة   من اعتماد الميزانية بعد التعديل %
  . البابجملة وفورات 
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    دينــــــــــار    سـفل
  
  

  :المعدات واآلالت  -المجموعة الثانية 
  
  .تحمل هذه المجموعة بتكاليف شراء المعدات واآلالت 

  
  .الميزانية اعتماد    16  949  150     000

  
  .التعديــل  )173  914     000(

  
  .اعتماد الميزانية بعد التعديل    16  775  236     000

  
ة   من   %44.7بنسبة   المصروفات الفعلية 7  495  121     648 اد الميزاني اعتم

  .البابمن جملة مصروفات  %3.3 بنسبةو بعد التعديل
         

وفر ا 9  280  114     352 ديل    من   %55.3 بنسبة  ل د التع ة بع اد الميزاني  اعتم
  .البابات من جملة وفور %7.9 بنسبةو
  

  : وقد ترآز الوفر في البند التالي 

  : ـ معدات 1 بند 
  
راء       ة لش ات الحكومي ه الجه ا تنفق د بم ذا البن ل ه يحم

  .المعدات على اختالف أنواعها 
  
  

  .الميزانيـة  اعتماد    15  674  450     000
  

  . ــلالتعديــ  )101 309     000(
  

  . زانية بعد التعديلاعتماد المي 15  573  141     000
  

ة   من   %43.2بنسبة   المصروفات الفعلية 6  723  950     535 اد الميزاني اعتم
  .البابمن جملة مصروفات  %3.0 و بنسبة بعد التعديل

  
وفر 8  849  190     465 بة  ال ن  % 56.8بنس ديل م د التع ة بع اد الميزاني  اعتم

  .البابمن جملة وفورات  % 7.5وبنسبة 
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    دينــــــــــار    سـفل
  
  
  
  :ـ آالت 2 بند
  

ة لشراء     ه الجهات الحكومي اآلالت  يحمل هذا البند بما تنفق
  .على اختالف أنواعها 

  
  .الميزانية اعتماد    1  274  700     000

  
  .التعديــل) 72  605    000(

  
  . اعتماد الميزانية بعد التعديل    1  202  095     000

  
اعتماد الميزانية من  %64.2 بةبنس المصروفات الفعلية 771  171     113

>.الباب>مصروفات>لةمن جم % 0.3 وبنسبة  بعد التعديل <
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %35.8 بنسبة لوفرا      430  923     887
  .البابمن جملة وفورات  %0.4 بنسبةو
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    دينــــــــــار    سـفل
  
  
  :التجهيزات -مجموعة الثالثة ال
  

اث       زة واألث راء األجه اليف ش ة بتك ذه المجموع ل ه تحم
  .الجاهزةوالبيوت 

  
  .الميزانية اعتماد    149  500  850     000

  
  .التعديــل 1  713  177     000

  
  .اعتماد الميزانية بعد التعديل 151  214  027     000

  
ة   من   %50.0 بةبنس  الفعليةالمصروفات  75  600  690     062 اد الميزاني اعتم

ديل  د التع بة  بع ن جم % 33.4 وبنس ةم روفات>ل >مص
>.الباب <

  
وفر ا 75  613  336     938 ديل    من   %50.0 بنسبة  ل د التع ة بع اد الميزاني  اعتم

  .البابمن جملة وفورات  %64.4 بنسبةو
  

  : وقد ترآز الوفر في البند التالي 

  :  ـ األجهزة 1 بند
  
راء       ة لش ات الحكومي ه الجه ا تنفق د بم ذا البن ل ه يحم

  . األجهزة على اختالف أنواعها
  

  .الميزانية اعتماد    128  344  950     000
  

  .التعديــل   121  264     000
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل    128  466  214     000

ة   من   %48.4 بةبنس  المصروفات الفعلية 62  191  814     055 اد الميزاني اعتم
>.الباب>مصروفات>لةجم من % 27.4 وبنسبة التعديل بعد

       

وفر ا 66  274  399     945 ديل    من   %51.6 بنسبة  ل د التع ة بع اد الميزاني  اعتم
  .البابمن جملة وفورات  %56.5 بنسبةو
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    دينــــــــــار    سـفل

  
  
  :  ـ أثاث 2 بند
  

ب وال اث المكات مل أث قوف ويش ناديق والس زائن والص خ
  .والبرادي والستائر 

  
  .الميزانية اعتماد    21  127  900     000

  
  . التعديـــــل 1  591  913     000

  
   . اعتماد الميزانية بعد التعديل 22  719  813     000

  
  بعد عتمادمن اال % 59.0بنسبة  المصروفات الفعلية 13  399  076     007

  .من جملة مصروفات الباب % 5.9التعديل وبنسبة 
  

وفر 9  320  736     993 بة  ال ن  %41.0بنس ديل م د التع ة بع اد الميزاني  اعتم
   .من جملة وفورات الباب  %7.9  وبنسبة

  
  

ا  ث     : ثاني اب الثال روفات الب ادات ومص ل اعتم  -تحلي
توى   ى مس زات عل دات والتجهي ل والمع ائل النق  وس

  : ) 9تابع جدول رقم (  الوظائف

  : الخدمات العامة)  1
  

  . الميزانيـة اعتماد168  870  000     000
  

  . ــلــالتعديـ1  148  877     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل  170  018  877     000
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دينــــــــــار    سـفل
  

511     007  775  140

  

  
  
  
  

  بعد  عتمادمن اال % 82.8بنسبة لفعلية المصروفات ا
  .من جملة مصروفات الباب % 62.1التعديل وبنسبة 

د    من   % 17.2بنسبة   الوفر المحقق 29  243  869     489 ة بع اد الميزاني اعتم
  .من جملة وفورات الباب  % 24.9وبنسبة  التعديل

  
  :الدفــــاع )  2  

  
  . نيـةالميزا اعتماد22  170  000     000

  
  . التعديـــــل3  119  860     000

  
  . اعتماد الميزانية بعد التعديل  25  289  860     000

  
ة    من % 99.7بنسبة  المصروفات الفعلية  25  204  334     624 اد الميزاني اعتم

  .الباب من جملة مصروفات %11.1وبنسبة  بعد التعديل

ق     85  525     376 وفر المحق ب ال ن  % 0.3ة بنس د  م ة بع اد الميزاني اعتم
  .من جملة وفورات الباب  %0.1 وبنسبة التعديل

  
  : الخدمات االجتماعية)  3  

  
  . الميزانيـة اعتماد119  169  000     000

  
  . التعديـــــل  114  990     000

  
  . اعتماد الميزانية بعد التعديل  119  283  990     000

  
ة    من % 40.6بنسبة  المصروفات الفعلية  48  456  019     402 اد الميزاني اعتم

  .الباب من جملة مصروفات %21.4وبنسبة  بعد التعديل
  

د    من   % 59.4بنسبة   الوفر المحقق   70  827  970     598 ة بع اد الميزاني اعتم
  .من جملة وفورات الباب  %60.3 وبنسبة التعديل
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دينــــــــــار    سـفل
  
  
  
  

  
  
  
  : خدمات المجتمع ) 4
  

  . الميزانيـة اعتماد5  473  400     000
  

  . التعديـــــل  363  210     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل  5  836  610     000
  

ة   من  % 77.4بنسبة  المصروفات الفعلية  4  517  567     902 اد الميزاني اعتم
  .وفات البابمن جملة مصر %2.0وبنسبة  بعد التعديل

  
وفر  1  319  042     098 ق ال بة  المحق ن  %22.6بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم

  .من جملة وفورات الباب  % 1.1وبنسبة  التعديل
  

  : الخدمات االقتصادية) 5  
  

  . الميزانيـة اعتماد12  814  950     000
  

  . التعديـــــل  000  000     000
  

  . عتماد الميزانية بعد التعديلا12  814  950     000
  

ة  7  314  757     097 روفات الفعلي بة  المص ن اال % 57.1بنس ادم  عتم
  .الباب من جملة مصروفات %3.2لتعديل وبنسبة ا بعد 

  
اد من ا  % 42.9 بنسبة المحقق الوفر  5  500  192     903 ة الميزان عتم د   ي  بع

  .من جملة وفورات الباب  % 4.7 التعديل وبنسبة
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  ردينــــــــــا    سـفل
  
  

  :  أخرى غير مصنفه )6

  . الميزانيـة اعتماد  517  650     000

  . التعديـــــل  000  000     000

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل  517  650     000

  بعد  عتمادمن اال %70.7بنسبة المصروفات الفعلية     365  826     650
  .من جملة مصروفات الباب  % 0.2التعديل وبنسبة 

  
ق    151  823     350 وفر المحق بة  ال ن  %29.3بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم

  .من جملة وفورات الباب  % 0.1وبنسبة  التعديل
  

د ــ ق مــةلعاات اــالخدم -1ة ــظ أن وظيفــك نالحــومن ذل  
  ـتــــــغــحيث بل ًااقــــف إنفـــــر الوظائـأآبـــت بـــتمتع
الي    %62.1بنسبة  ك.د  775,140 ,007 .511 من إجم

اب   روفات الب ة   ، مص ة فرعي ا أن وظيف دمات  -2آم الخ
ـة  من ا الوظائف إنفاقفهي أآبر  التنظيمية لوظيفـة الرئيسي

بنسبة   ك.د  575,120 ,614 .067 تالمختارة حيث بلغـ 
  . اب ـروفات البــمن إجمالي مص 53.2%

  
ة    ت الوظيف ا حقق ر     -3آم ر وف ة أآب دمات االجتماعي الخ

غ    ث بل اب حي بة  ك.د 827,70 ,970 .598للب بنس
  .من إجمالي وفورات الباب  60.3%
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دينــــــــــار    سـفل
  

  
  

  :تعديالت الميزانية  : ثالثا  
  
  
  :التكميلي  االعتماد -أ 
  
  

  . الميزانيـــة اعتماد14  985  000     000
  

ة    )المنقول للبنود ( التعديل   )4  746  937   000( وزارات واالدارات الحكومي لل
  .من اعتماد الميزانية % ) 31.7( بنسبة

  
ق    10  238  063     000 وفر المحق ل  ال و يمث ورات    %8.7وه الي وف ن إجم م

  .الباب الثالث 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اب الثالث     ود للب وقد تم تعزيز اعتمادات المجموعات والبن
دات      ل والمع ائل النق من االعتماد التكميلي العام لشراء وس

ل    واآلالت باإلضافة إلى التجهيزات الضرورية   م نق د ت وق
ـغ وطني ك .د 3 ,119 ,860 .000 مبلـــ رس ال  الح
الي من   %65.7 بنـسبــة وزارات    ال إجم ـة لل الغ المنقول مب
  .الحكومية تواإلدارا
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    دينــــــــــار    سـفل
  
  

    روالى البنود والتي التؤث االعتمادات المنقولة من -ب   
  : على ربط الميزانية

  
  :من والى البنود في حدود ربط الباب  إجمالي المنقول  4  028  079     000

  
  

ات    ود مجموع ين بن ل ب تم النق ـر وي اب دون التأثيـ ذا الب  ه
ي      ه ف ـه إال ان ـة المخصص ل اد الميزاني ة اعتم ى جمل عل

عن خطة الميزانية الموضوعة  نفسه يعتبر خروج   الوقت
ة التي    لبنود هذا الباب والتي يكون سببها الظروف الطارئ
  . على هذه الخطة تطرأ قد
  

قالت ان مفيما يلي الجهات التي قامت بإجراء أآبر حرآة و  
  :ين بنودها ب

  
ـة   وزارة  982  500     000 ـة العام بة الصح الي  %24.4 بنس ن إجم  م

  .المنقولة االعتمادات
  

وطني   765  050     000 الي   %19.0بنسبة   الحرس ال ادات   من إجم االعتم
  .المنقولة

  
اء ارةوز  656  000     000 اء والم بة  الكهرب ن %16.3بنس الي م  إجم

  .لة االعتمادات المنقو
  

ل  ارةوز  364  240     000 ة والعم ئون االجتماعي بة  الش ن  %9.0بنس م
  .المنقولة االعتمادات إجمالي

  
 .وقد وزعت باقي النسبة على باقي الجهات الحكومية   
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    دينــــــــــار    سـفل

  
  

ا     روفات   :رابع ة والمص ـات النقدي ـل المصروف تحلي
ـاب الثا  ـة للب ث القيدي دات   -ل ل والمع ائل النق وس

  :)  10تابع جدول رقم (والتجهيزات 
  

   :إجمالي المصروفات الفعلية موزعة آآالتي  226  633  513     186
  
  

ة مصروفات نق  190  833  489     073 ة   %84.2بنسبة   دي  المصروفات  من جمل
  .الفعلية للباب الثالث 

  
   المصروفات من جملة %15.8ة بنسب قيديهمصروفات   35  800  024     113

  . الفعلية للباب الثالث
  

أو  المبالـغ التـي صـدرت عنهـا اذونات صرف هيو  
شيكـات تقـرر صرفهـا لمستحقيهـا وتـم إلغاءها وآذلك 
المبالغ التي تم تعليتها بموافقة وزارة المالية أو الجهات 
الحكومية لحسـاب األمانات مبالغ مخصوم بها علـى أنواع 

  .بنود مصروفات الميزانية 
  

ة      بة للمصروفات القيدي ى نس ت أعل وزارة وآان حةل  الص
ة ل  ، العام ث تمث ة   %66.3حي ن جمل روفات  م المص

ـالقي بة ةديــ ن ج %10.5 وبنس ة المصرومم ـات فل
ـة وبنسـيـــالفعل ة مصروفات  %67.1 ةب ن جمل وزارة م

  . الصحة العامة
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  خصص ھذا الباب للمصروفات التي تنفقھا الجھات الحكومية إلضـــافة أصول أو ي

    .وأراضيصيانة أو ترميم أصول قائمة أو استمالك عقارات 
  
  

  : ويشتمل ھذا 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 ھذا الباب 
< <
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    دينــــــــــــار    سـفل
  

المشاريع  –ات الباب الرابعتحليل اعتمادات ومصروف :أوال 
 ىالمستو ىاإلنشائية والصيانة واإلستمالكات العامة عل

   -: ) 7تابع جدول رقم ( اإلجمالي للباب 
  

                               
  .  اعتماد الميزانــية      1  265  000  000     000

  
ة 39  658  046     000 ادات المنقول اد ااالعتم ن االعتم ؤثر م ي ال ت ام والت ي الع لتكميل

  . ربط الميزانية  ىعل
  

ؤثر عل ىمن وال االعتمادات المنقولة361  481  999     000 ود والتي ال ت اد  ىالبن اعتم
  .الميزانية 

  
  .اعتماد الميزانية بعد التعديل   1  265  000  000     000

  
ة  1  081  308  315     709 روفات الفعلي بةالمص ن  %85.5 بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم

  . التعديل
   .اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %14.5 بنسبةالوفورات  183  691  684     291

  
ا  ة يتضح لن اءوزارة  أنومن الجدول المشار إلي اء و الم  الكھرب

ك بنسبة  ديل وذل قد خصص لھا أكبر اعتماد من الميزانية بعد التع
  .يزانية الباب الرابعمن إجمالي م 46.7%

  
نسبة تقارب (وقد كانت أعلى نسبة تنفيذ للميزانية  بالباب الرابع 

  :لكل من )100%
 الديوان األميري -
 ديوان المحاسبة -
 وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل -
  وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية -
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    دينــــــــــــار    سـفل
  

  : ةعام ةأسباب الوفر في ھذا الباب بصفوفيما يلي أھم 
  

  
عدم طرح المشاريع التي  ىالتأخير في التعاقد مما أدى إل -    

   . تم التخطيط لھا خالل السنة 
  
من  - ة ض ال المدرج ض األعم ذ بع ن تنفي تمكن م دم ال ع

ع إل ة ترج باب فني ة ألس روع الميزاني ركات  ىمش الش
 .    ض األنشطةترتيب أوليات الصرف لبع ىالمنفذة وال

  
ا  - ود مم ا العق ي تتطلبھ ة الت رة اإلجراءات الالزم طول فت

  .تحقيق األھداف المرجوة  ىيؤثر عل
 
  

  . وفر في االعتماد التكميلي للباب الرابع  31  849  954     000
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    دينـــــــــــار    سـفل
  
  

ا رو: ثاني ادات ومص ل اعتم ع تحلي اب الراب  –فات الب
ة  تمالكات العام ائية والصيانة واإلس اريع اإلنش  ىعل المش

  ) 8تابع جدول رقم (  المجموعات و البنود ىستوم
  
  

  
  :المشاريع اإلنشائية  – 1مجموعة       

  
اريع ة المش بيل إقام ي س ق ف ي تنف ادات الت ي االعتم  و ھ

ة سواء كانت مش خطة اإلنشائية كما تعكسھا اريع الميزاني
دة  ي ع ذھا إل د تنفي اريع يمت ة أو مش نة المالي تم خالل الس ت

  .سنوات 
   

  
  .اعتماد الميزانية   873   665 000     000

  
  .التعديل56  825  762     000

  
  . اعتماد الميزانية بعد التعديل   930   490 762     000

  

د من  %86.7 بنسبة المصروفات الفعلية 806  415  085     483 اعتماد الميزانية بع
  .من جملة مصروفات الباب %74.6 و بنسبة التعديل

  
وفر124  075  676     517 ق ال بة   المحق ن  %13.3بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم

  .من جملة وفورات الباب  %67.5و بنسبة  التعديل
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  :م خالل السنة المالية مشاريع تت – 1بند 
  

  
  :جديدة  –أ       

  
نة  ا خالل الس در إتمامھ اريع المق ع المش و تتضمن جمي

  .المالية
  

  :تكملة  –ب 
  

ا  زء منھ ذ ج تم تنفي ي ي اريع الت ع المش من جمي و تتض
تكمالھا  ادات الس ب اعتم ابقة و تتطل ة س نة مالي خالل س

  .خالل السنة المالية الجارية 
  

  .اعتماد الميزانية  27  468  000     000
  

  .التعديل 3  404  800     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل30  872  800     000
  

ة6  108  082     455 ة من  %19.8 بنسبة المصروفات الفعلي اد الميزاني اعتم
  .من جملة مصروفات الباب %0.6 و بنسبة بعد التعديل

  
د من  %80.2بنسبة   المحقق الوفر24  764  717     545 ة بع اد الميزاني اعتم

  .من جملة وفورات الباب  %13.5و بنسبة  التعديل
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  :مشاريع يمتد تنفيذھا إلي عدة سنوات  – 2بند 
  

  
   :جديدة  –أ       

  
ذھا  د تنفي ي يمت اريع الت ع المش دة ىإلو تتضمن جمي  ع

  . سنوات 
  

  :معتمدة  –ب 
  

ة  نوات مالي ن س دة م اريع المعتم ع المش و تتضمن جمي
  .عدة سنوات  ىسابقة و يمتد تنفيذھا إل

  
  .اعتماد الميزانية   846  197  000     000

  

  .التعديل 53  420  962     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل  899  617  962     000
  

ة800  307  003     028 ة من  %89.0 بنسبة المصروفات الفعلي اد الميزاني اعتم
 .من جملة مصروفات الباب %74.0 و بنسبة بعد التعديل

  
قالم الوفر99  310  958     972 د من  %11.0بنسبة   حق ة بع اد الميزاني اعتم

  .من جملة وفورات الباب  %54.1و بنسبة  التعديل
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ة  آت و  – 2مجموع يانة المنش غيرة و ص ائية ص ال إنش أعم

  :المرافق 

ة المنشآت و          وتتضمن االعتمادات المخصصة لصيانة و وقاي
ا عل ا األصلية و استمرارھا في  ىالمرافق لضمان بقائھ حالتھ

  .تأدية الخدمة التي أنشئت من اجلھا بالصورة المطلوبة 
  

  .اعتماد الميزانية 309  827  000     000

  .التعديل17)  262  062     000(
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل292  564  938     000
  

ة 264  798  885     726 روفات الفعلي بة المص ن  %90.5 بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم
  .من جملة مصروفات الباب %24.5 و بنسبة التعديل

ديلمن  %9.5بنسبة   المحقق الوفر 27  766  052     274 د التع و  اعتماد الميزانية بع
  .من جملة وفورات الباب  %15.1بنسبة 

  
  
  

  :الصغيرة  اإلنشائية األعمال – 1بند 
  
تبدال  أصل قائم ىوتتمثل إضافة إل   ه كاالس ي ب ديل داخل أو تع
  . التغير و االستحداث و
  

  .انية اعتماد الميز61  936  000     000
  

  . التعديل58)  420     000(
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل  61  877  580     000

ة  52  149  330     468 روفات الفعلي بة المص ن  %84.3 بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم
  .من جملة مصروفات الباب %4.8 و بنسبة التعديل

  
ديلمن  %15.7بنسبة   المحقق الوفر  9  728  249     532 د التع ة بع اد الميزاني  اعتم

  .من جملة وفورات الباب  %5.3و بنسبة 
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  :ترميم و صيانة المنشآت و المرافق  – 2بند 
  

ق عل         ا ينف د م ذا البن ادات ھ مل اعتم رميم و  ىوتش ت
  . صيانة المنشآت و المرافق 

  
  .نية اعتماد الميزا247  891  000     000

  
  . التعديل17)  203  642     000(

  
  .اعتماد الميزانية بعد التعديل 230  687  358     000

  
ة من  %92.2 بنسبة المصروفات الفعلية 212  649  555     258 اعتماد الميزاني

ديل د التع بة بع روفات  %19.7 و بنس ة مص ن جمل م
  .الباب

   
د  %7.8بنسبة  المحقق  الوفر 18  037  802     742 ة بع اد الميزاني من اعتم

  من جملة وفورات الباب  %9.8التعديل و بنسبة 
  
  
  

  :االستمالكات العامة  -3مجموعة 
  

تمالكھا  ر اس دفعھا نظي ة ب وم الدول ة تق الغ نقدي و ھي مب
 ىألراضي و عقارات الغرض منھا تحقيق ھدف عام عل

تو ة  ىمس ن قيم الي ع ويض األھ تم تع ة و ي ا الدول م
ه  ن قيمت د ع اوي أو يزي ثمن يس ة ب تھلكته الدول اس

  . االقتصادية و االجتماعية 
      

  .اعتماد الميزانية 10  000  000     000
  

  .التعديل94  346  000     000
  

  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل 10  094  346     000
  
  

ة10  094  344     500 روفات الفعلي بة المص ن  %100.0 بنس اد م اعتم
ديل د التع ة بع بة الميزاني ة  %0.9 و بنس ن جمل م

  .مصروفات الباب
  

د  %0.0بنسبة   المحقق الوفر  1     500 ة بع اد الميزاني من اعتم
  من جملة وفورات الباب  %0.0التعديل و بنسبة 
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    دينـــــــــــار    سـفل
  
  
اثا  ع  : لث اب الراب روفات الب ادات ومص ل اعتم  –تحلي

ة عل تمالكات العام يانة واإلس ائية والص اريع اإلنش  ىالمش
  -) : 9تابع جدول رقم (  وظائف الدولة ىمستو

  
  

   :الخدمات العامة ) 1      
  

  .اعتماد الميزانية 226  042  000     000
  

  .التعديل24)  525  000     000(
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل201  517  000     000
  

د من  %66.5 بنسبة المصروفات الفعلية 134  066  509     405 ة بع اعتماد الميزاني
  .من جملة مصروفات الباب %12.4 و بنسبة التعديل

  
وفر 67  450  490     595 ق ال بة   المحق ن  %33.5بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم

  .ن جملة وفورات الباب م %44.4و بنسبة  التعديل
  
  
  
  :اع ـــــالدف) 2
  

  .اعتماد الميزانية 9  000  000     000
  

  . التعديل0 000  000     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل9  000  000     000
  

د من  %40.6 بنسبة المصروفات الفعلية3  651  241     682 ة بع اعتماد الميزاني
  .من جملة مصروفات الباب %0.3 بنسبةو  التعديل

  
وفر5  348  758     318 ق ال بة  المحق ن  %59.4بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم

  .من جملة وفورات الباب  %3.5و بنسبة  التعديل
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   :الخدمات االجتماعية ) 3

  .اعتماد الميزانية       141  260  000     000
  

  .التعديل849   700  000    000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل142  109  700     000
  

ة115  048  409     917 ة من  %81.0 بنسبة المصروفات الفعلي اد الميزاني اعتم
 .من جملة مصروفات الباب %10.6 و بنسبة بعد التعديل

  
د من  %19.0بنسبة   المحقق الوفر 27  061  290     083 ة بع اد الميزاني اعتم

  .من جملة وفورات الباب  %17.8و بنسبة  التعديل
  

  
 
  :خدمات المجتمع ) 4
  

  .اعتماد الميزانية 197  020  000     000
  

  .التعديل 32  739   000    000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل229  759  000     000
  

ةالمصر192  712  741     366 ة من  %83.9 بنسبة وفات الفعلي اد الميزاني اعتم
 .من جملة مصروفات الباب %17.8 و بنسبة بعد التعديل

  
د من  %16.1بنسبة  المحقق  الوفر37  046  258     634 ة بع اد الميزاني اعتم

  .من جملة وفورات الباب  %24.4و بنسبة  التعديل
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  :دمات االقتصادية الخ) 5
  

  .اعتماد الميزانية       609  370  000     000
  

  .التعديل30  500  000     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل639  870  000     000
  

ة624  935  068     839 ة من  %97.7 بنسبة المصروفات الفعلي اد الميزاني اعتم
 .لة مصروفات البابمن جم %57.8 و بنسبة بعد التعديل

  
اعتماد الميزانية بعد من  %2.3بنسبة  المحقق الوفر 14  934  931     161

  .من جملة وفورات الباب  %9.8و بنسبة  التعديل
  

   
  :أخرى غير مصنفة  )6
  

  .اعتماد الميزانية 10  800  000     000
  

  .التعديل94 346    000
  

  . ميزانية بعد التعديلاعتماد ال10  894  346     000
  

ة10  894  344     500 بة المصروفات الفعلي ن  %100 بنس ة م اد الميزاني اعتم
  .من جملة مصروفات الباب %1.0 و بنسبة بعد التعديل

  
اعتماد الميزانية بعد من  %0.0بنسبة   المحقق الوفر1     500

  .من جملة وفورات الباب  %17.3و بنسبة  التعديل
  

قد   الخدمات االقتصاديةوظيفة  -5 نالحظ أنذلك و من   
ائف إنفاق أكبر الوظ ت ب غ  اتمتع ث بل حي

الي  %57.8ك بنسبة .د  624,935,068.839 من إجم
الكھرباء و وظيفة فرعية  -4 كما أن. مصروفات الباب 

اء ائف إنفاق الم ر الوظ ي أكب ن افھ ية  م ة الرئيس الوظيف
غ  ث بل ارة حي بة .د 588,561,761.399المخت ك بنس

  .من إجمالي مصروفات الباب  54.4%
ةالوظيفة  -1 حققتكما  اب  الخدمات العام ر للب ر وف اكب

غ  من  %44.4ك بنسبة .د 67,450,490.595حيث بل
  .إجمالي وفورات الباب 
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  :تعديالت الميزانية  : رابعا
  

  
  :االعتماد التكميلي  –أ       

  
ات خصص اال ة االحتياج اب لمواجھ ذا الب ي لھ اد التكميل عتم

الطارئة في الوزارات و اإلدارات الحكومية خالل السنة المالية 
2009/2010 .  

  
  .اعتماد الميزانية 71  508  000     000

  
ديل )39  658  046   000 ( ود(التع ول للبن وزارات و اإلدارات) المنق ة  لل الحكومي

  .  اد الميزانيةمن اعتم %55.5 بنسبة
  

الي %17.3 وھو يمثلالوفر المحقق  31  849  954     000 اب  من إجم ورات الب وف

  .الرابع 

   
غ   ل مبل م نق د ت اد .د 30,500,000.000و ق ن االعتم ك م

ام  ي الع وزارة التكميل اءل اء والم بته  الكھرب ا نس ل م و يمث ھ
وزارات و اإلدارا 76.9% ة ل الغ المنقول الي المب ن إجم ت م

  . الحكومية من االعتماد التكميلي العام للباب الرابع 
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ؤثر عل ىاالعتمادات المنقولة من وال ود والتي ال ت  ىالبن
  -:ربط الميزانية 

  
  : البنود في حدود ربط الباب ىمن وال اجمالي المنقول    361  481  999     000

  
أثير و ي اب دون الت ذا الب ات ھ ود مجموع ين بن ل ب تم النق
ي  ىعل ه ف ه إال ان ة المخصص ل اد الميزاني ة اعتم جمل

ة الموضوعة  الوقت نفسه يعتبر خروج عن خطة الميزاني
ة  روف الطارئ ببھا الظ ون س ي يك اب و الت ذا الب ود ھ لبن

  .         ھذه الخطة  ىالتي قد تطرأ عل
  

ين و فيما يلي الجھات التي  اقالت ب أكبر حجم من تمتعت ب
  :بنودھا 

   
اءوزارة 231  385  750     000 اء و الم بة  الكھرب الي  %64.0بنس ن إجم م

  .االعتمادات المنقولة 
  

ةوزارة  90  774  800     000 غال العام بة  األش الي  %25.1بنس ن إجم م
  .االعتمادات المنقولة 

  

حة العاوزارة  11  163  000     000 ةالص بة  م الي  %3.1بنس ن إجم م
  .االعتمادات المنقولة 

  
ة وزارة 9  300  000     000 بة التربي ادات  %2.6بنس الي االعتم ن إجم م

  .المنقولة 
  

  ,و قد وزعت باقي النسبة علي باقي الجھات الحكومية 
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    دينــــــــــــار    سـفل
ا  ل  : خامس روفاتالتحلي ة و مص ة ل النقدي اب القيدي لب

تمالكات  يانة واإلس ائية والص اريع اإلنش ع المش الراب
  -:النحو التالي  ىعل)  10تابع جدول رقم ( العامة 

  
  

  
  :المصروفات الفعلية موزعة كاآلتي  إجمالي    081   1  308  315     709

  
ة 968  212  317     643 روفات نقدي بة مص الي  %89.5بنس ن إجم م

  .لية المصروفات الفع
  

ه 113  095  998     066 روفات قيدي بة مص الي %10.5بنس ن إجم  م
   :تتمثل في  و المصروفات الفعلية

  
ا عل ود مصروفات  ىأمانات مبالغ مخصوم بھ واع بن أن

  .الميزانية 
  

الخاص بالمصروفات ) 10(خالل جدول تابع رقم  ومن 

ة و ة للبالنقدي وزارات و اإلدارات الحكومي ة لل اب القيدي

ع  ائية و الصيانة و –الراب اريع اإلنش تمالكات المش االس

ة  ة من جمل العامة نالحظ أن اكبر نسبة مصروفات قيدي

الوزارات  ىمستو ىالمصروفات القيدية للباب الرابع عل

ت ة األشغالوزارة  في و اإلدارات الحكومية تمثل  العام

ل  ث تمث ة  %36.8حي ن جمل ة و  م المصروفات القيدي

بة ة و بنسبة   % 3.8 بنس ة المصروفات الفعلي من جمل

  األشغال العامة وزارة من جملة مصروفات  % 14.4
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ة  ة والخارجي ة الداخلي دفوعات التحويلي ة والم امس بالمصروفات المختلف اب الخ ل الب يحم
ـك  ـرى وذل ة األخ واب الميزاني ن أب من أي م درج ض ة ال ت ة خاص روفات ذات طبيع ي مص وھ

  :اف العامة ويحتوي ھذا الباب على ثالثة مجموعـاتالعتبارات السياسة العامة وخدمة األھد
< <

  . المصروفـات المختلفـة :المجموعة األولى 
  

  . المدفوعات التحويلية الداخلية :الثانية >المجموعة
  

  . المدفوعات التحويلية الخارجية :المجموعة الثالثة 
  
  

  :وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات ھذا الباب 
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  دينـــــــــــار    سـفل

  
  
  
  

امس : أوال  اب الخ روفات الب ادات ومص ل اعتم  ىعل –تحلي
  -) : 7تابع جدول رقم ( للباب  اإلجمالي ىالمستو          

  
  

  
  .اعتماد الميزانية     4  676  000  000     000

  
ؤثر من االعاالعتمادات المنقولة  68  179  851     000 م ت ام والتي ل ي الع تماد التكميل

  .ربط الميزانية  على
  

ؤثر  إلىمن واالعتمادات المنقولة  357  732  231     000 ود والتي الت ىالبن اد  عل اعتم
  .الميزانية 

  
  .المأخوذة من المال االحتياطي العام  االعتمادات اإلضافية 12  992  000     000

  
  .عتماد الميزانية بعد التعديل ا 4  688  992  000     000

  
بة  ةعليالمصروفات الف 4  576  506  512     844 ن  %97.6بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم

  . التعديل
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %2.4 بنسبةالوفورات  112  485  487     156
  

ار    دول المش ن الج ا أن وزارة إليوم ة ه يتضح لن ارة إد –المالي
ة  ابات العام اب  الحس ة الب اد بميزاني ر اعتم ا أكب د خصص لھ ق

اعتماد الميزانية بعد التعديل  اليمن إجم %51.9الخامس بنسبة 
  .للباب 

  
ت أ   د كان ىوق امس  عل اب الخ ة بالب ذ للميزاني بة تنفي بة ( نس بنس

  :لكل من )  % 100.0 تقارب

  
  مخصصات رئيس الدولة -
  وزارة الخارجية -
  ة الدفاعوزار -
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    دينـــــــــــار    سـفل
  
  

  :وفيما يلي أھم أسباب الوفر في ھذا الباب بصفة عامة 
  

  
  

ة  -     ة العام ق السياس اق وضغط المصروفات وتطبي يد اإلنف ترش
  .للدولة 

  
  .عدم تنفيذ بعض البرامج التدريبية  -  

  
  . إنھاء انتداب بعض الموظفين -  

  
دوث بع -   ي ح ر ف دم التغيي تقاالت وع د واالس االت التقاع ض ح

  . االجتماعيةالحاالت 
  

  . تطبيق اللوائح والضوابط المنظمة للمھمات الرسمية - 
  

ات  -  نوات ، وفروق دة س وارئ لع ة الط ة الصرف لميزاني جدول
  . أسعار العملة لما تم صرفه خصما منھا

  
  

  . لي للباب الخامسفي االعتماد التكميوفر   2  267  149     000
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    دينـــــــــــار    سـفل
  
  
ى –تحليل اعتمادات ومصروفات الباب الخامس : ا ثاني            عل
  -) : 8تابع جدول رقم (  المجموعات والبنود ىمستو     

  
  

  
  :المصروفات المختلفة  - ىالمجموعة األول  

لفة والتي ال تندرج ضمن ة بالمصروفات المختعتختص ھذه المجمو  
واب األخرى فھي مصروفات  يم النمطي لألب ة  ةاليإجمالتقس متفرق

ام  ة والصالح الع تبعا لظروف خاصة تمليھا اعتبارات السياسة العام
.  

  
  .اعتماد الميزانية   1  354  421  600     000

  
  .التــعديــل  )5  821  808    000(

  
  .ماد الميزانية بعد التعديل اعت  1  348  599  792     000

  
ة   1  320  200  876     695 روفات الفعلي بةالمص ن  %97.9 بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم

  .من جملة مصروفات الباب  %28.8وبنسبة  التعديل
  

وف   28  398  915     305 بة رال ن  %2.1 بنس ديلم د التع ة بع اد الميزاني بة اعتم  وبنس
  . لبابمن جملة وفورات ا% 25.2

  
  

د    دفاعرة اوز -2وقد خصص لبن اد بنسبة أكبر ال من  %71.4اعتم
ديل ىللمجموعة حيث يحمل  اعتماد الميزانية بعد التع د  عل ذا البن ھ

دات  ود المع ة بعق روفات المتعلق كريين والمص ات العس بمرتب
بالد  ن ال ة ع اريع الدفاعي ذ المش كرية وتنفي افةالعس ى باإلض  إل

ات ال ات البعث ؤون المخصص رامج الش ات ب كرية والدراس عس
  . العسكرية بوزارة الدفاع ويشمل جميع أبواب المصروفات 
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    دينـــــــــــار    سـفل
  

  : ةإليالت ودوقد تركز الوفر في البن
  

  
  

  : بعثـــــات -8بند   

الموظفين    ات خاصة ب ات ، بعث وعين من البعث يحمل ھذا البند بن
  .بالطلبة وأخرى خاصة

  
  .اعتماد الميزانية     99  655  000     000

  
  .التـعديـــل  )8  557  162    000(

  
  . اعتماد الميزانية بعد التعديل 91  097  838     000

  
بة ةيعلالمصروفات الف 67  787  083     888 ن  %74.4 بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم

  .الباب  من جملة مصروفات %1.5 وبنسبة التعديل
  

وبنسبة  اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %25.6 بنسبةالوفر  23  310  754     112
  . من جملة وفورات الباب 20.7%

  
  

عدم تنفيذ بعض العقود والتأخر في تنفيذ عقود  إلىالوفر  ىويعز  
  . ىأخر
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    دينـــــــــــار    سـفل
  

  
  

  : تدريــــب -10بند   

ات    ي الجھ املين ف وظفين الع دريب الم ات ت د بنفق ذا البن ل ھ يحم
ة دورات  اءتھم في مجاالت تخصصھم وإقام ع كف الحكومية لرف
رين  تعانة بالمحاض اليف االس ات تك من النفق م وتتض ة لھ تدريبي
آت  ة ومكاف االت المختلف ي المج ين ف اتذة المتخصص واألس

ة ك  المتدربين الكويتيين من غير موظفي الحكوم تم صرف تل وي
وائح  ة والل ة المدني س الخدم رارات مجل ا لق ات وفق المخصص

  . المالية الصادرة من الھيئات الملحقة في ھذا الشأن
  

  .اعتماد الميزانية     9  527  600     000
  

  .التـعديـــل    )374  424     000(
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل 9  153  176     000
  

بة ةيعلالمصروفات الف 7  004  742     388 ن  %76.5 بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم
  .من جملة مصروفات الباب  %0.2 وبنسبة التعديل

  
ديلمن  %23.5 بنسبةالوفر  2  148  433     612 د التع ة بع اد الميزاني وبنسبة  اعتم

  . من جملة وفورات الباب 1.9%
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  ــاردينـــــــــ    سـفل
  

  : المدفوعات التحويلية الداخلية - الثانيةالمجموعة   
  

ة    ل الحكوم تحمل ھذه المجموعة بالمصروفات التي يتم دفعھا من قب
روفات ال  ذه المص دمات وھ لع أو الخ ن الس ل م د أو مقاب دون عائ

ويالت مل تح ائي وتش تج النھ من المن درج ض راد ت م  لألف ودع
ات ال ةمؤسس ة األھلي ات عام ات  وإعان ات ومؤسس ويالت لھيئ وتح

  .تعويض األنشطة الخاصة والشركات  إلىة باإلضافة عام
  

  .اعتماد الميزانية     2  947  760  000     000
  

  .التــعديــل  230  203  428     000
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل   3  177  963  428     000
  

روفات ا  3  096  334  007     149 ة المص بةلفعلي ن  %97.4 بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم
  .من جملة مصروفات الباب  %67.7وبنسبة  التعديل

  
وفر    81  629  420     851 بةال ن  %2.6 بنس ديلم د التع ة بع اد الميزاني بة اعتم  وبنس

  . من جملة وفورات الباب% 72.6
  
  

ا الت لھيئات ومؤسسات عامةيتحو -4وقد خصص لبند    د أكبر اعتم
ديلمن  %58.4بنسبة  د التع ة بع اد الميزاني ة للمجموعة اعتم  الثاني

ل  ىحيث يحم د  عل ذا البن ة للمؤسسات ھ ن الحكوم دم م دعم المق بال
  .العامة التي لھا ميزانيات مستقلة أو ملحقة بموجب قانون إنشائھا 
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    دينـــــــــــار    سـفل
  
  
  
  

  : ليةاد التووقد تركز الوفر في البن
  

  
  

  : إعـانـات عـامة -3بند   

د    يقصد بھا المدفوعات التحويلية المقدمة كإعانة دون مقابل ويمت
ر  ث ال تقتص اتھم حي اختالف فئ واطنين ب ع الم ى جمي ا إل أثرھ

  .اإلعانة على فئة معينة من المجتمع 
  

  .اعتماد الميزانية     277  529  000     000
  

  .ـــل التـعدي )231  710    000(
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل  277  297  290     000
  

ة 219  139  379     247 بة المصروفات الفعلي ن  %79.0 بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم
  .من جملة مصروفات الباب  %4.8 وبنسبة التعديل

  
ديلمن  %21.0 بنسبةالوفر  58  157  910     753 د التع ة بع اد الميزاني وبنسبة  اعتم

  . من جملة وفورات الباب 51.7%
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    دينـــــــــــار    سـفل
  

  
  

  
  :تحويالت لھـيئات ومؤسـسات عامة  -4بند   

ة   التي  يحمل ھذا البند بالدعم المقدم من الحكومة للمؤسسات العام
  .لھا ميزانيات مستقلة أو ملحقة بموجب قانون إنشائھا 

  
  .اعتماد الميزانية     1  925  299  500     000

  
  .التـعديـــل  )67  986  850    000(

  
  .اعتماد الميزانية بعد التعديل     1  857  312  650     000

  
ة    1  847  771  256     405 روفات الفعلي بة المص ن  %99.5 بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم

  .من جملة مصروفات الباب  %40.4 وبنسبة التعديل
  

وفر  9  541  393     595 بةال ن  %0.5 بنس ديلم د التع ة بع اد الميزاني بة  اعتم وبنس
  . من جملة وفورات الباب 8.5%

  
  

  .ويرجع سبب الوفر إلى إتباع سياسة ترشيد األنفاق   
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    ـــــاردينــــــ    سـفل
  
  

  : المدفوعات التحويلية الخارجية - الثالثةالمجموعة   
  

تحمل ھذه المجموعة بالمدفوعات التي يتم دفعھا للخارج كمساعدات   
دول من  ذه ال ة والصديقة بھدف مساعدة ھ دول العربي ات لل أو إعان
ة  ذه المجموع مل ھ ذلك تش ة وك ادية أو االجتماعي ة االقتص الناحي

ات عالج  مخصصات االشتراك في الھيئات والمنظمات الدولية ونفق
  .المواطنين بالخارج 

  
  .اعتماد الميزانية     303  371  400     000

  
  .التــعديــل  )143  209  769    000(

  
  .اعتماد الميزانية بعد التعديل  160  161  631     000

  
ة  159  971  629     000 روفات الفعلي بةالمص ن  %99.9 بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم

  .من جملة مصروفات الباب  %3.5وبنسبة  التعديل
  

وفر     190  002     000 بةال ن  %0.1 بنس ديلم د التع ة بع اد الميزاني بة اعتم  وبنس
  . من جملة وفورات الباب% 0.2

  
  

اد بنسبة  الخدمات الصحية -1وقد خصص لبند     %50.4أكبر اعتم
  . للمجموعة التعديل اعتماد الميزانية بعدمن 
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    دينـــــــــــار    سـفل
  
  

  : اليالت دوقد تركز الوفر في البن
  

  
  

  : اشتراكـــــات -2بند   
  

ة    ات العالمي ي المنظم ة ف تراكات الفعلي د باالش ذا البن ل ھ يحم
ت  ة الكوي وم دول ث تق وزراء، حي رار مجلس ال ا لق ة طبق والعربي

الغ تع دفع مب د ب ات وق ي مختلف المنظم تراك السنوي ف ادل االش
ية  ة سياس ات ذات طبيع ذه المنظم ون ھ ة  –تك  –وزارة الخارجي

ة  ة ، صحية ، ثقافي  –وقد تكون ذات طبيعة اقتصادية أو اجتماعي
  .وزارة التخطيط

  
  .اعتماد الميزانية     21  971  400     000

  
  .التـعديـــل  3  873  297     000

  
  .اعتماد الميزانية بعد التعديل  25  844  697     000

  
ة 25  708  130     011 روفات الفعلي بة المص ن  %99.5 بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم

  .من جملة مصروفات الباب  %0.6 وبنسبة التعديل
  

وفر    136  566     989 بةال ن  %0.5 بنس ديلم د التع ة بع اد الميزاني بة  اعتم وبنس
  . وفورات الباب من جملة 0.1%

  
  

زى   وفر ويع ؤتمرات  ال ا م ت بھ ي تم ات الت م الجھ ى أن معظ إل
  .بالخارج أو مھمات رسمية لم تطلب رسوم اشتراك 
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    دينـــــــــــار    سـفل
  
  

ا  امس : ثالث اب الخ روفات الب ادات ومص ل اعتم ى –تحلي  عل
  -) : 9تابع جدول رقم (  مستوى الوظائف

  
  

  : الخدمات العامة) 1  
  
  

  .اعتماد الميزانية     906  994  000     000
  

  .التــعديــل  )110  637  322    000(
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل    796  356  678     000
  

ة  775  121  772     891 روفات الفعلي بةالمص ن  %97.3 بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم
  .من جملة مصروفات الباب  %16.9وبنسبة  التعديل

  
وفر    21  234  905     109 بةال ن  %2.7 بنس ديلم د التع ة بع اد الميزاني بة اعتم  وبنس

  . من جملة وفورات الباب% 18.9
  

    

  :اع ــــالدف )2   
  
  

  .اعتماد الميزانية     1  009  130  000     000
  

  .التــعديــل  )32  819  299    000(
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل  976  310  701     000
  

ة  976  198  986     934 روفات الفعلي بةالمص ن  %100.0 بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم
  .من جملة مصروفات الباب  %21.3وبنسبة  التعديل

  
  . من جملة وفورات الباب% 0.1 بنسبةالوفر     111  714     066
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  ــــــاردينـــــ    سـفل
  
  : الخدمات االجتماعية ) 3
  

  .اعتماد الميزانية     1  936  737  300     000
  

  .التــعديــل  )3  326  177    000(
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل     1  933  411  123     000
  

ة     1  851  324  948     950 روفات الفعلي بةالمص ن  %95.8 بنس اد الميزانيم د اعتم ة بع
  .من جملة مصروفات الباب  %40.5وبنسبة  التعديل

  
وفر  82  086  174     050 بةال ن  %4.2 بنس ديلم د التع ة بع اد الميزاني بة اعتم  وبنس

  . من جملة وفورات الباب% 73.0
  

    

  : خدمات المجتمع )4  
  
  

  .اعتماد الميزانية     417  306  700     000
  

  .تــعديــل ال )29  380  217    000(
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل  387  926  483     000
  

ة  387  648  442     285 روفات الفعلي بةالمص ن  %99.9 بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم
  .من جملة مصروفات الباب  %8.5وبنسبة  التعديل

  
 وبنسبة يلاعتماد الميزانية بعد التعدمن  %0.1 بنسبةالوفر     278  040     715

  . من جملة وفورات الباب% 0.2
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  : الخدمات االقتصادية) 5
  

  .اعتماد الميزانية     207  409  000     000
  

  .التــعديــل  )6  861  222    000(
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل  200  547  778     000
  

ة  194  043  044     514 روفات الفعلي بةالمص ن  %96.8 بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم
  .من جملة مصروفات الباب  %4.2وبنسبة  التعديل

  
 وبنسبة اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %3.2 بنسبةالوفر  6  504  733     486

  . من جملة وفورات الباب% 5.8
  
  

  : أخرى غير مصنفه) 6  

  .عتماد الميزانية ا    127  976  000     000
  

  .التــعديــل  264  196  088     000
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل    392  172  088     000
  

ة  392  169  317     270 د من  %100.0 بنسبةالمصروفات الفعلي ة بع اد الميزاني اعتم
  .من جملة مصروفات الباب  %8.6وبنسبة  التعديل

  
  .لوفرا     2  770     730

   
ك نالحظ    ة  أنومن ذل د تمتعت  -3وظيف ة ق الخدمات االجتماعي

ائف إنفاًق أكبر الوظ غ  اب ث بل ك .د 1,851,324,948.950حي
بة  ن إجم% 40.5بنس ة  اليم ا أن وظيف اب ، كم مصروفات الب

ة  ر  -3فرعي ي أكب ة فھ ئون االجتماعي اعي والش ل اجتم تكاف
ائف إنفاق ً الوظ ية ال ا ة الرئيس ن الوظيف غ م ث بل ارة حي مخت

مصروفات  اليمن إجم %26.9بنسبة  1,231,678,216.411
اب  ة  .الب ا حققت الوظيف ر  -3كم ر وف ة أكب دمات االجتماعي الخ

غ  ث بل اب حي بة .د 82,086,174.050للب ن  %73.0ك بنس م
  .إجمالي وفورات الباب 
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    دينــــــــــار    سـفل
  

  
  :تعديالت الميزانية :ثالثا 

  
      

  :االعتماد التكميلي العام  - أ
  

وزارات أو ييحمل بأ ات ال ة من ميزاني ة التزامات طارئ
نة الم ة خالل الس ةاإلدارات الحكومي ة بعض  الي ولتغطي

  .أوجه الصرف الضرورية 
  

  .اعتماد الميزانية 70  447  000     000
  

ذي الالمنقول )68  179  851    000( ة وال وزارات واإلدارات الحكومي ؤثر لل  ي
  .اعتماد الميزانية  على

  
ل الوفر المحقق  2  267  149     000 ورات  اليمن إجم %2.0وھو يمث وف

  .الباب الخامس 
  
  

ام   ديوان وقد تم نقل أكبر مبلغ من االعتماد التكميلي الع ل
ة ة  الخدم غالمدني ل   ك.د 15,234,563.000 بمبل ويمث
ة م اليمن إجم %22.3نسبة  اد المبالغ المنقول ن االعتم

  . التكميلي للوزارات واإلدارات الحكومية
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    دينــــــــــار    سـفل
  

  
  

  

    
ات المنقولة من وإلى البنود والتي ال تؤثر على االعتماد - ب

  :اعتماد الميزانية 
  

إجمالي المنقول من وإلى البنود في حدود اعتماد الباب وذلك 357  732  231     000
  :غطية العجز في بعض البنود طبقا للصرف الفعلي لت

ين  ل ب تم النق اب وي اد الب ويتم النقل بين البنود في حدود اعتم
أثير  اب دون ت ذا الب ىبنود مجموعات ھ ادات  عل ة اعتم جمل

ر خروج  الميزانية المخصص له إال أنه في الوقت نفسه يعتب
ون سببھا خطة الميزانية الموضوعة لبنود ھذا الباب والتي يك

  .ھذه الخطة  علىالظروف الطارئة التي قد تطرأ 
  

اقالت  ة من ر حرك إجراء أكب ي الجھات التي قامت ب وفيما يل
  :بين بنودھا 

  
ة  311  173  784     000 ة –وزارة المالي ابات العام بة الحس ن  %87.0بنس م

  .االعتمادات المنقولة  إجمالي
  

ادات  اليمن إجم %5.6بنسبة المدنية ديوان الخدمة  20  109  017     000 االعتم
  .المنقولة 

  
الي 7  480  210     000 ادات  اليمن إجم %2.1بنسبة وزارة التعليم الع االعتم

  .المنقولة 
  

ري 3  950  300     000 ديوان األمي بة ال ن إجم %1.1بنس ادات  اليم االعتم
  .المنقولة 

  
  . ات الحكوميةباقي الجھ علىوقد وزعت باقي النسبة 
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دينـــــــــــار    سـفل
  

  
  

 الخامس     لبابالنقدية والقيدية ل مصروفاتال: رابعا
  المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية       

 -) :10جدول تابع رقم (      
  

ـات الف اليإجم    4  576  506  512     844 اب عليالمصروف امسة للب ة  الخ موزع
  : كاآلتي

  
من جملة المصروفات % 92.3بنسبة مصروفات نقدية     4  225  121  766     698

  .الفعلية للباب الخامس 
  

ه  351  384  746     146 ة المصروفات % 7.7نسبة بمصروفات قيدي من جمل
  .الفعلية للباب الخامس 

  
ة مع  ة بالمقارن وقد لوحظ أن أكبر نسبة مصروفات قيدي

روفات ا ة المص توى وزارات جمل ى مس ة عل لقيدي
ي  رت ف ة ظھ ةوإدارات الدول  إدارة-وزارة المالي

ة ابات العام بة  الحس الي  %53.7بنس ن إجم م
بة  ة وبنس روفات القيدي ة  %4.1المص ن جمل م
بة  ة وبنس روفات الفعلي ة  %7.8المص ن جمل م

  .إدارة الحسابات العامة –مصروفات وزارةالمالية 
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دفوعات ال           ي مقبوضات وم وية ف ابات التس ل حس رادات أو  تتمث اب اإلي دھا لحس ن قي يمك

الغ ال ذه المب ون ھ ا لك روفات، أم اب المص ى حس مھا عل رادات  خص اب اإلي ى حس ؤثر عل ت

ا أو تتطلب ا ا نظراً لطبيعتھ ة بھ تندات خاصة والمصروفات وليس لھا عالق تيفاء إجراءات ومس س

  .قبل قيدھا لحساب اإليرادات أو خصمھا على حساب المصروفات 

  
  .وفي ھذه الحاالت تثبت لحسابات أو على حسابات وسيطة مؤقتة ھي حسابات التسوية

  
  

  .31/3/2009وفيما يلي عرضاً تحليلياً ألرصدة حسابات التسوية في 
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    نــــــــــاردي    سـفل
  
  

  :التسويةحسابات  :األول الباب
  

  : 13/3/2010وفيما يلي تحليل أرصدة حسابات التسوية في 
  

  األماناترصيد     1 851  867  683    697

  رصيد العـھد 1 292  906  300    415

  )دائن( 31/3/2010رصيد حسابات التسوية في     558  961  383    282

    
ا  ىإل م حسابات التسويةھذا وتنقس درج تحت كل منھ وعتين ين مجم

   :التاليالنحو  ىمن البنود عل
  

  األمانات – ىالمجموعة األول 
  

  :يليوقد ظھر رصيد ھذه المجموعة كما  
  

  31/3/2010 فيالرصيد     1 851  867  683    697
  

  31/3/2009في الرصيد  2 481  329  905    764
  

  31/3/2009 من الرصيد في% (25.4) بنسبة نقص  )629  462  222    067(

  :وقد تركز في   

  .خصيمات من المرتبات لحساب جھات أخرى  -3بند

  .مبالغ مخصوم بھا على أنواع بنود مصروفات الميزانية  -5بند

  . أمانات/ مبالغ تحت التسوية -6بند

  
  :في  تتركز زيادةوھناك   

  .تـأمينات  -1بند

  . رتباتمرتجع م -2بند

  .مقبوضات تحت تسويتھا إليرادات الميزانية  -4بند

  . مبالغ محصله لحساب جھات أخرى -7بند 
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    دينــــــــــار    سـفل
  
  

  : عرض لبنود ھذه المجموعةوفيما يلي 
  

  :اتـالتأمين -1بند     
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 
  

  . 31/3/2010 في الرصيد  57  898  410     488
  

  . 31/3/2009 فيالرصيد  55  677  279     351
  

  31/3/2009 من الرصيد في% 4.0 بنسبةزيادة   2  221  131     137
  

  :فيتركزت  زيادة 
  

ةوزارة  - وزارة الصحة  ةوزارة  – الداخلي اء وزارة  - التربي الكھرب
  . و الماء

  
  :الزيادة  أسبابومن أھم   

  

  .نين والمنتفعين بالسكن الحكومي زيادة أعداد الموظفين المعي -
  

    
  :مرتجع مرتبات  -2بند 

  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 
  

  31/3/2010 فيالرصيد      99  009  880     975
  

  31/3/2009 فيالرصيد  81  493  265     625
  

  31/3/2009 من الرصيد في% 21.5 بنسبة زيادة  17  516  615     350
  

  :في تتركز زيادة  
  

دفاعوزارة  ة  - ال حة -وزارة التربي ة وزارة الص اإلدارة  – العام
  .العامة للطيران المدني
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  دينــــــــــار    سـفل
  

 
  

 :ومن أھم أســباب الزيـادة 
 
راءات  • تكمال إج تم اس م ي املين ل بعض الع تحقة ل الغ مس مب

 .الصرف الخاصة بھا 
 .الوات والبدالتالممتازة وبعض العتعلية مكافآت الخدمات  •
  

    
  : ىخصميات من المرتبات لحساب جھات أخر -3بند 

  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 
  

  31/3/2010 فيالرصيد      15  381  641     399
  

  31/3/2009 في الرصيد 17  130  208     266
  

  31/3/2009 من الرصيد في %10.2)( بنسبة نقص   )1  748   566  867(
  

  :يفتركز  نقص  
  

وى والتشريع اء وزارة –اإلعالم وزارة  – إدارة الفت اء والم  الكھرب
  .التربيةوزارة  –
  

  : 31/3/2010 ويمثل الرصيد في  
  

دين بسبب  - ة م ات االجتماعي ة للتأمين ظھور رصيد المؤسسة العام
دم  ة وع ة المدني وان الخدم ام دي ي نظ ات ف ال البيان ي إدخ أ ف الخط

   .تسويتھا
  
  

  
  

  :وضات تحت تسويتھا إليرادات الميزانية مقب -4بند 
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي     
  

  . 31/3/2010 فيالرصيد   40  223  472     203
  

  .31/3/2009 فيالرصيد  36  537  255     827
  

  .31/3/2009 من الرصيد في %10.1 بنسبة  زيادة  3  686  216     376
  

  :في  تتركز زيادة 
ةالصوزارة   ارك  - حة العام ة للجم دل وزارة -اإلدارة العام  –– الع

  . األشغال العامةوزارة 
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  دينـــــــــار    سـفل
  

  
  

  :الزيادة  أسبابومن أھم 
  

انتظار صدور األحكام النھائية في القضايا المرفوعة من الشركات  -
  . ومن ثم اتخاذ إجراءات التسوية

  
    

  :ع بنود مصروفات الميزانيةأنوا ىبالغ مخصوم بھا علم -5بند 
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 
  

  31/3/2010 فيالرصيد     1 202  039  026     296
  

  31/3/2009 فيالرصيد    1 650  290  340     992
  

  31/3/2009 من الرصيد في% (27.2) بنسبة نقص  448)  251  314     696(
  

  :في  تركز نقص  
  

ة اإلدارة(وزارة المالية  - ) ات العامةالحساب(وزارة المالية   -) العام
  . وزارة الكھرباء و الماء – التربيةوزارة 

  
  : 31/3/2010ويمثل الرصيد في   

  

م  • دماتھم ول ة خ وظفين المنتھي راكم للم ازات مت يد إج رص
 .الستالم مستحقاتھم  ايراجعو

الغ  • الةمب اب  مع اتلحس ض  األمان خاص وبع ص أش تخ
دم  األعمالالشركات التي تنفذ بعض الجھات الحكومية و وتق

  .تسويتھا ىخدمات لجھات حكومية وجاري العمل عل
  

  
  

  : األبواب ىمستو ىوفيما يلي تحليل لھذا البند عل
  
  

  :المرتبات  – األولالباب   
  

  31/3/2010 فيالرصيد     8  286  158     583

  31/3/2009 في الرصيد  27  812  996     309

  . 31/3/2009من الرصيد في % (70.2)بنسبة  نقص  19)  526  837    (726
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  :السلعية والخدمات  تالمستلزما –الباب الثاني 
  

  31/3/2010 فيالرصيد     142  350  830     303

  31/3/2009 فيالرصيد   336  752  329     629

  . 31/3/2009من الرصيد في % (57.7)بنسبة  نقص  )194  401  499     (326

    

  :والتجھيزاتوسائل النقل والمعدات  –الباب الثالث   

  31/3/2010 فيالرصيد     41  232  595     423
  

  31/3/2009 فيالرصيد   43  236  218     523
  

  . 31/3/2009من الرصيد في % (4.6)بنسبة  نقص  2)  003  623     (100
  

  
  

  
  

 :والصيانة واالستمالكات العامةالمشاريع اإلنشائية  –لرابع ا الباب  
  

  31/3/2010 في الرصيد    382  869  547     682
  

  31/3/2009 في الرصيد  546  324  411     533
  

   31/3/2009من الرصيد في  %)(29.9بنسبة نقص  163)  454  863     (851
  

    

  :التحويليةوالمدفوعات  المختلفةالمصروفات  – خامسالباب ال  
  

  . 31/3/2010في  الرصيد    627  299  894     305

  . 31/3/2009في  الرصيد  696  164  384     998

  . 31/3/2009من الرصيد في  %)(9.9بنسبة نقص  68)  864  490     (693
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  : مبالغ تحت التسوية -6بند   
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 
  

  31/3/2010في  الرصيد    436  193  945     874
  

  31/3/2009في الرصيد   639  248  466     353
  

   31/3/2009من الرصيد في % (46.6)بنسبة  نقص  203)  054  520    479(
  

  
  
  

  
  :فيتركز  نقص

  

دفاعوزارة  –) الحسابات العامة (وزارة المالية  وزارة الصحة  – ال
   .للطيران المدني اإلدارة العامة  -العامة 

  
  : 31/3/2010ويمثل الرصيد في   

  

 من مكافآت عسكرية  محجوزةمبالغ  •
ة  • ات الحكومي ض الجھ ص بع الغ تخ خاصمب  واألش

تندات الخاصة  .والشركات ال المس دم اكتم تم صرفھا لع لم ي
  بھا

    
  
  

   ىمبالغ محصلة لحساب جھات أخر -7بند 
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي     
  

   31/3/2010 فيالرصيد    121   1  306     462
  

   31/3/2009 فيالرصيد    953  089     350
  

  31/3/2009 من الرصيد في% 17.6 بنسبة زيادة   168  217     112
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  :في  تتركز زيادة
  

 .ماءوزارة الكھرباء و ال –وزارة الخارجية  -ديوان الخدمة المدنية   
  

  : 31/3/2010ويمثل الرصيد في   
  .قيمة ما يحصل من مبيع الطوابع المالية  •

  
    

  
  

  :العھد  –الثانية  المجموعة
  

  :يليظھر رصيد ھذه المجموعة كما وقد 
  

  31/3/2010 فيالرصيد     292   1  906  300     415
  

  31/3/2009 فيالرصيد  879  403  814     974
  

  31/3/2009 من الرصيد في% 47.0 بنسبةزيادة  413  502  485     441
  

    

  :في  تتركز زيادة
  

د   ويتھا عل -1بن ت تس روفات تح روفات  ىمص ود مص واع بن أن

  .الميزانية

  .العھد النقدية الشخصية  -2بند

  . دفعات واعتمادات نقدية في الخارج -3بند

  . مبالغ تحت التحصيل -4بند

  . عھد/ مبالغ تحت التسوية  -5بند

  .دفعات نقدية داخلية  -6بند

  . مستنديهدفعات عن اعتمادات  -7بند

  
  
  
  
  دينــــــــــار    سـفل
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  :عرض لبنود ھذه المجموعة  يوفيما يل  
  

د      روفات  -1بن ود مص واع بن ى أن ويتھا عل ت تس روفات تح مص
  : الميزانية

  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 
  

  . 31/3/2010 فيالرصيد   528  823  130     624

  . 31/3/2009 فيالرصيد   480  271  519     390

  31/3/2009 من الرصيد في %10.1 بنسبةزيادة   48  551  611     234
  

   

  :فيتركزت  زيادة
  

ة  وطني – وزارة الخارجي رس ال غالوزارة  – الح ة األش  – العام
  . الكھرباء والماء وزارة

    
  :الزيادة  أسبابومن أھم 

  

ة  صرف • تراكات المدفوع ن االش ة م الغ الخاص بعض المب
 .مقدمة وسلفة مقدمة على حساب العقد

ض  • اب بع ت حس اولين تح بعض المق ة ل ات مقدم دفع
 .المشاريع

 .مقدمارواتب ومخصصات سفر صرفت  •
  

    
  : العھد النقدية الشخصية -2بند 

  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 
  

  31/3/2010 فيالرصيد       289  747     903
  

  31/3/2009 في الرصيد    98  442     056
  

  31/3/2009 من الرصيد في %194.3 بنسبةزيادة     191   305  847
  

  
  
  دينـــــــــار    سـفل
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  :زيادة تركزت في

  

ة وزارة  ة(المالي دفاعوزارة  – )اإلدارة العام ة وزارة  – ال  -التربي
  . الصحة العامةوزارة 

  
  
  

  
  : ت واعتمادات نقدية في الخارجدفعا -3بند 

  
  :وقد بلغ الرصيد كما يلي     

  

  . 31/3/2010 فيالرصيد   252  082  773     182

  . 31/3/2009 فيالرصيد   174  036  572     691

  31/3/2009 من الرصيد في %44.8 بنسبة زيادة  78  046  200    491

  :في تتركززيادة  
  

ة    ة المدني وان الخدم دفاع وزارة  -دي ة  –ال حة العام  -وزارة الص
  .  التعليم العاليوزارة 

  
  : 31/3/2010ويمثل الرصيد في   

  وجود مبالغ معلقه من سنوات مالية سابقه •
  

    
  مبالغ تحت التحصيل -4بند 

  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 
  

  31/3/2010 فيالرصيد     243  068  122     260
  

  31/3/2009 في صيدالر  88  064  544     648
  

  31/3/2009 من الرصيد في %176.0 بنسبة زيادة  155  003  577    612

  
  
  
  
  
  

  
  :في  تتركززيادة 

  

ة  ة ( وزارة المالي ابات العام ةوزارة  -) الحس وزارة  –– الداخلي
  .وزارة األشغال العامة –الصحة العامة 
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  دينـــــــــار    سـفل
  

  

    

  :ادة ومن أھم أسباب الزي
 مديونيات على بعض الموظفين •
اء  • ى إنھ ويتيين حت ر الك وظفين غي رفھا للم تم ص لف ي س

 .إجراءات تعيينھم
  

  
  

  
  مبالغ تحت التسوية -5بند 

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي     
  

  . 31/3/2010 فيالرصيد   113  263  873     652

  . 31/3/2009 فيالرصيد   62  827  739     431

  31/3/2009 من الرصيد في % 80.3  بنسبة زيادة  50  436  134    221

   

  :في  تتركززيادة 
  

ةوزارة   ئون  –الخارجي ة وزارة الش دفاع  –االجتماعي  –وزارة ال
  . وزارة المواصالت

  
  : الزيادةومن أھم أسباب   

  تسوية بعض مطالبات الوزارات والمؤسسات •
  

  
  

  
  :ل دفعات واعتمادات نقدية في الداخ -6بند 

  

  : يوقد بلغ الرصيد كما يل    
  

   31/3/2010 فيالرصيد     32  100     319
  

   31/3/2009 فيالرصيد     17  965     319
  

  31/3/2009 من الرصيد في% 78.7 بنسبة زيادة    14  135     000

  :في  تتركز زيادة  
  

 .وزارة الخارجية – وزارة التعليم العالي
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   ردينـــــــــا    سـفل

    
  دفعات عن اعتمادات مستنديه -7بند 

  
  :وقد بلغ الرصيد كما يلي   

  

   31/3/2010 فيالرصيد   155  346  552     475
  

   31/3/2009 فيالرصيد   74  087  031     439
  

  31/3/2009 من الرصيد في% 109.7  بنسبة زيادة  81  259  521     036
  

   
  :في  تتركز الزيادة

  

  .وطنيالحرس ال 
  

  . 31/3/2010ويمثل الرصيد في   
  

  ).شركات أجنبية(دفعات عن عقود تم إبرامھا مع موردين  •
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‡ïé¸Z@ @

@ðäbrÜa@lbjÜa@Z¨a§a@pbibóîŠbZ@ @
@ @

  

دة وهي   ـيشمل هذا الباب على الحسابات التي تمثل التدفقات النقدية، ويتكون من مجموعو  ة واح

  :الحسابات الجارية التي يندرج تحتها عدد من البنود

  .بنك الكويت المرآزي:  •

  .النقدية في الصندوق:  •

  .جاري المالية:  •

  .ستثمارجاري اال:  •

  .سلف الوزارةجاري :  •

  .بنوك أخرى محلية:  •

  .بنوك أخرى أجنبية:  •

  

  ) د ( ا هو وارد بجدول حرف ـًا لمـات الجارية طبقـوفيما يلي بيان تحليلي لبنود الحساب
  

.  ) 15( دول رقم ــوج
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  :الحسابات الجارية : الباب الثاني 
  

  :الحسابات الجارية  - 1ة مجموع
  

  . بنك الكويت المرآزي 2،3،4،5بند 
  

ت   ك الكوي ة ببن وزارات واإلدارات الحكومي ابات ال حس
  :المرآزي 

  
  

من واقع شهادات البنك في  رصيد بنك الكويت المرآزي  27 892  179     624
31/3/2010 .  
  

  
دفتري62  651  040     873 يد ال ت الم الرص ك الكوي ي لبن زي ف رآ

  :الفرق عبارة عن  31/3/2010
  

  
د يإ   ة   31/3/2010داعات بع نة المالي وتخص الس

2009/2010 .  
  

نة    شيكات لم يتقدم أصحابها للصرف حتى نهاية الس
ة  ر   2009/2010المالي م تظه دفاتر ول جلة بال ومس

  .بكشف حساب البنك 
  

ل وزارة    ي آ ويات ف راء التس د إج ة  وإدارةوبع حكومي
ع نجد إن ال رصيد الدفتري يتطابق مع الرصيد من واق

  .شهادات تأييد البنك 
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  : النقدية في الصندوق - 6بند 
  

وزارات واإلدارات       ي ال ندوق ف ة بالص يد النقدي رص
  :الحكومية على النحو التالي 

  
ندوق    67  132     435 يد الص ع   رص ن واق ي  م ي ف رد الفعل الج

31/3/2010  
  . 31/3/2010الدفتري في  رصيد الصندوق  221  172     707

  
  

  :الفرق عبارة عن 
  

د    ندوق بع دها للص م توري الغ ت  31/3/2010مب
  . 2009/2010وتخـص السنة المالية 

  
د   ندوق بع ن الص روفه م الغ مص  31/3/2010مب

  . 2010/ 2009 وتخص السنة المالية
  

را د إج ن وزارة بع ل م ويات لك د أن  وإدارةء التس نج
ع      ابق م ي يتط رد الفعل ع الج ن واق ندوق م يد الص رص

  .الرصيد الدفتري 
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  : جاري المالية - 7بند 
  

  :لدى الوزارات واإلدارات الحكومية ) بعد اإلقفال ( فيما يلي بيان برصيد جاري المالية 
  

  المبلـغ  الجهــــــــــــــــة  الرقم
 5 046 895  382  الديـــــوان األميـــــــــري  110

 8 353  805  ديـــــــوان المحاسبـــــــة  120
 -2 824 912  820  األمانـــة العامـــة -مجلس الوزراء   131
  333 516  006  إدارة الفتوى والتشريـع -مجلس الوزراء   132
   2 076 588  333  ةـالتنميط ويـى للتخطـس األعلـلمجلا  140

  41 198 935  914  ـــــةـديوان الخدمة المدنيــــ  150
 -22 389 494  556  ـةـــــوزارة الخارجيــــــ  160
  260 630 270  631  ــةـاإلدارة العامــ -وزارة المالية   171
  708 592 325  292  ةــالحسابـات العامـ - وزارة المالية  172
 163 282 3  038  العامـة للجمارك اإلدارة - وزارة المالية  173
   553 641 14  414  ـةـوزارة التجــــارة والصناعــ  180

 18 119 660  861  ـــدلـوزارة العــــــــــ  190
 42 997 305  011  ـــــــــةـوزارة الداخليـــ  200
 -30 260 823  663  ــــــــــــاعـوزارة الدفـ  210
 -147 841 830  269  يــرس الوطنـــــالحــــــ  220
 68 387 418  219  ـــــــــــةـوزارة التربيــ  230
 -20 281 561  534  ـم العالــــــــيـوزارة التعليـ  240
 4 057 429  548  ـــةـوزارة الصحـــــة العامــ  250
 15 742 738  107  ون االجتماعيـة والعمــلـوزارة الشئـ  260
 16 840 764  748 ــــــــــــالمـوزارة اإلعـ  270
 9 368 167  993  وزارة األوقـاف والشئــون اإلسالميـة  281
 447 669  996  ـــافـاألمانـــة العامـــة لألوقـ  282
 15 237 428  496  الت ــــــــــــوزارة المواص  300
 53 659 935  385  ـــــةـوزارة األشغـــال العامـ  320
 2 080 955  424  ون واآلدابـالمجلس الوطني للثقافة والفنـ  330
 371 201  550  وزارة النفــــــــــــــط  341
 -198 281 625  068   ـربـاء والمــــاءـــالكهـوزارة   342
 1 598 919  508  اإلدارة العامة للطيران المدنـــــي  510

  489 840 321  751  الجملـــــة  
  

ظ  وية    أونالح ابات التس يد حس ع رص ابق م يد يتط د (ن الرص ات والعه دفتري  ) األمان يد ال والرص
ة ة واألجنبي وك المحلي ك المرآزي والبن ة بالصندوق والبن ة ،  للنقدي غ رصيد حساب الخزين د بل وق

    .163,802,326.953 د.ك   الموحد مبلغ
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  .)  ندائ(  31/3/2010في  رصيد حسابات التسوية  558 961  383     283
  

ة   69  121  061     532 وزارات واإلدارات الحكومي لف ال اري س يد ج ي  رص ف
  ) .مدين( 31/3/2010
  

يد 489  840  321     751 الي الرص ن( إجم ي ) دائ و 31/3/2010ف ابق  وه مط
  ) .مدين(لرصيد جاري المالية بعد اإلقفال 

  
  
  : جاري االستثمار - 8بند 

  
ون ذا ويك اب ه ا  الحس دينا ب ي لعجزم ا   ف ة ودائن الميزاني

  .بالوفر فيها 
  
  :آالتالي  )مدينا( 31/3/2010الحساب في هذا ظهر وقد
  

غ     د المبل راء قي ل إج اب قب ذا الحس يد ه ر رص يظه
  :المخصص لألجيال القادمة 

  

 
  ك.د 6,894,697,532.606  (+)  دره ـقو بمبلغمدينا 

 

  يخصم المبلغ المخصص  
  ك.د1,768,793,756.366  )-(لألجيال القادمة وقدره 

  يحمل الحساب بمبلـغ
  ك.د 4,668,433,844.158 )-(الوفر في الميزانيـة  

                    
  

  يصبح الرصيد النهائي
  ك.د 457,469,932.082    بمبلـــــغ   ) مدين(
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  : اتجاري سلف الوزار - 9بند 

يد688  496  432     105 ي   الرص اب ف ذا الحس يد ه ر رص د ظه  31/3/2010وق
ة        ) مدين( دفتري للنقدي الي الرصيد ال ذا الرصيد إجم ل ه ويقاب

ة في    بالصندوق والبنوك لجميع الوزارات واإلدارات الحكومي
31/3/2010 .  
  

  : بنوك أخرى محلية - 10بند 
  

ا يلي آم 31/3/2010ظهر الرصيد الدفتري لهذا الحساب في 
:  

  .من واقع شهادات البنوك  الرصيد5  367  467     398

  :الدفتري وهو يخص  الرصيد6  226  161     949
  

  ك.د  767.120,029,3  اإلدارة العامة – الماليةوزارة   
 ك.د     853.131,148              العــــــدل  وزارة  
  ك.د       993.889,29           وزارة الداخليـــــة    
  ك.د     592.432,204        وزارة التـربيــــة        
 ك.د   027.298,549,2        الصحـة العامـة وزارة  
  ك.د       509.500,20        وزارة اإلعـــــالم       
  ك.د     418.579,243    المواصـــالت        وزارة 

  : بنوك أخرى أجنبية - 11بند  
  

آما يلي  31/3/2010الدفتري لهذا الحساب في  ظهر الرصيد
:  

  
   واقع شهادات البنوك من الرصيد  22  686     003

  
دفتري   22  686     003 يد ال الم    الرص ص وزارة اإلع يد يخ و رص وه

بالجمهورية العراقية عن مبيع المجالت الدورية الصادرة عن  
  . 1990هذه الوزارة قبل أحداث أغسطس 
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@‡ïé¸Z@ @

@sÜbrÜa@lbjÜa@Z@óïàbÅåÜa@pbib¨aZ@ @
  
  

تتمثل الحسابات النظامية في الباب الثالث من الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وھي 
رادات والمصروفات أو  ى اإلي قيـود دفترية الھدف منھا المتابعة والرقابة وليس لھا تأثير مباشر عل

ا ينحصر تأث وإنماالمقبوضات والمدفوعات  يرھا عن طريق القيود المحاسبية التي تصاحب إجراءھ
.  
    

ويلجأ إلى القيد إليھا أو عليھا بنفس القيمة عند الحاجة لمتابعة تطورات قبض أية مستحقات 
  .دفع أية التزامات خالل مده من الزمن  أو
  

  ) . 16(وجدول رقم) ھـ(طبقا لما ھو 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 ھذان الحسابان كطرف قيد لحسابات 
الحكومة والديون المستحقة لھا بحيث يجعل البند األول 

 -:ا بنفس القيمة وذلك لتسوية اآلتينالثاني دائ مدينا والبند
  

قيمة أموال مستحقة للحكومة مقابل خدمات تقوم  -
 اتـراد أو الھيئـة لألفـالحكومي اتـبھا بعض الجھ
  .والمؤسسات

  

الديون المستحقة على الموظفين نتيجة الصرف  -
ق خصمھا من ـم سبـوبات عليھـأ أو مطلـبالخط

 .المصروفات
  

  

  : وقد بلغ الرصيد كما يلي
  

   31/3/2010ديون مستحقة للحكومة في  رصيد 801  651  128   593
  

   31/3/2009ديون مستحقة للحكومة في  رصيد 844  214   284   604
  

  31/3/2009الرصيد في  عن %)(5.0 بنسبة نقص  )42  563  156  (011
  
  
  : تركز في لنقصا

  
  ديوان المحاسبة 2       540   536

  
  األمانة العامة –مجلس الوزراء  6    710   849

  
  إدارة الفتوى والتشريع –مجلس الوزراء     103  681   871

  
   الحسابات العامة –وزارة المالية     82  444   898

  
  اإلدارة العامة للجمارك –المالية  وزارة   917  64    563
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  دينـــــــــــار   فلس
  
 

  اخليةالدوزارة     381  990     440
  

  الحرس الوطني    45  357     879
  

  التعليم العاليوزارة     29  396     292
  

  الصحة العامةوزارة  2  520  516     362
  

  اإلعالموزارة  1  985  578     918
  

   وزارة األوقاف و الشئون اإلسالمية    16  906     638
  

531     161    

 
  األمانة العامة لألوقاف

  
  وزارة النفط                 92  517  997     098

  
   
  
   

   
   

  :في  تتركززيادة ھناك و
  

  الديوان األميري    25  334     184
  

  المجلس األعلى للتخطيط و التنمية    6     290
  

  ديوان الخدمة المدنية  1  042  762     612
  

  الخارجيةوزارة     2  021     370
  

  اإلدارة العامة –وزارة المالية  10  128  793     187
  

  التجارة و الصناعة وزارة    8  270     491
  

806   448  843  12  

  
286   506  113    

  
870     755  401  1  

  
  

  
   العدلوزارة 

  
  الدفاعوزارة 

  
  التربيةوزارة 
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  جتماعية و العمل الشئون اال وزارة    560  030     619

  
  المواصالت وزارة 7  015  471     932

  
  وزارة األشغال العامة 1  606  107     558

  

276    971  50    
                  

622    331  939  19   
              

761     232  457      
           

  المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب 
  

  

  ء و الماءوزارة الكھربا
  

   اإلدارة العامة للطيران المدني

  

 

  ديون مستحقة على الحكومة  •

  مطلوبات على الحكومــة   •
يستخدم ھذان الحسابان كطرفي قيد للمبالغ المستحقة 
للغير على الحكومة حيث يكون األول مدينا بھا والثاني 

 .دائنا بنفس القيمة
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي   
  

   31/3/2010ديون مستحقة على الحكومة في  رصيد 86  085  991     403
  

  31/3/2009ديون مستحقة على الحكومة في  رصيد 81  042  858     679
  

  31/3/2009ن الرصيد في ـع %6.2بنسبة  زيادة 5  043  132     724
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  :تركزت فيزيادة ال
  

  ديوان المحاسبة    195  743     863
  

   إدارة الفتوى و التشريع –مجلس الوزراء    1  860     000
  

  للتخطيط و التنمية األعلىالمجلس     78  871     807
  

  
  

  اإلدارة العامة للجمارك –لمالية وزارة ا    237  659     721
  

285     419  591  2 
 

542     692  752    
  

 
839     035  334  1 

  

922     241  118    

 
014     593  23    

  
  

 

688     303  308    
 

  العدلوزارة 
  

  وزارة التربية
  

  وزارة الشئون االجتماعية و العمل 
  

  وزارة اإلعالم
  

  وزارة األشغال العامة
  

  وزارة الكھرباء و الماء 

    
ـض  تحقة لبع الغ المس ادة المب ة لزي ك نتيج وذل

  .ي مضى عليھا المدة القانونيةالشـركات والموظفين والت
  

  
  
  
  

  
  

  : وھناك نقص تركز في

  وزارة الداخلية    83  695     138
  

  وزارة الدفاع    263  890     993
  

000     050  40  

  
  
  
  
  

  التعليم العاليوزارة 
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  الصحة العامةوزارة     78  924     254
  

   األوقاف و الشئون اإلسالميةوزارة     7  812     893
  

   المواصالت وزارة    124  915     679
  

   
   

أفراد (وذلك نتيجة لسداد مبالغ ألصحاب العالقة 
سبق تسويتھا لإليرادات بسبب مرور فترة ) وشركات
  .التقادم

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  عھد الطوابع المالية •
   

   الطوابـع الماليـة •
  

  :نقسم البند األول إلى النوعين التاليين ي
  

  : عھدة الطوابع الرئيسية 001نوع 
  

  

وزارة أو اإلدارة  تالم ال د اس وع عن ذا الن تخدم ھ يس
  .الحكومية طوابع مالية من وزارة المالية

  
  
  : عھدة الطوابع الفرعية 002نوع 

  
  

وزارة أو اإلدارة  ام ال ة قي ي حال وع ف ذا الن يستخدم ھ
ة بت ة الحكومي راف المعني د األط ع ألح دة طواب ليم عھ س

  .التابعة للوزارة أو اإلدارة
  

ة  ية أو الفرعي ع الرئيس دة الطواب ن عھ ع م د البي وعن
  .تخفض قيمتھا بما تم بيعه
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  : الطوابع المالية
  

اإلدارة  يستخدم ھذا البند عند استالم الوزارة أو
  .مالية من وزارة المالية الحكومية طوابع

ويخفض ھذا البند بقيمة الطوابع المباعة سواء من 
  .العھدة الرئيسية أو الفرعية

  
  

 

 
  
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 
  
  

  31/3/2010عھدة الطوابع المالية  في  رصيد  1  433  722     500
  

  31/3/2009عھدة الطوابع المالية  في  رصيد 1  290  109     250
  

  31/3/2009عن الرصيـد في % 11.1بنسبة  زيادة 143  613    250
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  : في تتركز زيادةال
  

  األمانة العامة –مجلس الوزراء     675     500
  

  وزارة الخارجية     73  005     000
  

  ةوزارة الصحة العام    96  502     250
  

  وزارة النفط    37     000
    
  

 :تركز في نقص ھناكو
  

  إدارة الفتوى و التشريع –مجلس الوزراء     120     000
  

  وزارة الداخلية    10  002     500
  

  الدفاعوزارة     1  000     000
  

000     044  13  
  

000     440  2  
    

  اإلعالموزارة 
  

  وزارة المواصالت
  

يجة لزيادة كميات الطوابع المالية التي وجاء ذلك نت
تستلمھا تلك الجھات من وزارة المالية لمواجھة متطلبات 

  .تحصيل اإليرادات العامة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دة  دة عھ ع أرص وزارات م دة ال ابق أرص ظ تط ويالح
دا  الحسابات العامة بوزارة -الطوابع المالية  ا ع ة فيم المالي

: 
  .ك .د  180.000نقص ـب يوان المحاسبةد

  .ك .د  690,655.000نقص ـب الخارجية وزارة
  .ك.د 172,041.000 بنقصصحة العامة لا وزارة

  . ك.د 70.500 وزارة النفط بنقص 
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د تخفيض  د عن ة للقي نة المالي ك الختالف الس ويرجع ذل
د  دة وعن احبة العھ ة ص ع للجھ د البي تم عن ذي ي دة وال العھ

  .إدارة الحسابات العامة  -يد لدى وزارة المالية التور
   

  
وجاء ذلك النقص نتيجة لنقص كميات الطوابع المالية (

التي تسلمتھا تلك الجھات من وزارة المالية خالل السنة 
عن نظيرتھا في السنة المالية  2009/2010المالية 
2008/2009(.  

    
     بنـك شيكات وخطابات ضمـان • 

  وخطابات ضمان تأمينات شيكات  •
  

ات  يكات والخطاب ة الش ابان لمراقب ذان الحس تخدم ھ يس
ال  ذ األعم مان تنفي وردين لض اولين والم ن المق ة م المقدم
ى  افة إل ات باإلض ات المناقص ل تأمين م مث ة لھ الموكل
مان  ار لض ن التج ة م يكات المقدم مان والش ات الض خطاب

  .الرخص الجمركية 
  

   
  : وقد بلغ الرصيد كما يلي

  

  31/3/2010بنك شيكات خطابات ضمان في  رصيد 1  700  158  507     320
  

  31/3/2009بنك شيكات خطابات ضمان في  رصيد 1  481  873  887     126
  

  31/3/2009الرصيد في  عن %14.7 بنسبة زيادة 218  284  620     194
  

   
وزارات عن  ادة مشاريع بعض ال وجاء ذلك نتيجة لزي

  .ابقةالسنوات الس
  

  

  : في تتركززيادة ال
  

  األميريالديوان  1  110  954     643
  

  األمانة العامة –مجلس الوزراء     118  558     841
  

000     935  86    
  
  
  

  المجلس االعلي للتخطيط و التنمية
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815     493  855    
  

052     312  697    13  

  جيةوزارة الخار
  

  اإلدارة العامة –وزارة المالية 
  

470     226  422    
  

  الحسابات العامة –وزارة المالية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

  وزارة العدل     86  962     200
  

  الحرس الوطني 45  117  509     141
  

  وزارة التربية  8  063  128     240
 

  

  وزارة التعليم العالي    6  892     400
  

  

  وزارة الشئون االجتماعية والعمل  2  340  645     865
  

  وزارة اإلعالم    761  992     229
  

  وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 3  548  614     955
  

  المواصالتوزارة  1  782  863     364
  

  وزارة األشغال العامة  114  350  660     224
  

  اآلدابللثقافة و الفنون و المجلس الوطني     90  414     900
 

344     935  9    
  

758     956  765  41  
  

027     264  981    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وزارة النفط
  

  وزارة الكھرباء و الماء
  

  اإلدارة العامة  للطيران المدني
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  : وھناك نقص تركز في
  

  المحاسبةديوان     459  899     889
  

  إدارة الفتوى و التشريع –مجلس الوزراء     1  864     000
  

  ديوان الخدمة المدنية    264  415     493
  

  اإلدارة العامة للجمارك –المالية وزارة  1  280  252     675
  

725     653  26    
  

  التجارة و الصناعةوزارة 

  وزارة الداخلية 2  092  046     962
  

  وزارة الدفاع 6  075  039     426

  وزارة الصحة العامة  6  713  528     104
  

     عھدة الطوابع البريدية •

  الطوابـع البريديــة •
  

الت  دى وزارة المواص ابان ل ذان الحس تخدم ھ  -يس
د  اتإدارة البري ى  إلثب ة عل ة والرقاب ع البريدي ة الطواب قيم

  تداولھا
  . ةفيما بين الخزينة الرئيسية والمكاتب الفرعي 

  
  :وقد بلغ الرصيد كما يلي  

  

  31/3/2010عھدة الطوابع البريدية في  رصيد    4  937  431     752
  

  31/3/2009عھدة الطوابع البريدية في  رصيد   5  151  636     314
  

  

562)     204  214 (   
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 31/3/2009عن الرصيد في  %)4.2(بنسبة نقص
وزارة المواصالت  وزارة العدل و وينحصر ھذا البند في

  إدارة البريد -
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  :تركز في النقص 

  

 وزارة العدل    2  644     812
  

  وزارة المواصالت    211  559     750
  

   
  
  

  عھدة الطوابع المالية العامة •
   

  الطوابـع الماليـة العامـة  •
  

ة يم عملي ابان لتنظ ذان الحس تخدم ھ ة  يس ع المالي الطواب
ك  ة األخرى وذل ة والجھات الحكومي ين وزارة المالي فيما ب
تم  ديھا وي دة ل عن طريق تسليم األخيرة الطوابع المالية كعھ
توريد حصيلة البيع لوزارة المالية باستثناء الجھات الملحقة 
ك  رادات لتل ة إي ع المالي ع الطواب يلة بي ر حص ث تعتب حي

  .الجھات
  

اب األ ل الحس ة ويجع ع المالي ة الطواب دينا بقيم  -ول م
واع  ى أن د األول إل م البن ة وينقس تلمھا وزارة المالي ي تس الت
ة  ع المالي ة الطواب ه قيم ت علي ث يثب ة حي واع فرعي وأن
م  ا ت المتوفرة لدى إدارة الحسابات العامة بوزارة المالية وم

دة  ك العھ ن تل ة م ات المختلف ليمه للجھ ت ( تس ك الكوي بن
زي ب ة المرك ات الحكومي ة ، الجھ وك محلي ون  -) ن ويك

  .الحساب الثاني دائنا بھا 
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 
 

 31/3/2010عھدة الطوابع المالية العامة في  رصيد 308  574  379     000
  

 31/3/2009عھدة الطوابع المالية العامة في  رصيد 138  524  283     500
  

 31/3/2009الرصيد في  عن %122.8 بنسبة ادةزي 170  050  095     500
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  :في  تركزت زيادةال
  

500     675    
  األمانة العامة –مجلس الوزراء   

  

000     774  174    
  
  

 الخارجيةوزارة 
  

000     590  200  170  
 

  الحسابات العامة –وزارة المالية 
  

000     055  130    
 

  الصحة العامةوزارة 

500     107   
   

000     500  7    
  

000     000  500    
 

  وزارة النفط
  

  البنوك المحلية التجارية
  

  شركة سويفتيل انترناشيونال للتجارة العامة

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

ي  ة الت ع المالي ات الطواب ادة كمي ك نتيجة لزي وجاء ذل
ات م لمتھا الجھ ة  نتس ة لمواجھ ات وزارة المالي متطلب

  . تحصيل اإليرادات العامة
  
  
  
  
  
  

  :ركز في نقص توھناك 
  
  
  

  

  إدارة الفتوى و التشريع –مجلس الوزراء     120     000

  
  الداخليةوزارة     10  002     500

  
  وزارة الدفاع    1  000     000

  
  وزارة اإلعالم    13  044     000

  
000     440  2   

 
  وزارة المواصالت

  
  شركة االتصاالت المتقدمة 200     000 000

  
000     000  737  

  
 

  شركة الشبكة اآللية للتوزيع
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ي  ة الت ع المالي ات الطواب نقص كمي ك نتيجة ل وجاء ذل
ة  تسلمتھا ھذه الجھات من وزارة المالية خالل السنة المالي

ن 2009/2010 نة المال ع ي الس ا ف ة نظيراتھ ي
2008/2009  
  

   
  اعتمادات مستنديه تحت التنفيذ  •
  

  موردين عن اعتمادات مستنديه •
  

يستخدم ھذان الحسابان لمتابعة االعتمادات المستنديه 
التي يتم فتحھا فيجعل األول مدينا والثاني دائنا بقيمة 
 االعتماد وعند وصول أي شحنة من االعتماد يجعل

 .الشحنة  األول دائنا والثاني مدينا بقيمة
  

   
  

  : وقد بلغ الرصيد كما يلي
  

االعتمادات المستنديه تحت التنفيذ في  رصيد 1  995  502     927
31/3/2010  
  

االعتمادات المستنديه تحت التنفيذ في  رصيد 3  325  620     404
31/3/2009  
  

  31/3/2009عن الرصيد في  % )40.0( بنسبة نقص 1)  330  117     (477
  

  

  

  
  

  :في  النقص تركز
  

  الحسابات العامة –وزارة المالية  1  330  117     477
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  مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداه •
  

  مطلوبـات خدمـات وأعمـال  •
  

يستخدم حساب مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداة 
مية عن كطرف قيد للمبالغ المستحقة للجھات الحكو

الخدمات واألعمال المؤداة للوزارات والجھات الحكومية 
  .األخرى

  
  

   
  

  : وقد بلغ الرصيد كما يلي
  

 31/3/2010مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداه في  رصيد 39  890  685     252
 

  31/3/2009في  مؤداهمبالغ عن خدمات وأعمال  رصيد  40  646  522     435
 

  31/3/2009عن الرصيــد في % ) 1.9(بنسبة  نقص   ) 755  837     (183
   

 
  : تركز فينقص ال 

  

219     041  1    

  

  
  اإلدارة العامة–المالية وزارة 

 

427     773  38    
  

  اإلعالموزارة 
  

  وزارة الكھرباء والماء 1  136  751     896
  
  

  : وھناك زيادة تركزت في 
 

  العدلوزارة     7  094     000
  

   الدفاعوزارة     12  693     000
  

  الصحة العامةوزارة      15  179     700
   

  المواصالتوزارة     372  183     659
  

  وزارة األشغال العامة     13  579     000
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   ذات القيمة النقديةبطاقات األوراق وال عھدة •
  

  القيمـة النقديـة ذاتات ـبطاقاألوراق وال •
  

 -يستخدم ھذان الحسابان لدى وزارة المواصالت 
إدارة البرق والھاتف وذلك إلثبات قيمة البطاقات 
الممغنطة الخاصة باالتصاالت الدولية وللمتابعة والرقابة 
على تداولھا فيما بين الخزينة الرئيسية والمكاتب الفرعية 

  . رعيوينقسم البند األول إلى نوع رئيسي وآخر ف
  
  
  

    
  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 

  

  31/3/2010عھدة البطاقات الممغنطة في  رصيد   302  340     966
  

  31/3/2009عھدة البطاقات الممغنطة في  رصيد 279  327     750
  

  31/3/2009عن الرصيد في %  8.2بنسبة  زيادة 23  013     216
   
   

   
  :  زيادة تركزت فيال
  

  وزارة الكھرباء والماء 48  067     000
  

   
  : تركز فيوھناك نقص 

  

  ديوان المحاسبة    126     760
  

  وزارة األشغال العامة   25  620     024
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 أمالك الدولة العقارية •
 قيم أمالك الدولة العقارية  •
  

الدولة يستخـدم ھـذان الحسـابان إلثبات تقييم أمالك 
العقارية التي تم تخصيصھا للجھة الحكومية باالمتالك من 
قبل وزارة المالية أو أي جھة أخرى أو التي تم شرائھا أو 
تقييمھا ألول مرة أو لقيمة تكلفة إنشاء مباني مملوكة لكل 
جھة حكومية سواء داخل أو خارج دولة الكويت بالدينار 

ص الناتج عن إعادة الكويتي و كذلك إلثبات الزيادة أو النق
  ).األراضي و المباني(تقييم أمالك الدولة العقارية 

  
  
  

  

  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 
  

  31/3/2010أمالك الدولة العقارية في  رصيد 5  941  003  070     450
  

  31/3/2009أمالك الدولة العقارية في  رصيد 4  158  400  640     488
  

  31/3/2009عن الرصيد في % 42.9بنسبة  زيادة 1  782  602  429     962
  

   

   
  :  الزيادة تركزت في 

  
  

  الخارجيةديوان     20  586  482     000
  

962     725  128  602  1  
  

  اإلدارة العامة –وزارة المالية 
  

000     600  291  87    

 
  العدل وزارة

  
000     053  523  2    

  
  الحرس الوطني

  
  وزارة األوقاف و الشئون اإلسالمية  70  072  569     000
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  دينـــــــــــار   فلس
  
 

  
 

 إھالك أمالك الدولة العقارية •
 متراكم إھالك أمالك الدولة العقارية •

  
نوي  الك الس يم اإلھ ات ق ابان إلثب ذان الحس تخدم ھ يس

  . للمباني
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي  
  

  31/3/2010إھالك أمالك الدولة العقارية في  صيدر 11  079  179     200
  

متراكم إھالك أمالك الدولة العقارية  رصيد 6  771  793     900
  31/3/2009في
  

  31/3/2009عن الرصيد في % 63.6بنسبة  زيــادة 4  307  385     300
  

   
  
  :زيادة تركزت فيال
  

  ميةالمجلس األعلى للتخطيط والتن    262  500     000
  

  وزارة العدل 1  435  285     000
  

  الحرس الوطني 2  609  600     300
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م  يم رق بشأن جرد  1986لسنة ) 19(تنص التعليمات المالية الصادرة عن وزارة المالية بموجب التعم
ة ،  الموجودات وجوب إجراء جرد دقيق وشامل لكافة أصناف الموجودات في كل وزارة أو إدارة حكومي

أن ا رارات صحيحة بش اذ ق ى اتخ ؤدي إل ليم ي رد الس يما إن الج يانة والس رامج الص غيل وب د والتش لتزوي
  .والتخلص من المواد الراكدة 

  
ا مع  ويھدف الجرد إلى إحكام الرقابة على الموجودات الفعلية ومدى مطابقتھا للسجالت ودرجة توافقھ

  .ومدى إظھار المركز المالي للدولةاالحتياجات الفعلية ألداء األعمال أو اإلنتاج 
  

ودات رد الموج رد اويتضمن ج د ، ج ابھھا والعھ ا ش ورش وم ازن ال ة ومخ ية والفرعي ازن الرئيس لمخ
  .ودات المتحركة والموجودات األخرىالشخصية والموجودات المثبتة ومنازل الموظفين والموج

  
ا  31/3/2010قيمة الموجودات في ) 17(وجدول رقم ) و( ھذا ويوضح جدول حرف  حسب أنواعھ

  . على حده وإدارةلكل وزارة 
  

      
  المبلــغ  لموجودات جرد ا

 دينار كويتي       1  065  068  965/  721    31/3/2010

 دينار كويتي           726  534 395  /   604    31/3/2009
        

  .  ار كويتيــدين  338  534  570 / 117 ارھاقدم بزيادة 
  
  

  :وينحصر ذلك في الوزارات واإلدارات الحكومية التالية  
  

 ـــديوان الخدمة المدنية  –لس االعلى للتخطيط والتنمية ــالمج –ديوان المحاسبة  –وان االميري الدي [ 
 وزارة الداخلية  ـــناعة ــجارة والصــوزارة الت  ــــ ) ةالعام اإلدارة(  ةاليــالم ةوزار ـــوزارة الخارجية 

 ـ  العامةوزارة الصحة  –ارة التعليم العالي وز –ربية وزارة الت ـــ الحرس الوطني ــــوزارة الدفاع   ـــ
  .] وزارة الكھرباء والماء ـــوزارة النفط  –وزارة االوقاف والشئون االسالمية  –االعالم وزارة 
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في  ك متمثلة.د 6  844  127  441/  474مبلغ  31/3/2010بلغت قيمة ممتلكات الدولة في   
 :تالية الوزارات ال

  

    
 ك.د 6  844  127  441/  474والبالغة  2009/2010ة وبمقارنة قيمة ممتلكات الدولة للسنة المالي

زيادة قدرھا  ، يتضــح أن ھناك ك.د 4  943  884  722/  771والبالغة  2008/2009 بالسنـة الماليــة 
  : ك وھو محصلة اآلتي.د  1 900  242  718/  703
  
  

  لإلجمالي النسبــة  ارـــــدين  الجھــــــــة

 %  240.4  658  611/ 000  ديـوان المحــــاسبـــــة

 %  1.6 106  725  000/ 000  المجلس األعلى للتخطيط و التنمـية

 %  0.1 8  050  253/ 099  ديــوان الخـدمة المـدنيــــة

 %  4.7 318  111  365/ 000  الخارجــــــــــية وزارة

 %  34.8  382  2 512  860/ 780  اإلدارة العامــــة –وزارة المالية 

    200  377/ 000 اإلدارة العامة للجمارك-ة الماليةوزار

 %  3.2 217  740  202/ 000  العــــــــــــدلوزارة 

 %  0.8 52  192  006/ 000  الحـــرس الــوطنــــــي

 %  9.1 622  307  180/ 024  ــــةالتــربيــــــ وزارة

   821/ 316  التعليــم العالـــــــي وزارة

 %  3.8 260  660  944/ 000  وزارة الصحــة العامــــــة

 %  3.2 219  998  518/ 000  الشئـون االجتماعية والعمـل   وزارة 

 %  0.3 22  197  887/ 000  وزارة اإلعـــــــــــالم

 %  1.0 70  072  569/ 000  و الشئون اإلسالمية وزارة األوقاف

 %  26.2 1  797  173  324/ 000  وزارة األشغــال العامـــــة

 %  10.8 741  525  523/ 255  اإلدارة العامة للطيران المدنـــي

 %  100.0 6  844  127  441/ 474  ـةــــــالجملـ
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   : زيادة بالجھات التالية  ) أ

                          

  دينـــــــار  ـةالجھـــــ

    402  512/ 741  ديــــوان الـخــدمــة الــمدنيــــــة

 20  586  482/ 000  الخارجــــــــــية وزارة

  1   602  128  725/ 962  االدارة العامة  –وزارة المالية 

  85  856  315/ 000  دلـــــــــــوزارة الع

 2  523  053/ 000  ـــــيـــــوطنـــرس الــــالحـــ

 42  142  135/ 000  وزارة الصحـــة العامـــــة

 79  115  120/ 000  وزارة  الشئـون االجتماعية والعمـل

 67  772  144/ 000  وزارة األوقاف و الشئون اإلسالمية

      

       

        
   :نقص بالجھات التالية    ) ب

 

  دينـــــــار  الجھــــــة

   262  500/ 000  ـيةالمجلس األعلى للتخطيـط و التنم

   21  269/ 000  اإلدارة العامة للجمارك –المالية وزارة 

                     

                   
  
  
  


	مشروع القانون
	الجداول الرئيسية
	جدول أ
	جدول ب
	جدول ج
	جدول د
	جدول هـ
	جدول و
	الجداول الإيضاحية
	جدول 1
	جدول 2
	جدول 3
	جدول 4
	جدول 5
	جدول 6
	جدول 7 - إجمالي
	جدول 7 - باب 1
	جدول 7 - باب 2
	جدول 7 - باب 3
	جدول 7 - باب 4
	جدول 7 - باب 5
	جدول 8 - إجمالي
	جدول 8 - باب 1
	جدول 8 - باب 2
	جدول 8 - باب 3
	جدول 8 - باب 4
	جدول 8 - باب 5
	جدول 9 - إجمالي
	جدول 9 - باب 1
	جدول 9 - باب 2
	جدول 9 - باب 3
	جدول 9 - باب 4
	جدول 9 - باب 5
	جدول 10 - إجمالي
	جدول 10 - باب 1
	جدول 10 - باب 2
	جدول 10 - باب 3
	جدول 10 - باب 4
	جدول 10 - باب 5
	جدول 11 - إجمالي
	جدول 10 - باب 1
	جدول 10 - باب 2
	جدول 10 - باب 3
	جدول 10 - باب 4
	جدول 10 - باب 5
	جدول 12
	جدول 12 - حسابات عامة
	جدول 13
	جدول 14
	جدول 15
	جدول 16
	جدول 17
	المذكرة الإيضاحية للحساب الختامي
	المذكرة الإيضاحية - الإيرادات
	المذكرة الإيضاحية - المصروفات
	المذكرة الإيضاحية - مصروفات الباب الأول
	المذكرة الإيضاحية - مصروفات الباب الثاني
	المذكرة الإيضاحية - مصروفات الباب الثالث
	المذكرة الإيضاحية - مصروفات الباب الرابع
	المذكرة الإيضاحية - مصروفات الباب الخامس
	المذكرة الإيضاحية - حسابات التسوية
	المذكرة الإيضاحية - الحسابات الجارية
	المذكرة الإيضاحية - الحسابات النظامية
	المذكرة الإيضاحية - جرد الموجودات



