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2015/2014البـيــــــــــان2015/20142016/2015البيــــــــــــان2016/2015
5,303,189,532.718المرتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات22,501,616,545.9455,460,532,082.040إيـــــــــــــــــــــــــرادات نفطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة12,075,420,712.643

3,025,826,257.329المستلزمات السلعيــــــــــــــــــــــــــــــة والخدمـات100,331,537.3832,192,945,262.543الضرائب على صـــــــــــــــــافى الدخل واألربــــــــاح141,844,922.115

197,204,787.825وســائل النقل والمعدات والتجهـــــــــــــــــــــــيزات21,365,107.470225,972,016.575الضـرائب والرســـــــــــــــــــــوم على الممتلكـــــــات15,871,231.807

1,662,126,793.954المشاريع اإلنشائية والصيانة واإلستمالكات العامة7,714,616.7211,876,352,984.807الضــرائب والرســــــــوم على السلع والخدمــــــــات10,083,705.335

11,227,111,884.660المصــــروفات المختلفة والمدفوعــات التحويليــــة290,588,922.0948,490,063,777.215الضرائب والرسوم على التجارة والمعامالت الدولية318,169,364.460

822,611,595.365إيـــــــــــــــــــــــــــرادات الخــــــــــــــــــــــــــــــــدمات759,216,536.198

1,180,520,935.258اإليـــــرادات والرســــــــــــــــــــــــــوم المتنوعــــــــة311,492,187.244

1,119,345.110اإليـــــــــــــــــــــــرادات الرأســـــــــــــــــــــــــــــمالية1,803,053.500

21,415,459,256.486جملة المصروفــــــــــــــــــــــــــات24,925,868,605.34618,245,866,123.180جملة اإليـــــــــــــــــــــــــــرادات13,633,901,713.302

- 3,510,409,348.860زيادة اإليرادات عن المصروفات4,611,964,409.878

24,925,868,605.346الجملـــــــــــــــــــــة24,925,868,605.34613,633,901,713.302الجـــملـــــــــــــــــــــــــــة13,633,901,713.302

2015/2014البيــــــــان2015/20142016/2015البيــــــــــان2016/2015

إحتياطى األجيال القادمة:
2,492,586,860.535أ -  10% النسبة من قانون رقم 106 لسنة 24,925,868,605.3461,363,390,171.3301976إجمالى إيرادات الوزارات واإلدارات الحكومية13,633,901,713.302

3,738,880,290.802ب - 15% مبلغ إضافي من مرسوم بقانون رقم 92 لسنة 2014

21,415,459,256.486إجمالى مصــروفات الوزارات واإلدارات الحكوميـة18,245,866,123.180

- -زيادة / نقص اإليرادات عن المصروفات والمخصصات5,975,354,581.208 2,721,057,802.477

24,925,868,605.346الجملــــــــــــــــــــة24,925,868,605.34613,633,901,713.302الجملــــــــــــة13,633,901,713.302
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 .(المباني والمنشآت)قيمة ممتلكــات الدولــــة  :  (ز  )   تابع جـدول حـرف 

2016/2015دليــل الحسـاب الختـامي لإلدارة المـاليـة للدولـة عـن السنـة الماليـة 

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

الحسابات النظامية : (و  )    جـدول حـرف 

.موجودات وممتلكــات الدولــــة  :  (ز  )    جـدول حـرف 

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

تحليل اإليرادات والمصروفات على المستوى االقتصادي : (ج  )    جـدول حـرف 

.أرصـــــدة حسابات التسوية مع مقارنتها بالسنة المالية السابقة : (د  )    جـدول حـرف 

.أرصدة البنوك والصندوق : (ه  )    جـدول حـرف 

جــــداول الحســـاب الختـــامي

( 1 )



2016/2015خ . ح (أ  )جدول حرف 

 2015/20142014/2013المحصـــــــلالتقديرات 

10,757,474,000.00012,075,420,712.64322,501,616,545.94529,291,889,403.121النفط الخام و الـــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز1

الضرائب على صافى الدخل واالربـــــــــــــــــــاح2
48,700,000.00061,529,770.37448,747,402.65542,056,887.521ضريبة الدخل من غير شركات النفــــــــــــــــــــط2

53,904,000.00080,315,151.74151,584,134.72844,912,965.678الضـــــــــــرائب علــــــى صــافـــــــــــــي األرباح 3

الضرائب والرسوم على الممتلكـــــــــــــــــــــــات3
23,000,000.00015,871,231.80721,365,107.47020,975,925.958رسوم نقل الملكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة1 

الضرائب والرسوم على السلع والخدمــــــــــــــات4
6,062,000.00010,083,705.3357,714,616.7214,623,440.571رسوم القيد والتسجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل2

الضرائب والرسوم على التجـــــــــــــــــــــــــــارة5
والمعامالت الدوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

281,141,000.000318,169,364.460290,588,922.094275,881,352.381الضرائب والرسوم الجمركيـــــــــــــــــــــــــــــــة1

ايرادات الخدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات6
92,375,900.000108,227,808.163113,153,475.98380,662,039.510خدمات االمن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة1

4,587,300.0003,853,513.1154,254,438.2924,543,752.211الخدمات التعليمية والثقافيـــــــــــــــــــــــــــــــــة2

94,660,000.000102,307,049.50493,893,187.24091,877,777.745الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3

73,997,100.00067,272,705.501109,358,222.87464,867,811.112خدمات االسكان والمرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق4

241,561,000.000211,326,683.522240,880,180.419192,525,834.896خدمات الكهرباء والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء5

237,842,800.000177,238,607.776172,685,791.455182,523,158.803خدمـــــات النقــل والمواصــــــــــــــــــــــــــــالت6

50,000,000.00088,397,789.00087,921,958.00085,611,119.000ايرادات الطوابع الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة7

615,000.000592,379.617464,341.102628,839.788خدمات أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى8

االيرادات والرسوم المتنوعـــــــــــــــــــــــــــــــة7
173,604,900.000311,492,187.2441,180,520,935.2581,402,693,399.825االيرادات والرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم1

االيرادات الرأسماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة8
71,100,000.0001,803,053.5001,119,345.11025,148,748.723مبيع أراضى وعقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات1

12,210,625,000.00013,633,901,713.30224,925,868,605.34631,811,422,456.843الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

    إيرادات الوزارات واالدارات الحكومية
    حسب األبواب والمجموعات

المحصل فى السنة المالية
البيـــــــــــانمجموعةالباب

    2016/2015السنـــة الماليــــة  
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2016/2015خ .ح( ب ) حــرف جــــدول

مصروفات السنة المالية
2015/20142014/2013

50,000,000.00050,000,000.00050,000,000.00050,000,000.00050,000,000.0000.000مخصصـــــــــــــــــــــات رئيس الدولــــــــــــــــة100

651,681,000.000651,681,000.000639,267,780.641606,838,353.856380,691,050.75832,429,426.785الديــــــــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــــــــــري110

46,714,000.00046,714,000.00040,361,466.95537,993,219.88337,238,132.6742,368,247.072ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــة120

131,338,000.0006,694,600.000138,032,600.000118,592,485.196111,157,923.67399,098,427.3267,434,561.523مجلس الوزراء  ـــ  األمانــــــــة العامـــــــــــــــــة131

29,815,000.0001,491,953.00031,306,953.00030,625,605.93528,495,296.09125,863,232.9462,130,309.844مجلس الوزراء  ـــ  إدارة الفتـوى والتشـــــريـع132

17,326,000.00017,326,000.00016,077,872.90210,847,226.47216,507,655.9715,230,646.430المجلـــــــــــــــــــــــــس األعلى للتخطيط والتنمية140

7,442,000.0007,442,000.0006,473,510.0546,062,991.4575,852,442.245410,518.597اإلدارة المـــــــــــــــــــــــركزية لإلحـــــــــــــــــصاء141

76,211,741.481-561,549,000.0003,030,557.000564,579,557.000534,366,823.822610,578,565.303524,695,387.907ديـــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــة150

178,425,000.0001,563,787.000179,988,787.000178,873,341.258124,154,791.969101,145,121.79954,718,549.289وزارةالخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

49,856,324.475-136,760,000.000136,760,000.000108,146,665.605158,002,990.080119,134,444.899وزارة الماليــــة   ـــ   اإلدارة العامـــــــــــــــــة171

1,326,858,571.434-4,872,077,000.0004,872,077,000.0004,829,993,575.6406,156,852,147.0745,464,327,722.032وزارة الماليــــة   ـــ   الحسابات العامـــــــــــــة172

84,857,000.0008,944,490.00093,801,490.00086,265,018.86680,233,329.10972,944,886.5436,031,689.757  اإلدارة العامـــــــــــــــة للجمــــــــــــــــــــــــــارك173

409,016,000.000295,500.000409,311,500.000322,163,700.803288,905,426.961178,750,394.45233,258,273.842وزارة التجارة و الصناعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة180

207,123,000.0001,744,624.000208,867,624.000196,393,102.679176,619,056.962169,725,874.94519,774,045.717وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

723,930.672-1,079,156,330.00078,839,886.0001,157,996,216.0001,116,607,024.3791,117,330,955.0511,025,354,695.148وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

1,297,404,000.000150,000,000.0001,447,404,000.0001,420,382,990.8211,351,333,183.9581,200,646,231.61369,049,806.863وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

11,349,859.432-350,057,000.000350,057,000.000320,316,686.595331,666,546.027388,819,535.350الحرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني220

1,673,167,000.000108,469,055.0001,781,636,055.0001,742,664,028.7811,691,596,989.8901,631,648,568.61751,067,038.891وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

19,072,096.837-342,732,000.0003,018,730.000345,750,730.000310,544,514.717329,616,611.554261,652,153.337وزارة التعليم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

96,182,481.153-1,603,838,000.00078,962,000.0001,682,800,000.0001,547,189,974.3461,643,372,455.4991,303,677,398.022وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة250

46,203,234.356-569,251,000.000569,251,000.000446,266,675.966492,469,910.322401,185,016.719وزارة الشئون اإلجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــل260

217,086,000.000217,086,000.000205,044,945.467193,714,182.339176,640,209.34611,330,763.128وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

3,443,247.389-221,359,000.00011,824,140.000233,183,140.000226,177,112.176229,620,359.565217,187,507.835وزارة األوقاف و الشــــــــئون اإلسالميـــــــــــة281

356,925.582-9,457,000.00045,000.0009,502,000.0008,130,071.8548,486,997.4368,210,991.071األمانــــــــــــــة العــامـــــــــــــة لألوقـــــــــــاف282

163,721,000.0004,034,992.000167,755,992.000159,545,154.225153,505,792.491165,875,646.6246,039,361.734وزارة المـــــــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  300

780,313,000.0007,264,080.000787,577,080.000758,742,446.668666,887,115.037758,176,991.12591,855,331.631وزارة األشـــــــــــــغال العامـــــــــــــــــــــــــــــة320

29,047,000.000270,000.00029,317,000.00024,024,869.72521,068,303.68020,170,541.9962,956,566.045المجلس الوطني للثقافــــة و الفنــــون و اآلداب330

1,213,691,654.804-377,014,000.000377,014,000.000375,530,712.3511,589,222,367.155640,070,752.126وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

721,286,680.929-2,626,423,000.00028,672,540.0002,655,095,540.0002,334,509,873.7343,055,796,554.6633,372,123,829.965وزارة الكهــــــــــــــــــــرباء و المــــــــــــــــــــــاء342

441,521.910-97,151,000.0004,534,370.000101,685,370.00092,588,091.01993,029,612.92985,890,962.859اإلدارة العامـــــــــــــــة للطيــــــــــران المــــدني510

349,700,304.000696.0000.000-349,701,000.000اإلعتماــــــــــــــــــد التكميــــــــــلي العـــــــــــــــــام600

3,169,593,133.306-19,171,000,330.000150,000,000.00019,321,000,330.00018,245,866,123.18021,415,459,256.48618,903,305,806.250الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

*

الفـــــــــــرق *

المصروفات حسب الوزارات واإلدارات الحكومية

المصروفاتاإلعتماد بعد التعديلالتعديـــــلإعتمــــــــاد الميزانيـــة الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقــــــم

( 3 )



(ج  )جدول حرف 

نسبة التحصيل والصرف  الحركــة عــن نفـس الفتــرة

إيرادات الوزارات واإلدارات الحكومية:       أوال 

-%46.3 %173.5 22,501,616,545.945 %88.6 %112.3 1,317,946,712.643 12,075,420,712.643 10,757,474,000.000 0.000 10,757,474,000.000  ـ االيرادات النفطيــــــــة1

 ـ االيرادات غير النفطية2

%15.7 %117.8 420,000,183.668 %3.6 %117.7 73,162,223.717 485,969,223.717 412,807,000.000 412,807,000.000  أ ـ إيــــــــــــــــــــــــرادات الضريبـــــــــــة 

-%46.5 %246.9 2,003,132,530.623 %7.9 %110.5 101,464,723.442 1,070,708,723.442 969,244,000.000 969,244,000.000 ب ـ إيــــرادات الخدمــــات واإليرادات األخرى

%61.1 %83.8 1,119,345.110 %0.0 %2.5 -69,296,946.500 1,803,053.500 71,100,000.000 71,100,000.000 ج ـ االيـــــــــــــــــرادات الراسـماليـــــــــــــــة

-%35.7 %207.8 2,424,252,059.401 %11.4 %107.2 105,330,000.659 1,558,481,000.659 1,453,151,000.000 0.000 1,453,151,000.000 جملة االيرادات غير النفطية

-%45.3 %175.8 24,925,868,605.346 %100 %111.7 1,423,276,713.302 13,633,901,713.302 12,210,625,000.000 0.000 12,210,625,000.000 جملة االيرادات العامــــــة

مصروفات الوزارات واإلدارات الحكومية: ثانيا 

 ـ االنفاق الجارى1

%3.0 %98.5 5,303,189,532.718 %29.9 %98.6 76,084,221.960 5,460,532,082.040 5,536,616,304.000 349,700,304.000 5,186,916,000.000 أ ـ المرتبـــــــــــــــــــــات

-%27.5 %83.1 3,025,826,257.329 %12.0 %84.3 409,849,737.457 2,192,945,262.543 2,602,795,000.000 2,602,795,000.000 ب ـ المستلزمات السلعيـــة والخدمات

%7.4 %95.5 1,886,869,505.443 %11.1 %97.1 60,957,610.016 2,027,056,729.984 2,088,014,340.000 155,585,640.000 1,932,428,700.000 ج ـ المصروفات المختلفة

-%5.2 %92.5 10,215,885,295.490 %53.1 %94.7 546,891,569.433 9,680,534,074.567 10,227,425,644.000 505,285,944.000 9,722,139,700.000  جملة االنفاق الجاري

 ـ االنفاق الرأسمالى2

%14.6 %59.6 197,204,787.825 %1.2 %79.1 59,576,983.425 225,972,016.575 285,549,000.000 285,549,000.000 أ ـ وسـائل النقل والمعدات والتجهيزات

-%92.2 %100.0 51,287,198.750 %0.0 %100.0 0.000 4,000,000.000 4,000,000.000 4,000,000.000 ب ـ االستمالكات العامـــة

%16.2 %68.7 1,610,839,595.204 %10.3 %90.4 199,647,015.193 1,872,352,984.807 2,072,000,000.000 2,072,000,000.000 ج ـ االنفاق االنشــــــــائى

%13.1 %67.6 1,859,331,581.779 %11.5 %89.0 259,223,998.618 2,102,325,001.382 2,361,549,000.000 0.000 2,361,549,000.000 جمـــلة االنفـــــاق الرأسمالي

 ـ المدفوعات التحويلية3

-%27.0 %95.0 7,973,486,002.340 %31.9 %95.9 246,447,529.004 5,823,733,398.996 6,070,180,928.000 -37,770,772.000 6,107,951,700.000 التحويلية الداخليــــــــــــة. م- أ 

-%53.2 %96.0 1,366,756,376.877 %3.5 %96.6 22,570,413.765 639,273,648.235 661,844,062.000 32,185,132.000 629,658,930.000 التحويلية الخارجيــــــــة. م- ب 

-%30.8 %95.1 9,340,242,379.217 %35.4 %96.0 269,017,942.769 6,463,007,047.231 6,732,024,990.000 -5,585,640.000 6,737,610,630.000 جملة المدفوعات التحويلية

696.000 696.000 -349,700,304.000 349,701,000.000  ـ االعتمـــــاد التكميــــلى4 

-%14.8 %90.0 21,415,459,256.486 %100.0 %94.4 1,075,134,206.820 18,245,866,123.180 19,321,000,330.000 150,000,000.000 19,171,000,330.000 جملة المصروفات العامـــــــة

-%78.1 %175.8 6,231,467,151.337 %111.7 -142,327,671.330 1,363,390,171.330 1,221,062,500.000 1,221,062,500.000 المخصصــــــــــــــــات  :         ثالثا 

-%29.1 %105.2 27,646,926,407.823 %95.5 932,806,535.490 19,609,256,294.510 20,542,062,830.000 150,000,000.000 20,392,062,830.000 جملة المصروفات والمخصصات

%119.6 -%66.7 -2,721,057,802.477 %71.7 2,356,083,248.792 -5,975,354,581.208 -8,331,437,830.000 -150,000,000.000 -8,181,437,830.000 العجـــــــز/ الفـــــائض :        رابعا 

 تحليل اإليرادات والمصروفات على المستوى االقتصادي

2016/2015خ . ح 

التعــــــــــــديلإعتمادات الميزانيةالبيــــــــــــــــــــــــــــــان
   إعتمادات الميزانية بعد 

التعديل
حركة اإليرادات والمصروفات 

الفعلية
  الفـــــــــــــــــــــــرق

نسبة التحصيل 
والصرف إلى المقدر

نسبة التحصيل 
والصرف إلى اإلجمالي

2015/2014السنة المالية السابقة 
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ح . خ 2016/2015جدول حرف ( د)

2016/20152015/2014األمــــــــــــــــــــــــانـــــات2016/20152015/2014العهــــــــــــــــــــــد

مصروفات تحت تسويتهاعلى أنواع بنود مصروفات 
75,663,269.68474,598,748.353تأمـينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات951,250,793.892694,963,946.619الميزانية

292,109,491.370287,288,736.239مرتجــــــــــــــــــــــع مرتبــــــــــــــــــــات128,073.274340,754.466العهـــد النقـــــــدية الشـــــــخصية

18,648,345.29119,092,978.102خصميات من المرتبات لحساب جهات أخرى1,496,173,809.484906,816,055.108دفعات وإعتمـادات نقدية في الخارج

55,347,393.77855,956,740.133مقبوضات تحت تسـويتها إليرادات الميزانية761,265,105.258858,111,038.640مبــــالــــغ تحــــت التحصــــــيـل

مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات 370,976,997.958320,654,860.056مـــبــالــــغ تحـــت التســــويــــه
2,568,772,956.9471,855,403,293.056الميزانية

1,290,712,738.2171,404,194,081.879مبالــــــــغ تحــــــت التســــــــــــــويـه451,807.5751,974,301.192دفعات و إعتمادات نقدية في الداخل

10,585,603.8699,199,399.902مبــالغ محصـله لحساب جهات أخـرى241,910,173.62877,596,590.893دفعــات عن إعتمــادات مســــتنديه

4,311,839,799.1563,705,733,977.664جمــــــلـــة األمانــــــــــات3,822,156,761.0692,860,457,546.974جمــــــــــلــة العهــــــــــــــد

489,683,038.087845,276,430.690الـــــــــــــرصيــــــــــــــــــد

4,311,839,799.1563,705,733,977.664اإلجـمـــــــــــــــــــالـــــي4,311,839,799.1563,705,733,977.664اإلجـمـــــــــــــالـــــــــــــــي

 أرصدة حسابات التسوية مع مقارنتها بالسنة المالية السابقة 

األرصــــــــــــــــــدة الـدائــنـــــــــــــــــــــةاألرصـــــــــــــــــــــدة المـــــــــــــــــــــــــدينة
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2016/2015خ . ح (هـ )جــدول حـــرف 

الرصيـــد الدفتـــــريشهادة البنك أو الجردالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
2016/03/312015/03/31الفعلــــــــــــي

339,159,049.085-275,909,111.604-بنـــك الكويــت المركـــزي ــ رئيســـي

0.000بنـــك الكويــت المركـــزي ــ مشاريــع

206,242,889.627-205,078,831.760-بنـــك الكويــت المركـــزي ــ ايــرادات

26,641,395.46719,958,044.09840,622,615.438بنـــك الكويــت المركـــزي ــ عــــــــام

255,489.07339,536.596228,682.012الصنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوق

1,230,065.43023,113,842.9282,871,943.728بنــــــــــــــوك أخــــــــرى محليــــــــــة

42,676.99788,049.003109,103.003بنــــــــــــــوك أخــــــــرى أجنبيـــــــــة

501,569,594.531-437,788,470.739-28,169,626.967الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

أرصــــدة البنــــــوك والصنــــــدوق

الرصيــــد الدفتــــــــري
2016/2015
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2016/2015خ .ح  (و  )  جدول حـــرف  

الســنة المــالية الســنة المــالية 
2016/20152015/2014

1,026,939,687.6021,034,794,644.013ديـــــــــــــــــــــون مســـــــــتحقة للحكـــــومـــــــــــة

244,596,191.218181,197,581.495ديــــــــــــــــــــــون مســـــــــتحقة على الحكـــــومــة

2,447,238.5001,145,129.500عهــــــــــــــــــــــــد الطـــــــــــوابـــع المــاليـــــــــــة

2,882,479,644.6012,676,331,958.136بنـــــــــــــــــك شــــــيكات وخطــــــــــابات ضمــــان

4,881,522.4815,019,548.241عهــــــــــــــــــــــــــــد الطوابـــــــــــــع البريــديــــــة

302,890,752.500391,686,379.500عهــــــــــــــــــــــد الطوابــع الماليـــــــة العامـــــــــة

1,800,459.4541,800,459.454اعتمـــــــــــــــــــــادات مســــــــــتندية تحت التنفـيــذ

67,580,190.64238,734,398.679مبالـــــــــغ عــــن خدمــــات وأعمـــــال مــــــــــــؤداة

52,117.300142,208.226بنـــــــــــك شيكـــــــات تحــــــــــت التحصــــــــــــــــــيل

197,067.900211,163.840عهــــد األوراق والبطاقــــات ذات القيمــــة النقديــة

11,735,692,675.78511,127,491,786.216أمــــــــــــــــالك الـدولــة العــقـــاريـــــــــــــــــــــــــــــة

102,732,894.829134,116,945.031اهــــــــالك أمـــــــــــالك الــــدولـة العقـــاريــــــــــــة

358,377,475.460565,523,992.244مــــــــستحقــــــات ضـــــــــــريبيــــــة للحكومـــــــة

81,059.2500.000الطوابــــــع الماليــــــــــة االلكتــــــرونيـــــــــــــــــــة

16,730,748,977.52216,158,196,194.575الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

 الحســــــــــــــــابات النظـــــــــــــــاميــة

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
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2016/2015خ . ح (ز )جدول حــرف 

2016/20152015/2014

:الموجودات المنقولة 

1,595,013.292-828,056,634.436829,651,647.728المخــــــــــــــــــــــــــازن

516,251,837.521452,023,522.46264,228,315.059عهــــــــد المــــــــــــــــواد

22,464,806.805-361,057,439.334383,522,246.139وسائـــل النقــــل واإلنتقـال 

371,265.000335,960.00035,305.000أصـــول حيوانيــة ومائيـــة

135,312.814129,437.8145,875.000المتــــــــــــاحـــــــــــــف

117.500117.5000.000الخــــــــــزائــــــــــــــــن

31,096,803.38926,896,007.8314,200,795.558المواد ذات الطبيعة الخاصة

58,484,645.34456,769,426.8711,715,218.473المكتبــــــــــــــــــــــــات

95,926,882.47584,710,420.43311,216,462.042أصـــــــــــول أخــــــــــرى

1,891,380,937.8131,834,038,786.77857,342,151.035إجمالي قيم الموجودات المنقولة

:الموجودات العقارية 

8,815,659,391.9457,622,744,926.9651,192,914,464.980أراضــــــــــــــــــــــــــي

5,196,140,904.7864,618,504,493.989577,636,410.797مبـــانــــــــــــــــــــــــي

14,011,800,296.73112,241,249,420.9541,770,550,875.777إجمالي قيم الموجودات العقارية

15,903,181,234.54414,075,288,207.7321,827,893,026.812إجمالي قيم الموجودات المنقولة والعقارية

السنــــــة الماليـــــــة

موجـــودات وممتلكــــــــــات الدولــــــــــــة

الفــرقبيــــــــــان
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2016/20152015/2014

%3,622,233,000.0002,336,444,572.0001,285,788,428.00055.0الديـــــــوان األميــــــــــــــري110

%26,057,173.00026,057,173.0000.0000.0ديـــــــــوان المحاســـــــــــــبة120

%77,116,000.00058,666,000.00018,450,000.00031.4األمانة العامـــة-مجلس الوزراء131

%1.0-428,182.000-41,132,732.81041,560,914.810الفتوى والتشريع-مجلس الوزراء132

%262.5000.0-105,411,737.500105,412,000.000المجلس األعلى للتخطيط و التنمية140

%5,903,518.9395,903,518.9390.0000.0ديوان الخـــدمـــة المدنيـــــــــــة150

%407,131,818.00089,020,453.000318,111,365.000357.3وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــة160

%2,288,445,228.0302,288,445,228.0300.0000.0وزارة الماليـة ــ االدارة العامــة 171

%22.6-21,269.000-72,763.00094,032.000االدارة العـــــــامــة للجمـــــارك173

%59.1-72,473,715.000-50,251,000.000122,724,715.000وزارة التجـــــــارة والصناعــــة180

%318,761,545.000286,749,371.00032,012,174.00011.2وزاره العــــــــــــــــــــــــــدل190

%0.7-14,752,950.292-1,975,680,685.6891,990,433,635.981وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــه200

%122,378,903.00081,822,903.00040,556,000.00049.6الحــــرس الوطنــــــــــــــــــــي220

%100,000.0000.0-622,207,180.024622,307,180.024وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــة230

%51,387.23951,387.2390.0000.0وزارة التعـــــــليم العالــــــــي240

%26.1-139,291,044.000-394,470,689.000533,761,733.000وزارة الصحـــــة العامـــــــــة250

%0.7-2,021,564.000-267,850,497.000269,872,061.000وزارة الشئـون االجتمـاعيـة والعمــل260

%1,371,044,310.00023,784,248.0001,347,260,062.0005664.5وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــالم270

%221,776,384.00090,751,582.000131,024,802.000144.4وزارة األوقاف والشئون اإلسالميـة281

!DIV/0#122,900,000.0000.000122,900,000.000األمانة العامـــــــة لألوقــــــــــــــــاف282

%84,744,943.00084,744,943.0000.0000.0المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب330

%53.1-1,296,462,968.431-1,144,653,278.2452,441,116,246.676وزارة األشغـــــــــــال العامــــــــــة320

%741,525,523.255741,525,523.2550.0000.0اإلدارة العامــة للطـــــيران المـــدنــــــي510

14,011,800,296.73112,241,249,420.9541,770,550,875.77714.5% الجمـــــــلـــــــــــــــــــــــــــة

 قيمـــــــة ممتلكــــــــــــات الدولــــــة العقارية

المبانـــــــــى واألراضي

2016/2015خ . ح (ز  )تابــع جدول 

الجـــــــــــــــهــــــــــــــــــــــةالرقم
السنة الماليـــــــة

نسبة التغيرالفرق
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.المرتبات - الباب االول  : (10)جدول رقم / تابع 
.المستلزمات السلعية و الخدمات - الباب الثاني  : (10)جدول رقم / تابع 
.وسائل النقل و المعدات و التجهيزات - الباب الثالث  : (10)جدول رقم / تابع 
.المشاريع االنشائية و الصيانة و االستمالكات العامة - الباب الرابع  : (10)جدول رقم / تابع 
.المصروفات المختلفة و المدفوعات التحويلية - الباب الخامس  : (10)جدول رقم / تابع 

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

.المرتبات - الباب االول  :(13)جدول رقم /تابع 
.المستلزمات السلعية و الخدمات - الباب الثاني  :(13)جدول رقم /تابع 
.وسائل النقل و المعدات و التجهيزات - الباب الثالث  :(13)جدول رقم /تابع  .المرتبات - الباب االول  :(8)جدول رقم /تابع 
.المشاريع االنشائية و الصيانة و االستمالكات العامة - الباب الرابع  :(13)جدول رقم /تابع  .المستلزمات السلعية و الخدمات - الباب الثاني  :(8)جدول رقم /تابع 
.المصروفات المختلفة و المدفوعات التحويلية - الباب الخامس  :(13)جدول رقم /تابع  .وسائل النقل و المعدات و التجهيزات - الباب الثالث  :(8)جدول رقم /تابع 

.المشاريع االنشائية و الصيانة و االستمالكات العامة - الباب الرابع  :(8)جدول رقم /تابع 
.المصروفات المختلفة و المدفوعات التحويلية - الباب الخامس  :(8)جدول رقم /تابع 

.المرتبات - الباب االول  :(14)جدول رقم /تابع 
.المستلزمات السلعية و الخدمات - الباب الثاني  :(14)جدول رقم /تابع 
.وسائل النقل و المعدات و التجهيزات - الباب الثالث  :(14)جدول رقم /تابع  .المرتبات - الباب االول  : (9)جدول رقم /تابع 
.المشاريع االنشائية و الصيانة و االستمالكات العامة - الباب الرابع  :(14)جدول رقم /تابع  .المستلزمات السلعية و الخدمات - الباب الثاني  : (9)جدول رقم /تابع 
.المصروفات المختلفة و المدفوعات التحويلية - الباب الخامس  :(14)جدول رقم /تابع  .وسائل النقل و المعدات و التجهيزات- الباب الثالث  : (9)جدول رقم /تابع 

.المشاريع االنشائية والصيانة و االستمالكات العامة- الباب الرابع  : (9)جدول رقم /تابع 
المصروفات المختلفة و المدفوعات التحويلية- الباب الخامس  : (9)جدول رقم /تابع 

.بيان الدرجات الشاغرة والمشغورلة  : (11)جدول رقم -   11

الوظائف المدرجة على بند العقود :  (12)جدول رقم -   12

.المصروفات النقدية والقيدية بالوزارات واإلدارات الحكومية  : (13)جدول رقم -   13

المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية -مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية الباب الخامس -األمانات  : (15)جدول رقم -   15
.  حسب األنواع واألنواع الفرعية 

.أرصدة حسابات األمانات للوزارات واإلدارات الحكومية : (16)جدول رقم -   16

 .(علي مستوي الوظائف)اإليرادات المحصلة  : (3)جدول رقم -   3
.االعتمادات الماخوذة من المال االحتياطي العام  : (4)جدول رقم -   4
.االعتمادات المنقولة من و إلي البنود في حدود ربط الباب المختص : (5)جدول رقم -   5
.االعتمادات المنقولة من االعتماد التكميلي العام  : (6)جدول رقم -   6

. مصروفات الوزارات و االدارات الحكومية حسب االبواب  : (7)جدول رقم -   7

.أرصدة حسابات العهد للوزارات واإلدارات الحكومية :(17)جدول رقم -   17
.2016/3/31مقارنة رصيد الصندوق والبنوك من واقع الجرد الفعلي بالرصيد الدفتري في  : (18)جدول رقم -   18
.الحسابات النظامية  : (19)جدول رقم -   19
.جرد الموجودات  : (20)جدول رقم -   20

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

2016/2015دليـــل الحســـاب الختــامي لــالدارة الماليـــة للدولــــة عن السنــــة الماليـــــة 

الجــــداول االيضاحيــــة

.تحليل المصروفات لخطة التنمية حسب الوزارات واإلدارات الحكومية  : (10)جدول رقم -   10 . مقارنة اإليرادات المحصلة باإليرادات التقديرية حسب المجموعات و البنود و االنواع  : (1)جدول رقم -   1
. مقارنة اإليرادات المحصلة باإليرادات التقديرية حسب الوزارات و اإلدارات الحكومية  : (2)جدول رقم -   2

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

.مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية على مستوى الوزارات واإلدارات الحكومية -األمانات  : (14)جدول رقم -   14

( 10 )



2016/2015خ .ح( 1 )جدول رقم 

الفرق

2015/20142014/2013نقص/ زيادة المحصلالتقديــرات

112.322,501,616,545.94529,291,889,403.121%10,757,474,000.00012,075,420,712.6431,317,946,712.643النفط الخام والغــاز1

112.322,501,616,545.94529,291,889,403.121%10,757,474,000.00012,075,420,712.6431,317,946,712.643جملة الباب االول

 الضرائب على صافى الدخل واالرباح2
ضريبة الدخل من غير شركات النفط2

609,180.000609,180.000ضريبة الدخل من الشركات المالية1

215.6246,698.000639,179.000%1,000,000.0002,155,756.5001,155,756.500شركــــــــــــات تجاريـــــــــــــة 2

88.413,262,902.06314,278,131.756%1,861,662.457-16,000,000.00014,138,337.543شركـــــــــــات مقــــــــــــاوالت 3

54.21,611,892.0001,136,230.218%686,965.530-1,500,000.000813,034.470شركــــــــــــات تأميـــــــــــــــن4

87.9407,571.000373,156.000%60,485.750-500,000.000439,514.250شركــــــــــــــات فنـــــــــــــادق5

166.925,322,139.26219,355,720.222%22,000,000.00036,716,091.50814,716,091.508شركـــــــــــــات خدمـــــــــــات 6

99.84,041,796.7613,526,186.292%7,048.839-4,000,000.0003,992,951.161شركــــــــــــات استشاريــــــــــة7

105.71,759,876.7151,596,719.903%1,700,000.0001,796,476.60296,476.602شركـــــــــــــــــــــــــات مطاعم8

43.42,094,526.8541,151,564.130%1,131,571.660-2,000,000.000868,428.340شركــــــــــــــــــــــــــات اخرى10

126.348,747,402.65542,056,887.521%48,700,000.00061,529,770.37412,829,770.374(2)جملة المجموعة 

 الضرائب على صافى االرباح3
137.929,391,201.23325,932,331.023%30,000,000.00041,367,964.66111,367,964.661الضرائب على الشركات الكويتية1

68.07,150,414.42610,013,234.585%3,517,468.525-11,000,000.0007,482,531.475حصيلة الزكاة من الشركات الكويتية2

مساهمة الشركات الكويتية في ميزانية الدولة3
0.00.0006.000%1,000.000-1,000.000مساهمة الشركات في األمن والعدالة1

151.000151.000مساهمة الشركات في الدفاع2

314.8913,374.0002,240,802.000%3,000,000.0009,443,046.0006,443,046.000مساهمة الشركات في الخدمات التعليمية3

162.36,510,400.0544,035,974.532%5,500,000.0008,925,553.1013,425,553.101مساهمة الشركات في الخدمات الصحية4

82.9210,290.520157,332.000%34,137.000-200,000.000165,863.000مساهمة الشركات في التكافل االجتماعي والشئون االجتماعية5

75.3130,317.500104,705.000%49,414.000-200,000.000150,586.000مساهمة الشركات في الخدمات الدينية7

394.14,246,281.730773,158.185%2,000,000.0007,881,226.7085,881,226.708مساهمة الشركات في االسكان8

108.000108.000مساهمة الشركات في المرافق9

757.92,417.000%3,000.00022,737.00019,737.000مساهمة الشركات في الزراعة والثروة السمكية11

243.812,013,080.8047,311,977.717%10,904,000.00026,589,270.80915,685,270.809(3)جملة البنــــــد 

اربــــــــاح التــــــــــــــــــــــوزيعات 4
243.83,029,438.2651,655,422.353%2,000,000.0004,875,384.7962,875,384.796ارباح التوزيعات 0

149.051,584,134.72844,912,965.678%53,904,000.00080,315,151.74126,411,151.741(3)جملة المجموعة 

138.2100,331,537.38386,969,853.199%102,604,000.000141,844,922.11539,240,922.115جملة الباب الثانى

المحصـــل فى الســــنة الماليـــــة 2016/2015السنة المالية 

مقارنة االيرادات المحصلة بااليرادات التقديرية

نوعبندمجموعةالباب

حسب المجموعات والبنود واالنواع

نسبة المحصل الى 
المقدر
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2016/2015خ .ح(1)تابع جدول رقم 

الفرق

2015/20142014/2013نقص/ زيادة المحصلالتقديــرات

الضرائب والرسوم على الممتلكات3
رسوم نقل الملكية1

61.85,978,441.5888,143,722.944%3,244,904.642-8,500,000.0005,255,095.358أراضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى1

73.215,386,665.88212,832,203.014%3,883,863.551-14,500,000.00010,616,136.449عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات2

69.021,365,107.47020,975,925.958%7,128,768.193-23,000,000.00015,871,231.807جملة الباب الثالث

الضرائب والرسوم على السلع والخدمات4
رسوم القيد و التسجيل2

تسجيـــــــــــل الشـركــــــــــــات1

312.02,881,599.0711,515,521.000%1,000,000.0003,120,067.2502,120,067.250رســـــــوم تسجيــــــل الشــــركات1

75.81,572,899.3911,463,746.549%847,840.840-3,500,000.0002,652,159.160رســــــوم وثــــائــــق التأميــــــن2

128.34,454,498.4622,979,267.549%4,500,000.0005,772,226.4101,272,226.410(1)جملة البند 

146.82,648,012.7451,534,191.134%1,450,000.0002,128,003.510678,003.510طلبــــــــــــــات الـــترخيـــــــص2

رســـــوم دمــــغ المعادن الثمينــة3
1972.7607,829.013108,056.185%110,000.0002,169,989.3152,059,989.315رســـــــــوم دمـــــــــغ الذهــــــب1

674.34,276.5011,925.703%2,000.00013,486.10011,486.100رســـــــــوم دمـــــــــغ الفضـــــــة2

1949.5612,105.514109,981.888%112,000.0002,183,475.4152,071,475.415(3)جملة البنــــــد 

166.37,714,616.7214,623,440.571%6,062,000.00010,083,705.3354,021,705.335(2)جملة المجموعة 

166.37,714,616.7214,623,440.571%6,062,000.00010,083,705.3354,021,705.335جملة الباب الرابع

الضرائب والرسوم على التجـــــــــــارة 5
والمعــــامالت الدولية

الضرائب و الرسوم الجمركية1
113.2290,399,970.989275,677,032.351%280,895,000.000318,029,434.56537,134,434.565ضــــــــــــــــــرائـــــــــــــــــــب1

رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم2
63.38,326.3058,704.380%4,035.355-11,000.0006,964.645رســـــــــــوم أرضيــــــــــــــــــة1

56.6180,624.800195,615.650%102,034.750-235,000.000132,965.250رســـــــــوم الشهـــــــــــــــادات2

56.9188,951.105204,320.030%106,070.105-246,000.000139,929.895(2)جملة البنــــــد 

113.2290,588,922.094275,881,352.381%281,141,000.000318,169,364.46037,028,364.460جملة الباب الخامس

المحصـــل فى الســــنة الماليـــــة2016/2015السنة المالية 

مقارنة االيرادات المحصلة بااليرادات التقديرية

نوعبندمجموعةالباب

حسب المجموعات والبنود واالنواع

نسبة المحصل الى 
المقدر
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2016/2015خ .ح(1) تابع جدول رقم 

الفرق

2015/20142014/2013نقص/ زيادة المحصلالتقديــرات

ايرادات الخدمات6
خدمات األمن والعدالة1

رســــــــــــــوم قضـــائيـــــــــــــة1
101.514,890,320.23212,627,765.232%13,500,000.00013,696,107.471196,107.471رســــــــــــــوم دعـــــــــــــــــاوى1

0.012,472.250%12,900.000-12,900.000رسوم توثيق واحوال شخصيه2

128.924,672,311.58118,250,366.123%19,250,000.00024,820,572.5245,570,572.524غرامــــــــــــات جــــزائيــــــــــــة3

29.42,216,229.000432,650.000%353,035.000-500,000.000146,965.000مصــــــادرة كفــــــاالت قضائيــــــة5

117.871,265,773.40049,257,481.100%59,000,000.00069,479,022.35310,479,022.353مــــخالــفـــــات مــــــــــروريـــــــة 6

117.2113,057,106.46380,568,262.455%92,262,900.000108,142,667.34815,879,767.348(1)جملة البنــــــد 

0.02,160.000%3,000.000-3,000.000مبيـــــــــــع مــــــــــواد مصــــادرة2

46.345,479.52046,557.055%29,539.185-55,000.00025,460.815حصيلـــة عـــدادات انتظـــارسيارات3

108.550,890.00045,060.000%55,000.00059,680.0004,680.000رســــوم اصــــدار رخصـــــة قيـادة4

زراعية/ صناعية/ انشائية/ عامة )  )

117.2113,153,475.98380,662,039.510%92,375,900.000108,227,808.16315,851,908.163(1)جملة المجموعة 

الخدمات التعليمية و الثقافية2
رســــــــــــــــــوم دراسيــــــــــــــــــه1

0.0%100.000-100.000رسوم تسجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل1

62.734,874.00026,895.000%20,514.000-55,000.00034,486.000رســـــــــــوم دورات تدريبيـــــــــــــة3

59.51,051,488.151870,972.410%445,600.130-1,100,000.000654,399.870رســـــــــــوم دراسية متنوعـــــــــــــة4

59.61,086,362.151897,867.410%466,214.130-1,155,100.000688,885.870(1)جملة البنــــــد 

مبيــــــــع مطبوعـــــــات حكوميــة2
35.4162,272.469282,057.769%193,795.331-300,000.000106,204.669مـجــلـــــــــة العـربـــــــــــــــــــى1

225.832,746.50068,294.340%70,000.000158,063.02588,063.025الجــــــريــــدة الــرسـمـيـــــــــــــة2

36.76,285.6817,670.083%9,497.086-15,000.0005,502.914كــتــــــب التــــــراث العــــــــربى3

79.15,762.7585,749.006%1,256.200-6,000.0004,743.800مــجــلــــــة كــويــــــت اليــــــــوم4

87.820,397.08240,523.559%4,887.629-40,000.00035,112.371مـجــلـــــــة الـــوعـــــى اإلسالمـــي5

96.51,389,692.4121,643,063.967%48,634.085-1,400,000.0001,351,365.915كـتــــــــــــــــب مـدرسـيـــــــــــــة 6

217.613,842.65526,989.698%25,000.00054,393.00529,393.005مــجـــــــلـــة عــالــــــــم الــفــكــر7

105.125,695.06533,951.559%25,000.00026,266.8621,266.862سـلـسـلــــة الـمـســــرح الـعـالـمـــي8

62.0872.2502,196.250%760.000-2,000.0001,240.000مــجـلــــــــــــة الـقـضــــــــــــــاء 9

41.810,969.7508,466.000%12,223.000-21,000.0008,777.000نــشـــــرات و قـــوانـيـــــــــــــــن10

61.6131,530.595145,346.577%53,744.016-140,000.00086,255.984ســلـسـلـــــة عــالـــــم الــمـعــرفـة 11

74.94,192.2037,438.621%1,759.947-7,000.0005,240.053مــــجــــــلـة الـثـقـافـة الـعـالـميــة12

36.473,880.318127,258.235%88,983.962-140,000.00051,016.038مـجـلـــــــة الـعـربـى الـصـغـيــــر13

16.12,391.7508,211.500%8,390.250-10,000.0001,609.750كــتــــــــــب ديــنــيــــــــــــــــــــة14

70.312,490.22615,334.419%3,568.272-12,000.0008,431.728مــــجــــــلـة الـفـنـــــــــــــــــــــون15

3.61,109.5091,603.130%27,946.880-29,000.0001,053.120مــطــبــوعــــــــات اخــــــــــــرى25

85.01,894,131.2232,424,154.713%336,723.766-2,242,000.0001,905,276.234(2)جملة البنــــــد 

المحصـــل فى الســــنة الماليـــــة2016/2015السنة المالية 
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2016/2015خ .ح(1) تابع جدول رقم 

الفرق

2015/20142014/2013نقص/ زيادة المحصلالتقديــرات

اعالنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات623
133.0679,408.500549,583.240%600,000.000797,882.500197,882.500التـلـفـزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون1

94.5463,786.500390,089.625%24,683.375-450,000.000425,316.625اإلذاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة2

0.0%2,000.000-2,000.000إعالنات مجلــــــــــــة العربـــــــــــــى3

0.0357.00022,667.000%1,200.000-1,200.000مجــــــــــــــــــــالت اخــــــــــــــــرى5

116.11,143,552.000962,339.865%1,053,200.0001,223,199.125169,999.125(3)جملة البنــــــد 

36,151.88636,151.886130,392.918259,390.223مبيــــــــــــع برامــــــج تلفزيونيـــــــة4

0.0%137,000.000-137,000.000رســـــــــوم تدريـــــــــــب وتعلـــيــــم6

84.04,254,438.2924,543,752.211%733,786.885-4,587,300.0003,853,513.115(2)جملة المجموعة 

الخــــــــــدمــــــــــات الصحيــــــــــــــــة 3
رســــــــــــــوم الحجـــــــر الصحـــــي1

184.49,988.5004,784.000%10,000.00018,440.5008,440.500بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري1 

184.49,988.5004,784.000%10,000.00018,440.5008,440.500(1)جملة البنــــــــــــد 

172.12,652,029.4852,690,130.014%2,540,000.0004,370,853.3851,830,853.385إيـــــــــــــــرادات المستشفيــــــــــــات2

إيــــــــرادات الضمان والتأميـــن الصحــــــــــي3
106.591,231,169.25589,182,863.731%91,710,000.00097,680,095.2505,970,095.250إيــــرادات الضمـــــــــــان الصحـــــي1

1.0%395,942.000-400,000.0004,058.000إيــــــــرادات التأميـــن الصحــــــــــي2

106.191,231,169.25589,182,863.731%92,110,000.00097,684,153.2505,574,153.250(3)جملة البنــــــــــــد 

مبيع أدوية وعقاقير ورسوم وثائق4
226,777.369226,777.369مبيع أدوية وعقاقير1

6,825.0006,825.000رسوم وثائق طبية2

0.000233,602.369233,602.3690.0000.000(4)جملة البنــــــــــــد 

108.193,893,187.24091,877,777.745%94,660,000.000102,307,049.5047,647,049.504(3)جملة المجموعة 

خدمات اإلسكان والمرافق 4
إيــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــار 1

54.115,327,331.65120,021,063.555%10,425,061.980-22,712,000.00012,286,938.020أســـــــــــــــــــواق تجاريــــــــــــــــــة1

96.31,414,694.4801,221,308.145%54,837.821-1,470,000.0001,415,162.179محـــــــــــــــــالت المطــــــــار الدولــي2

5,181.0005,181.000إيجــــــــــــــــــــــــــار بيــــــــــــــــــوت3

115.817,340,554.87012,908,845.217%14,100,000.00016,323,271.5172,223,271.517قسـائـــــــــــــــم صنــاعيــــــــــــــــــة4

108.91,044,311.130899,068.110%801,000.000871,945.43070,945.430عقــــــــــــــــارات مستملكــــــــــــــــــة5

32.22,795.0007,158.636%6,784.050-10,000.0003,215.950مساكــــــــــــــــــــن حكوميـــــــــــــــــة6

90.24,249,152.2914,502,419.677%439,282.695-4,500,000.0004,060,717.305شـــــــــــــــاليهـــــــــــــــــــــــــــــــــات7

112.0363,291.897550,304.596%600,000.000672,230.76272,230.762مواقـــــــــــــــــــف سيــــــــــــــــــارات8 

854.128,005.00053,400.100%50,000.000427,045.750377,045.750صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت9

169.741,886,409.4625,665,853.787%1,636,000.0002,776,047.7291,140,047.729إيجار أراضي فضاء ومرافق سياحية10

77.610,170,348.5348,274,765.192%2,610,683.774-11,653,100.0009,042,416.226أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى15 

108.916,938,741.0399,916,250.225%16,465,000.00017,924,362.9121,459,362.912ايجــــــــــــار عقـــارات مستثمــــــرة 16

88.9108,765,635.35464,020,437.240%8,188,565.220-73,997,100.00065,808,534.780(1)جملة البنــــــــــــد 

1,464,170.7211,464,170.721592,587.520847,373.872إيــــــــرادات المنطـقــــة الحـــــــــرة2

90.9109,358,222.87464,867,811.112%6,724,394.499-73,997,100.00067,272,705.501(4)جملة المجموعة 

المحصـــل فى الســــنة الماليـــــة2016/2015السنة المالية 
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حسب المجموعات و البنود و األنواع
2016/2015خ .ح(1) تابع جدول رقم 

الفـــرق

2015/20142014/2013نقص/ زيادة المحصلالتقديــرات

خدمات الكهرباء والماء 65

كهـــــــــــــــــــــــــــــــــربــــــــــــاء 1

73.3117,160,417.29090,217,343.508%34,699,002.995-130,000,000.00095,300,997.005مبيـــــــــــع التيــــــــــار الكهربائـــي1

97.7128,314.078303,933.090%5,370.617-230,000.000224,629.383إستعمــــــــــــــــــال عــــــــــــــدادات2

68.81,333,723.2871,244,847.757%780,601.015-2,500,000.0001,719,398.985مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد وأدوات3

90.5487,072.926411,575.763%57,090.081-600,000.000542,909.919أجـــــــــــــــــور وعمـــــــــــــــــــــال4

141.023,995,391.00527,553,245.578%25,000,000.00035,258,122.38710,258,122.387رســــــوم إيصال التيار الكهربـــــائي5

110.110,047.5005,812.500%6,000.0006,603.543603.543رســـــوم فحص التمديدات الكهربائيـة6

84.0143,114,966.086119,736,758.196%25,283,338.778-158,336,000.000133,052,661.222(1)جملة البنــــــــد 

مـــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه2

95.695,233,848.67668,566,563.919%3,499,433.757-80,000,000.00076,500,566.243ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه عذبة1

58.31,578,288.8383,386,336.545%666,620.569-1,600,000.000933,379.431ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه صليبية2

25.0101,403.823162,126.380%749,652.758-1,000,000.000250,347.242مـــيــــــــــــاه مـــعـــالـــجـــــــــــــــة4

94.4851,672.996674,049.856%35,270.616-625,000.000589,729.384تــكــالـــــــــيــف ربــط الــمــيـــــــــاه5

94.197,765,214.33372,789,076.700%4,950,977.700-83,225,000.00078,274,022.300(2)جملة البنــــــــد 

87.5240,880,180.419192,525,834.896%30,234,316.478-241,561,000.000211,326,683.522(5)جملة المجموعة 

خدمـــــات النقــــــل و المواصـــــالت6

الــطــيــــــــران الــمــدنـــــــــــــــــــى1

112.64,166,526.5293,569,779.500%3,800,000.0004,279,057.100479,057.100هبــــــــــــوط وايــــــــواء الطائــــــرات1

119.9372,209.349461,626.762%371,000.000444,666.74673,666.746صالحيـة الطائرات و اجازات الطيارين2

56.0586.000880.000%352.304-800.000447.696اشتـــــــراك دليـــل الطيـــــران الكويتى3

384.6637.0001,995.000%1,500.0005,769.0264,269.026تزويـــد معلومـــــات مناخيـــــــــــــــة4

82.422,650.00022,847.500%3,600.000-20,400.00016,800.000تأجيـــــر االت مبرقــــــــة السلكيــــــة5

120.68,285,746.3007,730,759.000%7,500,000.0009,045,449.1001,545,449.100رســــــــــوم مغــــادرة المطار الدولى6

75.0955,570.000955,120.000%238,860.000-955,200.000716,340.000اعـــــــالنـــات المطــــــــار الدولــــي7

94.1235,580.000274,570.000%16,460.000-280,000.000263,540.000رســـوم استعمـــال جسـور نقل الركاب8

132.31,261,027.600922,778.500%800,000.0001,058,799.500258,799.500رســـــــــوم ميــــــزان أمتعـــة الركاب9

141.81,716,492.0941,268,114.585%1,871,000.0002,652,413.454781,413.454تقديم الخدمات األرضية للركاب10

110.8352,706.000175,185.000%257,100.000284,850.00027,750.000خدمة توصيل السيارات وليموزين 11

112.753,599.00043,471.900%60,000.00067,645.3007,645.300رسوم ترانزيت المطار12

846,083.244846,083.244117,195.880رسوم عبور األجواء الكويتية13

123.717,540,525.75215,427,127.747%15,917,000.00019,681,861.1663,764,861.166(1)جملة البنــــــــد 

المحصـــل فى الســــنة الماليـــــة2016/2015السنة المالية 
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2016/2015خ .ح(1) تابع جدول رقم 

الفـــرق

2015/20142014/2013نقص/ زيادة المحصلالتقديــرات

الــبــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد662

129.6335,912.250274,319.000%260,000.000337,029.82577,029.825طـــــــوابـــــــــــــــع بريديــــــــــــــــة1

0.292,727.000213,390.000%208,650.000-209,000.000350.000آالت خـــاتمــــــــــــــة و عــــــــدادات 2

0.41,436.331%2,291.205-2,300.0008.795رســــــــوم خدمــات تسليـــم الطـــرود3

52.017,382.327%26,891.272-56,000.00029,108.728فروق تبـادل البريــد الجوى و السطحي5

10,582.56810,582.5682,705.570فـــــــــــــــــــــروق عـــمــــــلــــــــــة7

33.144.00020,886.000%80,272.000-120,000.00039,728.000رســــــــــوم ايجار صناديـــق البريـــــد9

1.6161,619.560%227,233.000-231,000.0003,767.000خالــــــــــــــــــص األجــــــــــــــــــــرة10

47.9450,207.478670,214.560%457,725.084-878,300.000420,574.916(2)جملة البنــــــــــــد 

البـــــــــــــرق و الهاتـــــــــــــــــــــــف3

4,024.3754,024.37512,224.683156,753.000بـــــــــــــــــــرقيـــــــــــــــــــــات 1

44.160,433.363183,794.000%57,584.686-103,000.00045,415.314اتصــــــــــــــــــاالت التلكـــــــــــــــــس4

18.723,423,073.332130,121,177.542%124,397,958.123-153,057,000.00028,659,041.877المخــــــــــــــــــابرات الخارجيـــــــــة6

106.5350,896.51877,586.806%424,700.000452,508.95027,808.950رخـــص استعمـــال أجهــــزة الالسلكي7

225.9122,706,093.32722,385,026.867%52,690,000.000119,018,926.47466,328,926.474اشتــــــــــــــــــــــراك هاتـــــــــــــــف8

70.01,496,886.0273,732,830.768%591,953.349-1,970,200.0001,378,246.651تركيــــــــــــــــــــــــب هاتـــــــــــــــــف9

8.64,599.8560.700%25,232.612-27,600.0002,367.388تأجيـر قنـوات هاتفيـة برقية و تلكسية13

25.286,635.5741,947,648.678%3,622,231.075-4,841,000.0001,218,768.925دوائــــــــــر ارســــــــال المعلومــــات14

14.9107,980.957807,812.876%328,746.650-386,200.00057,453.350رســـــــــــوم طلـــــــــــب اشتراك هاتف19

90.723,069.2281,480.000%167.734-1,800.0001,632.266رســــــــــــوم اصدار قوائــــــــم تفصيلية20

70.6148,271,892.865159,414,111.237%62,663,114.430-213,501,500.000150,838,385.570(3)جملة البنــــــــــــد 

خدمـــــــــــــــــــات الموانــــــــــــــىء 4

628.8291.000330.000%250.0001,572.0001,322.000تصــــــــــــــــاريح السفــــــــــــــــــــر1

75.75,305,315.0455,736,443.918%1,460,857.240-6,000,000.0004,539,142.760رســـــــــــــــــــوم المينـــــــــــــــــــاء 2

79.380,828.706165,537.254%23,705.441-114,750.00091,044.559صافـــــــــــى مبيـــع المـــــــزاد العلني3

1716.330,182.93525,555.700%21,000.000360,429.105339,429.105النقـــــــــــل و التخزيــــــن و المناولة4

277.115,823.4641,900.000%10,000.00027,712.00017,712.000مـــســـــح و تسجيـــــــــل البواخـــــــر5

62.2451,476.250427,179.500%329,163.000-870,000.000540,837.000مبيـــــــع مطبوعــــــــات جمركيـــــــــة6

96.1301,817.960481,228.727%14,926.300-380,000.000365,073.700تعهـــــدات ورخــــص مؤقتـــة مصادرة7

248.0237,430.000173,530.160%150,000.000371,975.000221,975.000رســـــــــوم أخــــــــــــــــــــــــــــــــرى8

83.56,423,165.3607,011,705.259%1,248,213.876-7,546,000.0006,297,786.124(4)جملة البنــــــــد 

74.5172,685,791.455182,523,158.803%60,604,192.224-237,842,800.000177,238,607.776(6)جملة المجموعة 
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2016/2015خ .ح(1) تابع جدول رقم 

الفـــرق

2015/20142014/2013نقص/ زيادة المحصلالتقديــرات

ايــــرادات الطوابــــــــــع الماليــــة67

176.887,921,958.00085,611,119.000%50,000,000.00088,397,789.00038,397,789.000مبيـــــــــــــــع الطوابــــع الماليـــــــــة1

176.887,921,958.00085,611,119.000%50,000,000.00088,397,789.00038,397,789.000(7)جملة المجموعة 

خــدمـــــــــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــرى8

100.4350,125.889532,729.324%530,000.000532,280.7442,280.744مطبوعــــــــات الجهــــــــــات الحكوميــــة1

62.473,986.58780,619.344%22,547.877-60,000.00037,452.123ايـــــــــــــــــــــرادات صيانــــــــــــــــــــــة2

107.840,228.62614,350.020%21,000.00022,646.7501,646.750مخططــــــــــــــــــات و مواصفــــــــــــات4

0.01,141.100%4,000.000-4,000.000تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــر6

96.3464,341.102628,839.788%22,620.383-615,000.000592,379.617(8)جملة المجموعة 

95.4822,611,595.365703,240,333.065%36,422,563.802-795,639,100.000759,216,536.198جملة الباب السادس 

االيــــــرادات و الرســـــوم المتـــنوعـــة7

االيـــــــــــــرادات و الرســـــــــــــــــــوم1

رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم1

149.18,146,384.0095,540,247.000%5,493,300.0008,189,167.5452,695,867.545مناقصـــــــــــــــــــات و ممارســــــــــات1

51.916,005.0003,775.000%7,985.000-16,600.0008,615.000مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزادات2

52.41,039,396.3961,528,252.481%708,077.708-1,486,000.000777,922.292فحـــــــــص عينـــــات و أجهــــــــــــــزة3

87.390,600.00052,405.000%8,400.000-66,000.00057,600.000اشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف4

68,196.50068,196.5006,504.750اصـــــــــــــــدار شـــــــــــــــــــهــــادات8

95.63,443,250.0003,497,280.000%155,300.000-3,500,000.0003,344,700.000اقامــــــة الخـــــــدم الخصوصييــــــــــــن9

83.47,018,590.0008,484,920.000%1,414,940.000-8,500,000.0007,085,060.000اقامـــــــــــة االلتحـــــــاق بعائــــــــــــــل10

7318.712,797.003870.000%800.00058,549.62557,749.625رســـــــــــــــــــوم المــــــــــــــــــــزايدات11

26,413.00026,413.0006,597,833.633رسوم التصاريـــــــــــح و االذونــــــــــــات12

152.733,600.00030,105.000%30,000.00045,800.00015,800.000رســـــــــــــــــــــــــــــــوم اداريــــــــــة13

0.0000.000125,000.000رســــــــــــــــوم إقامـــــــــــــة العمــــــــل15

137.30.000%6,000,000.0008,237,283.2832,237,283.283رســــــــــــــــوم األراضــي الفضــــــــاء17

111.219,807,127.15825,860,688.114%25,092,700.00027,899,307.2452,806,607.245(1)جملة البنــــــــــــد 

ايـــــــــــــــــــرادات مبيعــــــــــــــــــــــــات2

59.0487.0001,178.750%944.000-2,300.0001,356.000مبيـــــع مــــواد و منتجــــــات حكوميـــــة1

35.23,256,414.6945,603,106.546%2,449,106.942-3,780,500.0001,331,393.058مبيـــــــــــــــع مــــــــــــواد مستهلكــــــــة2

35.23,256,901.6945,604,285.296%2,450,050.942-3,782,800.0001,332,749.058(2)جملة البنــــــــــــد 

غرامــــــــــــــــــــات و أربـــــــــــــــــــاح3

100.87,636,556.0327,397,031.557%6,315,400.0006,367,184.62051,784.620جـــــــــــــــــــزاءات علـــى الموظفيــــــــن1

159.922,549,747.56318,103,822.755%18,699,700.00029,899,994.33711,200,294.337غـــــــــــــــــــــــــــــــــــرامــــــــــــــــــات3

51.8319,370.915605,695.340%349,375.630-725,000.000375,624.370اربـــــــــــــاح الحسابــــــــــات الجاريــــة4

142.430,505,674.51026,106,549.652%25,740,100.00036,642,803.32710,902,703.327(3)جملة البنــــــــــــد 
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2016/2015خ .ح(1)تابع جدول رقم 

الفـــرق

2015/20142014/2013نقص/ زيادة المحصلالتقديــرات

220.7172,128,206.31356,621,249.576%42,329,000.00093,405,294.25351,076,294.253ايــــــــــــــــــــرادات قيديــــــــــــــــــــــــة714

ايــــــــــــــــــرادات أخــــــــــــــــــــــــــرى5

99.935,050,178.46833,471,520.682%46,632.802-36,355,800.00036,309,167.198مصـــــــــــــروفـــــــــات مستـــــــــــــردة1

26.239,006,411.61048,938,403.998%25,561,523.067-34,657,300.0009,095,776.933متنـــــــــــــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــــة2

17.62,811,452.9471,598,360.772%3,640,926.338-4,420,200.000779,273.662فـــــــــــــروق عمـــــــــــله دائــــــــــنة3

118.627,800.00027,150.000%28,000.00033,200.0005,200.000رســـــوم تـــــأهيـــــل شـــــــركـــــات4

179.851,025.00069,650.000%70,000.000125,866.00055,866.000رســـــــوم إصدار تراخيص إعالميـــــة5

4,812.0004,812.0005,643.00016,705.000ايـــــــــرادات كــــــراج حجز المــــركبات 6

4,149.4224,149.4222,881.301ايـــــــــرادات أضرار الممتـــــــــــــــلكات7

61.476,955,392.32684,121,790.452%29,179,054.785-75,531,300.00046,352,245.215(5)جملة البنــــــــــــد 

ايجار وسائل النقل و المعدات و التجهيزات6

0.0622,951.519%234,000.000-234,000.000ايجـــــــار وســــــــــــــــائل النقـــــــــــــــــل1

100.040,768.0504,759.535%5,000.0005,000.0000.000ايدار اآلالت والمعدات والتجهيزات2

2.1663,719.5694,759.535%234,000.000-239,000.0005,000.000(6)جملة البنــــــــــــد 

تعــــــــــــــــــــويضــــــــــــــــــات7

105,854,788.146105,854,788.146877,203,913.6881,204,374,077.200تعويضــــــــات عــــن اضـــــرار ممتلكات1

0.0%890,000.000-890,000.000اخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى3

11893.8877,203,913.6881,204,374,077.200%890,000.000105,854,788.146104,964,788.146(7)جملة البنــــــــــــد 

179.41,180,520,935.2581,402,693,399.825%173,604,900.000311,492,187.244137,887,287.244(1)جملة المجموعة 

179.41,180,520,935.2581,402,693,399.825%173,604,900.000311,492,187.244137,887,287.244جملة الباب السابع  

االيـــــــرادات الرأسمــــاليــــــة8

مبيع أراضـــــــــــي و عقــــــــــــــارات1

2.51,119,345.11025,148,748.723%69,296,946.500-71,100,000.0001,803,053.500أراضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي1

2.51,119,345.11025,148,748.723%69,296,946.500-71,100,000.0001,803,053.500(1)جملة المجموعة 

2.51,119,345.11025,148,748.723%69,296,946.500-71,100,000.0001,803,053.500جملة الباب الثامن  

111.724,925,868,605.34631,811,422,456.843%12,210,625,000.00013,633,901,713.3021,423,276,713.302جملــــــــــــــة اإليــــــــــــــــــــرادات

مقارنة االيرادات المحصلة بااليرادات التقديرية
حسب المجموعات والبنود واألنواع

المحصـــل فى الســــنة الماليـــــة2016/2015السنة المالية 
نسبة المحصل الى نوعبندمجموعةالباب

المقدر

( 18 )



2016/2015خ . ح( 2 )جــــدول رقم 

المحصـــل فى الســــنة الماليـــــةالفـــرق

2015/20142014/2013نقص/ زيادة المحصلالتقديــرات

142.42,026,752.631365,671.122%607,000.000864,151.304257,151.304الديــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى110

232.552,157.06244,355.649%47,500.000110,450.64462,950.644ديـــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة120

156.37,073,183.8759,605,805.371%5,467,000.0008,544,761.7923,077,761.792مجلس الوزراء  ـــ  األمانة العامـــــــــــــــــــــــــة131

180.2156,708.54294,810.742%73,000.000131,570.05958,570.059مجلس الوزراء ـــ إدارة الفتـــــــــــــوى والتشـريع132

51.8894,743.573288,005.647%238,331.865-494,000.000255,668.135الـــمجلــــس األعـــــلى للـــتخطيـــط والــــتنميـــــة140

85.232,133.45959,834.983%15,256.651-103,000.00087,743.349اإلدارة الــــــــــعامــــــة لإلحـــــــــــــــــصـــــاء 141

86.316,424,962.8266,166,103.359%1,011,611.711-7,402,000.0006,390,388.289ديوان الخدمـــــــــة المدنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة150

20.64,629,538.2211,601,471.337%4,962,015.743-6,250,000.0001,287,984.257وزارةالخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

85.5207,768,110.822168,858,398.447%34,614,790.387-238,583,000.000203,968,209.613وزارة المالية  ـــ  اإلدارة العامـــــــــــــــــــــــــــــة171

98.8225,219,021.033119,398,702.907%1,069,898.267-91,265,000.00090,195,101.733وزارة المالية ـــ الحسابات العامــــــــــــــــــــــــــــة172

112.5298,565,929.949284,491,436.308%290,000,000.000326,308,693.38136,308,693.381اإلدارة العــــــــــامـــــــــــــــــــة للجمـــــــــــــــــارك173

222.08,634,531.9217,214,866.865%5,632,000.00012,505,167.4596,873,167.459وزارة التجارة و الصناعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة180

88.946,800,244.92642,362,093.206%5,124,675.479-46,000,000.00040,875,324.521وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

116.9114,683,620.11986,679,611.842%96,400,000.000112,680,327.40516,280,327.405وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

58.916,201,193.47911,601,260.727%4,110,136.939-10,000,000.0005,889,863.061وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

231.21,262,983.7664,862,180.894%1,031,500.0002,384,476.1271,352,976.127الحـــــرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني220

153.423,595,926.09324,779,870.216%20,610,000.00031,609,651.54210,999,651.542وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

388.8403,322.344771,224.464%789,000.0003,067,723.2242,278,723.224وزارة التعليـــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

138.2121,667,988.396117,171,218.409%109,091,000.000150,713,122.54841,622,122.548وزارة الصحـــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة250

227.43,378,846.4249,550,822.313%2,177,000.0004,950,178.3702,773,178.370وزارة الشئون اإلجتماعية و العمــــــــــــــــــــــــــــل260

68.22,791,770.1913,614,912.485%1,879,509.335-5,914,000.0004,034,490.665وزارة اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

84.62,686,869.3752,356,626.227%374,278.895-2,426,000.0002,051,721.105وزارة األوقاف و الشـئون اإلسالميــــــــــــــــــــــــة281

586.946,756.88045,846.557%17,000.00099,766.12682,766.126األمانــــــــــة العــامـــــــــــــــــــــــــــة لالوقـــــــاف282

71.1154,848,761.545163,404,585.947%63,254,391.268-218,499,000.000155,244,608.732وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

73.511,335,136.63721,275,400.800%5,566,513.904-21,000,000.00015,433,486.096وزارة األشـــــــــــــغال العامــــــــــــــــــــــــــــــــــة320

61.62,291,208.365532,346.696%298,495.654-778,000.000479,504.346المجلس الوطنى للثقافــــــــــة و الفنــــــون و اآلداب330

113.323,383,743,113.23430,501,867,895.116%10,757,538,000.00012,185,345,730.2921,427,807,730.292وزارة الــنـــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 341

96.8246,983,522.364199,703,426.156%7,883,190.120-246,486,000.000238,602,809.880وزارة الكـــــــــهربــــــــــــــاء والـمــــــــــــــــــــــاء342

114.821,669,567.29422,653,672.051%25,945,000.00029,789,039.2473,844,039.247اإلدارة العامــــــة للطيــــران المـــــــــــــــــــــــــــدني510

111.724,925,868,605.34631,811,422,456.843%12,210,625,000.00013,633,901,713.3021,423,276,713.302الجملــــــــــــــــــــــــــة

نسبة المحصل الى الرقــم
المقدر

2016/2015السنة المالية 

مقارنة االيرادات المحصلة بااليرادات التقديرية
حسب الوزارات واإلدارات الحكومية
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2016/2015خ .ح(3)جدول رقم 

نسبة االيرادات المحصلةنسـبةالفــــــــرقوظيفة
الى اجمالى االيراداتالتحصـيلنقص/ زيادة فرعية

الخـــدمات العـــامـة1
 0.1%86.4%2,770,782.171-20,443,500.00017,672,717.829الخـــدمات التنظيميـــــــــــــــــــــة1

 4.6%100.1%619,848,000.000620,472,004.727624,004.727الخـــدمات المــــــــــــــــــاليـــــــة2

 1.1%107.8%142,400,000.000153,555,651.92611,155,651.926األمـــــــــــــــن والعـــــــــــــــدالـة3

 5.8%101.2%782,691,500.000791,700,374.4829,008,874.482جمـــــلة الوظيفــة

 0.1%75.0%2,757,160.812-11,031,500.0008,274,339.188الدفـــــــــــــــــــــاع2

الخدمات االجتمـاعية3
 0.3%162.1%21,399,000.00034,677,374.76613,278,374.766الخـــــــــدمات التعليميــــــــــــــة1

 1.1%138.2%109,091,000.000150,713,122.54841,622,122.548الخـــــــــدمات الصــــــــــــــــحية2

 0.0%227.4%2,177,000.0004,950,178.3702,773,178.370التكافل االجتماعى والشئون االجتماعية3

 1.4%143.5%132,667,000.000190,340,675.68457,673,675.684جمـلة الوظيفــــة

خــــــدمات المجتمع4
 0.0%67.5%2,178,004.989-6,692,000.0004,513,995.011الخــــــــدمات االعــــــــــــــالميـة1

 0.0%88.1%291,512.769-2,443,000.0002,151,487.231الخــــــــدمات الدينيـــــــــــــــــــة2

 0.0%73.0%2,469,517.758-9,135,000.0006,665,482.242جمـــلة الوظيفـة

الخـــدمات االقتصـادية5
 89.4%113.3%10,757,538,000.00012,185,345,730.2921,427,807,730.292التعدين والنشاطات االستخراجية1

 0.2%114.8%25,945,000.00029,789,039.2473,844,039.247النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2

 1.1%71.1%63,254,391.268-218,499,000.000155,244,608.732المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــالت3

 1.8%96.8%7,883,190.120-246,486,000.000238,602,809.880الكهـــربــــــــاء والمـــــــــــــــاء4

 0.1%222.0%5,632,000.00012,505,167.4596,873,167.459الخـــدمات التجـارية والصناعيـة5

 92.6%112.2%11,254,100,000.00012,621,487,355.6101,367,387,355.610جمـــلة الوظيفــة

أخــــرى غير مصــنفة6
 0.1%73.5%5,566,513.904-21,000,000.00015,433,486.096 غير مــــصــــــــــــــــنــفــــة1

 100%111.7%12,210,625,000.00013,633,901,713.3021,423,276,713.302الجمــــــــــــــــــــلة

(على مستوى الوظائف )االيرادات المحصلة 

االيرادات المحصــــلةتقــديرات الميزانيةوظيفة

( 20 )



ح.خ 2016/2015جـــدول رقــم ( 4 )

المشاريع االنشائية والصيانة وسائل النقل والمعدات والتجهيزاتالمستلزمات السلعية والخدماتالمرتبــــــــــاتالجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
واالستمالكات العامة

المصروفات المختلفة والمدفوعات 
الجملـــــــــــــــــــــــــةالتحويلية

0.000الديـــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــــيري110
0.000ديـــــــــــــــــــــــــوان المحاســــــــــــــــــــــــــــبة120
0.000مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــة131
0.000مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــوى والتشـــــريع 132
0.000المجــــلــــس األعــلى للتخــــطيــط والتـــنمــــــــية140
0.000اإلدارة المــــركــزيــــــــة لإلحصــــــــــــــــــــــــاء141
0.000ديــــــــــوان الـــخـــدمــــــــــة الـمــدنيــــــــــــــــة150
0.000وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
0.000وزارة الماليــــــــة - اإلدارة العــــــــــــــــــــــــامـة171
0.000وزارة المالية ـ الحسابـــــــــــــــــــات العامــــــــــه172
0.000 اإلدارة العـامــــــــــــــــــــــــة للجمـــــــــــــــــــارك173
0.000وزارة التجـــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة180
0.000وزاره العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
0.000وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
150,000,000.000150,000,000.000وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
0.000الحــــــــــــــــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــي220
0.000وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
0.000وزاره التعليـــــــــــــــــــــــــــــــم العــــــــــــــــالي240
0.000وزارة الصحــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــــــة250
0.000وزارة الشئــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمـــــــــــــل260
0.000وزارة اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
0.000وزارة األوقـــاف والشــــــــــئـون اإلســــــــــالميـة281
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
0.000اإلدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــران المــــــــــــدني510

0.0000.0000.0000.000150,000,000.000150,000,000.000الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

اإلعتمادات اإلضافية المأخوذه من المال اإلحتياطي العام
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ح.خ 2016/2015 جدول رقم ( 5 )   

المشاريع االنشائية والصيانة وسائل النقل والمعدات والتجهيزاتالمستلزمات السلعية والخدماتالمرتبــــــــــاتالجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
واالستمالكات العامة

المصروفات المختلفة والمدفوعات 
الجمـــــــــــلـــهالتحويلية

1,460,975.0005,849,684.000216,642.000500,000.0001,776,305.0009,803,606.000الديــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــيري110

655,000.00066,900.00089,800.000811,700.000ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســــــــــــــــــــــــــبة120

4,305,826.0001,564,730.000419,782.0001,638,850.0007,929,188.000مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــة131

784,710.000396,693.000332,000.0001,513,403.000مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــوى والتشـــــــريع 132

2,005,640.000152,381.00027,850.0008,000.00067,826.0002,261,697.000المجــــلــــس األعــلى للتخــــطيــط والتـــنمــــــــية140

258,000.000139,900.00019,150.000417,050.000اإلدارة المــــركــزيــــــــة لإلحصـــــــــــــــــــــــاء141

1,262,993.000539,861.0002,000.00061,783.00013,768,735.00015,635,372.000ديــــــــــوان الـــخـــدمــــــــــة الـمــدنيـــــــــــــــة150

335,076.000416,617.000382,889.0001,405,500.0001,177,652.0003,717,734.000وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

2,561,520.000995,975.00069,372.0007,000.000120,800.0003,754,667.000وزارة الماليــــــــة -اإلدارة العــــــــــــــــــــــــامـة171

114,379,808.000114,379,808.000وزارة المـاليــة ـ الحـسابــــــــــات العامـــــــــــه172

1,681,605.00067,365.000114,724.0001,863,694.000اإلدارة العـــــــــــامــــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك173

2,942,260.000759,680.0004,265.000116,117.0003,822,322.000وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــة180

642,766.00053,800.0002,290.000253,400.000952,256.000وزاره العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

30,373,354.00018,044,468.00011,052,942.0006,965,000.0001,889,500.00068,325,264.000وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

1,813,486.00051,099.000155.0002,770,839.0004,635,579.000وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

5,731,230.0002,080,140.0008,350.000340,000.000240,000.0008,399,720.000الحــــــــــــــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــي220

65,988,063.00012,466,644.0001,664,100.0007,979,526.000964,500.00089,062,833.000وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

1,449,882.000450,547.0006,370.00042,752,310.00044,659,109.000وزاره التعليــــــــــــــــــــــــــــــم العــــــــــــــــالي240

30,864,000.00017,805,846.0002,332,300.00013,237,015.0003,336,500.00067,575,661.000وزارة الصحــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــــة250

5,832,155.000713,738.00097,293.000786,000.00016,960.0007,446,146.000وزارة الشئــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمـــــــــــــل260

791,447.000532,224.0006,694.000643,410.00029,030.0002,002,805.000وزارة اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

2,974,534.0001,257,420.00011,656.0001,810,000.0009,600.0006,063,210.000وزارة األوقـــاف والشــــــــــئـون اإلســــــــــالميـة281

194,241.00080,510.0002,000.000276,751.000األمـــــــانــــــــة العـــــــــامـــــــــة لألوقـــــــــــاف282

11,671,901.000685,446.00061,812.0005,082,131.000216,366.00017,717,656.000وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

5,976,820.000458,667.000182,875.00071,244,797.000358,819.00078,221,978.000وزارة األشــــــــــــــــــغال العــــامــــــــــــــــــــــة320

548,180.0001,643,257.00016,980.00012,331.000176,022.0002,396,770.000المجلــــس الوطني للثقـــــافة والفنــــــون واآلداب330

1,280,715.000505,348.0001,786,063.000وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

17,242,040.00017,365,455.000595,820.000183,584,550.000218,787,865.000وزارة الكهربــــــــــــــــــــــــــــاء والمــــــــــــاء342

6,608,795.0001,114,712.00046,360.0003,861,765.0001,350.00011,632,982.000اإلدارة العامــــــــــة للطيـــــــــران المــــــــــــدني510

208,237,214.00086,259,107.00017,229,947.000297,528,808.000186,597,813.000795,852,889.000الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

اإلعتمادات المنقولة من وإلى البنـــــود في حـــدود ربط البـــاب المختص
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ح.خ 2016/2015 جدول رقم ( 6 )   

المشاريع االنشائية والصيانة وسائل النقل والمعدات والتجهيزاتالمستلزمات السلعية والخدماتالمرتبــــــــــاتالجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
واالستمالكات العامة

المصروفات المختلفة والمدفوعات 
الجمـــــــــــلـــهالتحويلية

0.000الديــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــيري110

0.000ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســــــــــــــــــــــــــبة120

6,694,600.0006,694,600.000مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــة131

1,491,953.0001,491,953.000مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــوى والتشـــــــريع 132

0.000المجــــلــــس األعــلى للتخــــطيــط والتـــنمــــــــية140

0.000اإلدارة المــــركــزيــــــــة لإلحصـــــــــــــــــــــــاء141

3,030,557.0003,030,557.000ديــــــــــوان الـــخـــدمــــــــــة الـمــدنيـــــــــــــــة150

1,563,787.0001,563,787.000وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

0.000وزارة الماليــــــــة -اإلدارة العــــــــــــــــــــــــامـة171

0.000وزارة المـاليــة ـ الحـسابــــــــــات العامـــــــــــه172

8,944,490.0008,944,490.000اإلدارة العـــــــــــامــــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك173

295,500.000295,500.000وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــة180

1,744,624.0001,744,624.000وزاره العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

78,839,886.00078,839,886.000وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

0.000وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

0.000الحــــــــــــــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــي220

108,469,055.000108,469,055.000وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

3,018,730.0003,018,730.000وزاره التعليــــــــــــــــــــــــــــــم العــــــــــــــــالي240

78,962,000.00078,962,000.000وزارة الصحــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــــة250

0.000وزارة الشئــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمـــــــــــــل260

0.000وزارة اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

11,824,140.00011,824,140.000وزارة األوقـــاف والشــــــــــئـون اإلســــــــــالميـة281

45,000.00045,000.000األمـــــــانــــــــة العـــــــــامـــــــــة لألوقـــــــــــاف282

4,034,992.0004,034,992.000وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

7,264,080.0007,264,080.000وزارة األشــــــــــــــــــغال العــــامــــــــــــــــــــــة320

270,000.000270,000.000المجلــــس الوطني للثقـــــافة والفنــــــون واآلداب330

0.000وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

28,672,540.00028,672,540.000وزارة الكهربــــــــــــــــــــــــــــاء والمــــــــــــاء342

4,534,370.0004,534,370.000اإلدارة العامــــــــــة للطيـــــــــران المــــــــــــدني510

349,700,304.0000.0000.0000.0000.000349,700,304.000الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

االعتمادات المنقولة من االعتماد التكميلي العام ألبواب الميزانية
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ح.خ 2016/2015جـــدول رقــم ( 7 )

المصروفات المختلفةالمشاريع اإلنشائية والصيانةوسائل النقل والمعداتالمستلزمات السلعية
والمدفوعات التحويليةواالستمالكات العامـــــــــةوالتجهيــــزاتوالخدمـــــــــــــات

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

42,815,662.64862,008,505.15054,251,324.132411,762,041.21168,430,247.500639,267,780.641الديــــــــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــري110

37,498,872.5231,129,971.170107,397.959899,934.242725,291.06140,361,466.955ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــة120

81,239,930.37422,819,900.8272,291,730.9204,550,902.9027,690,020.173118,592,485.196مجلس الوزراء  ـــ  األمانــــــــة العامـــــــــــــة131

27,819,189.4671,777,504.713466,996.95516,735.750545,179.05030,625,605.935مجلس الوزراء  ـــ  إدارة الفتـوى والتشـــــــــريـع132

9,575,829.4931,310,277.113160,442.966447,009.4554,584,313.87516,077,872.902المجلــــــــــــس األعـــلى للتخطيط والتنميــــــــة140

5,083,270.8471,050,844.955187,614.452151,779.8006,473,510.054االدارة الــــــــــمركزية لالحصـــــــــــــــــــــــاء141

28,866,993.1133,555,991.239217,733.010180,620.400501,545,486.060534,366,823.822ديوان الخدمــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــــــــة150

64,319,457.27640,038,929.7835,097,992.18924,000,000.00045,416,962.010178,873,341.258وزارةالخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

66,088,798.74010,296,291.251996,414.4735,802,161.50524,962,999.636108,146,665.605وزارة الماليــــة   ـــ   اإلدارة العامـــــــــــــــــــــة171

4,829,993,575.6404,829,993,575.640وزارة الماليــــة   ـــ   الحسابات العامــــــــــــــــة172

83,958,023.028760,985.176164,705.094108,196.8071,273,108.76186,265,018.866 اإلدارة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة للجمــــــــارك173

43,039,473.8422,662,904.534384,640.082280,166.227275,796,516.118322,163,700.803وزارة التجارة و الصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــة180

14,547,100.296948,687.75357,966.7005,187,911.954175,651,435.976196,393,102.679وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

904,398,064.82982,984,440.95046,315,151.41124,533,283.41358,376,083.7761,116,607,024.379وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

59,955,727.3201,056,659.48498,253.4311,359,272,350.5861,420,382,990.821وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

266,976,438.16711,474,806.61331,661,592.2546,508,995.9263,694,853.635320,316,686.595الحرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني220

1,620,287,995.12664,111,458.63212,930,170.78829,970,566.33215,363,837.9031,742,664,028.781وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

23,348,270.6942,589,498.13097,613.84173,193.306284,435,938.746310,544,514.717وزارة التعليم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

841,334,151.409419,790,507.52954,430,788.976103,733,773.288127,900,753.1441,547,189,974.346وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة250

157,281,361.41812,968,550.834645,794.9443,207,752.716272,163,216.054446,266,675.966وزارة الشئون اإلجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــل260

125,151,717.81362,183,130.35010,643,110.9654,725,583.7392,341,402.600205,044,945.467وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

177,179,019.59219,351,497.6631,131,016.78519,045,752.5999,469,825.537226,177,112.176وزارة األوقاف و الشــــــــئون اإلسالميـــــــــــة281

5,726,685.6301,688,953.547143,447.560240,313.330330,671.7878,130,071.854األمانــــــــــــــة العــامـــــــــــــة لألوقـــــــــــاف282

135,132,682.47410,755,228.099382,815.52712,498,477.352775,950.773159,545,154.225  وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  300

210,174,292.07331,656,349.056546,921.461515,328,528.0151,036,356.063758,742,446.668وزارة األشـــــــــــــغال العامـــــــــــــــــــــــــــــة320

11,603,524.8456,546,498.802236,888.4203,085,910.7442,552,046.91424,024,869.725المجلــــس الوطني للثقافــــة و الفنــــون و اآلداب330

10,048,254.1081,176,461.83346,853.185364,259,143.225375,530,712.351وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

348,801,578.5031,311,783,241.2091,675,202.466671,253,710.889996,140.6672,334,509,873.734وزارة الكهـــــــرباء و المـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء342

58,279,716.3924,467,186.148601,435.62928,911,462.705328,290.14592,588,091.019اإلدارة العامـــــــــــــــة للطيــــــــــران المـــــــــدني510

5,460,532,082.0402,192,945,262.543225,972,016.5751,876,352,984.8078,490,063,777.21518,245,866,123.180الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــة

مصروفات الوزارات واإلدارات الحكومية حسب األبواب للسنة المالية 2016/2015

الجملـــــــــةالمرتبــــــــــاتالرقم                      الجهــــــــــات

( 24 )



نسبة المنصرف إلى الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعــديــــــلاعتماد الميزانيةالجهـــــــــــــــــاتالرقم
اإلعتماد بعدالتعديل

نسبة المنصرف إلى 
اجمالي المصروفات

نسبة الوفر الى 
االعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر إلى إجمالي  
الوفورات

1.9%3.2% 0.8%96.8%44,227,000.00044,227,000.00042,815,662.6481,411,337.352الديــــــــــــــــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــري110

4.9%9.0% 0.7%91.0%41,189,000.00041,189,000.00037,498,872.5233,690,127.477ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــبة120

0.8%0.8% 1.5%99.2%75,175,000.0006,694,600.00081,869,600.00081,239,930.374629,669.626مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامـــــــــــــــــة131

0.1%0.3% 0.5%99.7%26,400,000.0001,491,953.00027,891,953.00027,819,189.46772,763.533مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتـــــوى والتشـــــــريع 132

0.7%4.9% 0.2%95.1%10,071,000.00010,071,000.0009,575,829.493495,170.507المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــــــــيط و التنمية140

0.2%2.7% 0.1%97.3%5,226,000.0005,226,000.0005,083,270.847142,729.153اإلدارة المــــــــــــــــــــركزية لإلحـــــــــــــــــصاء141

0.5%1.3% 0.5%98.7%26,217,000.0003,030,557.00029,247,557.00028,866,993.113380,563.887ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــة المدنيــــــــــــــــــــة150

0.0%0.0% 1.2%100.0%62,757,000.0001,563,787.00064,320,787.00064,319,457.2761,329.724وزارة الخــــارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

4.4%4.8% 1.2%95.2%69,419,000.00069,419,000.00066,088,798.7403,330,201.260وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــامـة171

0.0%0.0% 1.5%100.0%75,031,000.0008,944,490.00083,975,490.00083,958,023.02817,466.972 االدارة العـامــــــــة للجمــــــــــــــــــــــــــــــــارك173

0.3%0.6% 0.8%99.4%43,000,000.000295,500.00043,295,500.00043,039,473.842256,026.158وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة180

0.1%0.3% 0.3%99.7%12,841,000.0001,744,624.00014,585,624.00014,547,100.29638,523.704وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

2.3%0.2% 16.6%99.8%827,328,000.00078,839,886.000906,167,886.000904,398,064.8291,769,821.171وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

0.6%0.7% 1.1%99.3%60,400,000.00060,400,000.00059,955,727.320444,272.680وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

0.9%0.3% 4.9%99.7%267,695,000.000267,695,000.000266,976,438.167718,561.833الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــي220

0.1%0.0% 29.7%100.0%1,511,917,000.000108,469,055.0001,620,386,055.0001,620,287,995.12698,059.874وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

5.0%14.0% 0.4%86.0%24,122,000.0003,018,730.00027,140,730.00023,348,270.6943,792,459.306وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي240

15.6%1.4% 15.4%98.6%774,214,000.00078,962,000.000853,176,000.000841,334,151.40911,841,848.591وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــة250

50.1%19.5% 2.9%80.5%195,419,000.000195,419,000.000157,281,361.41838,137,638.582وزارة الشئـــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــل260

4.8%2.9% 2.3%97.1%128,835,000.000128,835,000.000125,151,717.8133,683,282.187وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

0.7%0.3% 3.2%99.7%165,893,000.00011,824,140.000177,717,140.000177,179,019.592538,120.408وزارة األوقــــاف والشــــــــئـون االســـــــــالميـة281

0.0%0.2% 0.1%99.8%5,695,000.00045,000.0005,740,000.0005,726,685.63013,314.370األمــــانــــــــــــــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــاف282

2.6%1.5% 2.5%98.5%133,105,000.0004,034,992.000137,139,992.000135,132,682.4742,007,309.526وزارة المــــــواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

0.4%0.1% 3.8%99.9%203,200,000.0007,264,080.000210,464,080.000210,174,292.073289,787.927وزارة األشــــــــــغـــــــال العــــامــــــــــــــــــــــــــة320

0.0%0.1% 0.2%99.9%11,348,000.000270,000.00011,618,000.00011,603,524.84514,475.155المجلــس الوطنى للثقــــــافة والفنـــــون واآلداب330

1.5%10.2% 0.2%89.8%11,184,000.00011,184,000.00010,048,254.1081,135,745.892وزاره النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

1.2%0.3% 6.4%99.7%321,036,000.00028,672,540.000349,708,540.000348,801,578.503906,961.497وزاره االكـــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والمـــــــاء342

0.3%0.4% 1.1%99.6%53,972,000.0004,534,370.00058,506,370.00058,279,716.392226,653.608االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــران المــــــــــــدني510

0.0%100% 0.0%0.0%349,700,304.000696.000696.000-349,701,000.000االعتمــــــــاد التكميلـــــــــى العـــــــــــــــــــــــــام600

100%1.4% 100%98.6%5,536,617,000.0000.0005,536,617,000.0005,460,532,082.04076,084,917.960جملـــــــــــــة البـــــــــــــــــاب األول

ح.خ 2016/2015

                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 2016/2015تابع جدول رقم ( 7 )

نسبة المنصرف إلى الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتاإلعتـــماد بعد التــعديلالتعديـــــلإعتـــــماد المــــــيزانيةالجهــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
اإلعتماد بعد التعديل

نسبة المنصرف إلى 
إجمالي المصروفات

نسبة الوفر إلى 
اإلعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر إلى 
إجمالي الوفرات للباب

 0.3% 1.9%2.8% 98.1%63,198,000.00063,198,000.00062,008,505.1501,189,494.850الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــــــيري110

 0.0% 9.0%0.1% 91.0%1,242,000.0001,242,000.0001,129,971.170112,028.830ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة120

 2.7% 32.6%1.0% 67.4%33,836,000.00033,836,000.00022,819,900.82711,016,099.173مجلـــس الـــــوزراء - األمانــــــــــة العامـــــــــــــــــــة131

 0.1% 15.1%0.1% 84.9%2,094,000.0002,094,000.0001,777,504.713316,495.287مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــــوى والتشـــــــــــــريع 132

 0.1% 27.9%0.1% 72.1%1,817,000.0001,817,000.0001,310,277.113506,722.887المجـــــــــــلس األعـــــــــلى للتخطــــــــيط و التنـــــمية140

 0.1% 29.6%0.0% 70.4%1,492,000.0001,492,000.0001,050,844.955441,155.045اإلدارة المـــــــــــركـــــــــــــــــزية لإلحــــــــــــــــــصاء141

 0.2% 16.0%0.2% 84.0%4,233,000.0004,233,000.0003,555,991.239677,008.761ديـــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــة150

 0.0% 0.1%1.8% 99.9%40,074,000.00040,074,000.00040,038,929.78335,070.217وزارة الخـــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

 1.0% 28.6%0.5% 71.4%14,425,000.00014,425,000.00010,296,291.2514,128,708.749وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــــــــامـة171

 0.1% 42.0%0.0% 58.0%1,312,000.0001,312,000.000760,985.176551,014.824 االدارة العــــــــــــــــــــــامـة للجمــــــــــــــــــــــــارك173

 0.4% 35.4%0.1% 64.6%4,122,000.0004,122,000.0002,662,904.5341,459,095.466وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

 0.0% 2.6%0.0% 97.4%974,000.000974,000.000948,687.75325,312.247وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

 0.0% 0.1%3.8% 99.9%83,098,000.00083,098,000.00082,984,440.950113,559.050وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

 0.1% 35.6%0.0% 64.4%1,641,000.0001,641,000.0001,056,659.484584,340.516وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

 0.5% 15.6%0.5% 84.4%13,602,000.00013,602,000.00011,474,806.6132,127,193.387الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220

 5.7% 26.5%2.9% 73.5%87,276,000.00087,276,000.00064,111,458.63223,164,541.368وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

 0.6% 48.5%0.1% 51.5%5,031,000.0005,031,000.0002,589,498.1302,441,501.870وزارة التعليـــــــــــــــــم العــــــــــــــــــالـــــــــــــــــي240

 7.9% 7.1%19.1% 92.9%451,998,000.000451,998,000.000419,790,507.52932,207,492.471وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

 0.5% 13.4%0.6% 86.6%14,968,000.00014,968,000.00012,968,550.8341,999,449.166وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمـــــــــل260

 1.1% 6.8%2.8% 93.2%66,701,000.00066,701,000.00062,183,130.3504,517,869.650وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

 1.0% 16.8%0.9% 83.2%23,258,000.00023,258,000.00019,351,497.6633,906,502.337وزارة األوقـــــــــاف والشـــــــــــــئـون االســــــــالميـة281

 0.1% 19.5%0.1% 80.5%2,098,000.0002,098,000.0001,688,953.547409,046.453األمــــــــــــــانـــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــاف282

 0.5% 16.5%0.5% 83.5%12,875,000.00012,875,000.00010,755,228.0992,119,771.901وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

 0.6% 7.7%1.4% 92.3%34,308,000.00034,308,000.00031,656,349.0562,651,650.944وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

 0.1% 4.1%0.3% 95.9%6,826,000.0006,826,000.0006,546,498.802279,501.198المجلــــس الوطني للثقـــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330

 0.0% 7.0%0.1% 93.0%1,265,000.0001,265,000.0001,176,461.83388,538.167وزاره النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

 76.2% 19.2%59.8% 80.8%1,624,027,000.0001,624,027,000.0001,311,783,241.209312,243,758.791وزاره االكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والماء342

 0.1% 10.7%0.2% 89.3%5,004,000.0005,004,000.0004,467,186.148536,813.852االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدني510

 100% 15.7% 100% 84.3%2,602,795,000.0000.0002,602,795,000.0002,192,945,262.543409,849,737.457جملـــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــاب الثانـــــــــي

تحليل االعتمـــادات والمصـروفات حسـب الوزارات واالدارات الحكومية
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اإلعتماد 

بعـــــــــــــــدالرقم

التعديـــــــل
0.0% 0.0%24.0% 100.0%54,253,000.00054,253,000.00054,251,324.1321,675.868الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيري110

0.1% 23.3%0.0% 76.7%140,000.000140,000.000107,397.95932,602.041ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة120

5.1% 57.0%1.0% 43.0%5,325,000.0005,325,000.0002,291,730.9203,033,269.080مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــة131

0.1% 15.4%0.2% 84.6%552,000.000552,000.000466,996.95585,003.045مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع132

0.2% 47.4%0.1% 52.6%305,000.000305,000.000160,442.966144,557.034المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــــــــــــيط و التنمية140

0.3% 50.1%0.1% 49.9%376,000.000376,000.000187,614.452188,385.548اإلدارة المــــــركــــــــزيـــــــــة لـــــــإلحصـــــــــاء141

0.3% 46.8%0.1% 53.2%409,000.000409,000.000217,733.010191,266.990ديـــــــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

0.0% 0.0%2.3% 100.0%5,098,000.0005,098,000.0005,097,992.1897.811وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

1.1% 39.8%0.4% 60.2%1,656,000.0001,656,000.000996,414.473659,585.527وزارة الماليـــــــــة - اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

11.4% 97.6%0.1% 2.4%6,962,000.0006,962,000.000164,705.0946,797,294.906وزارة الماليــــة - اإلدارة العـامـة للجمــــــــــارك173

0.4% 40.6%0.2% 59.4%647,000.000647,000.000384,640.082262,359.918وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

0.0% 3.4%0.0% 96.6%60,000.00060,000.00057,966.7002,033.300وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

29.4% 27.4%20.5% 72.6%63,830,000.00063,830,000.00046,315,151.41117,514,848.589وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

0.4% 70.9%0.0% 29.1%338,000.000338,000.00098,253.431239,746.569وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

12.4% 18.9%14.0% 81.1%39,056,000.00039,056,000.00031,661,592.2547,394,407.746الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220

14.3% 39.7%5.7% 60.3%21,458,000.00021,458,000.00012,930,170.7888,527,829.212وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

1.7% 91.2%0.0% 8.8%1,104,000.0001,104,000.00097,613.8411,006,386.159وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

12.2% 11.8%24.1% 88.2%61,719,000.00061,719,000.00054,430,788.9767,288,211.024وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

0.6% 35.9%0.3% 64.1%1,007,000.0001,007,000.000645,794.944361,205.056وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

4.1% 18.5%4.7% 81.5%13,067,000.00013,067,000.00010,643,110.9652,423,889.035وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

0.5% 21.2%0.5% 78.8%1,435,000.0001,435,000.0001,131,016.785303,983.215وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة281

0.0% 6.9%0.1% 93.1%154,000.000154,000.000143,447.56010,552.440األمـــــانــــــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــــاف282

0.9% 59.2%0.2% 40.8%938,000.000938,000.000382,815.527555,184.473وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

1.2% 57.5%0.2% 42.5%1,288,000.0001,288,000.000546,921.461741,078.539وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

0.0% 6.7%0.1% 93.3%254,000.000254,000.000236,888.42017,111.580المجلـس الوطنى للثقــافـــــة والفنـــــــون واآلداب330

0.1% 52.2%0.0% 47.8%98,000.00098,000.00046,853.18551,146.815وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

2.7% 49.4%0.7% 50.6%3,312,000.0003,312,000.0001,675,202.4661,636,797.534وزارة االكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والماء342

0.2% 15.1%0.3% 84.9%708,000.000708,000.000601,435.629106,564.371االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدني510

 100% 20.9% 100% 79.1%285,549,000.0000.000285,549,000.000225,972,016.57559,576,983.425جملـــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــاب الثالــــث

نسبة الوفر الى 
اإلعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر إلى 
إجمالي الوفورات

نسبة المنصرف إلى 
إجمالي المصروفات

نسبة المنصرف إلى 
االعتماد بعد التعديل

الباب الثالث ـ وسائل النقل والمعدات والتجهيزات
تحليل اإلعتمـــادات والمصـروفات حسـب الوزارات واإلدارات الحكومية

الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتالتعديـــــل إعتماد الميـــــــزانيةالجهــــــــــــــــــات
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نسبة المنصرف الى الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعديـــــلاعتماد الميزانيةالجـــــــــــــــهاتالرقم
االعتماد بعد التعديل

نسبة المنصرف إلى اجمالي 
المصروفات

نسبة الوفر الى االعتماد 
بعد التعديل

نسبة الوفر الى اجمالي 
الوفورات

 4.1%2.0%21.9% 98.0%420,000,000.000420,000,000.000411,762,041.2118,237,958.789الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــــيرى110

 1.3%73.5%0.0% 26.5%3,400,000.0003,400,000.000899,934.2422,500,065.758ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة120

 0.5%18.7%0.2% 81.3%5,600,000.0005,600,000.0004,550,902.9021,049,097.098مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــة131

 0.0%81.4%0.0% 18.6%90,000.00090,000.00016,735.75073,264.250ادارة الـــــــفتـــــــــوى والـــــــتشـــريـــــــــــــــــــــــع 132

 0.0%10.6%0.0% 89.4%500,000.000500,000.000447,009.45552,990.545المجلس األعلى للتخطــــــــــــــــــــــــــيط و التنميــــــة140

 0.1%100.0%0.0% 0.0%150,000.000150,000.000150,000.000اإلدارة المركـــــــــــــــــــزيــــــــــــة لإلحصــــــــــــــاء141

 0.5%83.6%0.0% 16.4%1,100,000.0001,100,000.000180,620.400919,379.600ديـــــــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــــة150

 0.5%4.0%1.3% 96.0%25,000,000.00025,000,000.00024,000,000.0001,000,000.000وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

 8.2%73.9%0.3% 26.1%22,200,000.00022,200,000.0005,802,161.50516,397,838.495وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــــــــــامـة171

 0.0%27.9%0.0% 72.1%150,000.000150,000.000108,196.80741,803.193وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـامـة للجمــــــــــــــارك173

 0.1%44.0%0.0% 56.0%500,000.000500,000.000280,166.227219,833.773وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــــــة180

 6.1%70.3%0.3% 29.7%17,450,000.00017,450,000.0005,187,911.95412,262,088.046وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

 11.0%47.2%1.3% 52.8%46,500,000.00046,500,000.00024,533,283.41321,966,716.587وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

 9.8%75.0%0.3% 25.0%26,000,000.00026,000,000.0006,508,995.92619,491,004.074الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــى220

 2.5%14.4%1.6% 85.6%35,000,000.00035,000,000.00029,970,566.3325,029,433.668وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

 0.2%86.7%0.0% 13.3%550,000.000550,000.00073,193.306476,806.694وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى240

 30.7%37.1%5.5% 62.9%165,000,000.000165,000,000.000103,733,773.28861,266,226.712وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــــة250

 0.3%16.9%0.2% 83.1%3,860,000.0003,860,000.0003,207,752.716652,247.284وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــــل260

 0.6%21.2%0.3% 78.8%6,000,000.0006,000,000.0004,725,583.7391,274,416.261وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

 0.5%4.8%1.0% 95.2%20,000,000.00020,000,000.00019,045,752.599954,247.401وزارة األوقــــاف والشـــــــــــــئـون االســــــــالميــــة281

 0.4%74.7%0.0% 25.3%950,000.000950,000.000240,313.330709,686.670األمـــــــــــــانة العــــــــــــامة لألوقـــــــــــــــــــــــــاف282

 1.8%21.9%0.7% 78.1%16,000,000.00016,000,000.00012,498,477.3523,501,522.648وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

 12.4%4.6%27.5% 95.4%540,000,000.000540,000,000.000515,328,528.01524,671,471.985وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامــــــــــــــــــــــــــة320

 2.5%61.4%0.2% 38.6%8,000,000.0008,000,000.0003,085,910.7444,914,089.256المجلــس الوطنى للثقــــــافة والفنـــــــــــــــون واآلداب330

 1.9%0.6%35.8% 99.4%675,000,000.000675,000,000.000671,253,710.8893,746,289.111وزاره االكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والماء342

 4.1%21.9%1.5% 78.1%37,000,000.00037,000,000.00028,911,462.7058,088,537.295االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المـــــــــــــــــــدنى510

 100% 9.6% 100% 90.4%2,076,000,000.0000.0002,076,000,000.0001,876,352,984.807199,647,015.193جملـــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــاب الرابــــــــــــع

الباب الرابع : المشاريع االنشائية والصيانة واالستمالكات العامة

تحليل االعتمـــادات والمصـروفات حسـب الوزارات واالدارات الحكومية
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نسبة الوفر إلى نسبة الوفـر الىنسبة المنصرف الى نسبة المنصرف الى 
إجمالي الوفورات االعتماد بعد التعديلإجمالي المصروفاتاالعتماد بعد التعديل

 0.0% 0.0% 0.6% 100.0%50,000,000.00050,000,000.00050,000,000.0000.000مخصصـــــــــــــــــــــات رئيس الدولــــــــــــــــــــــــــة100
 0.5% 2.2% 0.8% 97.8%70,003,000.00070,003,000.00068,430,247.5001,572,752.500الديــــــــــــــــــــــــوان االميــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى110
 0.0% 2.4% 0.0% 97.6%743,000.000743,000.000725,291.06117,708.939ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــــــــــــة120
 1.1% 32.6% 0.1% 67.4%11,402,000.00011,402,000.0007,690,020.1733,711,979.827مجلس الوزراء  ـــ  االمانــــــــة العامـــــــــــــــــــــــة131
 0.0% 19.7% 0.0% 80.3%679,000.000679,000.000545,179.050133,820.950مجلس الوزراء  ـــ ادارة الفتــــــوى و التشـــــــريع132
 0.0% 1.1% 0.1% 98.9%4,633,000.0004,633,000.0004,584,313.87548,686.125المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــيط و التنميــــــــــــة140
 0.0% 23.3% 0.0% 76.7%198,000.000198,000.000151,779.80046,220.200اإلدارة المـــركــــــزيــــــة لــــــإلحـــــــــــــــــــــصاء141
 8.5% 5.3% 5.9% 94.7%529,590,000.000529,590,000.000501,545,486.06028,044,513.940ديـــــــــوان الخدمــــــــــــة المدنيــــــــــــــــــــــــــــــة150
 0.0% 0.2% 0.5% 99.8%45,496,000.00045,496,000.00045,416,962.01079,037.990وزارةالخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
 1.2% 14.1% 0.3% 85.9%29,060,000.00029,060,000.00024,962,999.6364,097,000.364وزارة الماليــــة   ـــ   االدارة العامـــــــــــــــــــــــــــة171
 12.8% 0.9% 56.9% 99.1%4,872,077,000.0004,872,077,000.0004,829,993,575.64042,083,424.360وزارة الماليــــة   ـــ   الحسابات العامــــــــــــــــــــــة172
 0.0% 9.2% 0.0% 90.8%1,402,000.0001,402,000.0001,273,108.761128,891.239اإلدارة العـــــامــــــــــــة للجمـــــــــــــــــــــــــــــــارك173
 25.7% 23.5% 3.2% 76.5%360,747,000.000360,747,000.000275,796,516.11884,950,483.882وزارة التجارة و الصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة180
 0.0% 0.1% 2.1% 99.9%175,798,000.000175,798,000.000175,651,435.976146,564.024وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
 0.0% 0.0% 0.7% 100.0%58,400,330.00058,400,330.00058,376,083.77624,246.224وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
 7.8% 1.9% 16.0% 98.1%1,235,025,000.000150,000,000.0001,385,025,000.0001,359,272,350.58625,752,649.414وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
 0.0% 0.2% 0.0% 99.8%3,704,000.0003,704,000.0003,694,853.6359,146.365الحرس الوطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى220
 0.7% 12.3% 0.2% 87.7%17,516,000.00017,516,000.00015,363,837.9032,152,162.097وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
 8.3% 8.8% 3.4% 91.2%311,925,000.000311,925,000.000284,435,938.74627,489,061.254وزارة التعليم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240
 7.0% 15.2% 1.5% 84.8%150,907,000.000150,907,000.000127,900,753.14423,006,246.856وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة250
 24.8% 23.1% 3.2% 76.9%353,997,000.000353,997,000.000272,163,216.05481,833,783.946وزارة الشئون االجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــــــــــــل260
 0.0% 5.7% 0.0% 94.3%2,483,000.0002,483,000.0002,341,402.600141,597.400وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
 0.4% 12.1% 0.1% 87.9%10,773,000.00010,773,000.0009,469,825.5371,303,174.463وزارة األوقاف و الشــــــــئون االسالميــــــــــــــــــــــة281
 0.1% 41.0% 0.0% 59.0%560,000.000560,000.000330,671.787229,328.213األمانة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــامة لألوقــــــــــــــــاف282
 0.0% 3.4% 0.0% 96.6%803,000.000803,000.000775,950.77327,049.227وزاره المـــــــــــــواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300
 0.1% 31.7% 0.0% 68.3%1,517,000.0001,517,000.0001,036,356.063480,643.937وزارة األشـــــــــــــغال العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة320
 0.0% 2.6% 0.0% 97.4%2,619,000.0002,619,000.0002,552,046.91466,953.086المجلــــــس الوطــــــني للثقافة والفنــــــــون واآلداب330
 0.1% 0.1% 4.3% 99.9%364,467,000.000364,467,000.000364,259,143.225207,856.775وزاره النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341
 0.6% 67.3% 0.0% 32.7%3,048,000.0003,048,000.000996,140.6672,051,859.333وزاره االكــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والمـــــــــــــــــاء342
 0.0% 29.7% 0.0% 70.3%467,000.000467,000.000328,290.145138,709.855االدارة الـــــعامة للطيـــــــــــران الــــمدنـــــــــــــــــــي 510

 100% 3.7% 100% 96.3%8,670,039,330.000150,000,000.0008,820,039,330.0008,490,063,777.215329,975,552.785جملـــــــــــــة الباب الخامـــــــس

تابع جدول رقم ( 7 )

تحليل االعتمادات والمصروفات حسب الوزارات واالدارات الحكومية
الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية

الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتاالعتماد بعد التعديلاعتماد الميزانية الجـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات التعــديــــــلالرقم

( 29 )
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2015/20142014/2013

المرتبــــــــــــــــــــــــــــــــــات1

4,771,925,978.000343,900,662.0005,115,826,640.0005,051,552,806.37464,273,833.6264,913,164,874.7524,658,877,982.764النقديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة1

414,990,022.0005,799,642.000420,789,664.000408,979,275.66611,810,388.334390,024,657.966378,875,506.934العينيــة والتأمينيـــــــــــــــــــــــــــــة2

349,700,304.000696.000696.000-349,701,000.000اإلعتماد التكميلي العــــــــــــــــــــــام 9

5,536,617,000.0000.0005,536,617,000.0005,460,532,082.04076,084,917.9605,303,189,532.7185,037,753,489.698جملــة البــاب األول

المستلزمات السلعية والخدمــــــات2

14,768,562.0001,992,435,938.0001,662,531,228.974329,904,709.0262,509,500,904.6292,750,994,719.677-2,007,204,500.000المستلزمات السلعيـــــــــــــــــــــــــة1

595,590,500.00014,768,562.000610,359,062.000530,414,033.56979,945,028.431516,325,352.700468,257,002.364تكاليــــف الخدمــــــــــــــــــــــــــــات2

2,602,795,000.0000.0002,602,795,000.0002,192,945,262.543409,849,737.4573,025,826,257.3293,219,251,722.041جملــة البــاب الثانــي

وسائل النقل والمعدات والتجهيزات3

5,863,644.000117,464,856.000105,284,141.41112,180,714.58977,488,935.737122,272,386.992-123,328,500.000وسائــــــــل النقــــــــــــــــــــــــــــــل1

16,387,600.0008,075,132.00024,462,732.00019,498,291.7574,964,440.2439,924,238.8658,373,941.503المعـــــــــــــــــــــــــــــــدات واآلالت2

2,211,488.000143,621,412.000101,189,583.40742,431,828.593109,791,613.22378,664,284.558-145,832,900.000التجهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزات3

285,549,000.0000.000285,549,000.000225,972,016.57559,576,983.425197,204,787.825209,310,613.053جملــة البــاب الثالث

المشاريع اإلنشائية والصيانـــــــــة 4

واإلستمالكـــات الــعــامــــــــــــــــة

50,300,405.0001,683,269,595.0001,507,577,790.799175,691,804.2011,287,254,046.4341,136,259,490.940-1,733,570,000.000المشاريع اإلنشائيـــــــــــــــــــــــــة1

338,430,000.00050,300,405.000388,730,405.000364,775,194.00823,955,210.992323,585,548.770381,593,057.683أعمال إنشائية صغيرة وصيانـــــــة2

4,000,000.0004,000,000.0004,000,000.0000.00051,287,198.75012,646,085.000اإلستمالكـــات الــعــامــــــــــــــــــة3

2,076,000,000.0000.0002,076,000,000.0001,876,352,984.807199,647,015.1931,662,126,793.9541,530,498,633.623جملــة البــاب الرابــــــع

المصروفـــات المختلفـــــــــــــــــــة

والمدفــوعـــــــات التحويليـــــــــــة5

1,932,428,700.000155,585,640.0002,088,014,340.0002,027,056,729.98460,957,610.0161,886,869,505.4431,717,449,878.167المصروفــات المختلفـــــــــــــــــــــة1

37,770,772.0006,070,180,928.0005,823,733,398.996246,447,529.0047,973,486,002.3406,601,806,366.577-6,107,951,700.000المدفوعات التحويلية الداخليـــــــــة2

629,658,930.00032,185,132.000661,844,062.000639,273,648.23522,570,413.7651,366,756,376.877587,235,103.091المدفوعات التحويلية الخارجيـــــــة3

8,670,039,330.000150,000,000.0008,820,039,330.0008,490,063,777.215329,975,552.78511,227,111,884.6608,906,491,347.835جملــة البــاب الخامـــس

19,171,000,330.000150,000,000.00019,321,000,330.00018,245,866,123.1801,075,134,206.82021,415,459,256.48618,903,305,806.250الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

إعتمـــــــــــــــــــــــاد مجموعة الباب

مصروفات الوزارات واالدارات الحكومية حسب االبواب والمجموعات

المصروفاتاإلعتماد بعد التعديلالتعديــــل
مصروفات السنة المالية

الوفورات

( 30 )
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نسبة المنصرف الى الوفــــوراتالمصروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعديــــــــــلاعتماد الميزانيــة
االعتماد بعد التعديل

 نسبة المنصرف الى 
اجمالى مصروفات

نسبة الوفر الى  
االعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر الى إجمالي 
الوفورات

المرتبــــــــــــــــــــــات- الباب األول 

ـ النقــــــــــــــــــــــدية1:   مجمـــوعة 

0.0% 1.3%0.0% 98.7%47,646.0001,160,754.0001,145,152.67115,601.329-1,208,400.000  رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن فى حكمهم01 بنـــد  

0.2% 5.7%0.0% 94.3%20,466.0002,109,934.0001,989,103.570120,830.430-2,130,400.000  الوظائـــــــــــــــــــــــــــف القيـــــــــــــــــــــــــادية02 بنـــد  

7.2% 0.7%14.1% 99.3%732,908,500.00042,821,556.000775,730,056.000770,282,929.9465,447,126.054  الوظائـــــــــــــــــــــــف العـــــــــــــــــــــــــــــــامة  03 بنـــد  

0.1% 12.8%0.0% 87.2%49,813.000586,787.000511,524.28375,262.717-636,600.000  الوظائــــــــــــف الفنيــــــــــــــــة المســـــــــاعدة04 بنـــد  

0.3% 6.9%0.1% 93.1%268,913.0002,969,287.0002,764,827.732204,459.268-3,238,200.000  الوظائــــــــــــــــــــــف المعـــــــــــــــــــــــــــــاونة05 بنـــد  

6.0% 0.8%10.7% 99.2%523,556,200.00067,927,005.000591,483,205.000586,881,319.3764,601,885.624  العقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود06 بنـــد  

1.7% 0.4%5.7% 99.6%303,655,000.0008,040,877.000311,695,877.000310,398,734.4551,297,142.545  وظائـــــــــــــــــــف خاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة07 بنـــد  

59.9% 1.5%56.5% 98.5%2,990,174,138.000139,860,845.0003,130,034,983.0003,084,494,682.18945,540,300.811  العــــــــــــــــــــالوات والبــــــــــــــــــــــــــــــدالت08 بنـــد  

0.0% 0.1%0.1% 99.9%8,039,648.0008,039,648.0008,027,806.19311,841.807  االجـــــــــــــازات الدراســـــــــــــية والبعثــــــــــات9 بنـــد  

0.0% 0.1%0.0% 99.9%1,055,351.0001,055,351.0001,053,912.8921,438.108  المـــــــــــنتدبــــين و المعــــــــــــــــــــــــــاريـــن10 بنـــد  

9.1% 2.4%5.2% 97.6%214,418,540.00076,542,218.000290,960,758.000284,002,813.0676,957,944.933  المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكافـــآت11 بنـــد  

1)جمـــــــــــــــــلة مجمـــــــــــــــــــوعة   )                 4,771,925,978.000343,900,662.0005,115,826,640.0005,051,552,806.37464,273,833.626%98.7 %92.5 %1.3 %84.5

ـ العينيـــة والتـأمينيــة2:  مجمـــوعة 

1.0% 2.1%0.6% 97.9%33,972,700.0001,732,881.00035,705,581.00034,973,036.554732,544.446  مـــــــــالبس واغــــــــــــذية وتذاكـــــــــر ســــــــفر01بنـــد 

1.4% 9.8%0.2% 90.2%10,467,000.000653,654.00011,120,654.00010,026,641.0881,094,012.912  عــــــــــــــــــــــالج طبـــــــى وتعليـــــــــــــــــــــــم02بنـــد  

12.5% 2.6%6.6% 97.4%364,663,372.0004,028,541.000368,691,913.000359,197,974.7029,493,938.298  التـــــــــــأمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات03بنـــد 

0.4% 6.7%0.1% 93.3%150,800.0004,121,650.0003,845,895.903275,754.097-4,272,450.000 تـــــــــــــأمين صـــــحى لغـــــــــــــير الكــــــــويتيين04بنـــد 

0.3% 18.6%0.0% 81.4%464,634.0001,149,866.000935,727.419214,138.581-1,614,500.000 التامينات علي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي05بنـــد 

2)جمـــــــــــــــــلة مجمـــــــــــــــــــوعة   )                 414,990,022.0005,799,642.000420,789,664.000408,979,275.66611,810,388.334%97.2 %7.5 %2.8 %15.5

0.0% 100% 0.0% 0.0%349,700,304.000696.000696.000-349,701,000.000االعتمـــــــــــــــــــــــاد التكمــــــــــــيلى العـــــــــــــــــام

100% 1.4%100% 98.6%5,536,617,000.0000.0005,536,617,000.0005,460,532,082.04076,084,917.960         جمــــــــــــــــــــــــلة البــــــــــــــــاب االول

تحليل االعتمادات والمصروفات حسب المجموعات والبنود

   الباب االول ـ المرتبات 
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الوفـــــــــــــــــــــــــوراتالمصروفــــــــــــــــاتاإلعتماد بعد التعديـــــــــــلالتعديـــــــــــــــــــــــــلإعتماد الميزانيـــــــــــــــــــة
نسبة المنصرف 
إلى اإلعتماد بعد 

التعديل

نسبة المنصرف 
إلى إجمالي 
المصروفات

نسبة الوفر إلى 
اإلعتماد بعد 

التعديل

نسبة الوفر إلى 
إجمالي الوفرات 

للباب
الباب الثانى ـ المستلزمات السلعية والخدمات :

     مجموعة ـ1ـ المستلزمـــــــات السلعيـــــــة

 0.5% 5.5% 1.6% 94.5%1,514,885.00037,965,115.00035,866,672.9652,098,442.035-39,480,000.000بند 1ـ  قطـــع غيار وعدد وأدوات صغيــــــــــرة

 5.2% 6.0% 15.3% 94.0%9,193,838.000355,894,912.000334,688,933.02821,205,978.972-365,088,750.000بند 2ـ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد وخامـــــــــات

 74.0% 19.6% 56.7% 80.4%10,061,445.0001,546,839,555.0001,243,534,838.335303,304,716.665-1,556,901,000.000بند 3ـ وقود وزيوت وقوى محـــــــــــــــــــــــركة

 0.6% 9.6% 1.1% 90.4%20,529,750.0006,250,392.00026,780,142.00024,198,975.5972,581,166.403بند 4ـ ميـــــــــــــــــاه وكهربــــــــــــــــــــــــــــــاء

 0.0% 0.5% 0.0% 99.5%49,000.000156,000.000155,157.968842.032-205,000.000بند 5ـ مستلزمـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــرى

 0.2% 2.9% 1.1% 97.1%199,786.00024,800,214.00024,086,651.081713,562.919-25,000,000.000بند 6- ميـــــــــــــــــــاه معــــــالجــــــــــــــــــــــــة

 80.5% 16.6% 75.8% 83.4%14,768,562.0001,992,435,938.0001,662,531,228.974329,904,709.026-2,007,204,500.000جملـــــــــــــــــــــــــــــــة مجموعة (1)

 مجموعـــــــــــة 2ـ تكــــاليـف الخدمـــــــــات

 1.0% 8.3% 2.1% 91.7%47,243,240.0001,830,621.00049,073,861.00045,009,924.1854,063,936.815بند 1ـ نقـــــــــــــــــــــــــــــــــل ومواصــــــــــالت

 2.2% 11.3% 3.2% 88.7%70,280,220.0008,100,934.00078,381,154.00069,533,289.3738,847,864.627بند 2ـ ايجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

 2.4% 10.5% 3.8% 89.5%89,201,150.0003,670,885.00092,872,035.00083,075,861.7189,796,173.282بند 3ـ صيــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 2.1% 7.9% 4.6% 92.1%96,854,860.00012,318,808.000109,173,668.000100,519,134.2298,654,533.771بند 4ـ خدمـــات إعالميـــة واجتماعيـــــــــــــــة

 3.5% 23.6% 2.1% 76.4%13,171,993.00061,035,167.00046,604,395.86714,430,771.133-74,207,160.000بند 5ـ أبحاث ودراسـات واستشــــــــــــــــــارات

 0.0% 0.0% 3.0% 100.0%60,000,000.0006,500,000.00066,500,000.00066,500,000.0000.000بند 6ـ مصروفات خاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 3.5% 10.6% 5.4% 89.4%4,480,693.000133,323,177.000119,171,428.19714,151,748.803-137,803,870.000بند 7ـ خدمــــــــــــــات أخــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 4.9% 100.0% 0.0% 0.0%20,000,000.00020,000,000.00020,000,000.000بند 9-التأمين الصحي علی المواطنين المتقاعدين

 19.5% 13.1% 24.2% 86.9%595,590,500.00014,768,562.000610,359,062.000530,414,033.56979,945,028.431جملــــــــــــــــــــــــــــــــة مجموعة (2)

 100% 15.7% 100% 84.3%2,602,795,000.0000.0002,602,795,000.0002,192,945,262.543409,849,737.457جملـــــــــــــــــــة البـــــــــاب الثانـــــــــــــــي

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

          ح.خ 2016/2015
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الوفــــــوراتالمصـــــــروفاتاإلعتماد بعد التعديلالتعديـــــلإعتماد الميزانية

 الباب الثالث ــ وسائل النقل والمعدات والتجهيزات

ــ وسائل النقل1مجمــــــــــوعة 

 15.7% 15.7% 22.2% 84.3%286,504.00059,602,996.00050,227,281.4839,375,714.517-59,889,500.000ــ بريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة1بنــد   

 4.7% 65.2% 0.7% 34.8%5,749,000.0004,301,000.0001,496,000.0002,805,000.000-10,050,000.000ــ بحريــــــــــــــــــــــــــــــــــــة2بنــد   

 0.0% 0.0% 23.7% 100.0%53,389,000.000171,860.00053,560,860.00053,560,859.9280.072ــ جويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3بنــد   

 20.4% 10.4% 46.6% 89.6%5,863,644.000117,464,856.000105,284,141.41112,180,714.589-123,328,500.000(1)جملــــــــــــة مجموعة 

ــ المعدات واآلالت2مجمــــــوعة 

 7.8% 22.1% 7.2% 77.9%12,966,400.0008,036,557.00021,002,957.00016,369,990.6594,632,966.341ــ معـدات1بنـد   

 0.6% 9.6% 1.4% 90.4%3,421,200.00038,575.0003,459,775.0003,128,301.098331,473.902ــ آالت2بنـد   

 8.3% 20.3% 8.6% 79.7%16,387,600.0008,075,132.00024,462,732.00019,498,291.7574,964,440.243(2)جملــــــــــــة مجموعة 

ــ التجـــــــــــهيزات3مجمـــــــــوعة 

 64.4% 29.5% 40.5% 70.5%1,705,344.000129,998,256.00091,628,181.27838,370,074.722-131,703,600.000ــ أجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة1بند   

 6.6% 29.4% 4.2% 70.6%506,144.00013,421,156.0009,470,707.1293,950,448.871-13,927,300.000ــ أثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث2بند   

 0.2% 55.1% 0.0% 44.9%202,000.000202,000.00090,695.000111,305.000ــ بيوت جاهـــــــــــــــــــــــــــــــزة3بند   

 71.2% 29.5% 44.8% 70.5%2,211,488.000143,621,412.000101,189,583.40742,431,828.593-145,832,900.000(3)جملــــــــــــــــة مجموعة 

 100% 20.9% 100% 79.1%285,549,000.0000.000285,549,000.000225,972,016.57559,576,983.425جملـــــــــــة البــــــــــاب الثالـــــــــــــــــــــث

نسبة الوفر إلى 
االعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر إلى إجمالي 
الوفورات

نسبة المنصرف إلى 
اإلعتماد بعد التعديل

 نسبة المنصرف إلى 
إجمالي المصروفات

تحليل لإلعتمـــــادات والمصــــروفات حسب المجموعـات والـبنـود 
وسائل النقل والمعدات والتجهيزات : الباب الثالث
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نسبة المنصرف الى الوفـــــــــــــــــــــــــوراتالمصروفــــــــــــــــاتاإلعتماد بعد التعديـــــــــــلالتعديــــــــــــــــــــــــــــلإعتماد الميزانيـــــــــــــــــــة
االعتماد بعد التعديل

نسبة المنصرف إلى 
اجمالي المصروفات

نسبة الوفر الى 
االعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر الى 
اجمالي الوفورات

الباب الرابع ـــ المشاريــــع اإلنشائيـــــــــــــــــــة
والصيانـــة واإلستمالكـــات العامـــــــــــــــــــــــة

مجموعة 1 ــ المشاريــــع اإلنشائيــــــــــــــــــــة

بند 1 . مشاريع تتم خالل السنة الماليـــــــــــــة

88.0%10.4%80.3%89.6%50,300,405.0001,683,269,595.0001,507,577,790.799175,691,804.201-1,733,570,000.000بند 2 . مشاريع يمتد تنفيذها الى عدة سنـــوات

88.0%10.4%80.3%89.6%50,300,405.0001,683,269,595.0001,507,577,790.799175,691,804.201-1,733,570,000.000 جملـــــــة مجموعــــــــــــــــــــــــــــــــة  ( 1 )

مجموعة 2 ــ أعمال إنشائية صغيرة وصيانـــة

المنشآت والمرافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

6.8%24.5%2.2%75.5%52,723,000.0002,585,287.00055,308,287.00041,735,521.06113,572,765.939بند 1 . األعمال اإلنشائيـــــــة الصغيــــــــــــرة

5.2%3.1%17.2%96.9%285,707,000.00047,715,118.000333,422,118.000323,039,672.94710,382,445.053بند 2 . ترميم وصيانة المنشآت والمرافــــــــق

12.0%6.2%19.4%93.8%338,430,000.00050,300,405.000388,730,405.000364,775,194.00823,955,210.992 جملـــــــة مجموعـــــــــــــــــــــــــــــــة  ( 2 )

مجموعة 3 ــ اإلستمالكات العامـــــــــــــــــــــــــة

0.0%0.0%0.2%100%4,000,000.0004,000,000.0004,000,000.0000.000بند 1 . اراضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

بند 2 . عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

0.0%0.0%0.2%100%4,000,000.0000.0004,000,000.0004,000,000.0000.000 جملـــــــة مجموعـــــــــــــــــــــــــــــــة  ( 3 )

 100%9.6%100%90.4%2,076,000,000.0000.0002,076,000,000.0001,876,352,984.807199,647,015.193جملـــة الــبــاب الرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

 الباب الرابع ــ المشاريع اإلنشائية والصيانة واإلستمالكات العامة

تحليل اإلعتمـــــادات والمصــــروفات حسب المجموعات والبنود

( 34 )



2016/2015خ .ح( 8 )تابع جدول رقم 

نسبة المنصرف إلى الوفــــوراتالمصروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعديــــــــــلاعتماد الميزانيــة
اإلعتماد بعد التعديل

نسبة المنصرف إلى 
إجمالي المصروفات

نسبة الوفر إلى 
اإلعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر إلى إجمالي 
الوفورات

الباب الخامـــس ــ المصروفات المختلفـــــــــــــــــــــــــــة 

والمدفوعات التحويليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

: ــ المصروفات المختلفة 1مجموعة 

 0.0% 0.0% 0.6% 100.0%50,000,000.00050,000,000.00050,000,000.0000.000مخصصـات رئيس الدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة . 1بند 

 7.8% 1.8% 16.0% 98.2%1,234,785,000.000150,000,000.0001,384,785,000.0001,359,172,942.61625,612,057.384وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع . 2بند 

 0.5% 14.2% 0.1% 85.8%1,042,588.00011,358,412.0009,745,494.8401,612,917.160-12,401,000.000مؤتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات . 4بند 

 0.0% 78.6% 0.0% 21.4%3,000.00032,000.0006,861.30025,138.700-35,000.000الـدورات الرياضيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة . 5بند 

 1.7% 11.6% 0.5% 88.4%47,577,200.000385,603.00047,962,803.00042,402,377.6295,560,425.371مهمــــات رسمية فى الخــــــــــــــــــــــــــــــــــارج . 6بند 

 6.4% 7.5% 3.1% 92.5%276,220,000.0006,464,979.000282,684,979.000261,590,427.27221,094,551.728بعثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات . 8بند 

 0.2% 38.7% 0.0% 61.3%27,000.0001,571,000.000962,756.426608,243.574-1,598,000.000الحمـــــــالت الدينيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة . 9بند 

 0.8% 17.3% 0.1% 82.7%1,062,849.00014,835,031.00012,270,383.8532,564,647.147-15,897,880.000تدريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  . 10بند 

 0.4% 5.0% 0.3% 95.0%100,490.00028,785,230.00027,332,379.7761,452,850.224-28,885,720.000اسكــــــــان الموظفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن . 11بند 

 0.7% 21.6% 0.1% 78.4%9,330,900.0001,224,385.00010,555,285.0008,274,827.7872,280,457.213تنفيـــــــــــــذ أحكـــــــــــــام قضـــــائيـــــــــــــــة . 12بند 

 0.0% 0.1% 2.1% 99.9%253,400.000175,444,600.000175,298,278.485146,321.515-175,698,000.000الشئـــــــــــــــــون القضائيــــــــــــــــــــــــــــــــة . 13بند 

 0.0% 0.0% 0.9% 100.0%80,000,000.00080,000,000.00080,000,000.0000.000المصروفـــــــــــــــــــــــــــــــــــات الطلرئـــــــة . 15بند 

 18.5% 2.9% 23.9% 97.1%1,932,428,700.000155,585,640.0002,088,014,340.0002,027,056,729.98460,957,610.016( 1 )جملـــــة مجمــوعــــــــــــــــــة 

: ــ المدفوعات التحويلية الداخلية 2مجموعة 

 26.8% 14.4% 6.2% 85.6%587,346,000.00025,214,342.000612,560,342.000524,137,429.12188,422,912.879تحويــالت لألفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد . 1بند 

 0.3% 18.6% 0.1% 81.4%5,382,000.000397,000.0005,779,000.0004,706,370.6121,072,629.388دعــم المؤسسات األهليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة . 2بند 

 25.6% 11.7% 7.5% 88.3%95,460.000720,151,540.000635,601,113.65584,550,426.345-720,247,000.000اعـــانــــــات عـــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة . 3بند 

 10.7% 0.9% 47.3% 99.1%114,379,808.0004,048,992,192.0004,013,624,805.35535,367,386.645-4,163,372,000.000تحويـــالت لهيئات ومؤسســـــات عامــــــــــــــــــة . 4بند 

 2.2% 3.9% 2.1% 96.1%125,239,700.00062,393,067.000187,632,767.000180,366,106.2397,266,660.761تعويـــض األنشطـــة الخاصــة والشركــــــــــــــات . 5بند 

 8.0% 5.4% 5.4% 94.6%11,299,913.000484,065,087.000457,815,042.53926,250,044.461-495,365,000.000دعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومــــي        . 6بند 

 1.1% 32.0% 0.1% 68.0%11,000,000.00011,000,000.0007,482,531.4753,517,468.525زكـــــــــاة الشركــــات المحولــــــة لبيـــــــت الزكـاة . 7بند 

 74.7% 4.1% 68.6% 95.9%37,770,772.0006,070,180,928.0005,823,733,398.996246,447,529.004-6,107,951,700.000( 2 )جملـــــة مجمــوعــــــــــــــــــة 

: ــ المدفوعات التحويلية الخارجية 3مجموعة 

 6.7% 11.9% 1.9% 88.1%184,782,430.0001,400,000.000186,182,430.000163,972,655.86722,209,774.133الخدمـــات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة . 1بند 

 0.1% 0.5% 0.5% 99.5%44,876,500.00077,240.00044,953,740.00044,739,811.991213,928.009اشتراكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات . 2بند 

 0.0% 0.0% 5.1% 100.0%400,000,000.00030,707,892.000430,707,892.000430,561,180.377146,711.623األعانـــات الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة . 3بند 

 6.8% 3.4% 7.5% 96.6%629,658,930.00032,185,132.000661,844,062.000639,273,648.23522,570,413.765( 3 )جملـــــة مجمــوعــــــــــــــــــة 

 100% 3.7% 100% 96.3%8,670,039,330.000150,000,000.0008,820,039,330.0008,490,063,777.215329,975,552.785جملـــــة الــبــاب الخامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

تحليل االعتمادات والمصروفات حسب المجموعات والبنود 
الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية
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نسبة الوفر إلى إجمالينسبة الوفر إلىنسبة المنصرف إلىنسبة المنصرف إلىوظيفة

الوفورات للباباالعتماد بعد التعديلإجمالي المصروفاتاإلعتماد بعد التعديلفرعية
الخدمــــــات العامـــــة1

 7.8% 4.3%10.1% 95.7%1,921,961,500.0008,642,162.0001,930,603,662.0001,846,899,584.21683,704,077.784الخدمات التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــــة1

 3.6% 13.5%1.4% 86.5%281,689,000.0008,893,120.000290,582,120.000251,471,435.88939,110,684.111الخدمات الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2

 5.9% 4.5%7.4% 95.5%1,331,840,330.00085,105,299.0001,416,945,629.0001,353,131,428.27163,814,200.729األمــن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــة3

 0.0% 0.0%2.4% 100.0%400,000,000.00030,707,892.000430,707,892.000430,561,180.377146,711.623اإللتزامات الخارجيــــــــــــــــــــــــــــة4

 17.4% 4.6%21.3% 95.4%3,935,490,830.000133,348,473.0004,068,839,303.0003,882,063,628.753186,775,674.247جملة الوظيفـــة

 5.3% 3.2%9.5% 96.8%1,647,461,000.000150,000,000.0001,797,461,000.0001,740,699,677.41656,761,322.584الدفـــــــــــــــــــــــــاع2

الخدمـــات اإلجتماعية3

 7.0% 2.6%15.4% 97.4%2,790,619,000.00098,865,940.0002,889,484,940.0002,814,062,133.16175,422,806.839الخدمات التعليميـــــــــــــــــــــــــــــة1

 13.5% 8.3%8.8% 91.7%1,682,032,000.00069,514,828.0001,751,546,828.0001,606,763,471.693144,783,356.307الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــة2

 20.0% 6.6%16.8% 93.4%71,138,049.0003,273,999,951.0003,058,621,627.776215,378,323.224-3,345,138,000.000تكافل إجتماعي والشئون اإلجتماعية3

 40.5% 5.5%41.0% 94.5%7,817,789,000.00097,242,719.0007,915,031,719.0007,479,447,232.630435,584,486.370جملة الوظيفـــة

 خدمات المجتمـــــــع4

 1.8% 7.5%1.3% 92.5%262,281,000.000469,028.000262,750,028.000243,143,240.16519,606,787.835الخدمات اإلعالميـــــــــــــــــــــــــــــــة1

 0.9% 4.0%1.3% 96.0%234,025,000.00012,176,140.000246,201,140.000236,443,975.4579,757,164.543الخدمات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2

 0.0% 0.0%2.2% 100.0%396,036,000.0000.000396,036,000.000396,014,196.15321,803.847اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكان3

 1.2% 1.6%4.1% 98.4%765,718,350.000168,964.000765,887,314.000753,324,044.59512,563,269.405المرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق4

 3.9% 2.5%8.9% 97.5%1,658,060,350.00012,814,132.0001,670,874,482.0001,628,925,456.37041,949,025.630جملة الوظيفـــة

الخدمات اإلقتصاديـــــــــة5

 0.1% 0.4%2.1% 99.6%377,014,000.0000.000377,014,000.000375,530,712.3511,483,287.649التعدين والنشاطات اإلستخراجية1

 1.6% 12.9%0.6% 87.1%129,018,100.0004,510,370.000133,528,470.000116,322,565.29217,205,904.708النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2

 0.8% 4.9%0.9% 95.1%163,721,000.0004,034,992.000167,755,992.000159,545,154.2258,210,837.775المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت3

 29.8% 12.1%12.8% 87.9%2,626,423,000.00028,672,540.0002,655,095,540.0002,334,509,873.734320,585,666.266الكــــهــــــــــــربــاء و الـــــمـــــــاء 4

 0.3% 6.3%0.3% 93.7%53,910,000.000390,960.00054,300,960.00050,866,405.8053,434,554.195الخدمات التجارية والصناعيــــــــــة5

 0.1% 0.7%0.5% 99.3%98,700,000.0000.00098,700,000.00098,034,774.658665,225.342الزراعة والثروة السمكيـــــــــــــــــة6

 32.7% 10.1%17.2% 89.9%3,448,786,100.00037,608,862.0003,486,394,962.0003,134,809,486.065351,585,475.935جملة الوظيفـــة

أخرى غير مصنفــــــــــــــــــــــــــــــة6

 0.2% 0.7%2.1% 99.3%309,712,050.00068,686,118.000378,398,168.000375,920,641.9462,477,526.054فرعيـــــــــــــة غيــــــــــــــــر مصنفة1

 0.0% 0.0%0.0% 100.0%4,000,000.0000.0004,000,000.0004,000,000.0000.000اإلستمالكات العامــــــــــــــــــــــــــــــة2

 0.2% 0.6% 2.1% 99.4%313,712,050.00068,686,118.000382,398,168.000379,920,641.9462,477,526.054جملة الوظيفـــة

 0.0% 100.0%349,700,304.000696.000696.000-349,701,000.000 اإلعتماد التكميلي العــــــــــــــــــــــام 

 100% 5.6% 100% 94.4%19,171,000,330.000150,000,000.00019,321,000,330.00018,245,866,123.1801,075,134,206.820الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

وظيفة

المصروفـــــــــــات ( علـــــى مســــــتوى الوظائـــــــف )

المصروفات التعديـــــــــل الوفوراتاإلعتماد بعــد التعديل إعتمـــــــــــاد الميزانيــــــة
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وظيفة وظيفة
نسبة الصرف لإلعتماد الــوفــوراتالمصروفاتاعتماد بعــد التعديلالتعديـــــــــلاعتماد الميزانيــةفرعية

بعد التعديل
نسبة المنصرف إلى 
اجمالى المصروفات

نسبة الوفر إلى  
اإلعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر إلى 
إجمالي الوفورات

الخدمــــــات العامـــــة1

 9.0% 2.2% 5.5% 97.8%293,514,500.00012,454,897.000305,969,397.000299,102,359.7256,867,037.275الخدمات التنظيميـــــــــــــــــــــــــــــة1

 3.1% 1.6% 2.7% 98.4%142,493,000.0008,943,590.000151,436,590.000149,045,206.5002,391,383.500الخدمات الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــة2

 3.6% 0.3% 16.8% 99.7%842,126,000.00080,585,410.000922,711,410.000919,946,780.3932,764,629.607األمــن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــة3

 15.8% 0.9% 25.1% 99.1%1,278,133,500.000101,983,897.0001,380,117,397.0001,368,094,346.61812,023,050.382جملة الوظيفـــة

 1.5% 0.4% 6.0% 99.6%328,095,000.000328,095,000.000326,932,165.4871,162,834.513الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــاع2

الخدمـات األجتماعيـــــة3

 5.1% 0.2% 30.1% 99.8%1,536,039,000.000111,487,785.0001,647,526,785.0001,643,636,265.8203,890,519.180الخدمات التعليميـــــــــــــــــــــــــــــة1

 15.6% 1.4% 15.4% 98.6%774,214,000.00078,962,000.000853,176,000.000841,334,151.40911,841,848.591الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــة2

 50.1% 19.5% 2.9% 80.5%195,419,000.000195,419,000.000157,281,361.41838,137,638.582تكافل اجتماعى والشئون االجتماعية3

 70.8% 2.0% 48.4% 98.0%2,505,672,000.000190,449,785.0002,696,121,785.0002,642,251,778.64753,870,006.353جملة الوظيفـــة

 خدمــــــــــات المجتمـــــــــع4

 4.9% 2.6% 2.5% 97.4%140,183,000.000270,000.000140,453,000.000136,755,242.6583,697,757.342الخمات االعالميـــــــــــــــــــــــــــــــة1

 0.7% 0.3% 3.3% 99.7%171,588,000.00011,869,140.000183,457,140.000182,905,705.222551,434.778الخدمات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــة2

 0.3% 0.5% 0.7% 99.5%34,103,300.0002,685,150.00036,788,450.00036,592,147.249196,302.751المرافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق4

 5.8% 1.2% 6.5% 98.8%345,874,300.00014,824,290.000360,698,590.000356,253,095.1294,445,494.871جملة الوظيفـــة

الخدمات األقتصاديـــــــة5

 1.5% 10.2% 0.2% 89.8%11,184,000.00011,184,000.00010,048,254.1081,135,745.892التعدين والنشاطات اإلستخراجيــة1

 0.3% 0.3% 1.3% 99.7%66,951,400.0004,510,370.00071,461,770.00071,234,890.720226,879.280النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2

 2.6% 1.5% 2.5% 98.5%133,105,000.0004,034,992.000137,139,992.000135,132,682.4742,007,309.526المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت3

 1.2% 0.3% 6.4% 99.7%321,036,000.00028,672,540.000349,708,540.000348,801,578.503906,961.497الكهـــــــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــاء 4

 0.3% 0.6% 0.8% 99.4%43,000,000.000295,500.00043,295,500.00043,039,473.842256,026.158الخدمــــات التجــــارية والصناعيــــــة5

 6.0% 0.7% 11.1% 99.3%575,276,400.00037,513,402.000612,789,802.000608,256,879.6474,532,922.353جملة الوظيفـــة

أخرى غير مصنفــــــــة6

 0.1% 0.0% 2.9% 100.0%153,864,800.0004,928,930.000158,793,730.000158,743,816.51249,913.488فرعيـــــــــــــة غيــــــــــــــر مصنفة1

 0.1% 0.0% 2.9% 100.0%153,864,800.0004,928,930.000158,793,730.000158,743,816.51249,913.488جملة الوظيفـــة

 0.0% 100% 0.0% 0.0%349,700,304.000696.0000.000696.000-349,701,000.000االعتماد التكميلــــــــي العـــــــــام 

 100% 1.4% 100% 98.6%5,536,617,000.0000.0005,536,617,000.0005,460,532,082.04076,084,917.960الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

المصروفـــــــــــات علـــــى مســــــتوى الوظائـــــــف 
الباب األول ـ المرتبــــــــــــــــــــات

( 37 )



ح.خ 2016/2015تابع جــدول رقــم ( 9 )

وظيفة وظيفة
نسبة الصرف الوفوراتالمصروفاتإعتماد بعــد التعديلالتعديـــــــــلإعتماد الميزانيــةفرعية

لإلعتماد بعد التعديل
نسبة المنصرف إلى 
إجمالي المصروفات

نسبة الوفر إلى 
اإلعتماد بعد 

التعديل

نسبة الوفر إلى 
إجمالي الوفرات 

للباب

الخدمـــــــــــات العامــــــــــــة1

 3.5% 9.7% 6.1% 90.3%148,572,800.000148,572,800.000134,100,091.61214,472,708.388الخدمات التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــــة1

 1.0% 28.4% 0.5% 71.6%14,986,000.000150.00014,986,150.00010,729,422.6344,256,727.366الخدمات الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2

 0.1% 0.7% 3.8% 99.3%150.00084,822,850.00084,260,982.496561,867.504-84,823,000.000األمــن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــة3

 4.7% 7.8% 10.4% 92.2%248,381,800.0000.000248,381,800.000229,090,496.74219,291,303.258جملة الوظيفـــة

 0.7% 17.8% 0.6% 82.2%15,243,000.00015,243,000.00012,531,466.0972,711,533.903الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع2

الخدمـــــــات اإلجتماعيـــــــة3

 6.2% 27.7% 3.0% 72.3%92,307,000.00092,307,000.00066,700,956.76225,606,043.238الخدمات التعليميـــــــــــــــــــــــــــــة1

 7.9% 7.1% 19.1% 92.9%451,998,000.000451,998,000.000419,790,507.52932,207,492.471الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــة2

 0.5% 13.4% 0.6% 86.6%14,968,000.00014,968,000.00012,968,550.8341,999,449.166تكافل اجتماعي والشئون اإلجتماعية3

 14.6% 10.7% 22.8% 89.3%559,273,000.0000.000559,273,000.000499,460,015.12559,812,984.875جملة الوظيفـــة

 خدمــــــات المجتـمـــــــــــــع4

 1.2% 6.5% 3.1% 93.5%73,527,000.00073,527,000.00068,729,629.1524,797,370.848الخدمات اإلعالميـــــــــــــــــــــــــــــــة1

 1.1% 17.0% 1.0% 83.0%25,356,000.00025,356,000.00021,040,451.2104,315,548.790الخدمات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2

 0.2% 3.8% 1.1% 96.2%174,786.00025,758,964.00024,791,782.183967,181.817-25,933,750.000المرافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق4

 2.5% 8.1% 5.2% 91.9%174,786.000124,641,964.000114,561,862.54510,080,101.455-124,816,750.000جملة الوظيفـــة

الخدمــــــات اإلقتصاديـــــــــــة5

 0.0% 7.0% 0.1% 93.0%1,265,000.0001,265,000.0001,176,461.83388,538.167التعدين والنشاطات اإلستخراجيــــــــة 1

 0.1% 10.6% 0.2% 89.4%5,769,800.0005,769,800.0005,160,691.621609,108.379النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2

 0.5% 16.5% 0.5% 83.5%12,875,000.00012,875,000.00010,755,228.0992,119,771.901المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت3

 76.2% 19.2% 59.8% 80.8%1,624,027,000.0001,624,027,000.0001,311,783,241.209312,243,758.791الكــــــــهـــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــاء4

 0.4% 35.4% 0.1% 64.6%4,122,000.0004,122,000.0002,662,904.5341,459,095.466الخدمات التجاريـــــــة والصناعيــــــــــة5

 77.2% 19.2% 60.7% 80.8%1,648,058,800.0000.0001,648,058,800.0001,331,538,527.296316,520,272.704جملة الوظيفـــة

أخرى غير مصنفــــــــــــــــــــــــــــــة6

 0.3% 19.9% 0.3% 80.1%7,021,650.000174,786.0007,196,436.0005,762,894.7381,433,541.262فرعيـــــــــــــة غيــــــــــــــــر مصنفة1

 0.3% 19.9% 0.3% 80.1%7,021,650.000174,786.0007,196,436.0005,762,894.7381,433,541.262جملة الوظيفـــة

 100% 15.7% 100% 84.3%2,602,795,000.0000.0002,602,795,000.0002,192,945,262.543409,849,737.457الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الباب الثاني ـ المستلزمات السلعية والخدمات
المصروفـــــــــــات علـــــى مســــــتوى الوظائـــــــف 
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وظيفة

فرعية

الخدمــــــات العامـــــة1
 6.2% 5.5% 27.8% 94.5%66,471,200.00066,471,200.00062,790,546.5833,680,653.417الخدمات التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــــة1

 12.5% 87.9% 0.5% 12.1%50,620.0008,466,380.0001,027,325.9187,439,054.082-8,517,000.000الخدمات الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة2

 29.4% 27.4% 20.6% 72.6%63,991,000.00050,620.00064,041,620.00046,506,911.76017,534,708.240األمــن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3

 48.1% 20.6% 48.8% 79.4%138,979,200.0000.000138,979,200.000110,324,784.26128,654,415.739جملة الوظيفـــة

 12.8% 19.4% 14.1% 80.6%39,394,000.00039,394,000.00031,759,845.6857,634,154.315الدفـــــــــــــــــــــــــاع2

الخدمـــات اإلجتمـاعية3
 16.0% 42.3% 5.8% 57.7%22,562,000.00022,562,000.00013,027,784.6299,534,215.371الخدمات التعليميــــــــــــــــــــــــــــــــــة1

 12.2% 11.8% 24.1% 88.2%61,719,000.00061,719,000.00054,430,788.9767,288,211.024الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2

 0.6% 35.9% 0.3% 64.1%1,007,000.0001,007,000.000645,794.944361,205.056تكافل إجتماعي والشئون اإلجتماعية3

 28.8% 20.1% 30.1% 79.9%85,288,000.0000.00085,288,000.00068,104,368.54917,183,631.451جملة الوظيفـــة

خدمات المجتمـــــــع4
 4.1% 18.3% 4.8% 81.7%13,321,000.00013,321,000.00010,879,999.3852,441,000.615الخدمات اإلعالميـــــــــــــــــــــــــــــة1

 0.5% 19.8% 0.6% 80.2%1,589,000.0001,589,000.0001,274,464.345314,535.655الخدمات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2

 0.3% 88.6% 0.0% 11.4%192,100.000192,100.00021,949.990170,150.010المرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق4

 4.9% 19.4% 5.4% 80.6%15,102,100.0000.00015,102,100.00012,176,413.7202,925,686.280جملة الوظيفـــة

الخدمات اإلقتصاديـــــــــة5
 0.1% 52.2% 0.0% 47.8%98,000.00098,000.00046,853.18551,146.815التعدين والنشاطات اإلستخراجيــــة 1

 0.3% 20.5% 0.3% 79.5%780,900.000780,900.000620,820.089160,079.911النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2

 0.9% 59.2% 0.2% 40.8%938,000.000938,000.000382,815.527555,184.473المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت3

 2.7% 49.4% 0.7% 50.6%3,312,000.0003,312,000.0001,675,202.4661,636,797.534الكهربــــــــــــــــاء والمـــــــــــــــاء 4

 0.4% 40.6% 0.2% 59.4%647,000.000647,000.000384,640.082262,359.918الخدمات التجارية والصناعيــــــــة5

 4.5% 46.1% 1.4% 53.9%5,775,900.0000.0005,775,900.0003,110,331.3492,665,568.651جملة الوظيفـــة

أخرى غير مصنفــــــــــــــــــــــــــــــة6
 0.9% 50.9% 0.2% 49.1%1,009,800.0001,009,800.000496,273.011513,526.989فرعيـــــــــــــة غيــــــــــــــــر مصنفة1

 0.9% 50.9% 0.2% 49.1%1,009,800.0000.0001,009,800.000496,273.011513,526.989جملة الوظيفـــة

100% 20.9% 100%79.1%285,549,000.0000.000285,549,000.000225,972,016.57559,576,983.425الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

المصروفات إعتماد الميزانيــةوظيفة

الباب الثالث ـ وسائل النقل والمعدات والتجهيزات
المصروفـــــــــــات علـــــى مســــــتوى الوظائـــــــف 

نسبة الوفر إلى اإلعتماد بعــد التعديل التعديـــــــــل
االعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر إلى 
إجمالي الوفورات

نسبة المنصرف 
إلى إجمالي 
المصروفات

نسبة الصرف  
لالعتماد بعد التعديل الوفورات
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وظيفة وظيفة
نسبة المنصرف الى الـــوفوراتالمصروفاتاإلعتماد بعــد التعديل التعديـــــــــلإعتماد الميزانيــةفرعية

االعتماد بعد التعديل
نسبة المنصرف إلى 
اجمالي المصروفات

نسبة الوفر الى 
االعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر الى اجمالي 
الوفورات

الخدمــــــات العامـــــة1
 7.6% 3.1% 25.3% 96.9%3,812,735.000489,167,265.000473,910,006.59415,257,258.406-492,980,000.000الخدمات التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــــة1

 8.2% 89.6% 0.1% 10.4%18,350,000.0000.00018,350,000.0001,910,358.31216,439,641.688الخدمات الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2

 21.2% 40.0% 3.4% 60.0%101,415,000.0004,469,419.000105,884,419.00063,490,920.82442,393,498.176األمــن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــة3

 37.1% 12.1% 28.7% 87.9%612,745,000.000656,684.000613,401,684.000539,311,285.73074,090,398.270جملة الوظيفـــة

 9.8% 75.0% 0.3% 25.0%26,000,000.0000.00026,000,000.0006,508,995.92619,491,004.074الدفـــــــــــــــــــــــــاع2

الخدمـــات األجتماعية3

 3.4% 14.8% 2.1% 85.2%42,590,000.0003,000,000.00045,590,000.00038,858,385.5856,731,614.415الخدمات التعليميـــــــــــــــــــــــــــــة1

 33.8% 30.8% 8.1% 69.2%9,447,172.000219,052,828.000151,624,773.08567,428,054.915-228,500,000.000الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــة2

 0.9% 16.0% 0.5% 84.0%10,670,000.000738,460.00011,408,460.0009,579,858.7431,828,601.257تكافل إجتماعي والشئون اإلجتماعية3

 38.1% 27.5% 10.7% 72.5%5,708,712.000276,051,288.000200,063,017.41375,988,270.587-281,760,000.000جملة الوظيفـــة

 خدمات المجتمـــــــع4

 3.1% 43.7% 0.4% 56.3%14,025,000.000199,028.00014,224,028.0008,006,739.5896,217,288.411الخدمات اإلعالميـــــــــــــــــــــــــــــــة1

 0.8% 7.8% 1.0% 92.2%20,950,000.000307,000.00021,257,000.00019,593,065.4181,663,934.582الخدمات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2

 3.3% 1.7% 20.6% 98.3%388,020,000.0004,546,000.000392,566,000.000385,926,063.5586,639,936.442المرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق4

 7.3% 3.4% 22.0% 96.6%422,995,000.0005,052,028.000428,047,028.000413,525,868.56514,521,159.435جملة الوظيفـــة

الخدمات اإلقتصاديـــــــــة5

 4.1% 21.9% 1.5% 78.1%37,000,000.0000.00037,000,000.00028,911,462.7058,088,537.295النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2

 1.8% 21.9% 0.7% 78.1%16,000,000.0000.00016,000,000.00012,498,477.3523,501,522.648المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت3

 1.9% 0.6% 35.8% 99.4%675,000,000.0000.000675,000,000.000671,253,710.8893,746,289.111الكــــــــــــــــهرباءوالمــــــــــــــــــاء4

 0.1% 44.0% 0.0% 56.0%500,000.0000.000500,000.000280,166.227219,833.773خــــدمات تجـــــارية وصنـــــــــــاعية 5

 7.8% 2.1% 38.0% 97.9%728,500,000.0000.000728,500,000.000712,943,817.17315,556,182.827جملة الوظيفـــة

أخرى غير مصنفــــــــــــة6

فرعيـــــــــــــة غيــــــــــــــــر مصنفة1

 0.0% 0.0% 0.2% 100%4,000,000.0000.0004,000,000.0004,000,000.0000.000اإلستمالكــــــــــــات العامــــــــــــــة2

 0.0% 0.0% 0.2% 100%4,000,000.0000.0004,000,000.0004,000,000.0000.000جملة الوظيفـــة

 100% 9.6% 100% 90.4%2,076,000,000.0000.0002,076,000,000.0001,876,352,984.807199,647,015.193الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الباب الرابع : المشاريع اإلنشائية والصيانة واإلستمالكات العامة

المصروفـــــــــــات علـــــى مســــــتوى الوظائـــــــف 
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تابع جــدول رقــم ( 9 )

وظيفة وظيفة
نسبة الصرف لإلعتماد الوفوراتالمصروفاتاالعتماد بعــد التعديلالتعديـــــــــلاعتماد الميزانيــةالبيــــــــــانفرعية

بعد التعديل
نسبة المنصرف إلى 
إجمالي المصروفات

نسبة الوفر إلى اإلعتماد 
بعد التعديل

نسبة الوفر إلى إجمالي 
الوفورات

الخدمــــــات العامـــــة1
 13.2% 4.7% 10.3% 95.3%920,423,000.000920,423,000.000876,996,579.70243,426,420.298الخدمات التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــــة1

 2.6% 8.8% 1.0% 91.2%97,343,000.00097,343,000.00088,759,122.5258,583,877.475الخدمات الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2

 0.2% 0.2% 2.8% 99.8%239,485,330.000239,485,330.000238,925,832.798559,497.202األمــن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــة3

 0.0% 0.0% 5.1% 100.0%400,000,000.00030,707,892.000430,707,892.000430,561,180.377146,711.623اإللتزامات الخارجيــــــــــــــــــــــــــــة4

 16.0% 3.1% 19.3% 96.9%1,657,251,330.00030,707,892.0001,687,959,222.0001,635,242,715.40252,716,506.598جملة الوظيفـــة

 7.8% 1.9% 16.1% 98.1%1,238,729,000.000150,000,000.0001,388,729,000.0001,362,967,204.22125,761,795.779الدفـــــــــــــــــــــــــاع2

                  الخدمـــات األجتماعية3

 9.0% 2.7% 12.4% 97.3%15,621,845.0001,081,499,155.0001,051,838,740.36529,660,414.635-1,097,121,000.000الخدمات التعليميـــــــــــــــــــــــــــــة1

 7.9% 15.7% 1.6% 84.3%165,601,000.000165,601,000.000139,583,250.69426,017,749.306الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــة2

 52.4% 5.7% 33.9% 94.3%71,876,509.0003,051,197,491.0002,878,146,061.837173,051,429.163-3,123,074,000.000تكافل اجتماعى والشئون االجتماعية3

 69.3% 5.3% 47.9% 94.7%87,498,354.0004,298,297,646.0004,069,568,052.896228,729,593.104-4,385,796,000.000جملة الوظيفـــة

خدمات المجتمـــــــع4

 0.7% 11.6% 0.2% 88.4%21,225,000.00021,225,000.00018,771,629.3812,453,370.619الخدمات االعالميـــــــــــــــــــــــــــــــة1

 0.9% 20.0% 0.1% 80.0%14,542,000.00014,542,000.00011,630,289.2622,911,710.738الخدمات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2

 0.0% 0.0% 4.7% 100.0%396,036,000.000396,036,000.000396,014,196.15321,803.847اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكان3

 1.4% 1.5% 3.6% 98.5%6,887,400.000310,581,800.000305,992,101.6154,589,698.385-317,469,200.000المرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق4

 3.0% 1.3% 8.6% 98.7%6,887,400.000742,384,800.000732,408,216.4119,976,583.589-749,272,200.000جملة الوظيفـــة

الخدمات األقتصاديـــــــــة5

 0.1% 0.1% 4.3% 99.9%364,467,000.000364,467,000.000364,259,143.225207,856.775التعدين والنشاطات اإلستخراجية 1

 2.5% 43.9% 0.1% 56.1%18,516,000.00018,516,000.00010,394,700.1578,121,299.843النـــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2

 0.0% 3.4% 0.0% 96.6%803,000.000803,000.000775,950.77327,049.227المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت3

 0.6% 67.3% 0.0% 32.7%3,048,000.0003,048,000.000996,140.6672,051,859.333الكهـــــــــــــــرباء و المــــــــــــــــــاء 4

 0.4% 21.6% 0.1% 78.4%5,641,000.00095,460.0005,736,460.0004,499,221.1201,237,238.880الخدمات التجارية والصناعيــــــــــة5

 0.2% 0.7% 1.2% 99.3%98,700,000.00098,700,000.00098,034,774.658665,225.342الزراعة والثروة السمكيـــــــــــــــــة6

 3.7% 2.5% 5.6% 97.5%491,175,000.00095,460.000491,270,460.000478,959,930.60012,310,529.400جملة الوظيفـــة

أخرى غير مصنفــــــــــــــــــــــــــــــة6

 0.1% 0.2% 2.5% 99.8%147,815,800.00063,582,402.000211,398,202.000210,917,657.685480,544.315فرعيـــــــــــــة غيــــــــــــــــر مصنفة1

 0.1% 0.2% 2.5% 99.8%147,815,800.00063,582,402.000211,398,202.000210,917,657.685480,544.315جملة الوظيفـــة

 100% 3.7% 100% 96.3%8,670,039,330.000150,000,000.0008,820,039,330.0008,490,063,777.215329,975,552.785الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ح.خ 2016/2015

الباب الخامس: المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية

       المصروفـــــــــــات علـــــى مســــــتوى الوظائـــــــف 
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2016/2015جـــدول رقــم ( 10) ح.خ

المصروفات المختلفةالمشاريع اإلنشائية والصيانةوسائل النقل والمعداتالمستلزمات السلعيةالجهــــــــــــــــــــــــات

والمدفوعات التحويليةواالستمالكات العامـــــــــةوالتجهيــــزاتوالخدمـــــــــــــات

0.000مخصصـــــــــــــــــــــات رئيس الدولــــــــــــــــة100

0.000الديــــــــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــري110

0.000ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــة120

32,000.00032,000.000مجلس الوزراء  ـــ  األمانــــــــة العامـــــــــــــة131

627,865.1783,840.00021,875.000653,580.178مجلس الوزراء  ـــ  إدارة الفتـوى والتشـــــــــريـع132

398,066.400398,066.400المجلــــــــــــس األعـــلى للتخطيط والتنميــــــــة140

306,200.00093,549.00034,690.000434,439.000االدارة الــــــــمركزيــــــــــة لالحصــــــــــــــــــــــــــاء141

1,481,984.600425,000.0001,906,984.600ديوان الخدمــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــــــــة150

179,937.00020,970.013200,907.013وزارةالخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

2,225,712.841972,292.8603,198,005.701وزارة الماليــــة   ـــ   اإلدارة العامـــــــــــــــــــــة171

0.000وزارة الماليــــة   ـــ   الحسابات العامــــــــــــــــة172

0.000 اإلدارة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة للجمــــــــارك173

14,560.0007,496.25022,056.250وزارة التجارة و الصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــة180

4,967,484.1944,967,484.194وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

19,080,571.14016,320,625.20035,401,196.340وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

0.000وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

4,240,203.8424,240,203.842الحرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني220

10,235,938.94110,956,185.2206,642,586.73227,834,710.893وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

0.000وزارة التعليم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

289,690.507500,000.00087,816,126.6187,845.00088,613,662.125وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة250

657,268.800107,448.8007,310.956772,028.556وزارة الشئون اإلجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــل260

1,974,077.8846,500,054.2002,171,792.20010,645,924.284وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

737,564.9781,955,958.3575,401,040.7538,094,564.088وزارة األوقاف و الشــــــــئون اإلسالميـــــــــــة281

184,931.000102,882.200287,813.200األمانــــــــــــــة العــامـــــــــــــة لألوقـــــــــــاف282

6,039,310.6826,039,310.682  وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  300

462,298,520.195462,298,520.195وزارة األشـــــــــــــغال العامـــــــــــــــــــــــــــــة320

1,407,876.3507,121.8641,559,934.933249,864.4823,224,797.629المجلــــس الوطني للثقافــــة و الفنــــون و اآلداب330

0.000وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

5,160.000452,918,935.467425,000.000453,349,095.467وزارة الكهـــــــرباء و المـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء342

842,792.38019,800,385.81620,643,178.196اإلدارة العامـــــــــــــــة للطيــــــــــران المـــــــــدني510

0.00021,569,626.85937,280,770.2241,067,821,846.5026,586,285.2481,133,258,528.833الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الجملـــــــــةالرقم

تحليل المصـروفات لخطة التنمية حسـب الوزارات واالدارات الحكومية

المرتــبــــات
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2016/2015خ .ح(10)تابع جدول رقم 

نسبة الصرف لإلعتماد الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعديـــــلاعتماد الميزانيةالجهــــــــــــــاتالرقم
بعد التعديل

نسبة المنصرف إلى 
إجمالي المصروفات

نسبة الوفر الى 
االعتماد بعد التعديل

نسبة الوفرالى إجمالي 
الوفورات

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000الـــــــــــــــــــديــــوان االمـــــــــــــــــــيـــــــــــرى110

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000ديــــــــــــــوان المـــحاســــــــــــــــــــــــبه120

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــة- مجلـــس الـــــوزراء 131

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــــوى والتشــــــــــريع 132

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000المجلس األعلـــــــــــــى للتخطــــــــــــــيط و التنـــــــــمية140

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000اإلدارة المركزيـــــــــــــــــــــــة لإلحصــــــــــــــــــــــــاء141

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000ديـــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000االدارة العــــــــــــــــــــــــــــامـة- وزارة الماليـــــــــة 171

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000االدارة العـــــامـة للجمــــــــــارك- وزارة الماليـــــــــة 173

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة الــــعــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة الــــــــــــدفــــــــــــــــــــــــــــــــاع200

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة األوقـــــــــاف والشــــــــــــــئـون االســــــــالميـة281

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000األمــــــــــــــانـــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــاف282

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزاره االكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والماء342

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدني510

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000االعتماد التكميلي العام

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.0000.000جملـــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــاب األول

تحليل االعتمـــادات والمصـروفات لخطة التنمية حسـب الوزارات واالدارات الحكومية

الباب األول ــ المرتبـــــــــــــــــــــــات
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نسبة الصرف لإلعتماد الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتاإلعتماد بعد التعديلالتعديـــــلإعتماد الميزانيةالجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
بعد التعديل

نسبة المنصرف إلى 
إجمالي المصروفات

نسبة الوفر إلى اإلعتماد 
بعد التعديل

نسبة الوفر إلى إجمالي 
الوفرات للباب

 10.0% 100.0%0.0% 0.0%350,000.000350,000.000350,000.000مجلـــس الـــــوزراء - األمانــــــــــة العامـــــــــــــــة131

 5.0% 22.0%2.9% 78.0%805,000.000805,000.000627,865.178177,134.822مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــــوى والتشــــــــــريع 132

 3.2% 21.9%1.8% 78.1%510,000.000510,000.000398,066.400111,933.600المجلس األعلـــــــــــــى للتخطـــــــيط و التنـــــــــمية140

 5.8% 40.0%1.4% 60.0%510,000.000510,000.000306,200.000203,800.000اإلدارة المركزيـــــــــــــــــــــــة لإلحصــــــــــــــــــــاء141

 3.6% 7.9%6.9% 92.1%1,485,000.000123,730.0001,608,730.0001,481,984.600126,745.400ديـــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

 1.0% 16.3%0.8% 83.7%140,000.00075,000.000215,000.000179,937.00035,063.000وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

 8.7% 12.0%10.3% 88.0%2,529,900.0002,529,900.0002,225,712.841304,187.159وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

 DIV/0!%0.0#DIV/0!%0.0#0.0000.000وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـــــامـة للجمـــــــارك173

 14.2% 97.2%0.1% 2.8%515,000.000515,000.00014,560.000500,440.000وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــــة180

 DIV/0!%0.0#DIV/0!%0.0#1,633,000.0000.0000.000-1,633,000.000وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

 DIV/0!%0.0#DIV/0!%0.0#0.0000.000الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220

 0.8% 0.3%47.5% 99.7%8,422,300.0001,841,000.00010,263,300.00010,235,938.94127,361.059وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

 6.0% 100.0%0.0% 0.0%210,000.000210,000.000210,000.000وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

 7.7% 48.5%1.3% 51.5%562,000.000562,000.000289,690.507272,309.493وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

 9.4% 33.4%3.0% 66.6%987,000.000987,000.000657,268.800329,731.200وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

 0.7% 1.3%9.2% 98.7%2,000,000.0002,000,000.0001,974,077.88425,922.116وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

 4.6% 17.9%3.4% 82.1%898,000.000898,000.000737,564.978160,435.022وزارة األوقـــــــــاف والشــــــــــــــئـون االســــــــالميـة281

 1.3% 19.6%0.9% 80.4%230,000.000230,000.000184,931.00045,069.000األمــــــــــــــانـــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــاف282

 15.1% 100.0%0.0% 0.0%20,000.000530,000.000530,000.000-550,000.000وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

 DIV/0!%0.0#DIV/0!%0.0#0.0000.000وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

 2.8% 6.5%6.5% 93.5%205,000.0001,505,120.0001,407,876.35097,243.650-1,710,120.000المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330

 0.0% 0.0%0.0% 100.0%5,160.0005,160.0005,160.0000.000وزاره االكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والماء342

 0.2% 0.8%3.9% 99.2%850,000.000850,000.000842,792.3807,207.620االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدني510

 100% 14.0% 100% 86.0%24,897,320.000186,890.00025,084,210.00021,569,626.8593,514,583.141جملـــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــاب الثانـــــــــي

الباب الثاني ــ المستلزمات السلعية والخدمات

تحليل االعتمـــادات والمصـروفات لخطة التنمية حسـب الوزارات واالدارات الحكومية
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الرقم

0.0% 0.0%0.1% 100.0%32,000.00032,000.00032,000.0000.000األمـــــانــــــة العامــــــــة- مجلـــــــس الــــــوزراء 131

0.2% 91.5%0.0% 8.5%45,000.00045,000.0003,840.00041,160.000إدارة الفتوى والتشريــــــع- مجلـــس الوزراء 132

DIV/0!%0.0#DIV/0!%0.0#0.0000.000المجلــــــس األعلــــــى للتخطيـــــط والتنميـــــــة140

0.6% 53.2%0.3% 46.8%200,000.000200,000.00093,549.000106,451.000االدارة المـــــــــركزيـــــــــة لالحـــــــــــصـــــــــــاء141

DIV/0!%0.0#DIV/0!%0.0#0.0000.000اإلدارة العـــــامــــــــــة- وزارة المــــــــــــاليــــــــة 171

DIV/0!%0.0#DIV/0!%0.0#0.0000.000وزارة التــــــــــجــــــــارة والصنــــــــاعــــــــــــــــة180

48.5% 30.7%51.2% 69.3%27,550,000.00027,550,000.00019,080,571.1408,469,428.860وزارة الـــــــــــــــــــداخــــــــــــليـــــــــــــــــــة200

35.2% 35.9%29.4% 64.1%17,102,300.00017,102,300.00010,956,185.2206,146,114.780وزارة الـــــــــتـــــــــــــــربـــــــــــيــــــــــــة230

0.1% 100.0%0.0% 0.0%20,000.00020,000.00020,000.000وزارة التعــــــــــليـــــــــــــــــــم العــــــــــــــالــــي240

0.9% 23.1%1.3% 76.9%650,000.000650,000.000500,000.000150,000.000وزارة الصحـــــــــــــة العــــــــــــــامـــــــــــــة250

0.3% 30.7%0.3% 69.3%155,000.000155,000.000107,448.80047,551.200وزارة الشئـــــــون االجتمـــــــــاعيــــــــة والعمـــــــــل260

13.1% 26.0%17.4% 74.0%8,787,000.0008,787,000.0006,500,054.2002,286,945.800وزارة اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

0.6% 100.0%0.0% 0.0%100,000.000100,000.000100,000.000وزارة الـــــــــمـــــــــــــواصـــــــــــــــــــــــالت300

DIV/0!%0.0#DIV/0!%0.0#0.0000.000وزارة األشــــــــــغــــــــــــال العــــــــــامــــــــــــــــــــة320

0.0% 40.7%0.0% 59.3%12,000.00012,000.0007,121.8644,878.136المجلـــــس الوطني للثقافـــــــة والفنـــــون واآلداب330

0.5% 100.0%0.0% 0.0%81,000.00081,000.00081,000.000وزارة الكــــــــــــــهربـــــــــــــــــاء والمــــــــــــــــاء342

 100% 31.9% 100% 68.1%54,702,300.00032,000.00054,734,300.00037,280,770.22417,453,529.776جملـــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــاب الثالث

نسبة الوفر إلى إجمالي 
الوفورات

نسبة الصرف لإلعتماد بعد 
التعديل

نسبة المنصرف إلى إجمالي 
المصروفات

الباب الثالث ــ وسائل النقل والمعدات والتجهيزات
تحليل االعتمـــادات والمصـروفات لخطة التنمية حسـب الوزارات واإلدارات الحكومية

الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتاإلعتماد بعد التعديلالتعديـــــلإعتماد الميزانية نسبة الوفر الى االعتماد الـــــجهــــــــــــــــــات
بعد التعديل
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نسبة المنصرف الى الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعديـــــلاعتماد الميزانيةالجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهات الرقم
االعتماد بعد التعديل

نسبة المنصرف إلى 
اجمالي المصروفات

نسبة الوفر الى 
االعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر الى 
اجمالي الوفورات

 0.0% 100%0.0% 0.0%50,000.00050,000.00050,000.000مجلــــــــس الـــــــــوزراء - الفتـــــــــوى و التــــشريع132

 0.1% 100%0.0% 0.0%100,000.000100,000.000100,000.000االدارة المــــــــــــــــــــــــــــــركزية لالحصــــــــــــــاء141

 0.1% 100%0.0% 0.0%100,000.000100,000.000100,000.000ديـــــــــــــــــــــــــوان الخدمـــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

 0.6% 100.0%0.0% 0.0%1,000,000.0001,000,000.0001,000,000.000وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

 9.3% 93.9%0.1% 6.1%15,900,000.00015,900,000.000972,292.86014,927,707.140وزارة الماليـــــــــة - اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــــــامـة171

 0.0% 85.0%0.0% 15.0%50,000.00050,000.0007,496.25042,503.750وزارة التجـــــــــــــــــــــــارة و الصـــــــــــــــــــــــــناعة180

 7.6% 71.1%0.5% 28.9%17,200,000.00017,200,000.0004,967,484.19412,232,515.806وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

 10.2% 50.2%1.5% 49.8%31,460,000.0001,290,000.00032,750,000.00016,320,625.20016,429,374.800وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

 7.6% 74.2%0.4% 25.8%16,420,000.00016,420,000.0004,240,203.84212,179,796.158الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــــي220

 1.9% 31.7%0.6% 68.3%5,275,226.0009,724,774.0006,642,586.7323,082,187.268-15,000,000.000وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

 36.7% 40.1%8.2% 59.9%7,167,315.000146,637,685.00087,816,126.61858,821,558.382-153,805,000.000وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

 0.2% 97.6%0.0% 2.4%300,000.000300,000.0007,310.956292,689.044وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

 0.2% 15.5%0.2% 84.5%2,570,000.0002,570,000.0002,171,792.200398,207.800وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

 0.6% 32.6%0.2% 67.4%1,510,000.0002,900,000.0001,955,958.357944,041.643-4,410,000.000وزارة األوقـــــــــاف والشــــــــــــــئـون االســــــــالميـة281

 0.4% 87%0.0% 12.9%800,000.000800,000.000102,882.200697,117.800    األمـــــــــــــانة العــــــــــــامة لألوقـــــــــــــــــــــــــاف282

 1.7% 30.8%0.6% 69.2%1,011,029.0008,728,971.0006,039,310.6822,689,660.318-9,740,000.000وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

 14.9% 4.9%43.3% 95.1%24,331,153.000486,268,847.000462,298,520.19523,970,326.805-510,600,000.000وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

 2.3% 70.3%0.1% 29.7%5,250,000.0005,250,000.0001,559,934.9333,690,065.067المجلــــس الوطـــــني للثقــــــافة والفنــــــــون واآلداب330

 1.0% 0.4%42.4% 99.6%439,970,000.00014,607,700.000454,577,700.000452,918,935.4671,658,764.533وزاره االكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والماء342

 4.4% 26.2%1.9% 73.8%973,925.00026,836,075.00019,800,385.8167,035,689.184-27,810,000.000االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدني510

 100% 13.1% 100% 86.9%24,370,948.0001,228,164,052.0001,067,821,846.502160,342,205.498-1,252,535,000.000جملـــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــاب الرابع

الباب الرابع ــ المشاريع اإلنشائية والصيانة واإلستمالكات العامة 

تحليل االعتمـــادات والمصـروفات لخطة التنمية حسـب الوزارات واالدارات الحكومية
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 تابع جدول رقم ( 10 )

الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعديـــــلاعتماد الميزانيةالجـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
نسبة الصرف 
لإلعتماد بعد 

التعديل

نسبة المنصرف 
الى إجمالي 
المصروفات

نسبة الوفر الى 
اإلعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر إلى 
إجمالي الوفورات

DIV/0!%0.0 #DIV/0!%0.0#0.0000.000مجلـــس الـــــوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــة131

0.9% 81.3% 0.3% 18.7%116,880.000116,880.00021,875.00095,005.000مجلس الـــــــــوزراء - ادارة الفتـــــوى و التشريــــــــع132

0.1% 30.6% 0.5% 69.4%50,000.00050,000.00034,690.00015,310.000االدارة المركزيـــــــــــــــــــة لالحصــــــــــــــــــــــــــاء 141

0.0% 0.0% 6.5% 100.0%425,000.000425,000.000425,000.0000.000ديـــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــــــــة150

0.7% 79.0% 0.3% 21.0%100,000.000100,000.00020,970.01379,029.987وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

DIV/0!%0.0 #DIV/0!%0.0#0.0000.000وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــــــــامـة171

DIV/0!%0.0 #DIV/0!%0.0#0.0000.000وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

96.3% 100.0% 0.0% 0.0%2,760,146.00010,619,854.00010,619,854.000-13,380,000.000وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

DIV/0!%0.0 #DIV/0!%0.0#0.0000.000وزارة التعليـــــــــــــــــــــــــم العـــــــــالـــــــــــــــــــــي240

0.2% 75.1% 0.1% 24.9%38,500.00031,500.0007,845.00023,655.000-70,000.000وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

DIV/0!%0.0 #DIV/0!%0.0#0.0000.000وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيــــــة والعمــــــــل260

1.8% 3.6% 82.0% 96.4%5,600,000.0005,600,000.0005,401,040.753198,959.247وزارة األوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــاف و الشئون االسالمية281

DIV/0!%0.0 #DIV/0!%0.0#0.0000.000األمــــــــــــــانـــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــاف282

0.0% 0.1% 3.8% 99.9%100,000.000250,000.000249,864.482135.518-350,000.000المجلس الوطني للثقافه و الفـــــــــــــــــــــــنون و االداب330

0.0% 0.0% 6.5% 100.0%425,000.000425,000.000425,000.0000.000وزاره االكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والماء342

DIV/0!%0.0 #DIV/0!%0.0#0.0000.000االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدني510

 100% 62.6% 100% 37.4%2,898,646.00017,618,234.0006,586,285.24811,031,948.752-20,516,880.000جملـــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــاب الخامس

ح.خ 2016/2015

تحليل االعتمـــادات والمصـروفات لخطة التنمية حسـب الوزارات واالدارات الحكومية
                الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية
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2016/2015خ .ح(11 ) جدول رقم 

الرقم

ترقيات للنقل للنقل / للتعيين وظائف ملغاة 

1,13541,139134240963الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــــــيري110

1803119783-804ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة120

3,3493,34923,347األمانــــــــــة العامــــــــــــــــة- مجلـــس الوزراء 131

425543015424مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــــوى والتشــــــــــريع 132

5645645234505المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــــيط و التنـــــــــمية140

129292281-293اإلدارة المـــــــــــــركزية لإلحــــــــــــــــــــــــــــــــصاء141

1,32411,32547561,240ديــــــــــــوان الخدمـــــــــــــــــة المدنيــــــــــــــــــــــــة150

1,3391,33934257114934وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

3,2813,2813,281اإلدارة العـــــــــــــــــــــــامـة-     وزارة الماليــــــــــــــــة 171

4,06534,0682963,772اإلدارة العـــــامـة للجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك173

2323,019991825196372,856-3,251وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــــــــــــة180

7,2481867,4341497,285وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

18,40618,406138867518,107وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

3,3083,3081493,159وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

29329320192الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220

7573,5594373,516-73,634وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

993993564933وزاره التعليـــــــــــــــــــــــــــــــــم العــــــــــــــــالي240

23,6232423,64711,02562221,999       وزارة الصحــــــــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــة250

13,46424313,70713013,577وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

7,3694167,7857,785وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

9,0029,0029,002وزارة األوقـــــــــاف والشــــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة281

313313181294األمــــــــــــــانـــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــاف282

8,3458,3452006207,525وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

11,82611,82612111,705وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

794794794المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330

622622413578وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

15,43215,4321084915,275وزارة الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والماء342

2,6682,66847592,562       اإلدارة العامـــــــــــــــة للطيــــــــــران المـــــــــدني510

.بيانات الدرجات لكل جهه هي حاصل جمع كل الدرجات المعتمدة لها و المشغول منها * 

     المشغول آخر     وظائف لمعالجة الخصم
السنة المالية

الشاغـــــــــــــــــــــــر

بيان الدرجات الشاغرة والمشغولة 

الوظائف المعتمدة بعد التعديل التعديل  الوظائف المعتمدة بالميزانية  الــــجــــــــــهــــــــــــة

( 48 )



2016/2015خ .ح(12 ) جدول رقم 

الرقم

قيمة عددقيمة عددقيمة عددقيمة عددقيمة عددقيمة عدد

3,171,747.512204149,344.488       139,908.0001,0873,321,092.000883-3,461,000.0000    1,087الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــــــيري110

1,843,163.95535241,836.045       2,085,000.0002612,085,000.000226       261ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة120

2,432,000.00000.000       2,432,000.0005252,432,000.000525       525األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــة- مجلـــس الـــــوزراء 131

80,400.000927,500.000         107,900.00029107,900.00020         29مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــــوى والتشــــــــــريع 132

215,987.9382347,887.062         251,125.00047263,875.0004.00020-515,000.0000         47المجلس األعلــى للتخطـــــــــــــــــــــيط و التنـــــــــمية140

202,520.00021157,500.000         351,500.00018,520.00045360,020.00024         44اإلدارة المــــــــــــركزيــــــــة لإلحصــــــــــــــــــــــــــاء141

1,246,500.00015168,500.000       1,379,000.000036,000.0001361,415,000.000121       136ديـــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

11,630,220.0002,44311,630,220.0002,44311,630,220.000    2,443وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

973.00000.000       973.000164973.000164       164اإلدارة العــــــــــــــــــــــــــــامـة- وزارة الماليـــــــــة 171

285,660.64644,589.354         234,000.00056,250.00041290,250.00037         41اإلدارة العـــــامـة للجمــــــــــارك- وزارة الماليـــــــــة 173

258,000.00000.000         258,000.00025258,000.00025         25وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

4,917,125.0005812,675.000       165,200.0008404,929,800.000782-5,095,000.000       840وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

6,780,730.00035189,270.000    6,970,000.0001,5586,970,000.0001,523    1,558وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

436,416.503636,583.497         413,000.00060,000.00072473,000.00066         72وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

930,345.516201369,654.484         1,300,000.0002911,300,000.00090       291الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220

181,155,000.0007,7743,295,000.000  184,450,000.00043,938184,450,000.00036,164  43,938وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

2,983,382.00088533,618.000       3,517,000.0004743,517,000.000386       474وزارة التعليــــــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

253,230,000.0002341,766,000.000  255,438,000.00035,261255,438,000.000145.000442,000.00034,882  35,261وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

4,765,000.00000.000       4,765,000.0009324,765,000.000932       932وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

2,945,000.00000.000       2,945,000.0005502,945,000.000550       550وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

17,937,951.173058,048.827    17,506,000.000490,000.0003,32217,996,000.0003,322    3,322وزارة األوقـــــــــاف والشــــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة281

66,947.000815,053.000           82,000.0001782,000.0009         17األمــــــــــــــانـــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــاف282

1,036,000.0001280,300.000       1,116,300.0001731,116,300.000161       173وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

4,785,615.3890384.611       989,000.0008574,786,000.000857-5,775,000.000       857وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

209,000.00000.000         209,000.00040209,000.00040         40المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330

14,350.00000.000           14,000.000350.000114,350.0001           1وزاره النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

7,510,500.0005051,981,000.000    58,000.0002,32810,907,000.000313.0001,415,500.0001,510-21-10,965,000.000    2,349وزاره االكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والماء342

2,113,500.000752,084,500.000         4,198,000.0001584,198,000.00083       158اإلدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدني510

الوظائف المدرجة على بند العقود 

وظائف ملغاة الشاغــــــرالمشغــــول الوظائف المعتمدة بعد التعديل التعديل   الوظائف المعتمدة بالميزانية 

( 49 )



ح.خ 2016/2015 جدول رقم (13)

الجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

0.0%0.0% 0.0%50,000,000.00050,000,000.000مخصــــــــــصات رئيس الدولـــــــــــــــــــــــــــــــــــة100
1.0%7.6%27.2%465,551,544.331173,716,236.310639,267,780.641الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيري110
0.0%0.2%10.8%35,996,814.5164,364,652.43940,361,466.955ديــــــــــــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــــــــة120
0.0%0.4%6.9%110,424,266.9238,168,218.273118,592,485.196مجـــلس الوزراء ــ األمانة العامـــــــــــــــــــــــــــة131
0.0%0.1%8.6%28,000,024.2922,625,581.64330,625,605.935مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 132
0.0%0.1%7.9%14,810,146.8411,267,726.06116,077,872.902المجلـــــــــــــــــــــــــــــــس األعلى للتخطيط والتنمية140
0.0%0.0%14.7%5,523,331.472950,178.5826,473,510.054االدارة المــــــــــــركزية لالحصـــــــــــــــــــــــــــاء141
0.1%1.1%4.8%508,922,675.25525,444,148.567534,366,823.822ديــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة150
0.6%4.8%61.7%68,539,065.897110,334,275.361178,873,341.258وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
0.1%0.7%15.6%91,277,609.62716,869,055.978108,146,665.605وزارة الماليـــــــــة - اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171
3.2%25.6%12.1%4,244,601,268.424585,392,307.2164,829,993,575.640وزارة الماليـــــــــة - الحسابات العــــــــــــــــــــــامـة172
0.0%0.0%1.0%85,364,438.396900,580.47086,265,018.866اإلدارة العـامـــــــــــــــــــــــــــــــة للجمــــــــــــــــارك173
0.2%1.5%11.0%286,804,923.85735,358,776.946322,163,700.803وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180
0.1%0.6%7.6%181,515,904.04714,877,198.632196,393,102.679وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
0.4%2.9%5.9%1,050,449,713.15166,157,311.2281,116,607,024.379وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
1.6%13.0%20.9%1,123,291,480.843297,091,509.9781,420,382,990.821وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
0.0%0.3%1.8%314,569,012.0885,747,674.507320,316,686.595الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220
0.6%5.0%6.5%1,629,047,390.996113,616,637.7851,742,664,028.781وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
0.1%0.5%3.7%298,943,150.76911,601,363.948310,544,514.717وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240
1.2%9.6%14.2%1,328,180,581.784219,009,392.5621,547,189,974.346وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250
0.1%0.5%2.5%435,231,430.43011,035,245.536446,266,675.966وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260
0.1%0.9%10.5%183,560,999.49021,483,945.977205,044,945.467وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
0.1%0.4%4.3%216,534,621.8659,642,490.311226,177,112.176وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة281
0.0%0.0%5.9%7,652,670.037477,401.8178,130,071.854األمــــــــانة العـــــــــامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــاف282
0.1%0.5%7.2%147,991,364.73711,553,789.488159,545,154.225وزارة المــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300
0.3%2.7%8.3%695,812,794.69662,929,651.972758,742,446.668وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320
0.0%0.1%13.8%20,700,277.4913,324,592.23424,024,869.725المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330
0.0%0.0%0.2%374,614,510.374916,201.977375,530,712.351وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

2.5%20.3%19.9%1,870,077,807.771464,432,065.9632,334,509,873.734وزارة الكهــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــــــــــاء342

0.1%0.4%10.9%82,541,014.19610,047,076.82392,588,091.019اإلدارة الـعامـــــــــــــــــــــة للطـــــــــيران الــمدنـــــــي 510

12.5%100%12.5%15,956,530,834.5962,289,335,288.58418,245,866,123.180الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

المصروفات النقدية والقيدية بالوزارات واإلدارات الحكومية

الرقم
نسبة م. القيدية إلى 
إجمالي م. الفعلية 

للجهة

نسبة م. القيدية 
للجهة إلى إجمالي م. 

القيدية للباب

نسبة م. القيدية 
للجهة إلى إجمالي 
المصروفات الفعلية

جمــــــلة المصــروفات الفعلية المصـــــــــــــــــــروفات القيدية المصـــــــــــــــــــروفات النقدية
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                                                                           المصروفات النقدية والقيدية بالوزارات واإلدارات الحكومية
المرتبـــــــــــــــــــــــــــات-               الباب االول 

2016/2015خ .ح(13) رقم جدول تابع

المصـــــــــــــــــــروفات الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
النقــــــــــــــــــديـــــة

المصـــــــــــــــــــروفات 
القيــــــــــــــــديــــــــــة

جمــــــلة المصــروفات 
الفعليــــــــــــــــــــــــــة

القيدية الى .نسبة م
الفعلية للجهة.إجمالى م

القيدية للجهة إالى .نسبة م
القيدية. إجمالى م

القيدية للجهة .نسبة م
إلى إجمالي المصروفات 

الفعلية
0.0%0.1%0.3%42,688,885.863126,776.78542,815,662.648الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيري110

0.1%2.0%10.3%33,631,272.0273,867,600.49637,498,872.523ديــــــــــــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــــــــة120

0.0%0.4%0.9%80,483,751.267756,179.10781,239,930.374مجـــلس الوزراء ــ األمانة العامـــــــــــــــــــــــــــة131

0.0%1.0%7.1%25,852,709.7151,966,479.75227,819,189.467مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 132

0.0%0.2%5.0%9,096,068.564479,760.9299,575,829.493المجلـــــــــــــــــــــــــــــــس األعلى للتخطيط والتنمية140

0.0%0.1%5.3%4,813,868.719269,402.1285,083,270.847االدارة المــــــــــــركزية لالحصـــــــــــــــــــــــــــاء141

0.1%1.5%10.1%25,963,700.3542,903,292.75928,866,993.113ديــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة150

0.5%13.9%41.8%37,439,719.27226,879,738.00464,319,457.276وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

0.1%2.8%8.1%60,748,141.6235,340,657.11766,088,798.740اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة- وزارة الماليـــــــــة 171

0.0%0.2%0.4%83,588,777.381369,245.64783,958,023.028اإلدارة العـامـــــــــــــــــــــــــــــــة للجمــــــــــــــــارك173

0.0%0.7%3.0%41,747,561.8581,291,911.98443,039,473.842وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

0.1%2.9%38.6%8,937,642.8625,609,457.43414,547,100.296وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

0.3%8.6%1.8%887,824,300.65516,573,764.174904,398,064.829وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

0.0%1.0%3.2%58,022,673.7811,933,053.53959,955,727.320وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

0.0%0.9%0.6%265,241,544.9481,734,893.219266,976,438.167الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220

1.4%38.9%4.6%1,545,109,625.80675,178,369.3201,620,287,995.126وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

0.0%0.4%3.0%22,639,797.524708,473.17023,348,270.694وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

0.2%5.8%1.3%830,181,937.32011,152,214.089841,334,151.409وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

0.1%1.8%2.2%153,770,082.4213,511,278.997157,281,361.418وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

0.1%2.2%3.4%120,859,733.2294,291,984.584125,151,717.813وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

0.0%0.8%0.9%175,601,598.0221,577,421.570177,179,019.592وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة281

0.0%0.0%0.8%5,679,098.80347,586.8275,726,685.630األمــــــــانة العـــــــــامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــاف282

0.1%2.5%3.5%130,385,141.5474,747,540.927135,132,682.474وزارة المــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

0.1%3.2%3.0%203,966,356.9636,207,935.110210,174,292.073وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

0.0%0.2%3.2%11,228,896.356374,628.48911,603,524.845المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330

0.0%0.2%3.5%9,700,960.634347,293.47410,048,254.108وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

0.2%6.0%3.3%337,166,168.36611,635,410.137348,801,578.503وزارة الكهــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــــــــــاء342

0.1%1.7%5.5%55,077,229.1963,202,487.19658,279,716.392اإلدارة الـعامـــــــــــــــــــــة للطـــــــــيران الــمدنـــــــي 510

3.5%100.0%3.5%5,267,447,245.076193,084,836.9645,460,532,082.040الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

( 51 )



                                                                           المصروفات النقدية والقيدية بالوزارات واإلدارات الحكومية
              الباب الثاني - المستلزمات السلعية و الخدمات

2016/2015تابع جدول رقم (13) ح.خ

المصـــــــــــــــــــروفات الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
النقــــــــــــــــــديـــــة

المصـــــــــــــــــــروفات 
القيــــــــــــــــديــــــــــة

جمــــــلة المصــروفات 
الفعليــــــــــــــــــــــــــة

نسبة م.القيدية الى 
إجمالى م.الفعلية 

للجهة

نسبة م.القيدية 
للجهة إالى إجمالى 

م. القيدية

نسبة م.القيدية 
للجهة إلى إجمالي 
المصروفات الفعلية

0.2%0.9%8.2%56,916,745.8535,091,759.29762,008,505.150الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيري110
0.0%0.0%23.7%861,753.512268,217.6581,129,971.170ديــــــــــــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــــــــة120
0.2%0.6%15.7%19,239,800.2883,580,100.53922,819,900.827مجـــلس الوزراء ــ األمانة العامـــــــــــــــــــــــــــة131
0.0%0.1%20.4%1,414,235.602363,269.1111,777,504.713مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 132
0.0%0.0%20.9%1,036,366.201273,910.9121,310,277.113المجلـــــــــــــــــــــــــــــــس األعلى للتخطيط والتنمية140
0.0%0.1%46.5%562,086.576488,758.3791,050,844.955االدارة المــــــــــــركزية لالحصـــــــــــــــــــــــــــاء141
0.0%0.2%29.7%2,501,598.4561,054,392.7833,555,991.239ديــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة150
1.0%3.9%55.3%17,896,332.16322,142,597.62040,038,929.783وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
0.2%0.7%36.2%6,567,064.3103,729,226.94110,296,291.251وزارة الماليـــــــــة - اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171
0.0%0.1%52.8%359,373.616401,611.560760,985.176اإلدارة العـامـــــــــــــــــــــــــــــــة للجمــــــــــــــــارك173
0.0%0.2%32.3%1,802,848.010860,056.5242,662,904.534وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180
0.0%0.1%43.8%532,974.700415,713.053948,687.753وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
0.9%3.4%23.6%63,366,124.89619,618,316.05482,984,440.950وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
0.0%0.0%22.4%820,367.780236,291.7041,056,659.484وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
0.1%0.2%10.7%10,249,981.7751,224,824.83811,474,806.613الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220
1.0%3.6%32.5%43,254,100.80620,857,357.82664,111,458.632وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
0.1%0.2%53.0%1,216,198.3851,373,299.7452,589,498.130وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240
5.1%19.7%26.8%307,106,147.808112,684,359.721419,790,507.529وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250
0.1%0.6%24.7%9,764,413.0853,204,137.74912,968,550.834وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260
0.6%2.3%21.3%48,925,210.11813,257,920.23262,183,130.350وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
0.1%0.4%11.6%17,109,298.3142,242,199.34919,351,497.663وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة281
0.0%0.0%10.9%1,505,485.580183,467.9671,688,953.547األمــــــــانة العـــــــــامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــاف282
0.1%0.4%23.5%8,224,746.9272,530,481.17210,755,228.099وزارة المــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300
0.1%0.2%4.3%30,301,986.3141,354,362.74231,656,349.056وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320
0.1%0.2%18.0%5,365,774.1351,180,724.6676,546,498.802المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330
0.0%0.1%45.7%639,111.976537,349.8571,176,461.833وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341
16.1%61.5%26.9%959,539,867.975352,243,373.2341,311,783,241.209وزارة الكهــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــــــــــاء342
0.1%0.3%33.8%2,957,948.0471,509,238.1014,467,186.148اإلدارة الـعامـــــــــــــــــــــة للطـــــــــيران الــمدنـــــــي 510

26.1%100.0%26.1%1,620,037,943.208572,907,319.3352,192,945,262.543الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
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                                                                           المصروفات النقدية والقيدية بالوزارات واإلدارات الحكومية
وسائل النقل والمعدات و التجهيزات-               الباب الثالث 

2016/2015خ .ح(13)تابع جدول رقم 

المصـــــــــــــــــــروفات الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
النقــــــــــــــــــديـــــة

المصـــــــــــــــــــروفات 
القيــــــــــــــــديــــــــــة

جمــــــلة المصــروفات 
الفعليــــــــــــــــــــــــــة

القيدية الى .نسبة م
الفعلية .إجمالى م

للجهة

القيدية .نسبة م
للجهة إالى إجمالى 

القيدية. م

القيدية .نسبة م
للجهة إلى إجمالي 
المصروفات الفعلية

1.7%4.6%7.1%50,393,205.1323,858,119.00054,251,324.132الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيري110

0.0%0.0%28.0%77,362.05930,035.900107,397.959ديــــــــــــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــــــــة120

0.6%1.5%56.2%1,003,612.4591,288,118.4612,291,730.920مجـــلس الوزراء ــ األمانة العامـــــــــــــــــــــــــــة131

0.0%0.1%20.6%370,879.32596,117.630466,996.955مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 132

0.0%0.1%44.1%89,742.51170,700.455160,442.966المجلـــــــــــــــــــــــــــــــس األعلى للتخطيط والتنمية140

0.1%0.2%82.3%33,206.377154,408.075187,614.452االدارة المــــــــــــركزية لالحصـــــــــــــــــــــــــــاء141

0.1%0.1%56.8%93,983.260123,749.750217,733.010ديــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة150

1.9%5.1%83.8%827,207.1894,270,785.0005,097,992.189وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

0.2%0.7%56.6%432,246.787564,167.686996,414.473اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة- وزارة الماليـــــــــة 171

0.0%0.1%60.0%65,871.40098,833.694164,705.094اإلدارة العـامـــــــــــــــــــــــــــــــة للجمــــــــــــــــارك173

0.1%0.3%64.4%136,870.315247,769.767384,640.082وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

0.0%0.1%82.8%9,954.73048,011.97057,966.700وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

9.0%24.1%44.0%25,927,522.31320,387,629.09846,315,151.411وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

0.0%0.1%93.1%6,778.86791,474.56498,253.431وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

0.8%2.2%6.0%29,761,943.8361,899,648.41831,661,592.254الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220

2.7%7.1%46.5%6,923,292.8566,006,877.93212,930,170.788وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

0.0%0.0%5.7%92,054.9415,558.90097,613.841وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

18.3%49.1%76.1%12,996,804.98041,433,983.99654,430,788.976وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

0.2%0.5%60.7%253,967.460391,827.484645,794.944وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

0.9%2.5%20.0%8,519,316.5862,123,794.37910,643,110.965وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

0.1%0.1%10.1%1,017,337.898113,678.8871,131,016.785وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة281

0.0%0.1%70.9%41,705.810101,741.750143,447.560األمــــــــانة العـــــــــامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــاف282

0.1%0.1%32.9%256,831.160125,984.367382,815.527وزارة المــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

0.1%0.3%47.5%287,201.927259,719.534546,921.461وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

0.1%0.2%76.5%55,782.429181,105.991236,888.420المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330

0.0%0.0%52.9%22,069.78924,783.39646,853.185وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

0.1%0.3%16.2%1,403,117.002272,085.4641,675,202.466وزارة الكهــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــــــــــاء342

0.1%0.2%33.2%401,549.758199,885.871601,435.629اإلدارة الـعامـــــــــــــــــــــة للطـــــــــيران الــمدنـــــــي 510

37.4%100.0%37.4%141,501,419.15684,470,597.419225,972,016.575الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
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                                                                           المصروفات النقدية والقيدية بالوزارات واإلدارات الحكومية
      الباب الرابع - المشاريع اإلنشائية و الصيانة و االستمالكات العامة
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المصـــــــــــــــــــروفات الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
النقــــــــــــــــــديـــــة

المصـــــــــــــــــــروفات 
القيــــــــــــــــديــــــــــة

جمــــــلة المصــروفات 
الفعليــــــــــــــــــــــــــة

نسبة م.القيدية الى 
إجمالى م.الفعلية 

للجهة

نسبة م.القيدية 
للجهة إالى إجمالى 

م. القيدية

نسبة م.القيدية 
للجهة إلى إجمالي 
المصروفات الفعلية

8.8%39.5%40.0%247,198,973.301164,563,067.910411,762,041.211الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيري110
0.0%0.0%20.9%711,483.357188,450.885899,934.242ديــــــــــــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــــــــة120
0.0%0.1%12.5%3,982,707.836568,195.0664,550,902.902مجـــلس الوزراء ــ األمانة العامـــــــــــــــــــــــــــة131
0.0%0.0%70.2%4,985.75011,750.00016,735.750مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 132
0.0%0.1%48.5%230,109.020216,900.435447,009.455المجلـــــــــــــــــــــــــــــــس األعلى للتخطيط والتنمية140
0.0%0.0%37.0%113,800.00066,820.400180,620.400ديــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة150
1.2%5.4%93.1%1,648,797.56322,351,202.43724,000,000.000وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
0.1%0.6%39.6%3,505,241.2702,296,920.2355,802,161.505وزارة الماليـــــــــة - اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171
0.0%0.0%28.5%77,307.23830,889.569108,196.807اإلدارة العـامـــــــــــــــــــــــــــــــة للجمــــــــــــــــارك173
0.0%0.0%64.4%99,625.695180,540.532280,166.227وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180
0.0%0.2%13.4%4,490,797.628697,114.3265,187,911.954وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
0.2%0.8%13.7%21,170,993.5903,362,289.82324,533,283.413وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
0.0%0.1%9.4%5,896,176.038612,819.8886,508,995.926الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220
0.4%2.0%27.7%21,660,079.8958,310,486.43729,970,566.332وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
0.0%0.0%81.9%13,227.15059,966.15673,193.306وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240
2.2%10.0%40.0%62,212,862.95441,520,910.334103,733,773.288وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250
0.0%0.2%20.8%2,540,768.577666,984.1393,207,752.716وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260
0.1%0.4%33.1%3,160,337.2331,565,246.5064,725,583.739وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
0.2%1.0%21.6%14,933,274.0944,112,478.50519,045,752.599وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة281
0.0%0.0%41.4%140,712.00099,601.330240,313.330األمــــــــانة العـــــــــامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــاف282
0.2%0.9%31.1%8,607,184.0293,891,293.32312,498,477.352وزارة المــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300
2.9%13.2%10.7%460,222,193.42955,106,334.586515,328,528.015وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320
0.1%0.2%32.0%2,097,456.371988,454.3733,085,910.744المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330
5.3%24.0%14.9%571,042,697.611100,211,013.278671,253,710.889وزارة الكهــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــــــــــاء342
0.3%1.2%17.7%23,781,152.7975,130,309.90828,911,462.705اإلدارة الـعامـــــــــــــــــــــة للطـــــــــيران الــمدنـــــــي 510

22.2%100.0%22.2%1,459,542,944.426416,810,040.3811,876,352,984.807الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
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المصـــــــــــــــــــروفات الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
النقــــــــــــــــــديـــــة

المصـــــــــــــــــــروفات 
القيــــــــــــــــديــــــــــة

جمــــــلة المصــروفات 
الفعليــــــــــــــــــــــــــة

نسبة م.القيدية الى 
إجمالى م.الفعلية 

للجهة

نسبة م.القيدية 
للجهة إالى إجمالى 

م. القيدية

نسبة م.القيدية 
للجهة إلى إجمالي 
المصروفات الفعلية

0.0%0.0%0.0%50,000,000.00050,000,000.000مخصــــــــــصات رئيس الدولـــــــــــــــــــــــــــــــــــة100
0.0%0.0%0.1%68,353,734.18276,513.31868,430,247.500الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيري110
0.0%0.0%1.4%714,943.56110,347.500725,291.061ديــــــــــــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــــــــة120
0.0%0.2%25.7%5,714,395.0731,975,625.1007,690,020.173مجـــلس الوزراء ــ األمانة العامـــــــــــــــــــــــــــة131
0.0%0.0%34.5%357,213.900187,965.150545,179.050مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 132
0.0%0.0%4.9%4,357,860.545226,453.3304,584,313.875المجلـــــــــــــــــــــــــــــــس األعلى للتخطيط والتنمية140
0.0%0.0%24.8%114,169.80037,610.000151,779.800االدارة المــــــــــــركزية لالحصـــــــــــــــــــــــــــاء141
0.3%2.1%4.2%480,249,593.18521,295,892.875501,545,486.060ديــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة150
0.4%3.4%76.4%10,727,009.71034,689,952.30045,416,962.010وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
0.1%0.5%19.8%20,024,915.6374,938,083.99924,962,999.636وزارة الماليـــــــــة - اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171
6.9%57.3%12.1%4,244,601,268.424585,392,307.2164,829,993,575.640وزارة الماليـــــــــة - الحسابات العــــــــــــــــــــــامـة172
0.0%0.0%0.0%1,273,108.7611,273,108.761اإلدارة العـامـــــــــــــــــــــــــــــــة للجمــــــــــــــــارك173
0.4%3.2%11.9%243,018,017.97932,778,498.139275,796,516.118وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180
0.1%0.8%4.6%167,544,534.1278,106,901.849175,651,435.976وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
0.1%0.6%10.6%52,160,771.6976,215,312.07958,376,083.776وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
3.5%28.8%21.7%1,064,441,660.415294,830,690.1711,359,272,350.586وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
0.0%0.0%7.5%3,419,365.491275,488.1443,694,853.635الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220
0.0%0.3%21.2%12,100,291.6333,263,546.27015,363,837.903وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
0.1%0.9%3.3%274,981,872.7699,454,065.977284,435,938.746وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240
0.1%1.2%9.6%115,682,828.72212,217,924.422127,900,753.144وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250
0.0%0.3%1.2%268,902,198.8873,261,017.167272,163,216.054وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260
0.0%0.0%10.5%2,096,402.324245,000.2762,341,402.600وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
0.0%0.2%16.9%7,873,113.5371,596,712.0009,469,825.537وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة281
0.0%0.0%13.6%285,667.84445,003.943330,671.787األمــــــــانة العـــــــــامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــاف282
0.0%0.0%33.3%517,461.074258,489.699775,950.773وزارة المــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300
0.0%0.0%0.1%1,035,056.0631,300.0001,036,356.063وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320
0.0%0.1%23.5%1,952,368.200599,678.7142,552,046.914المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330
0.0%0.0%0.0%364,252,367.9756,775.250364,259,143.225وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341
0.0%0.0%7.0%925,956.81770,183.850996,140.667وزارة الكهــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــــــــــاء342
0.0%0.0%1.6%323,134.3985,155.747328,290.145اإلدارة الـعامـــــــــــــــــــــة للطـــــــــيران الــمدنـــــــي 510

12.0%100.0%12.0%7,468,001,282.7301,022,062,494.4858,490,063,777.215الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
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( 14 ) ح.خ 2016/2015جدول رقم
الرصيد االجمالىاألمانات المعالهالرصيد فى 2016/3/31المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد 

فى 2016/3/31فى2016/3/31( قبل التعلية )المالية 2016/2015فى 2015/4/1الجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
25,589,949.48916,549,576.8059,040,372.684173,589,459.525182,629,832.209الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــــــــيرى110
734,912.928663,221.25271,691.676687,003.825758,695.501ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــــــبة120
9,086,052.1828,502,061.657583,990.5257,503,686.3208,087,676.845مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــة131
788,029.533494,230.269293,799.264668,647.241962,446.505مجلس الوزراء  ــ  ادارة الفتــــــــوى والتشـــــــــــــــــريع 132
2,351,297.3471,584,492.975766,804.372790,085.1321,556,889.504المجلــــــــــــــــــــــــس االعلى للتخطيط والتنميـــــــــــــة140
660,415.076490,407.405170,007.671681,476.454851,484.125االدارة المـــــــــــركزيـــــــــة لالحصــــــــــــــــــــــــاء141
13,929,914.2576,935,503.9436,994,410.31422,553,378.63829,547,788.952ديــــــــــــوان الـــخــدمـــــــــــــة الـمــدنيــــــــــــــــــــــــة150
25,478,610.2162,458,660.11623,019,950.10089,611,618.806112,631,568.906وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
278,121,335.75619,976,734.461258,144,601.29511,530,449.261269,675,050.556وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــامـة171
432,121,673.832421,511,586.15210,610,087.680585,392,307.216596,002,394.896وزارة الماليـــــــــة - الحسابات العـــــــــــــــــــــــــــــامـة172
1,316,451.251730,283.528586,167.723605,223.2101,191,390.933وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـامـة للجمــــــــــــــــــارك173
62,098,565.25658,938,185.4603,160,379.79634,069,664.96237,230,044.758وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــــــــــــــة180
8,372,202.5185,149,862.4473,222,340.0719,277,979.19812,500,319.269وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
58,114,436.05254,750,052.5763,364,383.47652,609,332.82955,973,716.305وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
32,277,246.40030,401,089.7861,876,156.614293,455,117.189295,331,273.803وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
15,314,326.76214,195,361.6551,118,965.1074,529,299.2155,648,264.322الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــي220
39,418,225.97536,975,097.8272,443,128.14847,882,372.29650,325,500.444وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
9,608,115.2898,270,700.8891,337,414.40010,898,049.80412,235,464.204وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240
391,173,926.844332,946,037.68958,227,889.155210,870,350.429269,098,239.584وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــــــــة250
10,013,125.6076,923,398.5813,089,727.0267,654,286.50110,744,013.527وزارة الشئـــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمـــــــــــــــل260
16,771,622.34114,635,309.8072,136,312.53417,199,625.03819,335,937.572وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
15,722,548.31313,610,278.2392,112,270.0748,065,528.74110,177,798.815وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــئـون االســــــــالميــــــــة281
665,727.770659,630.7506,097.020423,717.970429,814.990األمانـــة العــــــامـــــــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــــــــاف282
                               14,120,023.65410,528,475.7233,591,547.9316,806,248.56110,397,796.492وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

80,628,524.64663,398,790.67117,229,733.97556,722,202.36273,951,936.337وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــــــــة320
2,876,373.8731,622,690.6921,253,683.1812,952,413.7554,206,096.936المجلــــس الوطنى للثقــــــافة والفنــــــــــــــــــون واآلداب330
716,425.409468,513.786247,911.623568,908.503816,820.126وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341
295,330,262.071267,014,377.72028,315,884.351461,304,839.574489,620,723.925وزارة الكهــــــــــــــــــــــــــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــاء342
12,002,972.40911,998,936.4304,035.9796,849,940.6276,853,976.606االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــــدنــــــي510

1,855,403,293.0561,412,383,549.291443,019,743.7652,125,753,213.1822,568,772,956.947الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

الرقــم

( 56 )



الباب األول ـ المرتبــــــــــــــــــــــــــــــــات
2016/2015خ .ح( 14 ) تابع جدول رقم 

الرصيد االجمالىاألمانات المعاله2016/3/31الرصيد فى المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد الرقــم
2016/3/31فى 2016/3/31فى( قبل التعلية )2016/2015المالية 2015/4/1فى  

28,750.00028,750.0000.0000.000الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيرى110

312,786.158312,786.1580.000189,951.882189,951.882ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة120

62,180.25360,780.2531,400.00091,647.15493,047.154األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــــة- مجلـــس الوزراء 131

958.275243.571714.7049,545.35010,260.054مجلــس الــوزراء  ــ ادارة الفتـــوى والتشـــــــــــريع 132

8,411.7324,953.4003,458.3322,120.0005,578.332المجــــلس األعــــــلى للتــــخطيط والتـــــنميـــــــــــــة140

5,250.0005,250.0000.000700.000700.000اإلدارة المـــــــركــــــــزيــــــــة لإلحصــــــــــــــــــــــاء141

10,135.0004,235.0005,900.00012,522.83018,422.830ديـــــــــــــــوان الخدمـــــــــة المدنيــــــــــــــــــــــــــــة150

1,960,342.6451,056,830.584903,512.0616,157,081.4497,060,593.510وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

2,011.5002,011.5000.0002,050.4002,050.400االدارة العــــــــــــــــــــــــــــامـة- وزارة الماليـــــــــة 171

20,627.89619,227.8961,400.00073,888.38775,288.387 االدارة الــــــعـــامـــــــــة للجمــــــــــــــــــــــــــــــارك173

40,014.44637,214.4462,800.0002,800.0005,600.000وزاره التجــــــــــــــــاره والصنـــــــاعــــــــــــــــــــــة180

10,425.00010,425.0000.00010,238.00010,238.000وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

2,317,230.8822,204,914.252112,316.6303,025,785.7753,138,102.405وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

519,946.6611,378.000518,568.661320.000518,888.661وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 210

505,131.250505,131.2500.000516,517.927516,517.927الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220

147,333.78084,193.78063,140.0009,444,103.8319,507,243.831وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

25,334.18116,249.3549,084.8275,159.32514,244.152وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

5,871,240.2785,774,083.99697,156.2823,013,171.9563,110,328.238وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــــــة250

96,424.56695,852.900571.666130,319.962130,891.628وزارة الشئـــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــــل260

5,610.0005,610.0000.0007,663.6457,663.645وزارة األعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

84,241.44084,241.4400.000460.000460.000وزارة األوقــــاف والشــــــــــئـون االســــــــــالميـــة281

2,100.0002,100.0000.0000.000االمانــــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــة لألوقاف282

24,871.46020,934.7003,936.7603,936.760وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

10,263.40010,263.4000.000485.500485.500وزارة األشـــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــــــة320

0.0000.0002,450.0002,450.000المجلـــــس الوطنى للثقـــافة والفنـــــــــــون واآلداب330

3,279.9953,279.9953,279.995وزاره الـــــــــــــــــنـــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 341

30,414.00030,414.0000.00039,362.30039,362.300وزاره  الــــــــــكهـــــــــــــرباء والـــمـــــــــــــــــــــاء342

650.000650.0000.0005,351.0005,351.000االدارة العامـــــــــــة للطيـــــــران المــــــــــــــــــدني510

12,105,964.79810,378,724.8801,727,239.91822,743,696.67324,470,936.591الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

األمانات ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية

الجهـــات
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ح.خ 2016/2015 تابع جدول رقم ( 14 )
الرصيد االجمالىاألمانات المعالهالرصيد فى 2016/3/31المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد

فى 2016/3/31فى2016/3/31( قبل التعلية )المالية 2016/2015فى 2015/4/1
3,385,674.9323,385,674.9320.0005,091,759.2975,091,759.297الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيري110
272,821.594204,189.65268,631.942268,217.658336,849.600ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة120
4,137,488.0503,934,312.150203,175.9003,580,100.5393,783,276.439مجلــــــــــــس الوزراء - األمانــــــــــــة العامــــــــة131
550,855.498371,030.938179,824.560363,269.111543,093.671مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 132
389,500.172229,065.925160,434.247273,910.912434,345.159المجلـــــــس األعلـــــــــى للتخطـــــــــيط والتنميــــــة140
397,835.126393,551.3804,283.746488,758.379493,042.125اإلدارة المـــــــــــــركزيــــــــــــــــــة لإلحصــــــــــــــاء141
2,309,614.8531,764,619.341544,995.5121,054,392.7831,599,388.295ديـــــــــــــــــــــــــوان الخدمـــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150
10,714,754.084856,738.0279,858,016.05722,142,597.62032,000,613.677وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
5,246,774.6982,674,234.1352,572,540.5633,729,226.9416,301,767.504وزارة الماليــــــــــــة - اإلدارة العــــــــــامـــــــــــــة171
1,193,444.650658,955.532534,489.118401,611.560936,100.678 اإلدارة العـــــــــــــــامــــــــــــة للجمــــــــــــــــــــارك173
1,398,708.5031,199,430.351199,278.152860,056.5241,059,334.676وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180
577,718.884437,868.955139,849.929415,713.053555,562.982وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
35,205,080.36032,663,575.0862,541,505.27419,618,316.05422,159,821.328وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
644,697.43293,957.920550,739.512236,291.704787,031.216وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
3,331,728.4663,226,401.989105,326.4771,224,824.8381,330,151.315الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220
20,847,804.69518,936,074.9091,911,729.78620,857,357.82622,769,087.612وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
644,150.192341,099.427303,050.7651,373,299.4461,676,350.211وزارة التــــــعليـــــــــــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــي240
168,326,645.514145,209,019.44723,117,626.067112,684,359.721135,801,985.788وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250
4,056,677.7393,021,719.3431,034,958.3963,204,137.7494,239,096.145وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260
10,299,144.0929,860,343.627438,800.46513,257,920.23213,696,720.697وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
4,526,319.0434,427,623.94398,695.1002,242,199.3492,340,894.449وزارة األوقــــاف والشــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة281
321,484.859321,484.8590.000183,467.967183,467.967األمــــــــــانـــة العامـــــــــــة لألوقـــــــــــــــــــــــاف282
3,259,012.4343,100,059.995158,952.4392,530,481.1722,689,433.611وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300
1,588,788.4231,388,371.878200,416.5451,354,362.7421,554,779.287وزارة األشـــــــــغــــــــــال العـــــــــــــامـــــــــــــــــة320
817,905.858802,503.94215,401.9161,180,724.6771,196,126.593المجلــــس الوطنــي للثقــافة والفنــــون واآلداب330
541,790.870311,527.687230,263.183537,349.857767,613.040وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341
234,476,899.493234,234,020.885242,878.608352,243,373.234352,486,251.842وزارة  الــــكهــــــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــــــــاء342
561,422.407559,381.4282,040.9791,509,238.1011,511,279.080االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــدني510

520,024,742.921474,606,837.68345,417,905.238572,907,319.046618,325,224.284الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

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

الجهـــــــــــــــــــــــــــــاتالرقــم

( 58 )



2016/2015خ .ح( 14 ) تابع جدول رقم 

الرصيد االجمالياألمانات المعاله2016/3/31الرصيد في المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد 

2016/3/31فى 2016/3/31فى( قبل التعلية )2016/2015المالية 2015/4/1فى 

219,940.000219,940.0000.0003,858,119.0003,858,119.000الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــــــيري110

27,565.30025,915.3001,650.00030,035.90031,685.900ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــــبة120

1,903,965.1251,903,965.1250.0001,288,118.4611,288,118.461األمانــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــة- مجلـــس الوزراء 131

64,647.26058,947.2605,700.00096,117.630101,817.630مجلس الوزراء ـ إدارة الفتــــــــوى والتشــــــــــــــريع132

26,402.96019,714.9606,688.00070,700.45577,388.455 المجــــلــس األعلـــــى للتخــطيــــــط و التنميــــــــــــة140

231,934.30077,058.375154,875.925154,408.075309,284.000اإلدارة المــــــــــركـــــزيــــــــــــة لــــــإلحصــــــــــاء141

108,042.31291,116.81216,925.500123,749.750140,675.250ديـــــــــــــــــــــــــوان الخدمـــــــــــــــــة المدنيــــــــــــة150

50,403.08125,814.32824,588.7534,270,785.0004,295,373.753وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

600,891.288357,531.550243,359.738564,167.686807,527.424اإلدارة العــــــــــــــــــــــــــــــامـة- وزارة الماليـــــــــة 171

45,164.75045,164.7500.00098,833.69498,833.694 اإلدارة العـــــــــــــامــــــــــــــــــة للجــمـــــــــــــــــــارك173

180,369.49875,208.098105,161.400247,769.767352,931.167وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــــــــــــة180

55,151.35148,049.8067,101.54548,011.97055,113.515وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

15,346,463.38315,137,921.928208,541.45520,387,629.09820,596,170.553وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

195,581.97932,444.019163,137.96091,474.564254,612.524وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

7,003,653.8756,705,753.875297,900.0001,899,648.4182,197,548.418الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــي220

5,711,172.2935,439,449.426271,722.8676,006,877.9326,278,600.799وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

165,706.55556,762.625108,943.9305,558.900114,502.830وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

40,422,423.49324,803,139.84615,619,283.64741,433,983.99657,053,267.643وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــــــــة250

1,382,968.869904,187.860478,781.009391,827.484870,608.493وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمـــــــــــــل260

2,852,470.0572,813,254.05739,216.0002,123,794.3792,163,010.379وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

237,140.084237,140.0840.000113,678.887113,678.887وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون اإلســــــــــالميــــة281

97,263.09097,263.0900.000101,741.750101,741.750األمــــــــــانـــة العامـــــــــــة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــــاف282

1,224,008.76557,000.7651,167,008.000125,984.3671,292,992.367وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

207,023.07892,760.078114,263.000259,719.534373,982.534وزارة األشـــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــة320

160,422.000160,422.0000.000181,105.991181,105.991المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــــــــون واآلداب330

60,096.25459,989.754106.50024,783.39624,889.896وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

926,775.324708,739.692218,035.632272,085.464490,121.096وزارة  الكهــــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــــــــــــاء342

250,251.091248,256.0911,995.000199,885.871201,880.871اإلدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المـــــــــــــــدنــــــي510

79,757,897.41560,502,911.55419,254,985.86184,470,597.419103,725,583.280الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

الباب الثالث ـ وسائل النقل والمعدات والتجهيزات

الرقــم

األمانات ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية

الجهـــــــــــــــــات
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2016/2015خ .ح( 14 ) تابع جدول رقم 

الرصيد االجمالىاألمانات المعاله2016/3/31الرصيد فى المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد

2016/3/31فى 2016/3/31فى( قبل التعلية )2016/2015المالية 2015/4/1فى 

2,336,037.140742,186.1571,593,850.983164,563,067.910166,156,918.893الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــــــيري110

93,973.30093,973.3000.000188,450.885188,450.885ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة121

500,800.950374,544.839126,256.111568,195.066694,451.177األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــة- مجلـــس الوزراء 131

130.000130.0000.00011,750.00011,750.000ادارة الفــــتوى و الـــــــــــــتشريع- مجلس الوزراء 132

246,143.690189,868.69056,275.000216,900.435273,175.435المجلـــــــس األعلـــــى للتخطيـــــــــط و التنميـــــــــة140

0.0000.0000.000اإلدارة المركزيــــــــة لالحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء141

40,712.50040,712.5000.00066,820.40066,820.400ديـــــــــــــــــــــــــوان الخدمـــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

975,264.206351,907.087623,357.11922,351,202.43722,974,559.556وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

263,621,806.06712,538,970.399251,082,835.6682,296,920.235253,379,755.903اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة- وزارة الماليـــــــــة 171

50,278.60550,278.60530,889.56981,168.174اإلدارة العـامـة للجمــــــــــارك- وزارة الماليـــــــــة 173

182,270.910114,992.06667,278.844180,540.532247,819.376وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

348,463.054312,463.75635,999.298697,114.326733,113.624وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

3,736,914.7583,296,960.084439,954.6743,362,289.8233,802,244.497وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

3,733,196.4643,218,394.980514,801.484612,819.8881,127,621.372الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220

7,527,556.7177,522,916.1794,640.5388,310,486.4378,315,126.975وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

201,023.9584,273.309196,750.64959,966.156256,716.805وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

26,104,636.91221,971,734.6374,132,902.27541,520,910.33445,653,812.609وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

643,531.644534,231.543109,300.101666,984.139776,284.240وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

3,197,809.0371,545,287.9681,652,521.0691,565,246.5063,217,767.575وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

0.0264,112,478.5054,112,478.479-6,206,278.9236,206,278.949وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة281

686.631686.6310.00099,601.33099,601.330األمــــــــــانـــة العامـــــــــــة لألوقـــــــــــــــــــــــاف282

9,565,598.0457,308,197.3132,257,400.7323,891,293.3236,148,694.055وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

78,817,226.82861,903,506.21516,913,720.61355,106,334.58672,020,055.199وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

1,851,411.115613,279.8501,238,131.265988,454.3732,226,585.638المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330

59,842,365.80431,987,395.69327,854,970.111108,679,834.726136,534,804.837وزارة  الكهـــــــــــــــــــــربـــــاء والمـــــــــــــــــــاء342

11,137,455.61111,137,455.6110.0005,130,309.9085,130,309.908اإلدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدنى510

480,961,572.869172,010,347.756308,951,225.113425,278,861.829734,230,086.942الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

المشاريع اإلنشائية والصيانة واإلستمالكات العامة- الباب الرابع 

الجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الرقــم
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ح.خ 2016/2015

الرصيد االجمالىاألمانات المعالهالرصيد فى 2016/3/31المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد الرقــم

فى 2016/3/31فى 2016/3/31( قبل التعلية )المالية 2016/2015فى 2015/4/1

19,619,547.41712,173,025.7167,446,521.70176,513.3187,523,035.019الـــــــــــديـــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــري110

27,766.57626,356.8421,409.73410,347.50011,757.234ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــة120

2,481,617.8042,228,459.290253,158.5141,975,625.1002,228,783.614مجلـــس الوزراء  ـــ  االمانــــــــة العامـــــــــــــة131

171,438.50063,878.500107,560.000187,965.150295,525.150مجلـــــس الوزراء  ـــ  إدارة الفتــــوى و التشريــــع132

1,680,838.7931,140,890.000539,948.793226,453.330766,402.123  المجلــــــــس األعلــــــــى للتخطيط والتنميـــــــــة140

25,395.65014,547.65010,848.00037,610.00048,458.000اإلدارة المـــركـــزيـــة لـــإلحـــــــــــــــــــــــصـــاء141

11,461,409.5925,034,820.2906,426,589.30221,295,892.87527,722,482.177ديوان الخدمـــــــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة150

11,777,846.200167,370.09011,610,476.11034,689,952.30046,300,428.410وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

8,649,852.2034,403,986.8774,245,865.3264,938,083.9999,183,949.325وزارة المــــاليــــة   ـــ   االدارة العامـــــــــــــــــة171

432,121,673.832421,511,586.15210,610,087.680585,392,307.216596,002,394.896وزارة الماليــــة   ـــ   الحسابـــــات العامــــــــــــة172

6,935.3506,935.3500.0000.000وزارة المــاليــــــة - اإلدارة العامة للجمـــــــــارك173

60,297,201.89957,511,340.4992,785,861.40032,778,498.13935,564,359.539وزارة التجارة و الصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــة180

7,380,444.2294,341,054.9303,039,389.2998,106,901.84911,146,291.148وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

1,508,746.6691,446,681.22662,065.4436,215,312.0796,277,377.522وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

30,917,020.32830,273,309.847643,710.481293,127,030.921293,770,741.402وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

740,616.707539,679.561200,937.146275,488.144476,425.290الحرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى220

5,184,358.4904,992,463.533191,894.9573,263,546.2703,455,441.227وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

8,571,900.4037,852,316.174719,584.2299,454,065.97710,173,650.206وزارة التعليم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى240

150,448,980.647135,188,059.76315,260,920.88412,217,924.42227,478,845.306وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة250

3,833,522.7892,367,406.9351,466,115.8543,261,017.1674,727,133.021وزارة الشئون االجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــل260

416,589.155410,814.1555,775.000245,000.276250,775.276وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

4,668,568.8232,654,993.8232,013,575.0001,596,712.0003,610,287.000وزارة األوقاف و الشــــــــئون االسالميـــــــــــة281

244,193.190238,096.1706,097.02038,906.92345,003.943األمانـــة العامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف282

46,532.95042,282.9504,250.000258,489.699262,739.699وزارة المـــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

5,222.9173,889.1001,333.8171,300.0002,633.817وزارة األشــــــــغـــــــــال العـــــــــــامـــــــــــــة320

46,634.90046,484.900150.000599,678.714599,828.714المجلس الوطنـــــي للثقافـــة والفنــــــون واآلداب330

111,258.29096,996.34514,261.9456,775.25021,037.195وزارة  النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

53,807.45053,807.4500.00070,183.85070,183.850وزارة  الكــــــــــــهرباء والمـــــــــــــــــــــــــــاء342

53,193.30053,193.3000.0005,155.7475,155.747اإلدارة العامـــــــــــــة للطيـــــــــــــران المـــــــدني510

762,553,115.053694,884,727.41867,668,387.6351,020,352,738.2151,088,021,125.850الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

األمانات ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية
 الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 
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2016/2015خ .ح (15)جدول رقم 

الرصيد االجمالىاألمانات المعاله2016/3/31الرصيد فى المنصرف خالل السنــــــة الرصيـــــــــــــدالنوعالنوع
2016/3/31فى 2016/3/31فى ( قبل التعلية )2016/2015الماليه 2015/4/1فى الفرعي

المصروفات المختلفه 6
1,140,346.6191,105,907.27934,439.340103,518.869137,958.209مصـــروفــــــــــــــــــات مخــتلفــــــــــــــه006

30,859,493.32730,263,952.847595,540.480293,114,255.921293,709,796.401وزاره الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع601

43,500.00043,500.00043,500.000تعزيـــــــــــــزات عسكريـــــــــــــــــــــة602 

مــــــــــــؤتـــــــمـــــــــــــــــــــــــــــرات  

7,143,476.5006,492,506.786650,969.7141,686,827.8742,337,797.588مـــــؤتـــمــــرات محـــــليـــــــــــــــــــــــة603 

0.0000.00050,629.70050,629.700مــــؤتــــــــمـــــرات خـــارجــــــــــيــــــــــة604 

0.0000.0000.000الــــــــــــــــــــدورات الرياضيـــــــــــــــه605

3,000,902.3982,010,739.341990,163.0575,444,382.4676,434,545.524المهمــــــــــــات الرسميــــــة في الخـــــــــارج606 

0.0000.0000.000قنصليــــــــــــــــــات فخريــــــــــــــــــــــــــه607

بـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــات 

5,495,090.3591,303,975.0344,191,115.32519,688,170.05323,879,285.378البعثـــــــات الدراســـــــية للمـوظفيـــــــــــــن608 

8,016,662.5537,303,554.050713,108.5039,051,116.5559,764,225.058البعـــــــــثـــــــات الدراســـــــيــة للطلـــبـــــــــــة609 

110,508.75879,961.25830,547.500292,232.000322,779.500الحـــــــــــمـــــــــــــالت الديــــــنـــــــــيـــــــــــه610 

تــــــــــــــدريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

2,479,609.2051,538,147.200941,462.0051,294,625.0292,236,087.034التــــــــــــــــــدريــــــــــــب المحــــــــلــــــــــــــي611

2,360,727.759529,416.5741,831,311.185915,013.2272,746,324.412التـــــــــــدريـــــــــــــــب الخــــــــارجـــــــــــــــي612 

إســـــــــــــكـــان الموظــــــــــــــــــــفــــــــيـــــــن 

5,173,006.0891,236,222.4233,936,783.6668,803,963.51412,740,747.180إيـــــــــجـــــــــار و صيــــــــــــــــــــــــــــــانة613

386,698.49267,360.930319,337.562417,148.000736,485.562ميــــــــــــــــــــــــــــــــاه و إنـــــــــــــــــــــــارة614

26,145.14926,145.149136,999.000163,144.149شــــــــــــــــــــــــراء أثـــــــــــــــــــــــــــــاث615

112,352.1124.937112,347.175148,068.000260,415.175مصـــــــــــــروفات متــــــــــــــــنــوعـــــــــــــه 617

215,656.350190,911.01624,745.33498,778.767123,524.101تنفـــــــــــــــــــــــيذ أحكــــــــــــــــام قضـــــــائية618

7,380,444.2294,341,054.9303,039,389.2998,106,901.84911,146,291.148الشئــــــــــــــون القـــــــــضـــــــــــائــيـــــــــــة619

0.0000.0000.000األمــــــــــــــــــن الـــــقـــومــــــــــــــــــي625 

73,944,619.89956,463,714.60517,480,905.294349,352,630.825366,833,536.119(6)جملـــــــــــة النـــــــــــــــوع   
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2016/2015خ .ح ( 15 )تابع جدول رقم 

الرصيد االجمالىاألمانات المعاله2016/3/31الرصيد فى المنصرف خالل السنــــــة الرصيـــــــــــــدالنوعالنوع
2016/3/31فى 2016/3/31فى ( قبل التعلية )2016/2015الماليه 2015/4/1فى الفرعي

73,944,619.89956,463,714.60517,480,905.294349,352,630.825366,833,536.119رصــــبد مـــا قـبله      

المدفوعات التحويــلــية الداخلية7
0.0000.0000.000مدفوعــــــــــات تحويليــــه داخليــــــــــه007

تــــــــــــــحــــــــــــــــــويالت لألفـــــــــــــــــــــــــراد  

18,506.50314,256.5034,250.00046,963.64351,213.643تـــــــــــعـــــــويــــــــــضــــــــات الحــــــــــــــــــوادث701 

4,418,218.2723,341,098.5821,077,119.6904,595,666.0045,672,785.694مكـــــــافــــــــآت وجـــــــوائز لغــــير الموظـــــفـــــين702 

179,770.238179,770.2380.000211,814.500211,814.500مكــــــافـــــآت نهايه الخدمه للموظفين غير الكويتيـــن703 

2,350,596.1081,006,112.2541,344,483.8542,147,104.2923,491,588.146الرعــــــــــــايــــــــــــــــــة االجــــــــتماعــــــيــــــــة704 

16,347,165.09916,347,165.0990.00017,157,305.45017,157,305.450فــــــــوائـــــــــد وقـــــــــــــروض عــــقــــــاريـــــــــة705 

1,330,000.0001,330,000.0000.0001,256,000.0001,256,000.000مــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح زواج706 

5,825,000.0005,825,000.0000.0006,730,000.0006,730,000.000إعفــــــــــــاء القـــــــــروض العقـــــــــــــــــــــــــارية707

3,559,376.8061,290,038.0902,269,338.7161,744,908.7424,014,247.458تحويــــــــــــــــــالت أخــــــــــــرى لالفـــــــــــــــــــراد708 

0.0000.0000.000دعـــــــــــــم الــــــــــمــــدارس االهـــــــلـــــيـــــــــــــة  

447,602.900444,347.3003,255.600110,175.800113,431.400دعـــــــــــــم الــــــــــمــــدارس الخــــــــــــاصـــــــــــة709

117,500.006117,500.0060.000120,788.465120,788.465دعـــــــــــــم الصحــــــــــــف المـــــــــحـــليــــــــــــــة710 

372,723.600342,961.35029,762.250646,150.938675,913.188مساعــــــدات االنــــديــــة واالنشـــطة الرياضـيـــــــــــة711 

1,289,671.2961,194,891.29694,780.0001,069,213.1751,163,993.175مساعــــــــدات النــــقابات وجمعيات النفع العــــــــــــام712 

اعـــــــــــــــانـــــــــــــــات عـــــــــامــــــــــــــــــــــة  

60,145,693.24957,387,238.2492,758,455.00032,659,293.78935,417,748.789خـــــــــــفـــــــــــض تكــــالــــيف المـــــــــعيشـــــــــــة713 

تــحــويــالت لهـــيــئـــات و مؤسـســـــات عـــامــــه

368,470.005368,470.0050.0000.000مجلــــــس األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه716

50,442,497.60950,442,497.6090.00058,597,809.48258,597,809.482جـــــــــــــــامعـــــــــــــــه الـــــــــــكويـــــــــت717 

9,787,737.0009,787,737.0000.00020,841,390.00020,841,390.000معـــهد الكويـــــــت لألبحــــــــــاث العلميــــة718

162,489,530.169162,489,530.1690.000728.773728.773الــمؤسسـة العامـــــــــــــة للتأمينـات االجتـماعية719

764,665.521764,665.5210.000142,845.388142,845.388وكــــــــالــــــــــة األنبـــــــــــــــــاء الكــويتيــــــــــة721

1,774,253.4711,774,253.4710.0000.000الهيئــــــــــة العامـــــــــــة للمعلومات المدنيــــــة722

15,071,318.0607,624,796.3597,446,521.7017,446,521.701الخطــــــوط الجويـــــه الكويتيـــــــــــــــــــــــــه723

4,619,994.2634,619,994.2630.000432,497.550432,497.550الهيئـــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــة للبيئـــــــــــــــة724

5,628,402.5155,628,402.5150.0006,902,818.0546,902,818.054بــــــــــلــــــــديـــــــــــــة الكــــــــــويـــــــــــــــــت725 

1,134,093.5041,134,093.5040.0002,912,820.2602,912,820.260بيــــــــــــــــــــــــت الزكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة726

7,014,872.8467,014,872.8460.00010,585,683.56110,585,683.561اإلدارة العــــــــــــــــامـــــــة لإلطــــــــــفــــــــــــاء    728

355,497,659.040340,469,692.22915,027,966.811168,911,977.866183,939,944.677 مـــــــابعــــــــــــده   

الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 
حسب األنواع و األنواع الفرعيه

األمانات ــ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 

( 63 )



2016/2015خ .ح ( 15 )تابع جدول رقم 

الرصيد االجمالىاألمانات المعاله2016/3/31الرصيد فى المنصرف خالل السنــــــة الرصيـــــــــــــدالنوعالنوع
2016/3/31فى 2016/3/31فى ( قبل التعلية )2016/2015الماليه 2015/4/1فى الفرعي

355,497,659.040340,469,692.22915,027,966.811168,911,977.866183,939,944.677 مـــــاقــــبلـــــــه

7,879,251.8887,879,251.8884,691,154.23412,570,406.122الهيئـــــــــــة العـــــــــامة للتعليم التطبيـــــــــقي730

0.0000.0000.000مكـــــــتــــــب تصــــــفيـــة األســـــــــــــــهــــــم731

1,576,172.4111,576,172.4110.000535,708.263535,708.263الــهــــــــيئــه العامة لشئون القصـــــــــــــــــــــر732

11,659,046.55111,659,046.5510.00030,334,774.65830,334,774.658الهيئه العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية733 

0.0000.00076,513.31876,513.318تحــــــــــــويـــــــــــــــــــــالت أخـــــــــــرى735

0.0000.0000.000تعـــــــــويض األنشــــــطة الخـــــــاصــــــة736

8,256,068.8774,546,537.8053,709,531.0726,081,935.5769,791,466.648تعـــــــــويض األنشــــــطة المختــــــــلفـــــــــة738 

7,329,344.9867,329,344.9860.0007,852,882.6217,852,882.621 الهيئــــــة العــامـــــــة للشبــــاب والرياضـــة     742 

0.0000.0000.000مركز البحوث و الدراســـــــات الكويتيـــــة743

0.0000.0000.000لجنة شئــــون األســــــــرى والمفقوديـــــــن744

0.0000.0000.000المحــــــــــــــــــــــــافظـــــــــــــــــــــــــــــات745

29,061,395.49529,061,395.4950.000235,014,196.153235,014,196.153المؤسسات العامـــــــه للرعايـــه السكنـــيه749

14,513.61314,513.6130.00032,582.62732,582.627بدل بحث عن العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل750

1,351,356.2141,351,356.2140.000441.768441.768الــعـــــــالوة اإلجتمـــــــــــــــــــــــــاعــيــة751

95,613.48395,613.4830.0000.000عــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوة األوالد752

20,858.406235,223.084214,364.678-166,991.170187,849.576تنميـــــــــــــــــــــــة القوى العاملــــــــــــــــة753

417,339.135417,339.1350.0000.000عــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوة غالء معيشة754

315,801.903315,801.9030.0000.000الهيئة العامة لنشر القران الكريم 755

0.0000.0009,778,260.0129,778,260.012الهيئـــــــــــة العامــــة لـــذوي اإلعاقـــــــــــة756

0.0000.0001,040,109.4741,040,109.474هيئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفســـــــاد757

12,349,134.14012,349,134.1400.0000.000القــــــــــــــــــــوي العامـــــــــــــــــــلة758

0.0000.000614,373.093614,373.093الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص762

435,969,688.906409,373,797.54126,595,891.365465,200,132.747491,796,024.112( 7 )جمــــــله النــــوع  

المدفوعات التحويلية الخـــــــــــارجية8
0.0000.0000.000المدفوعات التحويلية الخـــــــــــــــــــارجية008

0.0000.0000.000الخـــــــــــدمات الــصــحيـــــة  بالخارج

141,151,506.001130,412,242.97310,739,263.0289,795,952.48920,535,215.517للمــواطــــنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــن801     

449,035.119-846,562.119397,527.000-1,862,801.7472,709,363.866للطــــــــلبـــــــــــة والمـــــبــــعوثيـــــــن802 

اشـــــــــــــــــــــتــــــــــــــراكـــــــــــــات  
18,038,099.9134,395,875.92813,642,223.98527,662,998.41541,305,222.400هيـــــــــــــئات ومنـــــــظمات دوليـــــة 803 

90,985,765.57890,939,559.49646,206.08280,909,772.09180,955,978.173االعــــــــــــــانات الخـــــارجــــــيـــــــة 805 

0.0000.00080,000,000.00080,000,000.000مصــــــــــــــــــــــروفـــــات طارئـــــــــة809

16,270.5505,810.55010,460.00010,460.000رسوم اشتــراك فى مهمــات رسميــــة810

0.0000.0005,101,775.5395,101,775.539تخفيض تعرفه وقود الطــــــــــــــائرات811

584,362.459584,362.4590.0001,931,949.1091,931,949.109الدعم المالي لوقود الطـــــــــــــــائرات812

252,638,806.248229,047,215.27223,591,590.976205,799,974.643229,391,565.619  ( 8  )جمــــــله النــــوع   

0.0000.000مبالغ مخصوم بها على أنواع-جمله األمانات   

762,553,115.053694,884,727.41867,668,387.6351,020,352,738.2151,088,021,125.850الباب الخامــس-بـــــنـــود مصروفات الميزانية  

حسب األنواع و األنواع الفرعيه

األمانات ــ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 
الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 

( 64 )



2016/2015خ .ح( 15 )جدول رقم -  تابع 

الرصيد االجمالىاألمانات المعاله2016/3/31الرصيد فى المنصرف خالل السنــــــة الرصيـــــــــــــدالنوع 
2016/3/31فى 2016/3/31فى ( قبل التعلية )2016/2015الماليه 2015/4/1فى الفرعي

:المصروفات المختلفة  6
0.0000.0000.000المصروفـــــــات المختلفــة الطارئــــــــــــــــــة006

43,500.0000.00043,500.0000.00043,500.000الصرف من قوانين التسليح والتعزيزات العسكرية602 

43,500.0000.00043,500.0000.00043,500.000(6)جملة نوع 

: المدفوعات التحويلية الداخلية  7

تحويــــــــــــــــــــــــالت األفـــــراد
18,506.50314,256.5034,250.00046,963.64351,213.643تعويضــــــــــــــــــــــــات الحوادث701

16,347,165.09916,347,165.0990.00017,157,305.45017,157,305.450فوائد وقـــروض عـــــــــــــــقارية705

1,330,000.0001,330,000.0000.0001,256,000.0001,256,000.000مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــح زواج706

5,825,000.0005,825,000.0000.0006,730,000.0006,730,000.000إعفــــاء القروض العقاريـــــــــــــــة 707

109,277.796100,066.2069,211.590586,580.103595,791.693تــــــــــــــــــــحويالت اخرى لألفراد708

368,470.005368,470.0050.0000.000مجلــــــــــــــــــس األمــــــــــــــــــــــــة716

50,442,497.60950,442,497.6090.00058,597,809.48258,597,809.482جــــــــامعــــــــــــة الـــــــكويــت717

9,787,737.0009,787,737.0000.00020,841,390.00020,841,390.000معهد الكويت لألبحاث العلمية718

162,489,530.169162,489,530.1690.0000.000المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية719

764,665.521764,665.5210.000142,845.388142,845.388وكالـــــــــــة األنبـــــــــاء الكويتيــــــة721

1,774,253.4711,774,253.4710.0000.000الهيئة العامـــــــــة للمعلومات المدنية722

4,619,994.2634,619,994.2630.000432,497.550432,497.550الهيئة العــــــــــامة للبيئـــــــــــــــة724

5,628,402.5155,628,402.5150.0006,902,818.0546,902,818.054بـــــــــــلـديـــــــــــــــة الكــــــــــويت725

242,661.504242,661.5040.0001,634,017.5461,634,017.546بـــــــــــيــــــــــت الزكــــــــــــــــــــاة726

7,014,872.8467,014,872.8460.00010,585,683.56110,585,683.561اإلدارة العــــــــــــــــامـــــــة لإلطـــفــــاء728

7,879,251.8887,879,251.8884,691,154.23412,570,406.122الهيئة العامة للتعليم التطبيقى730

1,576,172.4111,576,172.4110.000535,708.263535,708.263الهيئة العامة لشئون القصر732

11,659,046.55111,659,046.5510.00030,334,774.65830,334,774.658     الهيئه العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية733

3,574,864.120947,196.0002,627,668.1202,673,441.1925,301,109.312تعويض األنشــــــــــــــــــــــطة المختلفة738

7,329,344.9867,329,344.9860.0007,852,882.6217,852,882.621 الهيئــــــة العامة للشبــــاب والرياضـــة742

29,061,395.49529,061,395.4950.000235,014,196.153235,014,196.153المؤسسة العــــــــامة للرعاية السكنية749

315,801.903315,801.9030.0000.000الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم755

0.0009,778,260.0129,778,260.012الهيئـــــــــة العامــــــة لـــــــــذوي اإلعــــاقــــــــــة756

0.0001,040,109.4741,040,109.474هيئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفـــــــــــــــــســــاد757

12,349,134.14012,349,134.1400.0000.000القــــــــــــــــــــوى العامـــــــــــــــــــــــــــــــــلة758

0.000614,373.093614,373.093الهيئــــــــة العامـــــة لشــــــراكة بين القطاعيــــــن762

340,508,045.795329,987,664.19710,520,381.598417,448,810.477427,969,192.075(7)جملة نوع 

:المدفوعات التحويلية الخارجية 8
90,985,765.57890,939,559.49646,206.08280,909,772.09180,955,978.173اإلعانات الخارجـــــــــــــــــــــــية805

0.00080,000,000.00080,000,000.000مصـــــــــــــــــروفــــــــات طارئــة809

0.0000.0005,101,775.5395,101,775.539تخفيض تعرفه وقود الطائرات811

584,362.459584,362.4590.0001,931,949.1091,931,949.109الدعم المالي لوقود طائرات المؤسسه812

91,570,128.03791,523,921.95546,206.082167,943,496.739167,989,702.821(8)جملة نوع 

432,121,673.832421,511,586.15210,610,087.680585,392,307.216596,002,394.896جملة الحســــــــــــــــــــــــــــــــــابات العامة

وزارة  المالية ـ الحسابات العامة

األمانات ــ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 
الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 
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مبالغ محصلة لحسابمبالـــــــغ تحـــت مبالغ مخصوم بها عليمقبوضات تحت تسويتهاخصميات من المرتباتمرتجــــــــــــع
في 2015/3/31في 2016/3/31جهـــــــات أخــــــــرى التســـــويــــــــةأنواع بنود م.الميزانيةإليرادات الميزانيـــــــــةلحساب جهــــات أخرىمرتبـــــــــــات

128,776.785782.626182,629,832.20928,120,764.361210,880,155.98168,048,125.381الديـــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــــــري110

3,677,648.614139,363.0139,639.879758,695.501557.0004,585,904.0074,083,606.411ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســــــــــــــــــــــبة120

1,023,358.19426,265.56219,972.4138,087,676.845548,433.0839,705,706.09711,323,296.917مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامـــــــــــــــة131

1,956,934.402121.000962,446.5052,145.3502,921,647.2571,101,183.161مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــوى والتشـــــــريع132

590.7653,654.9101,556,889.504225,357.5132,259,493.7593,140,588.081-474,182.597المـــــــجلس األعــلى للتــــخطيط والــــــــتنمية140

548.266851,484.12547,337.3941,185,337.8811,040,387.718-287,064.628اإلدارة المــــركــزيــــــــة لإلحصــــــــــــــــــــــــاء141

2,440.2502,971,386.368642,940.028540.00029,547,788.9523,305,305.21736,470,400.81518,561,978.283ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــة150

26,322,123.9802,439,858.36796,280.000112,631,568.906165,048,751.8392,610,452.958309,149,036.050189,907,755.705وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

50,497.0435,339,737.2348,204.6246,598,410.759269,675,050.55611,884,705.357293,556,605.573302,614,336.030وزارة الماليــة - اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

596,002,394.896623,497,883.7812,915,991.7501,222,416,270.4271,148,949,040.937وزارة الماليـــــة - الحسابات العامـــــــــــــــــــة172

5,412,060.667313,557.726810.5005,136,615.5731,191,390.9333,198,207.61330,815.28815,283,458.30017,627,378.278اإلدارة العـامــــــــــــــة للجمـــــــــــــــــــــــارك173

1,616,249.13195,240.64137,230,044.75883,700.03739,025,234.56764,474,344.688وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــة180

7,993,080.49033,032.20422,302,019.93512,500,319.2692,405,011.3471,304.95445,234,768.19936,441,897.952وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

1,724,691.28016,247,253.75862,048.55734,734.68855,973,716.3057,895,455.12881,937,899.71683,466,542.664وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

11,206,577.39210,664.4121,012.419295,331,273.80315,535,479.631189.418322,085,197.07560,910,050.323وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

1,769,923.5933,626.3952,628.8595,648,264.3228,296,929.76015,721,372.92927,120,712.686الحــــــــــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــي220

2,095,010.000128,199,060.6687,075,383.9512,171,090.80250,325,500.4448,804,333.682198,670,379.547184,778,493.272وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

2,921,376.72311,475,872.97411,393,738.126-1,100,852.525910,618.67568,089.86082,224.43312,235,464.204وزارة التعليــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــي240

2,202,435.9259,095,907.7832,334,803.19171,336.793269,098,239.58424,689,450.8279,218.250307,501,392.353444,807,163.931وزارة الصحـــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

1,372,900.0009,732,005.6431,025,655.50523,900.38310,744,013.5271,152,783.37324,051,258.43133,351,972.160وزارة الشئــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

401,136.1515,781,969.608954,996.6672,115,627.94019,335,937.5721,444,969.28230,034,637.22029,688,229.343وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

1,856,904.743416,645.72110,177,798.8154,193,622.37516,644,971.65424,272,984.325وزارة األوقــــاف والشــــــئـون اإلســــــــالميـة281

47,586.827429,814.99022,884.929500,286.746781,863.145األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــاف282

3,740,307.6814,996,617.328629,664.80314,599.89810,397,796.4927,068,780.83326,847,767.03531,249,748.731وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

6,250,254.5572,558,379.68415,346,810.67673,951,936.337195,900,154.289294,007,535.543325,616,057.533وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

27,000.000375,720.1679,906.64835,250.0004,206,096.9361,024,231.6025,678,205.3534,462,318.593المجلـس الوطني للثقــــــافة والفنـــون واآلداب330

349,721.57934,793.032455.000816,820.12615,320.7491,217,110.4861,261,644.199وزارة النـــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

57,132,594.48739,988,132.70472,903.9591,188,689.531489,620,723.925171,190,298.3225,017,631.251764,210,974.179554,771,948.798وزارة  الكــــــــــهـــربـــــــاء والـــــــــــــــماء342

401,343.6753,197,136.1965,424.37291,777.8876,853,976.6068,031,260.26618,580,919.00220,486,590.293اإلدارة العامـــــــة للطيــــــــران المـــــــــــدني510

75,663,269.684292,109,491.37018,648,345.29155,347,393.7782,568,772,956.9471,290,712,738.21710,585,603.8694,311,839,799.1563,705,733,977.664الجمــــــــــــــــــــــــــــــلة

الرقم

أرصدة حسابات األمانات للوزارات واإلدارات الحكومية

جمـــــــــــــــــــلة األرصــــــــده
تأمينـــــــات الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
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دفعــــــات عن إعتمادات دفعات نقديةمبــــالغ تحــــــــــــــت مبــــالغ تحــــــــــــــت  دفعات وإعتمادات العهــــــــد النقديـةمصروفات تحت تسويتها على
في 2015/3/31في 2016/3/31مســـــتنــديـــــــــــــــــهداخليــــــــةالتســــــويـــــــــــــــــةالتحصيـــــــــــــــــــل نقديه في الخــــارجالشـــخصــــيـــــةأنواع بنود مصروفات الميزانية

70,166,149.48823,330.07770,189,479.56529,520,601.374الديـــــــــــــــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــــــــــري110

432,669.920334,524.878767,194.798334,820.635ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة120

3,301,959.50414,089.6818,720,061.596221,773.07712,257,883.85818,468,454.908مجـــــلـــس الوزراء - األمانــــــــة العامـــــــــــــــة131

16,994.52223,981.13743,994.54384,970.20289,222.596مجــــلس الوزراء  ــ إدارة الفتــوى والتشـــــــريع132

1,504.52935,458.330139,398.655176,361.514200,001.456المجلــــس األعـــــــلى للتــــخطيـــــط والـتنميــــــة140

7,765.0153.44019,944.726845.05328,558.23410,975.990اإلدارة المــــركــزيــــــــة لإلحصــــــــــــــــــــــــاء141

16,622,064.6648,837,801.2821,410,875.20926,870,741.15519,459,258.615ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

5,289,226.29312,393.805547,208,893.6583,968,391.74334,278,926.19222,575.435590,780,407.126454,956,009.235وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

9,087,658.7192,610.650457,134.241100,716,038.901110,263,442.51195,906,930.667وزارة الماليـــــــة - اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

13,525,360.370649.625661,808,422.54293,266,664.564768,601,097.101756,420,438.391وزارة الماليـــــــــة - الحسابات العامـــــــــــــــــــة172

1,529,279.237285,410.670100.0991,814,790.0062,834,634.903وزارة الماليـــــــــــــة - اإلدارة العـامـة للجمـــــارك173

2,997,649.9312,303.22534,538.331215,207.044608,293.7073,857,992.2384,415,633.365وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

5,693,257.583878,046.42617,651.2506,588,955.2591,189,653.455وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

20,964,917.7052,626,104.5316,175,384.34029,766,406.57622,889,432.963وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

157,955,181.013118,056,757.04510,943,999.27273,480,587.611224,817,884.477585,254,409.418294,749,848.156وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

11,312,440.34978,644.89116,870,516.07428,261,601.31415,424,366.935الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــي220

16,738,448.53554,855.937346,405.5755,233,614.480162,136.87322,535,461.40022,742,289.485وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

1,558,163.675356.650159,133,830.6068,821,257.16517,763,335.490429,232.140187,706,175.72671,777,940.255وزارة التعليــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي240

218,100,500.01932,638.767654,592,595.18328,875,706.8519,409,115.292911,010,556.112641,171,905.375وزارة الصحــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

8,525,505.3833,816.5351,248,919.20962,206.1959,840,447.32227,023,106.019وزارة الشئــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

1,285,086.586178,724.422531,579.4471,995,390.4551,388,620.256وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

3,773,838.32711,484.45560,930.5343,846,253.3163,769,885.891وزارة األوقـــــــــاف والشــــــئـون اإلســــــــالميـة281

4,180.0004,180.00015,301.928األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــاف282

9,135,550.6171,266.960325,506.160449,239.2479,911,562.9845,315,681.697وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

87,030,496.43525,084,890.44214,326,802.179126,442,189.056160,378,829.947وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

2,236,226.36514,877.792248,945.5512,500,049.7081,972,846.416المجلـس الوطني للثقــــــــــــافة والفنـــون واآلداب330

125,677,428.71911.01033,448.82817,700.634125,728,589.19128,096,728.043وزارة النـــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

167,027,422.5265,682.215267,905.0179,676,001.156176,977,010.914169,200,134.446وزارة  الكــــــــــهـــربـــــــاء والـــــــــــــــماء342

7,875,932.527215,977.8622,693.6218,094,604.01010,733,993.572اإلدارة العامـــــــة للطيــــــــران المـــــــــــدني510

951,250,793.892128,073.2741,496,173,809.484761,265,105.258370,976,997.958451,807.575241,910,173.6283,822,156,761.0692,860,457,546.974الجمــــــــــــــــــــــــــــــلة

أرصدة حسابات العهد للوزارات واإلدارات الحكومية

جمــــــــــلـــــــة األرصــــــده
الجهــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
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الرصيد الدفترى بنــوك أجنبية بنـــوك أخرى محليــة بنـــك الكويت المركزى الصنـــــدوق الرقم

2015/3/31فى  الرصيد الدفترى الجرد الفعلى وشهادات البنوك الرصيد الدفترى شهادة البنك الرصيد الدفترى شهادة البنك الرصيد الدفترى شهادة البنك الرصيد الدفترى الجرد الفعلى

945,958.681 204,828.839 20,000.000 184,828.839 20,000.000 20,000.000 الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيرى 110

3,262.228 1,104.141 1,104.141 1,104.141 1,104.141 ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة 120

-283,986.985 -180,674.988 7,202.412 -187,877.400 7,202.412 7,202.412 األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــة- مجلـــس الوزراء  131

877.780 2,527.360 2,527.360 2,527.360 2,527.360 مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتـــــــــــوى والتشـــــــريع 132

50.000 -316,191.863 50.000 -316,241.863 50.000 50.000 المجلـــس األعــــــــلى للتخطيـــــــــط و التنميـــــــــــة 140

0.000 0.000 0.000 االدارة المركــزيـــــــــة لالحصــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 141

0.000 1,500.000 0.000 1,500.000 ديــــــــــــــــــــــــــوان الخدمـــــــــــــة المدنيــــــــــة 150

-19,525,205.038 -19,639,984.422 2,250,175.521 -19,623,947.605 2,244,935.916 -16,036.817 5,239.605 وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 160

2,302,834.397 1,489,265.508 0.000 1.980 1,482,929.730 6,333.798 االدارة العامــــــــــــــــــــــــــة- وزارة الماليــــــــــــة  171

25,994,383.704 6,794,667.438 6,815,187.756 6,794,667.438 6,815,187.756 الحسابات العامـــــــــــــــــــــة- وزارة الماليـــــــــــــة  172

12,345,866.544 10,918,440.744 17,581,271.795 10,918,440.744 17,581,271.795 االدارة العـامـة للجمــــــــــارك- وزارة الماليـــــــــــــــة  173

-1,081,659.112 -103,478,291.946 0.000 -103,475,403.499 -2,888.447 وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة 180

184,985.309 35,082.243 193,658.514 152,476.698 170,278.698 -140,774.271 23,379.816 23,379.816 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 190

-17,946,729.023 -13,545,129.981 47,195.440 19,479.965 47,195.440 -13,564,609.946 وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 200

-10,112,333.561 -12,191,335.142 43,514.712 -12,234,849.854 43,514.712 43,514.712 وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 210

0.000 0.000 0.000 الحـــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــى 220

-4,091,077.075 -1,722,656.938 115,010.305 147,862.187 110,722.332 -1,874,807.098 4,287.973 4,287.973 وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 230

-4,008.191 -778,485.076 57,899.643 -712,872.867 -65,612.209 57,899.643 وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــى 240

-132,748,361.995 -66,929,714.583 283,320.684 21,862,487.039 220,423.945 -88,800,040.631 7,839.009 62,896.739 وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــة 250

-5,107,666.888 -2,205,272.351 0.000 -2,196,053.927 -9,218.424 وزارة الشئــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل 260

-4,687,164.904 -10,817,103.186 -6,204.276 22,686.003 -22,686.003 3,360.000 -10,847,453.565 4,304.376 16,481.727 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 270

-6,969,539.671 -5,554,838.342 746,808.015 65,363.000 65,363.000 112,688.632 681,445.015 -5,732,889.974 وزارة األوقــــاف والشـــــــــــــــئـون االســــــــالميـة 281

-164,310.070 -2,377.200 0.000 -2,377.200 األمانــــــــــــــة العامـــــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــاف 282

-1,601,040.830 -277,550.279 0.000 815,486.427 -1,093,036.706 وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

4,898.313 2,652.378 2,652.378 2,652.378 2,652.378 وزارة األشــــــــــــــــــــغال العـامــــــــــــــــــــــــــة 320

-125,466.363 -909,798.793 2,339.847 -909,798.793 2,339.847 المجلــــس الوطنى للثقــــــــافة والفنـــــــــون واآلداب 330

-316,991,566.345 -211,116,666.646 1,818.302 -211,118,484.948 1,818.302 1,818.302 وزارة الـــنــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 341

-21,914,946.735 -7,573,452.909 2,609.163 -7,580,245.870 6,792.961 2,609.163 وزارة  الكهـــــــــــــــــــــربـــــاء والمـــــــــــــــــــاء 342

2,351.299 985.255 1,485.255 -500.000 1,485.255 1,485.255 االدارة العامــــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدنى 510

-501,569,594.531 -437,788,470.739 28,169,626.967 88,049.003 42,676.997 23,113,842.928 1,230,065.430 -461,029,899.266 26,641,395.467 39,536.596 255,489.073 الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

2016/3/31مقارنة رصيد الصندوق والبنوك من واقع الجرد الفعلى بالرصيد الدفترى فى 

2016/3/31جملة االرصدة فى 
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2016/2015خ .ح(19)جدول رقم 

2016/20152015/20142016/20152015/20142016/20152015/20142016/20152015/2014

160,292.055138,692.6423,844.0003,067.504215,779,394.814176,073,386.219الديـــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــري110

3,336.9433,954.06231,939.21924.0001,018,104.070599,725.150ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة120

75,808.42560,829.248185,635.975229,448.05810,546,775.1324,389,071.704األمانـــــة العامـــــــــــــــة- مجلـــس الوزراء 131

25,883.86937,000.769213,360.883211,503.79320.00020.000399,929.700504,305.200مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــوى والتشـــــــريع132

44,624.39041,015.420716,810.929755,939.278282,954.000226,026.200المجلــــــس األعلـــى للتــــخــطيط و الــــتنمية140

26,161.2946,134.951216,336.297103,110.995اإلدارة المركــــــــــــــــزية لإلحصـــــــــــــــــــاء141

27,662,083.54326,959,741.1093,010,424.3432,681,511.7292,511,319.4643,314,759.980ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

138,912.994125,660.5252,686,841.9942,686,841.9942,027,090.000692,630.000247,877.178182,130.298وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

6,097,681.6607,151,898.0949,882,066.2199,553,202.072130,661,313.204137,911,851.843اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة- وزارة الماليــة 171

15,342,779.34116,571,841.81711,826,050.16711,826,050.1671,952,579.0002,093,539.000الحسابات العامـــــــــــــــــــة- وزارة الماليـــــة 172

144,354,813.571850,988.0563,940,704.6953,152,276.15239,038,214.81739,029,542.683 اإلدارة العـــــــــــامـــــــــــة للجمـــــــــــــــارك173

210,108.163568,895.4021,022,964.9661,022,964.9661,831,632.0001,929,038.300وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

42,865,438.66020,459,068.93019,504,396.42515,726,812.2659,123,128.9458,262,030.250وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

75,295,746.55564,470,962.7384,483,574.5061,861,767.89493,634.00093,634.00095,698,362.20068,141,489.766وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

2,301,610.2622,279,498.751964,849.9921,834,554.8991,140.000450.000169,925,343.12993,650,171.321وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

113,292.48472,969.0291,616,933.243449,945.32351,844,048.66936,691,443.672الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــي220

8,773,213.2907,460,075.00518,062,087.99913,316,347.45970,737,936.43366,840,451.923وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

12,628,377.4228,726,148.9814,355,561.790908,542.2622,097.500164,480.200187,984.674وزارة التعليــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي240

25,339,939.39725,260,200.51958,874,883.59634,542,878.775325,354.500356,298.00074,818,844.98870,740,251.074وزارة الصحـــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

7,412,647.8724,268,180.75416,737,737.40415,235,789.8676,540,061.6187,274,667.108وزارة الشئــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

5,999,325.3375,773,314.5514,180,769.8184,122,661.03112,558,576.16111,783,251.368وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

313,961.384184,414.1861,872,717.7711,911,039.94020,127,018.29520,934,855.374وزارة األوقــــاف والشــــــئـون اإلســــــــالميـة281

686.63169,201.00091,248.000األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــــاف282

91,056,874.84386,334,841.6459,676,078.0227,998,505.19826,876,836.35223,333,086.238وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

15,551,747.17813,544,971.29922,240,756.66822,538,161.811623,939,440.093602,974,821.295وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

423,756.649420,055.5202,037,085.2352,027,817.9213,825,419.2503,731,683.134المجلـس الوطني للثقـــــــافة والفنــــــون واآلداب330

299,530,760.570532,456,937.8733,835.2333,835.23340,072.06257,419.262وزارة الــنــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

240,728,132.095204,128,670.04346,234,196.01426,366,694.4231,262,187,436.8251,244,222,468.805وزارة الكـــــــهربــــــــــــــــــاء والـــــمــــــــــــاء342

4,462,377.3566,437,682.094229,397.481229,397.48149,517,008.70551,058,147.300االدارة العامـــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــدني510

1,026,939,687.6021,034,794,644.013244,596,191.218181,197,581.4952,447,238.5001,145,129.5002,882,479,644.6012,676,331,958.136االجمـــــــــــــــــــــــــــــــالي

الحســـــــــــــــــــابات النظــــــــــــــــاميــــــة

الرقــم
بنك شيكات وخطابات ضمانعهدة الطوابع المالية ديون مستحقة على الحكومةديون مستحقة للحكومة
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2016/2015خ .ح(19)تابـع  ــ جدول رقم 

إعتمادات مستندية تحت التنفيذ

2016/20152015/20142016/20152015/20142016/20152015/20142016/20152015/20142016/20152015/2014

الديـــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــري110

ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة120

204,734.042157,587.000األمانـــــة العامـــــــــــــــة- مجلـــس الوزراء 131

20.00020.000مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــوى والتشـــــــريع132

المجلس األعلـــــــى للتخطيــــــــط و التنميــــــة140

اإلدارة المركــــــــــــــــزية لإلحصـــــــــــــــــــاء141

ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

3,915,333.0001,557,448.000وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

184,328.660168,176.160اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة- وزارة الماليــة 171

297,052,626.000387,994,308.5001,800,459.4541,800,459.454الحسابات العامـــــــــــــــــــة- وزارة الماليـــــة 172

180.000180.000 اإلدارة العـــــــــــــــامــــــــــــة للجمــــــــــــــارك173

وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

5,774.6805,277.6159,810.0008,460.000وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

93,634.00093,634.00077,688.000وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

540.000450.00042,296.56716,150.438وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــي220

240.000240.000وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

2,097.500وزارة التعليــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي240

328,529.000538,351.0009,591,224.2009,430,934.200وزارة الصحـــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

وزارة الشئــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

1,051,770.742837,060.84023.780وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

وزارة األوقــــاف والشــــــئـون اإلســــــــالميـة281

األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــاف282

4,875,747.8015,014,270.6266,859,316.0739,406,223.097وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

14,986.93516,466.935وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

المجلـس الوطني للثقــــــافة والفنـــون واآلداب330

70.50070.500وزارة النــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

49,621,303.42318,615,232.009وزارة الكـــهربـــــــــــــــــاء والــمـــــــــــــــــــــــاء342

52,117.300142,184.446اإلدارة العامــــــــة للطيــــــــران المـــــــــــدنــي510

500,000.000500,000.000شركــــة اإلستثــــــــــــــــمـــــارات الوطـــــــنيــــة315

500,000.000500,000.000شركـــة الشبكــــــة اآلليـــــــــة للتوزيــــــــــــــــــع240

500,000.000500,000.000شركـــــة سويفتـــل إنترناشيونال للتجارة العامـــــة316

4,881,522.4815,019,548.241302,890,752.500391,686,379.5001,800,459.4541,800,459.45467,580,190.64238,734,398.67952,117.300142,208.226اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

.بنك الكويت الوطنى ، البنك التجارى الكويتى، البنك األهلي الكويتي ، بنك الكويت والشرق االوسط ، بنك الخليج ، بنك برقان ،بيت التمويل الكويتي ، البنك العقارى الكويتى ، بنك التسليف واإلدخار، بنك البحرين والكويت ، بنك بوبيان*  

.األرصدة بسجالت وزارة المالية ــ الحسابات العامـــة **  

الرقــم
مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداة بنك شيكات تحت التحصيل**عهدة الطوابع المالية العامة عهدة الطوابع البريدية

الحســـــــــــــــــــابات النظــــــــــــــــاميــــــة
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2016/2015خ .ح(19)تابـع  ــ جدول رقم 

2016/20152015/20142016/20152015/20142016/20152015/20142016/20152015/20142016/20152015/2014

2,550.00015,290.0003,622,233,000.0002,336,444,572.00049,248,960.620145.500الديـــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــري110

4,344.5604,665.50026,057,173.00026,057,173.0004,994,291.4924,473,148.0320.500ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة120

77,116,000.00058,666,000.0001,920,000.0001,536,000.000األمانـــــة العامـــــــــــــــة- مجلـــس الوزراء 131

مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــوى والتشـــــــريع132

107,250,000.000107,250,000.0001,837,500.0001,837,500.00050.750المجلــــــس األعلـــى للتــــخــطيط و الــــتنمية140

اإلدارة المركــــــــــــــــزية لإلحصـــــــــــــــــــاء141

5,903,518.9395,903,518.939351.500ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

407,131,818.000407,131,818.0001,891.000وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

2,288,445,228.0302,288,445,228.030358,377,475.460565,523,992.244245.500اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة- وزارة الماليــة 171

الحسابات العامـــــــــــــــــــة- وزارة الماليـــــة 172

 اإلدارة العـــــــــــامـــــــــــة للجمـــــــــــــــارك173

20,549.000-وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

334,184,929.000299,984,128.00015,423,384.00013,234,757.00037,173.000وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

2,022,490,295.0002,022,490,295.00046,809,609.31132,056,659.019وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

122,378,903.00082,002,903.00030,191,803.02624,072,857.876الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــي220

0.0001,035.0003,161.000وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

821.316821.316وزارة التعليــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي240

612,989,498.000218,518,809.000وزارة الصحـــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

2,263.000وزارة الشئــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

223,332,690.00091,954,750.0001,556,307.0001,203,168.000وزارة األوقــــاف والشــــــئـون اإلســــــــالميـة281

األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــــاف282

22,974.750وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

1,144,653,278.2452,441,116,246.6766,453,894.48414,142.500وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

المجلـس الوطني للثقـــــــافة والفنــــــون واآلداب330

0.500وزارة الــنــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

190,173.340190,173.34019,208.750وزارة الكـــــــهربــــــــــــــــــاء والـــــمــــــــــــاء342

741,525,523.255741,525,523.255االدارة العامـــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــدني510

11,735,692,675.78511,127,491,786.216102,732,894.829134,116,945.031358,377,475.460565,523,992.24481,059.2500.000 197,067.900211,163.840االجمـــــــــــــــــــــــــــــــالي

الحســـــــــــــــــــابات النظــــــــــــــــاميــــــة

الطوابع المالية اإللكترونية مستحقات ضريبية للحكومةاهالك أمالك الدولة العقارية 
الرقــم

أمالك الدولة العقارية عهد األوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية
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2016/2015 خ. ح 

الرصيدالرصيدالمواد ذاتأصولوسائلعهد
2015/3/31في 2016/3/31في الطبيعة الخاصةحيوانية ومائيةالنقل واإلنتقالالمواد

329,210,919.216 83,872.8253,130,446.056289,121,875.000101,443.411292,437,637.292الديـــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــري110

2,337,232.668 268,667.3192,230,074.80036,355.5902,535,097.709ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة120

4,025,119.312 401,373.0064,161,672.60046,600.00043,818.0004,653,463.606األمانـــــة العامـــــــــــــــة- مجلـــس الوزراء 131

3,001,757.266 119,802.416853,666.54025,000.00050,954.0001,049,422.956مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــوى والتشـــــــريع132

2,287,083.146 74,396.7632,235,127.597117.50014,810.4552,324,452.315المجـــلس األعـــلى للتــخـــطـيـط و الـــتنــمـيــــة140

380,954.000 421,040.510421,040.510اإلدارة المركزيــــــــــــــــة لإلحصـــــــــــــــاء141

1,236,005.414 209,966.0771,190,644.01125,000.0001,052.5001,426,662.588ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

36,806,845.333 595,098.07329,284,252.7037,877,105.42083,367.68037,839,823.876وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

5,404,524.852 2,711,091.4062,178,493.8688,604.8074,898,190.081االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة- وزارة الماليــة 171

 2,810,131.804 1,964,963.613 294,911.8631,670,051.750 االدارة العـــــــامـــــــة للجمـــــــــــــــــارك173

471,118.067 52,271.478208,968.4037,428.650268,668.531وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

6,050,758.812 891,458.8166,238,769.30094,015.389190,197.0407,414,440.545وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

209,562,311.000 49,180,222.00051,934,488.00050,661,668.000371,265.00031,002,788.000174,944.00041,177,897.000224,503,272.000وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

3,516,792.000 25,773.000672,650.0002,348,890.0003,047,313.000وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

14,298,677.000 6,077,581.0005,287,265.0008,807,212.00025,249.0001,659,579.00021,856,886.000الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــى220

172,538,245.978 17,118,704.208224,209,343.233135,312.8141,145,612.927242,608,973.182وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

1,119,305.168 1,048,549.819776,876.80094,336.4861,919,763.105   وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــي240

247,405,676.000 128,830,552.072124,962,528.0001,469,194.00018,780,424.000274,042,698.072وزارة الصحـــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

4,158,636.104 210,162.4943,212,932.40320,150.00093,739.2753,536,984.172وزارة الشئــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

97,202,541.680 1,027,329.7202,804,017.000461,193.60056,515,813.00032,022,002.66792,830,355.987وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

15,871,503.713 1,343,517.74515,716,455.22410,200.00017,070,172.969وزارة األوقــــاف والشــــــئـون االســــــــالميـة281

513,194.804 109,683.644285,386.740395,070.384األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــاف282

43,718,792.281 5,800,164.86015,920,409.77885,877.2008,627.38421,815,079.222وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

17,090,597.822 3,183,530.99314,521,655.04617,705,186.039وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

1,907,233.750 762,551.000365,266.0001,127,817.000المجلـس الوطنى للثقــــــافة والفنـــون واآلداب330
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ف المصادر  ي مختل ة ف تتمثل إيرادات الوزارات واإلدارات الحكومي
ة  ة الحاجات العام ة لمواجه وارد المالي ى الم ة عل التي تحصل منها الدول
وارد  ي للم در الرئيس ر المص ث يعتب نفط حي ادر ال ك المص م تل ن أه وم

رادات د المالية للدولة يلي ذلك من حيث األهمية إي ي تحصل الخ مات الت
دمات الم ل الخ ى ؤمقاب وم عل رائب والرس م الض ة ث ل الدول ن قب داة م

  التجارة والمعامالت الدولية .
  

ع  ة والمتوق وزارات واإلدارات الحكومي رادات ال درت إي د ق وق
ة  نة المالي الل الس يلها خ غ  2015/2016تحص مبل

رادات الف 12,210,625,000.000 ة اإلي ت جمل ا بلغ ة د.ك بينم علي
لة  ـبنسبد.ك  13,633,901,713.302المحص  ادةـزيبو %7.111ة ـ

ـق بة  د.ك 1,423,276,713.302 درهاـ ن %11.7بنس ديرات  م تق
  . 2015/2016الميزانية للسنة الماليـة 

  
رادات  ة واإلي رادات النفطي ن (اإلي رادات حسب مصدرها م وتتكون اإلي

  : غير النفطية )
  
  :النفطيةاإليرادات ) 1
  

ر  ذه اإلي ل ه ازتتمث ام والغ نفط الخ ع ال ي مبي درت ادات ف د ق ، وق
ـع تحصيلـة والمتوقـــرادات النفطيـاإلي ة ـــة الماليــالل السنـها خـ

غ 2015/2016 ة ـا بلغـ، بينمد.ك 10,757,474,000.000 مبل ت جمل
ـاإلي لةــ ة المحص بةد 12,075,420,712.643 رادات النفطي  .ك بنس
ـن جمم 3.112% رادات المح لةـ ـاإلي ادة يصلة بزـ

االيرادات من تقديرات  %12.3 بنسبة أي د.ك 1,317,946,712.643
  .2016 /2015سنة المالية عن اللميزانية النفطية ل
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  النفطية:اإليرادات غير ) 2
  

ركات   ر ش ن غي دخل م ريبة ال ي ض رادات ف ذه اإلي ل ه نفط،تتمث  ال
ى  وم عل رائب والرس ات،الض د  الممتلك وم القي جيل،رس رائب  والتس الض

رادات  الخدمات،إيرادات  الدولية،والرسوم على التجارة والمعامالت  اإلي
   الرأسمالية.والرسوم المتنوعة واإليرادات 

  
  

رادات  درت اإلي د ق ـغيرالنفط وق ـوالمت يةــــــ ـالل ــ يلها خ وقع تحص
د.ك  1,453,151,000.000غ ـــــــــبمبلـــ 2015/2016السنـة الماليــة 

ت جم ا بلغ ـلة اإليـبينم ـر النفـ ـية المحصلـطــرادات غي ة ـ
ة اإلي %2.107أي بنسبة  د.ك  1,558,481,000.659 رادات ـمن جمل

ادة لةـالمحص بةأي  د.ك 105,330,000.000ادارهـمق بزي  %2.7 بنس
ديرات ـن  تق ة م ر النفطي رادات غي ة ل االي ن اللميزاني ة ع نة المالي س

2015/2016.  
  
  

  رادات المحصلة للسنة ي اإلي نقص ف ادة وال م أسباب الزي ي أه ا يل وفيم
  : 2015/2016المالية 

  
  أسباب الزيادة :

  
ى  - وزارة عل رص ال اكم وح ام المح ة أم ايا المرفوع ادة القض زي

 تحصيل الديون المستحقة للحكومة.
ادة   - ابقة وزي لزيادة التحصيل من تحصيل الضريبة عن سنوات س

ى  ادق باإلضافة ال أرباح قطاع شركات التأمين وقطاع شركات الفن
 زيادة عدد الشركات الخاضعة للضريبة .

ل  - ن قب تغلة م ة المس ع الحكومي بعض المواق ة ل يم االيجاري ادة الق زي
م ت ي ت دها ومجموعة الجمعيات التعاونية وللمواقع المنتهية والت حدي

 من العقارات المستملكة .
ذ  - ة تنفي رادات القيدي تحويل الرصيد المتبقي من المنحة األميرية لالي

 لقرار مجلس الوزراء .
المي أو  - ادي الع ع االقتص ة الوض ة نتيج رائب الجمركي ادة الض زي

  . دالزيادة في حجم االستيرا
  

  أسباب النقص :
  
 ة اللتزام الموظفين .انخفاض الجزاءات على الموظفين نتيج -
ات  - ون بالتزام ذين يخل وردين ال ى الم ات عل ق الغرام االلتزام بتطبي

  العقود المبرمة معهم . 
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                     اردينــــــــ     سـفل
  

  
  
  
  
  
  

  
 
 :النفطيةاإليرادات  .1
  

  :النفطيةاإليرادات  -الباب األول 
  

000     000  474  757 10  السنة المالية تقديرات .  
   

643     712  420  075 12   المحصلةاإليرادات .  
  

643     712  946  317 1 على تقديرات الميزانية . % 3.112بنسبة  زيادة  
  

    
   

    
  
 :النفطيةاإليرادات غير .2

  
  الضرائب على صافي الدخل واألرباح  : -الثاني الباب  

  
  . السنة المالية تقديرات    102  604  000    000

  
115    922  844  141  

 
  المحصلة .اإليرادات 

  
115    922  240  39  
   

  عن تقديرات الميزانية . % 2.138بنسبة  زيادة
  

    

  الضرائب والرسوم على الممتلكات : -الباب الثالث   
  

  . السنة المالية تقديرات 23  000  000     000
  

807    231  871  15  
 

  المحصلة .اإليرادات 

  
  عن تقديرات الميزانية . % 0.69 بنسبة  نقص )7  128  768    193(
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                    اردينــــــــ     سـفل

  
  
  

  
  :لسلع والخدماتاالضرائب والرسوم على  - الرابعالباب 

  
  . السنة المالية تقديرات 6  062  000    000

  
335    705  083  10 

 
  اإليرادات المحصلة .

  
335    705  021  4  

 
  عن تقديرات الميزانية .% 3.166 بنسبة زيادة

  
    
    
  امس اب الخ امالت  -الب ارة    والمع ى التج وم عل رائب والرس الض

  الدولية :
  

  . السنة المالية تقديرات 281  141  000    000
  

460    364  169  318 
 

  المحصلة .اإليرادات 
  

460    364  028  37 
 

  عن تقديرات الميزانية . % 2.113بنسبة  زيادة
  

    
  إيرادات الخدمات : -الباب السادس   

  
  . السنة المالية تقديرات 795  639  100     000

  
198    536  216  759 

 
  المحصلة .اإليرادات 

  
802    563  422  36 

 
  عن تقديرات الميزانية . % 4.95 بنسبة زيادة

  
  اإليرادات والرسوم المتنوعة : –الباب السابع  

  
  . السنة المالية تقديرات 173  604  900     000

  
244     187  492  311  . اإليرادات المحصلة  

  
244     287  887  137  عن تقديرات الميزانية . % 4.79بنسبة  زيادة  
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                   دينــــــــار     سـفل

 
 

  
  
  
 

ات  - ات والمناقص راء الممارس ى ش ال عل ى اإلقب ك إل ع ذل يرج
 .المطروحة من قبل الشركات والمؤسسات

ذ  - د تنفي تنادا لقواع ك اس ات وذل اب األمان اله لحس الغ المع ادم المب تق
  الميزانية .

ة  - ذ تحويل الرصيد المتبقي من المنحة األميري ة تنفي رادات القيدي لالي
 لقرار مجلس الوزراء .

 
زام  - دم االلت وردين لع اولين والم ى المق ات عل رض الغرام ادة ف زي

  بتنفيذ العقود المبرمة معهم وإخاللهم بهذه الشروط .
األرصدة المعالة لحساب األمانات عن سنوات مالية سابقة ولم يتقدم  -

 .تحويلها إليرادات قيديهأصحابها للمطالبة بها وتقادمت ومن ثم تم 
وائح  - ق ل ي تطبي ات ف دد الجه وظفين وتش ى الم ات عل رض عقوب ف

 العمل .
ن  - ق ع ه ح رفت دون وج الغ ص ترداد مب ى اس ات عل رص الجه ح

 عالوات سكن وعالوات اجتماعية
  

    

  : اإليرادات الرأسمالية -الباب الثامن    
  

  . السنة المالية تقديرات 71  100  000     000
  

500     053  803  1 . اإليرادات المحصلة  
  

  عن تقديرات الميزانية % ) 5.97(  بنسبة نقص )69  296  946    500(
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  " 2015/2016 " توزيع اإليرادات المقدرة واإليرادات المحصلة للسنة المالية
  على مستوى األبواب  - 1

  
  

 نسبة التحصيل الفرق  2015/2016 السنة المالية  البيــانالباب
لإلجمالي للمقدر المحصل   التقديرات

 %6.88%3.112 1,317,946,712.643 1,075,474,000.00012,075,420,712.643 اإليرادات النفطية 1

الضرائب على صافي الدخل  2
 %0.1%2.138 39,240,922.115 141,844,922.115  102,604,000.000 واألرباح

 %1.0 %0.69 (7,128,768.193) 15,871,231.807  23,000,000.000الضرائب والرسوم على الممتلكات 3

الضرائب والرسوم على السلع  4
 %1.0%3.166 4,021,705.335 10,083,705.335  6,062,000.000 والخدمات

الضرائب والرسوم على التجارة  5
 %3.2%2.113 37,028,364.460 318,169,364.460  281,141,000.000  والمعامالت الدولية

 %6.5 %4.95 36,422,563.805 759,216,536.198  795,639,100.000 إيرادات الخدمات 6

 %3.2 %4.79 137,887,287.244 311,492,187.244  173,604,900.000 اإليرادات والرسوم المتنوعة 7

  
8  
  

 %01.0 %5.97 (69,296,946.500) 1,803,053.500   71,100,000.000  اإليرادات الرأسمالية

  
  %100%7.111 1,423,276,713.302 12,210,625,000.00013,633,901,713.302 اإلجمالــــــي 

  
  

ـيتض       اب األول   2015/2016ة ـة الماليـة للسنـرادات المحصلـاإلي أندول ـذا الجـن هـح مـ نفط  -للب ال
بة  ى بنس ة األول ي المرتب رادات المحصل %88.6الخام والغاز تأتي ف ة اإلي مة ، ـمن جمل ي المرتـتأت ث بة ـي ف

رادات البية ـالثان ادساب ـإي رادات إ - الس دمات ي م  % 5.6 ةـبنسبالخ رادات ث امس إي اب الخ رائب  -الب الض
رادات والرسوم المتنوعة – سابعفالباب ال %2.3ة ـبنسبوالرسوم على التجارة والمعامالت الدولية  بة  اإلي بنس

  ثم بقية األبواب بنسب مختلفة . 2.3%
  
  
  
  
  



  

 

) 14 (

  
                   اردينــــــــ     سـفل

  
  
  
  
  

وفيما يلي دراسة تحليلية ألبواب اإليرادات على مستوى المجموعات 
  والبنود :

  
  

   :اإليرادات النفطية  -الباب األول   
  

000     000  474  757 10  السنة المالية تقديرات .  
  

643     712  420  075 12  جملة اإليرادات المحصلةمن  % 88.6بنسبة  اإليرادات المحصلة .  
  

643     712  946  317 1 على تقديرات الميزانية . % 3.12بنسبة  زيادة  
  

ة    نة المالي لة للس ة المحص رادات النفطي ي اإلي ادة ف ر الزي وتعتب
لأ 2015/2016 ة ق نة المالي لة للس رادات المحص ي اإلي ادة ف ن الزي  م
2014/2015.  

  
  
  

  : الضرائب على صافي الدخل واألرباح -الباب الثاني 
  

ركات  ى الش دخل عل ريبة ال ن ض لة م رادات المحص ي اإلي ل ف تتمث
وانين  ن الق دد م رائب لع ذه الض ع ه ا وتخض ة أعماله ر ممارس نظي

  لها.واللوائح المنظمة 
  

  اإلدارة العامة . -ويختص بهذا الباب وزارة المالية 
  

  . السنة المالية تقديرات 102  604  000     000
  

115    922  844  141 
 

  من جملة اإليرادات المحصلة . % 0.1بنسبة  اإليرادات المحصلة
  

115    922  240  39 
   

 عن تقديرات الميزانية % 2.38 بنسبة زيادة
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ادةوالجدول التالي يوضح مجموعات  نقصومجموعات  الزي ي  ال ذا ف ه
   :الباب

  

 مجموعات 
  الزيادة

  مجموعات  المبلغ
  النقص 

  المبلغ

     12,829,770.374  2مجموعة 
     26,411,151.741  3مجموعة 

الي  إجم
ات  مجموع

  الزيادة
39,240,922.115 

الي  إجم
ات  مجموع

  النقص

  
)000,000.000(  
  

الي  إجم
  39,240,922.115  الفرق للباب

  
  

  التسلسلي:وفيما يلي تفصيل مجموعات الباب حسب الترتيب  
  

  :ضريبة الدخل من غير شركات النفط - 2مجموعة  
  

ن  تتمثل إيرادات هذه المجموعة في ضريبة الدخل التي يتم تحصيلها م
     الشركات األجنبية المختلفة  والتي تزاول أعمالها في الكويت .

  
  . السنة المالية تقديرات 48  700  000     000

  
  . رادات المحصلةـاإلي 61  529  770     374

  
  عن تقديرات الميزانية . % 26.3 بنسبة زيادة 12  829  770     374

  
   :لمجموعةل النقصوبنود  الزيادة بنودوالجدول التالي يوضح   

  

  
بنود   المبلغ الزيادةبنود 

  النقص
  المبلغ

 (1,861,662.457)  3بند   609,180.000  1بند 
  

  )686,965.530(  4بند   1,155,756.500   2بند 
  )60,485.750(  5بند   14,716,091.508  6بند 
  )7,048.839(  7بند   96,476.602  8بند 

  )1,131,571.660(  10بند     

إجمالي بنود 
  الزيادة

16,577,504.610 
  

الي  إجم
ود  بن

  النقص
(3,747,734.236) 

  

الي  إجم
رق  الف

  للمجموعة
12,829,770.374 
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  :حسب الترتيب التسلسلي المجموعة بنودوفيما يلي تفصيل  
  

  :   تجاريةشركات  -2بند  
  

  . السنة المالية تقديرات  1  000  000    000
  

  ـلة .صاإليـرادات المح 2  155  756    500
   

  .عن تقديرات الميزانية  % 115.6 بنسبة زيادة 1  155  756    500
          

    
 

 
  : مقاوالتشركات  - 3بند 
  

  . السنة المالية تقديرات 16  000  000    000
  

  . اإليـرادات المحصلـة 14  138  337    543
  

  عن تقديرات الميزانية . % )11.6( بنسبةنقص  )1  861  662    457(
  

    
   : تأمينشركات  - 4بند   

  
  . السنة المالية تقديرات 1  500  000    000

  
  اإليـرادات المحصـلة .   813  034    470

  
  عن تقديرات الميزانية . %  )45.8( بنسبة نقص )  686  965    530(

  
    
  : فنادقشركات  -5بند   

  
  . السنة المالية تقديرات      500  000     000

  
  .اإليـرادات المحصـلة    439  514    250

  
  عن تقديرات الميزانية . % )12.1( بنسبة نقص )  60  485    750(

  
  



  

 

) 17 (

  

  

  

  

  

  

                     دينــــــــار     سـفل
  
  

  
  
  

  :  خدمات شركات -6بند 
  

  . السنة المالية تقديرات 22  000  000     000
  

  . اإليـرادات المحصلـة  36  716  091     508
  

  عن تقديرات الميزانية . % 9.66بنسبة  زيادة 14  716  091     508
  

    
  :  اريةشاستشركات  - 7بند  

  
  . السنة المالية تقديرات 4  000  000     000

  
  . اإليـرادات المحصلـة 3  922  951     161

  
  عن تقديرات الميزانية . %)0.2(بنسبة   نقص )  7  048    839(

  
   
  :  مطاعمشركات  -8بند  

  
000     000  700 1   

 
  . السنة المالية تقديرات

  
602     476  796 1   

 
  . اإليـرادات المحصلـة

  
  عن تقديرات الميزانية . % 5.7بنسبة  زيادة   96  476    602

  
    
  :  أخرىشركات  -10بند  

  
000     000  000 2   

    
  . السنة المالية تقديرات

  
340     428  868   

 
  . اإليـرادات المحصلـة

  
  عن تقديرات الميزانية . %)56.6( بنسبة  نقص )1  131  571    660(
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  : صافي األرباحالضرائب على  – 3 مجموعة

  
ن    يلها م تم تحص ي ي دخل الت ريبة ال ي ض ة ف ذه المجموع رادات ه ل إي تتمث

  الكويتية المدرجة في سوق األوراق المالية. الشركات
  

  . السنة المالية تقديرات 53  904  000     000
  

   . لةـصرادات المحـاإلي 80  315  151     741

  
  عن تقديرات الميزانية . % 00.49 بنسبة زيادة   26  411  151     741

  للمجموعة:والجدول التالي يوضح كل من بنود الزيادةوبنود النقص  
 

بنود 
  الزيادة

  المبلغ      بنود النقص  المبلغ

  )3,517,468.525(  2بند   11,367,964.661  1بند 
      15,685,270.809  3بند 
      2,875,384.796  4بند 

الي  إجم
ود  بن

  الزيادة
الي   29,928,620.266 إجم

  )3,517,468.525( بنود النقص

الي  إجم
رق  الف

  للمجموعة
26,411,151.741  

   
  وفيما يلي تفصيل البنود حسب الترتيب التسلسلي:

  
  :  الضرائب على الشركات الكويتية – 1بند  

  

بة  ررة بنس رائب المق ي الض نوية  %2.5ه اح الس افي األرب ن ص م
ا  ك طبق ة وذل ألوراق المالي ت ل ي سوق الكوي للشركات الكويتية المدرجة ف

م  انون رق ام الق نة  19ألحك ة  2000لس ة الوطني م العمال أن دع ي ش ف
  وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

  
  . السنة المالية تقديرات 30  000  000     000

  
661     964  367  41  لةـصرادات المحً ـاإلي .   

  
661     964  367  11  عن تقديرات الميزانية . %37.9 بنسبة زيادة  
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  : حصيلة الزكاة من الشركات الكويتية – 2بند 

  

وهو القدر الذي يمثل الزكاة من المبالغ المحصلة من الشركات الكويتية 
في شأن الزكاة  2006لسنة  46بموجب المادة األولي من القانون رقم 

وذلك حسب  لدولةومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية ا
  .ما تحدده كل شركة

  
  . السنة المالية تقديرات    11  000  000     000

  
475     531  482  7  لةـصرادات المحـاإلي .   

  
  عن تقديرات الميزانية . %) 32.0( بنسبة نقص ) 3  517  468     525(

  
    
  :  مساهمة الشركات الكويتية في ميزانية الدولة – 3بند   

  

  . السنة المالية تقديرات   10   904  000     000
  

809     270  589  26  اإليـرادات المحصلـة .  
  

809     270  685  15  عن تقديرات الميزانية . % 143.8  بنسبة زيادة  
  

   
  أرباح توزيعات : –4بند  

  

على األرباح الناتجة من توزيعات  %15وهي الضريبة المقررة بنسبة 
لسنة  )2(من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  )9(األسهم بموجب المادة 

لسنة  3بشأن تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم  2008
1955.  

  
  تقديرات السنة المالية .   2   000  000     000

  
796     384  875  4   المحصلة .االيرادات  

  
796     384  875  2  عن تقديرات الميزانية . % 143.8  بنسبة زيادة  
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  : لضرائب والرسوم على الممتلكات ا -الباب الثالث   
  

ل  ك أو نق تتمثل إيرادات هذا الباب في الضرائب والرسوم المفروضة على تمل
  األراضي والعقـارات.ملكية 

  
  ويختص بهذا الباب وزارة العدل  .

  
  وتتكون إيرادات هذا الباب من مجموعة واحدة :  

  
  : رسوم نقل الملكية  - 1مجموعة   

  
ل  ة ونق ى ملكي ة عل وم المفروض ي الرس ة ف ذه المجموع رادات ه ل إي تتمث

  الحكومية.األراضي والعقارات فيما عدا عقود البيع التي تحررها الجهات 
  

  . السنة المالية تقديرات   23   000  000     000
  

807     231  871  15  اإليرادات المحصلة .  
  

  عن تقديرات الميزانية . %) 31.0( بنسبة  نقص ) 7  128  768     193(
  

  والجدول التالي يوضح كل من بنود الزيادة وبنود النقص:

  

  المبلغ      النقصبنود   المبلغ بنود الزيادة
  )3,244,904.642(  1بند    

  )3,883,863.551(  2بند     
إجمالي بنود 

ود    الزيادة إجمالي بن
  )7,128,768.193(  النقص

الي  إجم
رق  الف

  للمجموعة
)7,128,768.193(  

 
  وفيما يلي تفصيل البنود حسب الترتيب التسلسلي:  

  
  أراضي - 1بند   

  
  . السنة المالية تقديرات 8  500  000     000

  
358     095  255  5   المحصلـــة اإليـــرادات.  

  
  عن تقديرات الميزانية .%) 38.2(بنسبة نقص ) 3  244  904     642(
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   اراتـــــــــــعق – 2بند 

  
000    000  500  14  

 
  . السنة المالية تقديرات

449     136  616  10   المحصلـةاإليـرادات.  
  

  عن تقديرات الميزانية . %)26.8( بنسبة نقص ) 3  883  863     551(
  

    
    
    الضرائب والرسوم على السلع والخدمـات -الباب الرابع  

  
لع  ى الس رض عل ي تف وم الت رائب والرس ي الض اب ف ذا الب رادات ه ل إي تتمث

  والخدمات ومزاولة األعمال
   

  ويختص بهذا الباب الوزارات التالية  :
  

  وزارة التجارة والصناعة  -
  وزارة الصحة العامــة -
  

  ويتكون هذا الباب من مجموعة واحدة  : 
  

  : رسوم القيد والتسجيل  - 2مجموعة  
  

رخيص  ات الت د وتسجيل الشركات وطلب ى رسوم قي وتشتمل هذه المجموعة عل
   .ورسوم دمغ المعادن الثمينة ورسوم العالمات التجارية

  
000    000  062  6  

 
  . السنة المالية تقديرات

  
335     705  083  10  . اإليرادات المحصلة  

  
335     705  021  4  عن تقديرات الميزانية . %66.3 بنسبة زيادة  
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  لمجموعةل النقصو بنود  الزيادةوالجدول التالي يوضح كل من بنود :  
  

 
  المبلغ  النقصبنود   المبلغ  الزيادةبنود 

    1,272,226.410   1بند 
     678,003.510   2بند 
     2,071,475.415   3بند 

إجمالي بنود 
إجمالي بنود 4,021,705.335  الزيادة

    النقص

إجمالي الفرق 
 4,021,705.335  للمجموعة

  

  
 :وفيما يلي تفصيل البنود حسب الترتيب التسلسلي  

  تسجيل الشركات – 1بند   
  

وتشمل إيرادات هذا البند في رسوم قيد وتسجيل وإصدار وتجديد إجازات 
ى  أمين عل ى شركات الت ة عل الشركات باإلضافة إلى رسوم اإلشراف والرقاب

  التأمين المصدرة .أساس وثائق 
  

  . السنة المالية تقديرات    4  500  000     000
  

410     226  772  5   المحصلـةاإليـرادات.  
  

410     226  272  1  عن تقديرات الميزانية . % 28.3 بنسبة زيادة  
  

  ويختص بهذا البند:  
  

  .وزارة التجارة والصناعة -
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  : طلبات الترخيص - 2بند   
  

د  وم تجدي ناعية ورس رخيص الص ات الت ن طلب لة م وم المحص ي الرس ه
   .وإصدار التراخيص التجارية والمهنية ورسوم إصدار تراخيص الصيد

  
000     000  450  1  السنة المالية تقديرات .  

  
510     003  128  2   المحصلـةاإليـرادات .  

  
510     003  678    على تقديرات الميزانية . %46.8بنسبة  زيادة  

  
  ويختص بهذا البند :  

  

  . وزارة التجارة والصناعة -
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

000     000  112      
  

415     475  183  2   
000     000  000    
415     475  071  2   

  

  
  
  

  : المعادن الثمينةرسوم دمغ  – 3بند 
  
د     غوالتها لتحدي ة و مش ادن الثمين غ المع ر دم لة نظي وم المحص ي الرس ه

م  انون رق ه الق نوعيتها و عيارها حسب المعايير القانونية و طبقا لما ينص علي
  . 1980لسنة  87و القرار الوزاري رقم  1980لسنة  23
  

  . تقديرات السنة المالية
  

  المحصلـة .اإليـرادات 
  

  على تقديرات الميزانية . %6.1849بنسبة  زيادة
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  الضرائب والرسوم على التجارة والمعامالت الدولية : -الباب الخامس 
  

تيراد  ر اس تتمثل إيرادات هذا الباب في الضرائب والرسوم المحصلة نظي
  والى الخارج ورسوم الخدمات على التجارة الخارجية .وتصدير البضائع من 

  

ن  -وتختص بهذا الباب وزارة المالية  ون م ارك ويتك ة للجم اإلدارة العام
  مجموعة واحدة  :

  
  
  

  
  

  

  :   الضرائب والرسوم الجمركية - 1مجموعة 
  

ل وتتم رائب ث ـر ض لة نظي الغ المحص ن المب ة م ذه المجموع رادات ه إي
  الشهادات . ورسوم أرضية ورسوم

  
  . السنة المالية تقديرات 281  141  000     000

  
460     364  169  318   المحصلةاإليرادات .  

  
460     364  028  37  عن تقديرات الميزانية . %13.2بنسبة  زيادة  
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  : الزيادة و بنود النقص في هذه المجموعةوالجدول التالي يوضح كل من بنود 

  
  المبلغ  بنود النقص  المبلغ  بنود الزيادة

  (106,070.105)   2بند  37,134,434.565    1بند 
        

ود  الي بن إجم
 37,134,434.565  الزيادة

ود  الي بن إجم
  (106,070.105)  النقص

رق  الي الف إجم
 37,028,364.460  للمجموعة

  
  
  

  

  البنود حسب الترتيب التسلسلي:وفيما يلي تفصيل 
   

  : ضرائب  - 1بند   
  

  وتتمثل إيرادات هذا البند في المبالغ المحصلة كضرائب جمركية .
  

  . السنة المالية تقديرات 280  895  000     000
  

565     434  029  318   المحصلـة اإليـرادات.  
  

565     434  134  37  على تقديرات الميزانية . %13.2 بنسبة زيادة  
  

    
  :رســــوم  - 2بند   

  
امالت  ر خدمات التجارة والمع الغ المحصلة نظي وتتمثل إيرادات هذا البند في المب
ي سحب  أخرهم ف ة ت ي حال ى المستوردين ف ي تفرض عل الدولية وهي الرسوم الت
وردين  ن الم ي تحصل م هادات الت وم الش وانئ ورس تودعات الم ن مس بضائعهم م

  مقابل إعطائهم شهادة تثبت سدادهم للرسوم والضرائب الجمركية .
  

  . السنة المالية تقديرات      246  000     000
  

895     929  139     المحصلـة اإليـرادات.  
  

  عن تقديرات الميزانية . %)43.1( بنسبة نقص )  106  070    105(
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 الخدمات: إيرادات-الباب السادس 
 

تتمثلللي ادلللهذاذا بلللفذ ذلملللغ  للللل ذلمملللغلي ذلممالللن    دللله ت ادللل   لللامغا مللل  
 ذلمكومد .ذلوزذهذا وذإلاذهذا 

 
 .الماليةالسنة  تقديرات 795  639  100     000

 
198     536  216  759 

 

 المحصلة.من جملة اإليرادات  %5.6المحصلة بنسبة  اإليرادات
 

802)    563  422  (36 

 

 الميزانية.عن تقديرات  %(4.6)بنسبة  نقص
 
 

 للباب: النقصومجموعات  الزيادة الجدول التالي يوضح كل من مجموعات 

 
مجموعات 
مجموعات  المبلغ الزيادة

 المبلغ النقص

 (733,786.885) 2مجموعة  15,851,908.163 1مجموعة 

 (6,724,394.499) 4مجموعة  7,647,049.504 3مجموعة 

 (30,234,316.478) 5مجموعة  38,397,789.000 7مجموعة 

 (60,604,192.224) 6مجموعة   

 (22,620.383) 8مجموعة   

إجمااااااااااااااااااااااالي 
جموعااااااااااااااات م

 الزيادة
61,896,746.667 

 إجماااااااااااااااااااالي
مجموعاااااااااااات 

 النقص
(98,319,310.469) 

فااار  إجماااالي ال
 (36,422,563.802) للباب

 
 

 وفيما يلي تفصيل المجموعات حسب الترتيب التسلسلي:
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                     اردينــــــــ    سـفل
 
 
 
 

 
 
 
 

 والعدالة:خدمات األمن  – 1مجموعة 
 

وتتمثي ادهذاذا بفه ذلمجموع  لل ذلممغلي ذلممان  كهسلو  ورهذملغا ائلغ د  
ذلسللدغهذا وهسللو  االلاذه ه لل   ك عللاذاذا ذ ت للغهوممدللم مللوذا ماللغاه  وكللفل

 .ادغا 
   

000     900  375  92 
 

 المالية.تقديرات السنة 
 

163     808  227  108 

 
 المحصلة.اإليرادات 

 
163     908  851  15 

 
  الميزانية عن تقديرات %17.2 بنسبة زيادة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وبنود النقص للمجموعة: الجدول التالي يوضح كل من بنود الزيادة

 
 المبلغ بنود النقص المبلغ بنود الزيادة

 (3,000.000) 2بند  15,879,767.348 1بند 

 (29,539.185) 3بند  4,680.000 4بند 

إجمااااااالي بنااااااود 
 15,884,447.348 الزيادة

إجمااااالي بنااااود 
 (32,539.185) النقص

 إجمااااالي الفاااار 
 15,851,908.163  للمجموعة

 
 حسب الترتيب التسلسلي: البنودتفصيل وفيما يلي 

 
 :جزائيةوغرامات  رسوم قضائية – 1بند  

 
وتتمثي لل ذلهسو  ذلممان  م  ذلاعغوى وذلتوثدق وذلغهذمغا ذلجزذ د  وهسو  

 أ هى.ذلقدا لل جاوي ذلممغمغ  وأد  هسو  ائغ د  

 
 تقديرات السنة المالية. 92  262  900     000

 
 االيرادات المحصلة. 108  142  667     348

 
 الميزانية. عن تقديرات  %17.2 بنسبةزيادة  15  879  767     348
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  :مصادرة مبيع مواد  – 2بند  
 

ذلملللوذا ذلتللل تلللت  وتتمثللي ادللهذاذا بلللفذ ذلم للا للللل ذلممللغلي ذلمماللن  مللل  ممدللم 
لل ذلقئغدغ ذلمتعنق  لم غلفتهلغ لنقلوذ د  ذلمعملوي مهلغ أو م لغ  ماغاهتهغ معا ذلفاي 

 عنى ذلئمطد  ذلقئغ د  ذلمم وم  أللهذا أو جهغا مكومد .
 

 ذإلعال .وزذه   ذلم ا ذوت ت  مهف
 

000     000  3   
 

 .الماليةالسنة  تقديرات
 

000     000  0   
 

 المحصلة.االيرادات 
 

(000    000  3) 
 

 .الميزانيةعن تقديرات  % (100)بنسبة  نقص
 

  

 
 
 

 السيارات:حصيلة عدادات انتظار  – 3بند 
 

ذإلدللهذاذا ذلمماللن  موذسللط  عللاذاذا ذ  ت للغه وتتمثللي ادللهذاذا بللفذ ذلم للا لللل 
   ده ذ ت غه ذلسدغهذا لل ذألمغك  ذلم اا  لفلك مغلطهق ذلعغم .

 
000     000  55   
 

 .الماليةالسنة  تقديرات
 

 .ـةمحصلالرادات اإليـ   25  460     815
 

  عن تقديرات الميزانية %(53.7)بنسبة  نقص   29)  539    (185
 

  
 

  رسوم إصدار رخصة قيادة – 4بند 
 :()عامة/إنشائية/صناعية/زراعية

 

ادم  ذلهسو  ذلممان  مقغمي اااذه ه   ذلقدغا  وتتمثي ادهذاذا بفذ ذلم ا لل 
 وذلزهذعد .ا غعد  ذلعغم  وذإل شغ د  وذل

 
000    000  55   

 
 .الماليةالسنة  تقديرات

 
000    680  59   

 
 المحصلـة.اإليـرادات 

 
 عن تقديرات الميزانية % 8.5 بنسبة زيادة 4  680   000
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                     دينــــــــار    سـفل
 

 

  
 :التعليمية والثقافيةالخدمات  – 2 مجموعة

 
ملل  ممدللم ذلمطموعللغا ادللهذاذا بللفه ذلمجموعلل  لللل ذلممللغلي ذلمماللن  وتتمثللي 

ذلمكومد  و شه ذإلعال غا موسغ ي ذل شه ذلمكومد  وكفلك ممدم ذلمهذمج ذلتنفزدو د  
 وذلتعند .وادهذاذا ذأللال  وذألشهط  مغإلئغل  الى هسو  ذلتاهد  

 
000     300  587  4 

 
 .الماليةالسنة  تقديرات

 
115     513  853  3 

 
 المحصلـة.اإليـرادات 

 
885)    786  (733 

 
 .الميزانيةعن تقديرات % (16.0)بنسبة  نقص

 
 
 

 

 للمجموعة: النقص وبنود الزيادة الجدول التالي يوضح كل من بنود
 

 المبلغ النقص بنود المبلغ الزيادة بنود 
 (466,214.130) 1بند  169,999.125 3بند 

 (336,723.766) 2د بن 36,151.886 4بند 

 (137,000.000) 6بند   

 بنود يالـإجم
إجمالي بنود  206,151.011 الزيادة 

 (939,937.896) النقص

إجمالي الفر  
 (733,786.885) للمجموعة

 

 وفيما يلي تفصيل البنود حسب الترتيب التسلسلي: 
 

 :دراسيةرسوم  – 1 بند 
 

لممان  م  ذلطنمل  وذلمنتمقلد  كمسلتمعد  بفذ ذلم ا لل ذلممغلي ذوتتمثي ادهذاذا 
لل جغمع  ذلكودا وذلهد   ذلعغم  لنتعند  ذلتطمدقل وذلتاهد  وم تسلمل مهكلز  امل  

 ذلمجتمم وكفلك ذلممغلي ذلممان    ده ذ شتهذك لل ذلاوهذا ذلتاهدمد .
 

000     100  155  1 
 

 .الماليةالسنة  تقديرات
 

870     885  688   
 

 المحصلة.اإليرادات 
 

130)    214  (466 
 

 .عن تقديرات الميزانية % (40.4)بنسبة نقص 
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                     دينــــــــار    سـفل
 
 

 
 
 

 حكومية:مبيع مطبوعات  – 2بند  
 

ملل  ممدللم ذلمجللالا وذلكتلل  وتتمثللي ادللهذاذا بللفذ ذلم للا لللل ذلممللغلي ذلمماللن  
 ا ذلمكومد .وذل شهذا ذلم تنف  ذلتل تااهبغ ذلجهغ

 

وزذه  ذلعلايإااذه  ذلفتلوى  –)وزذه  ذإلعال   جهغا:ود ت  مهفذ ذلم ا  مس  
وزذه  ذألواللللغل وذلشلللل و   –وذلعمللللي  ذ جتمغعدلللل وزذه  ذلشلللل و   –وذلتشللللهدم 
 (.ذلمجنس ذلوط ل لنثقغل  وذلف و  وذآلاذ  –ذإلسالمد  

 
000     000  242  2 

 
 .الماليةالسنة  تقديرات

 
234     276  905  1 

 

 اإليرادات المحصلة.
 

766)    723  (336 
 

 .الميزانيةعن تقديرات  % )15(0. بنسبة نقص
 

  
 :إعالنات – 3بند 

 
مقغملي  شله ذإلعال لغا ذلتجغهدل  وتتمثي ادهذاذا بفذ ذلم ا للل ذلمملغلي ذلممالن  

 لل وسغ ي ذل شه ذلمكومد  ذلم تنف .
 

 وت ت  مهفذ ذلم ا وزذه  ذإلعال .
 

 .الماليةالسنة  تقديرات 1  053  200     000
 

 اإليرادات المحصلة. 1  223  199     125
 

 .عن تقديرات الميزانية %16.1بنسبة زيادة    169  999     125
 

  
 تلفزيونية:مبيع برامج  – 4بند 

 

 .مغ دت  مدعه م  ذلمهذمج ذلم تنف  ذلتل د تجهغ ذلتنفزدو ذلممغلي ذلممان  عبل 
 

 .الماليةالسنة  تقديرات 00  000     000
 

 اإليرادات المحصلة. 36  151     886
 

 زيادة عن تقديرات الميزانية. 36  151     886
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                      اردينــــــــ    سـفل
 
 
 

 :رسوم تدريب وتعليم – 6بند  
 

وهذا تاهدمد  عنى أجهز    ده اادهذاذا بفذ ذلم ا لل ذلممغلي ذلممان   وتتمثي
ذلمغسلل  ذآللللل و  دلله تعنللد  أم للغ  ذلعللغمند  لللل شللهك  جللل تللل أودللي مغلم طقلل  

 ذلمقسوم  لل ماذهس ذلاول . ود ت  مهفذ ذلم ا وزذه  ذلتهمد .
 

000    000   137   
 

 المالية.السنة  تقديرات
 

000    000   000   
 

 .ةالمحصلـرادات ـاإلي
 

(000   000   137)     
 

 الميزانية.عن تقديرات  % (100) نقص بنسبة
 

  
   

 :الصحيةالخدمات  – 3 مجموعة
 
 

بللفه ذلمجموعلل  لللل ذلممللغلي ذلمماللن    دلله تقللاد  ذل للامغا وتتمثللي ادللهذاذا 
 ذلم تنف .ذلامد  

 

 وت ت  مهفه ذلمجموع  وزذه  ذلام  ذلعغم 
 

 المالية.السنة  تقديرات    94  660  000   000
 

 .ةالمحصلـرادات اإليـ   102  307  049   504
 

 .عن تقديرات الميزانية %8.1بنسبة زيادة    7  647 049    504
 

 للمجموعة:النقص وبنود الزيادة الجدول التالي يوضح كل من بنود  
 

 غالمبل النقصبنود  المبلغ الزيادةبنود 
   8,440.500 1بند 

   1,830,853.385 2بند 
   5,574,153.250 3بند 
   233,602.369 4بند 

إجمالي بناود 
إجمالي بنود  7,647,049.504 الزيادة

 (00,000,000.000) النقص

إجماااااااااااااااالي 
الفاااااااااااااااااار  
 للمجموعة

7,647,049.504 
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 حسب الترتيب التسلسلي: البنودوفيما يلي تفصيل 

 
 
 الصحي:الحجر رسوم  – 1 بند
 

بفذ ذلم ا لل ذلممغلي ذلتلل تمالي   دله ذل لامغا ذلطمدل  تتمثي ادهذاذا 
 وذلواغ د  ذلتل تؤادهغ مهذكز ذلمجه ذلامل.

 
 .الماليةالسنة  تقديرات   10  000     000

 
500    440  18   

 

 .ةالمحصلـرادات اإليـ
 

500   440   8 
 

 انية.الميزعن تقديرات  % 84.4 بنسبة زيادة
 

  
 
 المستشفيات:إيرادات  – 2بند 
 

تقاد  معض وتتمثي ادهذاذا بفذ ذلم ا لل ذلممغلي ذلممان    ده 
ذل امغا ذل غا  لنمهئى مغلمستشفدغا ذلمكومد  مثي أجوه ذلغهل 

 ذل غا  وكفلك هسو  ذلفمواغا ذلم مهد  وذألشع  ذلمنو  
 

 .الماليةالسنة  تقديرات 2  540  000     000
 

 .ةالمحصلـرادات اإليـ 4  370  853     385
 

 .عن تقديرات الميزانية %72.1بنسبة زيادة  1  830  853     385
 

 
 
 
 
 
 

 
 إيرادات الضمان والتأمين الصحي: – 3 بند
 

ذلئمغ  وتتمثي ادهذاذا بفذ ذلم ا لل ذلممغلي ذلممان    ده تقاد  
 ذلموذط د .ذلامل لغده 

 .الماليةالسنة  تقديرات 92  110  000     000
 

 .ةالمحصلـرادات اإليـ 97  684  153     250
 

 .عن تقديرات الميزانية %6.1بنسبة زيادة  5  574  153     250
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   اردينــــــــ    سـفل
 

 
 
 

 والمرافق:خدمات اإلسكان  – 4 مجموعة 
 

اد  ادهذاذا بفه ذلمجموع  لل ذلممغلي ذلممان    ده تق وتتمثي
 ذل امغا ذلمتعنق  مغإلسكغ  وذلمهذلق.

 
 .الماليةالسنة  تقديرات 73  997  100     000

 
 .ةالمحصلـرادات اإليـ 67  272  705     501

 
 .عن تقديرات الميزانية %(9.1)بنسبة  نقص 6)  724  394     (499

 
 الجدول التالي يوضح كل من بنود الزيادة وبنود النقص للمجموعة: 

 

  
بنود 
 الزيادة

بنود  مبلغال
 النقص

 المبلغ

 (8,188,565.220) 1بند  1,464,170.721 2بند 

وع ـــمجم
ود ــــــــبن

 الزيادة
1,464,170.721 

وع ـــمجم
ود ـــــــــبن

 النقص
(8,188,565.220) 

إجمالي 
الفر  

 للمجموعة
(6,724,394.499) 

 
 

 تسلسلي:وفيما يلي تفصيل البنود حسب الترتيب ال 
 

  
 إيجار: – 1 بند
 

تتكو  ادهذاذا بفذ ذلم ا م  ادجغه كي ذألسوذق ذلتجغهد  وممالا 
ذلمطغه ذلاولل وذلمدوا وذلقسغ   ذلا غعد  وذلعقغهذا ذلمستمنك  وذلمسغك  

 ذلمكومد  وذلشغلدهغا مغإلئغل  الى موذال ذلسدغهذا.
 

 .الماليةالسنة  تقديرات 73  997  100     000
 

 .ـةمحصلالرادات اإليـ 65  808  534     790
 

 .عن تقديرات الميزانية %(11.1)بنسبة  نقص 8)  188  565     (220
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 الحرة:إيرادات المنطقة  – 2بند 

 

بفذ ذلم ا مقغمي ذ  تفغع ذلفي ت  تمادنه م  ذلشهك  ذلماده   دمثي
نم طق  ذلمه  مموج   او  ذلعقا ذلممه  معهغ إلاذه  بفه ذلم طق  ل

 .مغإلئغل  الى أي ادهذاذا تمانهغ ذلوزذه  ذلمع د  لل ااذه  ذلم طق 

 
 .الماليةالسنة  تقديرات 0  000  000     000

 
 .ـةمحصلالرادات اإليـ 1  464  170     721

 
 .يزانيةالم عن تقديراتزيادة  1  464  170     721

 
  

 :الكهرباء والماءخدمات  – 5مجموعة 
 

تقاد   امغا وتتمثي ادهذاذا بفه ذلمجموع  لل ذلممغلي ذلممان    ده 
 وذلمغ .ذلكههمغ  

 

 ذلعغم .وزذه  ذلكههمغ  وذلمغ  ووزذه  ذألشغغي مهفذ ذلمجموع   ود ت 
 

 .الماليةالسنة  تقديرات 241  561  000     000
 

 .ـةمحصلالرادات اإليـ 211  326  683     522
 

 الميزانية.عن تقديرات  %(12.5) بنسبة نقص 30)  234  316     (478
 

  

 للمجموعة:النقص وبنود الزيادة والجدول التالي يوضح كل من بنود 
 

 

 

بنود  المبلغ بنود الزيادة
 المبلغ النقص

 (25,283,338.778) 1بند   

 (4,950,977.700) 2بند   

مااااااااااااوع مج
 00,000,000.000 بنود الزيادة

مجماااااااااااوع 
 (30,234,316.478) بنود لنقص

إجماااااااااااااالي 
الفاااااااااااااااار  
 للمجموعة

(30,234,316.478) 
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 الترتيب التسلسلي: البنود حسبوفيما يلي تفصيل 
 

  
 :الكهرباء – 1بند 

 

ع  طهدق وزذه  م ا لل ذلممغلي ذلممان  ادهذاذا بفذ ذل وتتمثي
 .ذلكههمغ  وذلمغ  مقغمي تقاد   امغا ذلكههمغ 

 
 .الماليةالسنة  تقديرات 158  336  000    000

  
222     661  052  133 

 

 ة.المحصلـرادات اإليـ
 

778)    338  (25   283 
 

 .الميزانية عن تقديرات % (16.0) بنسبة نقص
 

  
 :هميا – 2بند 

 

بفذ ذلم ا لل ذلممغلي ذلممان  ع  طهدق وزذه  ادهذاذا  تتمثي
 .  ده ممدم ذلمدغه مكغل  أ وذعهغ ذلكههمغ  وذلمغ  ووزذه  ذألشغغي ذلعغم 

 

 .الماليةالسنة  تقديرات 83  225  000     000
 

 .ةالمحصلـرادات اإليـ 78  274  022     300
 

 .الميزانية عن تقديرات %(5.9) م سم  نقص 4)  950  977   (700
 
 
 
 

 والمواصالت:النقل خدمات  – 6مجموعة  
 

  امغا ذلطدهذ  ذلما ل وذلمهدا وذلمهق وذلهغتل.وتتمثي 
 

 .الماليةالسنة  تقديرات 237  842  800     000
 

776     607  238  177 
 

 المحصلـة.اإليـرادات 
 

224)    192  (60   604 
 

 الميزانية.عن تقديرات % (25.5) بنسبة نقص
 



 

  

( 36 ) 

 
                     اردينــــــــ    سـفل
 

 
 
 

 للمجموعة:النقص وبنود  الزيادة والجدول التالي يوضح كل من بنود 
 

بنود 
 الزيادة

بنود  المبلغ
 النقص

 المبلغ

 (457,725.084) 2بند  3,764,861.166 1بند 

 (62,663,114.430) 3بند   

 (1,248,213.876) 4بند   

إجمااااااااااااالي 
بناااااااااااااااااااود 

 الزيادة
3,764,861.166 

إجماااااااااالي 
بنااااااااااااااااود 

 النقص
(64,369,053.390) 

إجمااااااااااااالي 
الفااااااااااااااار  
 للمجموعة

(60,604,192.224) 

 
  

 وفيما يلي تفصيل البنود حسب الترتيب التسلسلي:
 

 
 
 

 الطيران المدني: – 1 بند
 

ا ذلتل تقامهغ تتمثي ادهذاذا بفذ ذلم ا لل ذلممغلي ذلممان    ده ذل امغ
 ذإلاذه  ذلعغم  لنطدهذ  ذلما ل.

 مهفذ ذلم ا ذإلاذه  ذلعغم  لنطدهذ  ذلما ل ود ت 
 

 .الماليةالسنة  تقديرات 15  917  000     000
 

 المحصلـة.اإليـرادات  19  681  861     166
 

 .الميزانية عن تقديرات %23.7 بنسبة زيادة 3  764  861     166
 

 
 
 
 
 

 
 البريد: – 2بند 

 
تقاد   امغا ذلمهدا تتمثي ادهذاذا بفذ ذلم ا لل ذلممغلي ذلممان    ده 

 لنجمهوه وذلشهكغا وذلهد غا ذلم تنف 
 ذلمهدا.ااذه   –ود ت  مهفذ ذلم ا وزذه  ذلموذاالا 

 
 .الماليةالسنة  تقديرات   878  300     000

 
916     574  420   

 

 المحصلـة.اإليـرادات 
 

084)    725  (457 
 

 .الميزانيةعن تقديرات  % (52.1) بنسبة نقص
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 والهاتف:البر   – 3بند 

 
  ده تقاد   امغا ذلمهق وتتمثي ادهذاذا بفذ ذلم ا لل ذلممغلي ذلممان  

 لنجمهوه.وذلهغتل 
 وذلهغتل.ذه  ذلمهق اا –ود ت  مهفذ ذلم ا وزذه  ذلموذاالا 

 
  .الماليةالسنة  تقديرات 213  501  500     000

 
570     385  838  150 

 

 المحصلـة.اإليـرادات 
 

430)    114  (62   663 
 

 .الميزانيةعن تقديرات  % (29.4) بنسبة نقص
 

  
 
 موانئ:خدمات ال – 4 بند
 

ه ذل لامغا ذلم تنفل  بفذ ذلم ا لل ذلممغلي ذلممالن    دلوتتمثي ادهذاذا 
 ذلتل تقا  لل ذلموذ ئ لأللهذا وذلسف  وذلموذ ه.

إذإلاذه   ود ت  مهفذ ذلم ا كلي مل  وزذه  ذلموذالالا ووزذه  ذلمغلدل 
 لنجمغهك.ذلعغم  

 
 .الماليةالسنة  تقديرات 7  546  000     000

 
124     786  297  6 

 

 المحصلـــة.اإليـــرادات 
 

876)    213  (1   248 
 

 .عن تقديرات الميزانية % (16.5) بنسبة نقص
 



 

  

( 38 ) 

 

                     اردينــــــــ    سـفل
 

 
 
 

 المالية:إيرادات الطوابع  – 7مجموعة  
 

ااذه  ذلمسلللغمغا ذلعغمللل    –ود لللت  مهلللفه ذلمجموعللل  وزذه  ذلمغلدللل  
 واحد.وتتكون هذه المجموعة من بند 

 

  

 الية:الممبيع الطوابع  – 1بند 
 

ممدلم ذلطوذملم ذلمغلدل  وتتمثي ادهذاذا بفذ ذلم ا لل ذلممغلي ذلممان  م  
وت لت   أ وذعهلغ.ذلتل تست ا  لل تمادي هسو  ذل امغا عنلى ذ لتالل 

 .مهفذ ذلم ا وزذه  ذإلعال 
 

  .الماليةالسنة  تقديرات 50  000  000     000
 

 .ةالمحصلـرادات اإليـ 88  397  789     000
 

 .الميزانية عن تقديرات %76.8بنسبة زيادة  38  397  789     000
 

  
 :أخرىخدمات  – 8 مجموعة

 
بفه ذلمجموع  لل ذلممغلي ذلتل تماي   ده تقاد  ذل لامغا تتمثي ادهذاذا 

 .ذلتل ل  دسمق ااهذجهغ ئم  ذلمجموعغا ذلسغمق  لل  فس ذلمغ 
 

 .الماليةالسنة  تقديرات   615  000     000
 

617     379  592   
 

 .ةالمحصلـرادات اإليـ
 

383)    620  (22 
 

 .عن تقديرات الميزانية % (3.7)بنسبة  نقص
 

 للمجموعة:النقص وبنود  الزيادة والجدول التالي يوضح كل من بنود 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 المبلغ النقص بنود المبلغ الزيادة بنود
 (22,547.877) 2بند  2,280.744  1بند

 (4,000.000) 6بند  1,646.750 4بند 

إجمالي بنود 
 3,927.494 الزيادة

إجمالي بنود 
 (26,547.877) النقص

إجمالي الفر  
 (22,620.383) للمجموعة
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 حسب الترتيب التسلسلي: البنودوفيما يلي تفصيل  
 

 :ةالحكوميمطبوعات الجهات  – 1بند  
 

ذلممغلي ذلممان  م  ذلجهغا ذلمكومدل  مقغملي وتتمثي ادهذاذا بفذ ذلم ا لل 
 ذلمطموعغا.

 ذإلعال .وت ت  مهفذ ذلم ا وزذه  
 

 .الماليةتقديرات السنة    530  000     000
 

744     280  532   
 

 المحصلـة.اإليـرادات 
 

744    280  2 
 

 .ةعن تقديرات الميزاني% 0.4بنسبة  زيادة
 

 
 
 
 

 
 صيانة:إيرادات  – 2بند 

 
ذلممغلي ذلممان    ده تقاد   لامغا ذلالدغ   وتتمثي ادهذاذا بفذ ذلم ا لل 

 أ وذعهغ.مغ تالل 
 ذلعغم .وت ت  مهفذ ذلم ا وزذه  ذألشغغي 

 
 .الماليةتقديرات السنة    60  000     000

 
 المحصلـة.اإليـرادات    37  452     123

 
 .عن تقديرات الميزانية %(37.6)بنسبة  نقص   22)  547    (877

 
  

 مخططات ومواصفات: – 4 بند
 

بللفذ ذلم للا لللل ذلممللغلي ذلمماللن  ملل  ممدللم ذلم ططللغا وتتمثللي ادللهذاذا 
  وذلكمدغا.وذل هذ ط وذلموذافغا ذلقدغسد  وذلجاذوي 

 
 .الماليةالسنة  تقديرات   21  000     000

 
 .ةالمحصلـرادات اإليـ   22  646     750

 الميزانية.عن تقديرات  %7.8 بنسبة زيادة   1  646     750
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 تصوير: – 6بند 

 

 ذلمست اذا.وتشمي ذلممغلي ذلممان  ع  تاوده 
 ذلتهمد .ود ت  مهفذ ذلم ا وزذه  

 
 .الماليةالسنة  تقديرات   4  000     000

 .ةالمحصلـرادات اإليـ   0  000     000
 

)000    000  4( 
 

 .الميزانية عن تقديرات % (100) بنسبة نقص
 

  
 

 المتنوعة:والرسوم يرادات اإل – السابع الباب
 

تتمثللي ادللهذاذا بللفذ ذلمللغ  لللل ذلممللغلي ذلمماللن  لم تنللل ذأل للوذع 
 ذلسغمق .وذلم وا ذلتل ل  تاهج ئم  ذألموذ  

 
  .ذلمغ  مجموع  وذما  ودشمي بفذ

ود للت  مهللفه ذلمجموعلل  جمدللم ذلللوزذهذا وذإلاذهذا ذلمكومدلل  
 مغلاول  

 

  
 والرسوم:اإليرادات  – 1مجموعة 

 
تتمثللي ادلللهذاذا بلللفه ذلمجموعللل  لللل ذلمملللغلي ذلممالللن    دللله هسلللو  
وادلللهذاذا وذلممدعلللغا ورهذملللغا وأهملللغى مغإلئلللغل  اللللى ادلللهذاذا ادادللله 

 وذلتجهدزذا.غ ي ذل قي وذلمعاذا وأ هى وكفلك ادجغه وس
 

 .الماليةتقديرات السنة  173  604  900     000
 

 المحصلـة.اإليـرادات  311  492  187     244
 

 .عن تقديرات الميزانية %79.4بنسبة زيادة  137  887  287     244
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 ضح كل من بنود الزيادة وبنود النقص للمجموعة:والجدول التالي يو
 

  

 

بنود 
 الزيادة

بنود  المبلغ
 النقص

 المبلغ

 (2,450,050.942) 2بند  2,806,607.245 1بند 

 (29,179,054.785) 5بند  10,902,703.327 3بند 
 (234,000.000) 6بند  51,076,294.253 4بند 
   104,964,788.146 7بند 

إجماااااااااااالي 
بناااااااااااااااااود 

 يادةالز
169,750,392.971 

إجماااااااالي 
بنااااااااااااااود 
 النقص

(31,863,105.727) 

إجماااااااااااالي 
الفاااااااااااااار  

 للباب
137,887,287.244 

  
 وفيما يلي تفصيل البنود حسب الترتيب التسلسلي:

 
 :رسوم – 1بند  

 

كهسلو  مقغملي  لامغا وتتمثي ادهذاذا بفذ ذلم ا للل ذلمملغلي ذلممالن  
 مت وع .
 

 .الماليةالسنة  ديراتتق 25  092  700     000
 

245     307  899  27 
 

 المحصلـة اإليـرادات 
 

245    607  2   806 
 

 .تقديرات الميزانية عن % 11.2بنسبة  زيادة
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 :المبيعاتإيراد  – 2بند 
 

ممدللم ذلم تجللغا  ملل وتتمثللي ادللهذاذا بللفذ ذلم للا لللل ذلممللغلي ذلمماللن  
 وذلهذكا .ذلمكومد  وذلموذا ذلمستهنك  

 
 .الماليةالسنة  تقديرات 3  782  800     000

 
 .ةـالمحصلرادات ـاإلي 1  332  749     058

 
 .عن تقديرات الميزانية %(64.8)بنسبة  نقص 2)  450  050    (942

 
  

 وأرباح:غرامات  – 3بند 
 

للللل ذلمملللغلي ذلممالللن   تدجللل  ذلغهذملللغا وتتمثلللي ادلللهذاذا بلللفذ ذلم لللا 
وذلجزذ ذا ذلمفهوئ  عنى ذلملو فد  مغلجهلغا ذلمكومدل  وذلغدله مل  املي 

 ذلجغهد .ذلجهغا ذلمكومد  وأهمغى ذلمسغمغا 
 

 .الماليةالسنة  تقديرات 25  740  100     000
 

 .ةالمحصلـرادات ـاإلي 36  642  803     327
 

 .عن تقديرات الميزانية %42.4بنسبة  زيادة 10  902  703     327
 

  
 قيديه:إيرادات  – 4 بند
 

دهذاذا بفذ ذلم ا عمغه  ع  ذإلدهذاذا ذلقداد  رده ذل قاد  وذلتل  ش ا ا
 .ادادهمسم  اجهذ  تسودغا 

 
 .الماليةالسنة  تقديرات 42  329  000     000

 
 .ةالمحصلـرادات ـاإلي 294  405  93     253

 
 .عن تقديرات الميزانية %120.7بنسبة زيادة  294  076  51     253

 

ل
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 أخرى:إيرادات  – 5 بند 
 

ادللهذاذا بللفذ ذلم للا لللل ذلممللغلي ذلمماللن  كلللدهذاذا و  تشللمنهغ  وتتمثللي
غمق  ذلم وا ذلسغمق  كغستهاذا لمغ سمق  المه عنلى مالهولغا ذلسل وذا ذلسل

كغلمعثغا ذلمنغغ  وذلمالهولغا ملاو  وجله ملق وادمل  تلفذكه ذلسلفه ذلمنغلغ  
 مستقي.وكفلك ذلممغلي ذلممان  كلدهذاذا ول  د ا  لهغ  وع  مطل 

 
سم  ذلزدغا  لل بفذ ذلم ا بو مه  ذلعادلا مل  ذلجهلغا عنلى ذسلتهاذا  -

مملللغلي الللهلا او  وجللله ملللق عللل  علللالوذا ملللاي سلللك  وعلللالوذا 
 ذجتمغعد 

 
 .الماليةالسنة  تقديرات 75  531  300     000

 
 المحصلـة.اإليـرادات  245  352  46     215

 
 .عن تقديرات الميزانية %(38.6)بنسبة  نقص 054  179  29)     (785

 
  

 والتجهيزات:إيجار وسائل النقل والمعدات  – 6بند 
 

 تنللل ذلتللل تماللي ملل  تلل جده مادللهذاذا بللفذ ذلم للا لللل ذلممللغلي  تتمثللي
 لناول .وسغ ي ذل قي وذلمعاذا وذآل ا وذلتجهدزذا ذلممنوك  

 
 .الماليةالسنة  تقديرات   239  000     000

 
 .لةـالمحصرادات ـاإلي   000     000  5

 
 الميزانية.عن تقديرات  %(97.9) بنسبة نقص   000  234)     (000
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 :تتعويضا – 7بند  
 

ع  طهدق ذلتعودئغا ع  تتمثي ادهذاذا بفذ ذلم ا لل ذلممغلي ذلممان  
 ممان .أئهذه ذلممتنكغا وادهذاذا أ هى 

 
 .الماليةالسنة  تقديرات   890  000     000

 
 المحصلـة.رادات ـاإلي   105  788  854     146

 
 .تقديرات الميزانية عن %11793.8بنسبة زيادة    964  104  788     146

 
  

 
 الرأسمالية: اإليرادات-الباب الثامن 

 
تتمثللي ادللهذاذا بللفذ ذلمللغ  لللل ذلممللغلي ذلمماللن  ملل  ممدللم أاللوي ممنوكلل  

 وذلعقغهذا.لناول  مثي ذألهذئل 
 

 ذلعغم . ذإلاذه -ذلمغ  وزذه  ذلمغلد   ذود ت  مهف
 

 واحدة:ويتكون هذا الباب من مجموعة 
 
 
 

 :وعقاراتأراضي  مبيع- 1وعة مجم 
 

 .الماليةالسنة  تقديرات 71  100  000     000
 

500     053  803  1 
 

 .ةالمحصلـرادات اإليـ
 

500)    946  (69  296 
 

 الميزانية.عن تقديرات  % (97.5) بنسبة نقص
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 : ضــيأرا - 1بند  
 

وتتمثي ادهذاذا بفذ ذلم ا لل ذلممغلي ذلممان  م  ممدلم ذألهذئلل ذلممنوكل  
 لناول .

 
 .الماليةالسنة  تقديرات 71  100  000     000

 
500     053  803  1 

 

 .ةالمحصلـرادات اإليـ
 

500)    946  (69  296 
 

 الميزانية.عن تقديرات  % (97.5) بنسبة نقص
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 .5201/6201توزيع اإليرادات المقدرة والمحصلة للسنة المالية 
 

 
 
 

 .( 3مستوى الوظائف )جدول رقم  على- 2
 
 العامة : الخدمات- 1
 

 ذآلتل:وتشتمي عنى ثالث  و غ ل لهعد  مس  
 
  ذلت  دمد .ذل امغا  -
 ذلمغلدـ .ذل امغا  -
 وذلعاذلـ .ذألمـ   -
 

 .الماليةالسنة  تقديرات 782  691  500     000
 

 المحصلة.من جملة اإليرادات  %5.8بنسبة اإليرادات المحصلة  374  700  791     482
 

 .عن تقديرات الميزانية %1.2بنسبة زيادة  482     874  008  9
 
 
 

 
 
 

 
 :الدفـــــــــــــــــاع – 2
 

 .الماليةالسنة  تقديرات 11  031  500     000
 

 المحصلة.من جملة اإليرادات  %0.1بنسبة اإليرادات المحصلة  339  274  8     188
 

 .عن تقديرات الميزانية %(25.0)بنسبة  نقص 2)  757  160    (812
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 االجتماعية: الخدمات- 3 
 

 ذآلتل:وتشتمي عنى ثالث  و غ ل لهعد  مس  
 
  ذلتعندمد .ذل امغا  -
 ذلامد .ذل امغا  -
 ذ جتمغعد .ذلتكغلي ذ جتمغعل وذلش و   -

 
 .الماليةالسنة  تقديرات 132  667  000     000

 
 حصلة.الممن جملة اإليرادات  %1.4بنسبة اإليرادات المحصلة  190  340  675     684

 
 .عن تقديرات الميزانية %43.5بنسبة زيادة  57  673  675     684

 

  

 :المجتمع خدمات- 4 
 

 ذآلتل:وتشتمي عنى و دفتد  لهعدتد  مس  
 
  ذإلعالمد .ذل امغا  -
 ذلاد دـ .ذل امغا  -

 
 .الماليةالسنة تقديرات  9  135  000     000

 
242     482  665  6 

 

  .من جملة اإليرادات المحصلة %0.04لمحصلة بنسبة اإليـرادات ا
 

758)    517  (2  469 
 

 عن تقديرات الميزانية . %(27.0) بنسبة نقص
 

ل
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 االقتصادية: الخدمات- 5
 

 ذآلتل:وتشتمي عنى  مس  و غ ل لهعد  مس  
 
  ست هذجد .ذذلتعاد  وذل شغطغا  -
 ذل قـي. -
  ا.الذلموذا -
 ذلكههمغ  وذلمغ . -
 وذلا غعدـ .ذل امغا ذلتجغهد   -
 

 .الماليةتقديرات السنة  11  254  100  000     000
 

 من جملة اإليرادات المحصلة. %92.6بنسبة اإليرادات المحصلة  355  487  621  12     610
 

 .عن تقديرات الميزانية %12.2نسبة بزيادة  355  387  367  1     610
 

  
 

 :مصنفهغير  أخرى- 6 
 

 ذآلتل:وتشتمي عنى و دف  لهعد  وذما  مس  
 
 ما ف .لهعد  رده  -

 
 .الماليةتقديرات السنة  21  000  000    000

 
096     15  433  486 

 

 من جملة اإليرادات المحصلة. %0.1بنسبة اإليرادات المحصلة 
 

904)    (5  566  513 
 

 .عن تقديرات الميزانية %(26.5)بنسبة  نقص
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 اإلضافية واملنقولة : االعتماداتا : ـثاني
000     000  000  150  

 
 

20152016

 
 
 
 
 
 
 

2224
311978

21992

20152016

000     889  852  795    
 

4.1

000     214  237  208 3.8

000     107  259  86 
3.3



 50 
 

000     947  229  17 
6.0

 دينــــــــــــــار      لسف
 

000     808  528  297 
14.3

000     813  597  186 
2.1

 

3132016

000     000  349  701   

(349   700  304   000) 

 
 

313201699.998

000     696   0.002
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000     000  701  349 
 

(349   700  304   000) 
 
 
 

313201699.998

000     696   
 

0.002

 

000     000   

000     000   
31320160 0

000     000   00 0

 

000     000   

 
000     000   

313201600.0

000     000   

 
00.0
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000     000   

 
000     000   

 313201600.0

000     000   

 
00.0

 
 

 

000     000   

 
000     000    

 313201600.0

000     000   

 
00 0

0.0
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 ـات : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثالثا  :  املصروفــــــ
 
 

20152016
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 دينــــــــــــــــــــار  سـفل
 

 

  

000      330  000 171   19  

000      000  000  150    

000      330  000   321  19 

180      123  866  245   18 
94.4%

820     206  134   075   1 5.6%
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 دينــــــــــــــــــــار   سـفل
 
 

000     000  617  536   5     

000     000  000  000 

000     000  617  536   5     

040     082  532  460   5 98.6%
29.9%

960     917  084  76 1.4%
7.1% 

  

000     000  795  602   2  

000     000  000  000   

000     000  795  602   2   

543     262  945  2   192 84.3%
12.0%

 

457     737  849  409 15.7%
38.1% 
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 دينــــــــــــــــــــار   سـفل
 
 
 

000     000  549  285        

000     000  000  000 
000     000  549  285      

575     016  972  225 79.1%
1.2%

 

425     983  576  59 20.9%
5.5 

 

000     000  000  076  2 

 
 

000     000  000  000 
 

000     000  000  076  2 
 

 

807     984   352 876   1 90.4%
10.3%

193     015  647  199 9.6%
18.6% 
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 دينــــــــــــــــــــار   سـفل
 
 

 

000     330  039  670  8    

000     000  000  150    

000     330  039  820  8  

215     777  063  490  8 96.3%
46.5%

 

785     552  975  329 3.7%
30.7% 
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 دينــــــــــــــــــــار   سـفل
 
 

9

1

000     830  490  935  3   

000     473  348  133    

000     303  839  068  4  

753     628  063  882  3 95.4%
21.3%

 

247     674  775  186 4.6%
17.4%

 2 

000     000  461  647  1    

000     000   000  150  

000     000  461  797  1  

416     677  699  740  1 96.8%
9.5 %

 

584     322  761  56     3.2 %
5.3 % 
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 دينــــــــــــــــــــار   سـفل
 
 

3

000     000  789  817  7   

000     719   242  97  

000     719  031  915  7  

630     232  447  479  7 5.94 %
0.41%

 

370     486  584  435 5.5%
40.5 % 

 4

000    350   060  658    1 

000   132   814  12  

000    482   874  670    1  

370    456   925  628    1 97.5%
8.9 %

 

630     025  949  41 2.5 %
3.9 % 



 
60 

 

 دينــــــــــــــــــــار   سـفل
 

5

000     100  786  448  3   

000     862  608  37  

000     962  394  486  3  

065     486  809  134  3 89.9 %
17.2%

 

935     475  585  351 10.1 %
32.7 %

 6

 

000     050   712  313   

   000  118   686  68  

000     398   168  382    

946     641   920  379 99.4 %
2.1%

 

054     526   477  2 0.6 %
0.2 %
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 دينــــــــــــــــــــار   سـفل
 
 

6

379,920,641.9462.1%
2

4,000,000.000 
0.0% 

  

5
351,585,475.93532.7%

  

180     123  866  245   18  

596     834  530  956   15   87.5%
 

584     288  335  289   2 
5

2015201612.5

 

25.6 %
3.2% 
12.1 % 
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 دينــــــــــــــــــــار   سـفل
 
 

 

457     737  849  409 
1.38 % 

785     552  975  329 
7.30 %

 
 

193     015  647  199 

 618

 

960     917  084  76 

 

 

 

1.7 %

425     983  576  59  
 
 

------------------------- 

5.5 %

820     206  134  075   1  
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 دينــــــــــــــــــــار   سـلف

 

 
 .استقالة وتقاعد بعض العاملين الكويتيين 

 مكافآت لم يتم الموافقة عليها من ديوان الخدمة 
 المدنية .

  وجود عدد من الدرجات الشاغرة لم يتم التعيين
 عليها.

  بعضعدم استكمال مشاريع خطة التنمية وفسخ 
 التعاقدات وإلغاء بعض المشاريع.

 .انتهاء عقود بعض العاملين غير الكويتيين 

 .تحويالت التأمين لم تغطي المبالغ المعتمدة 

  عدم ترسية بعض المناقصات الخاصة ببعض

 مشروعات خطة التنمية.

 .رفض بعض المناقصات من قبل وزارة المالية 

  عدم سداد بعض أوامر الشراء الصادرة خالل
 نة المالية لعدم توريد المواد الخاصة بها.الس

 .سياسة الترشيد التي تتبعها الجهات الحكومية 

 .التأخير في اعتماد المخططات التصميمية 

000     696   
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  : التنمية ليل االعتمادات و املصروفات خلطةحت
 
 

20152016

000      500  651  352   1  

(000    704  050  27) 

000     796  600  325  1 

833     528  258  133  1 
5.85% 

167     267  342  192   5.14%

8.40 %
462,298,520.195 
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 تمهيد :
 : الباب األول : المرتبات

 
 وهو يتضمن كافة ما يدفع من مرتبات نقدية وعالوات وبدالت ومكافآت لموظفي الجهات الحكومية

 
 مقابل قيامهم بجهد أو بعمل كما يشمل ما يمنح لهم في شكل مزايا عينية وتأمينية كاألغذية والمالبس 

 
 ى ـاب علـالحكومة من التأمينات االجتماعية ويشتمل هذا البوالعالج والتعليم وتذاكر السفر وحصة 

 
 -مجموعتين :

 
 
 النقديـــــة . - المجموعة األولى -

 
 العينية والتأمينية . - المجموعة الثانية -

 
 

 فيما يلي عرض تحليلي لمصروفات هذا الباب :
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

        
 



 
 

 (66 ) 

 
 

 دينــــــــــــــــــــار   سـفل
 
 

 
 

المات اص -األوا تحليـللا اعتمـللاواص ومـاو ـللاص ال ـللا   : أولا 
 -( : 7 -) تا ع جووا اقم   على المستوى اإلجمالي لل ا 

 
 
 

 الميزانية اعتماو 000   000  617  536  5
 

ماواص المنقولة 000   304  700   349 م العت عام من االعت تؤثر  والتي لماد التكميلي ال
 الميزانية . اعتمادعلى 

 
 اعتماد تي لم تؤثر علىـ  من والى البنود وال لعتماواص المنقولةا 000   214  237   208  

 الميزانية .
 

  عو التعويا اعتماو الميزانية 000   000   617  536  5
 

 بعد الباب اعتماد من %98.6 بنس       بة المـلللللللاو اص ال علية 040   082   532  460  5

 التعديل .
 

76  084   917   960 
 

                     الباب بعد  اعتمادمن  %1.4 بنسبة الو وااص

 ل.ــالتعدي
 

  

ـح لمن ا خصص لها  التربيةوزارة لنا إن جدول المشار إليه يتض
سبة  من إجمالي  %29.3أكبر اعتماد بميزانيـ        ة الباب األول بن

 ل.ـد التعديـاب األول بعـميزانية الب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

نس  بة تنفيذ للميزانية المخص  ص  ة لها بالباب  أعلىكانت وقـ         د 
 : لكل من %100األول حيث بلغت النسبة 

 
 وزارة التربية  -

 وزارة الخارجية  -

 اإلدارة العامة للجمارك -
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 دينــــــــــــــــــــار   سـفل
 
 

 
 
 
 
  يما يلي أهم أس ا  الو ا  ـ ة عامة : 
 
 الشاغرة لم يتم التعيين عليها. وجود عدد من الوظائف 

 . انتهاء عقود بعض العاملين غير الكويتيين 

 .عدم الصرف من االعتمادات المخصصة لبعض اللجان 

  بعض درجات الوظائف الجديدةعدم شغل. 

 أو  إنهاء خدمات بعض الموظفين باالستقالة أو النقل أو التقاعد

 الوفاة.

  وجود بعض الوظائف الش     اغرة بس     بب اس     تقاالت عدد من

 .الموظفين الكويتيين
 
 
 
 
 
 
 
 

 .في االعتماد التكميلي للباب األول  و ا  000    696  
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 دينــــــــــــــــــــار   سـفل
 
 

 
 
 
 
 

ا : المات اص على  -تحليــا اعتمــاواص ومـاو ــاص ال ا  األوا  ثانيا
 ( : 8مستوى المجموعاص وال نوو )تا ع جووا اقم 

 
 :  النقوية -المجموعة األولى  

 

ية  هات الحكوم تدفع لموظفي الج ية التي  قد عات الن مدفو ثل في ال تتم
 نظير قيامهم بعمل أو جهد .

 
 الميزانيــة اعتماو 000    978  925  771  4

 
 التعويـــــا 000    662  900  343  

 
  عو التعويا الميزانية عتماوا 000    640  826  115  5

 
 اعتماد الميزانية بعد التعديل من % 98.7  بنسبة ال عليةالمـاو اص  374    806  552  051  5

 من جملة مصروفات الباب . %92.5وبنسبة 
 

   وبنسبة التعديل بعد  اعتماد الميزانيةمن  %1.3 بنسبة الو ا 626    833  273  64
 من إجمالي وفورات الباب. 84.5%
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 دينــــــــــــــــــــار   سـفل
 
 

 
 
 

 : ينالتالي ينوقو تاكز الو ا  ي ال نو
 

 :  العالواص وال ولص  80– نو  
 

المزاي  ا النق  دي  ة وب  دل عبيع  ة العم  ل والعالوة يقص        د به  ذا البن  د 
 االجتماعية والمكافات التشجيعية .

 
 

 الميزانيــة اعتماو 2  000990    138  174  
 

 التعويـــــا    000    845  860   139  
 

  عو التعويا اعتماو الميزانية 3 130    000    983  034
 

 اعتماد الميزانية بعد التعديل من %98.5بنسبة  المـاو اص ال علية 3  084  189    682   494
 .من جملة مصروفات الباب  %56.5وبنسبة 

 
 وبنسبة اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %1.5 بنسبة الو ا 45 811    300  540 

 من إجمالي وفورات الباب. 59.9%
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 دينــــــــــــــــــــار   سـفل

 

 
 
 
 
 
 

 :    المكــا ــاص 11– نو 
 

التي تدفع مقابل االعمال اإلضافية  المكافاتيتمثل هذا البند 
 ,والخدمات الممتازة والتدريب وحضور اللجان 

 
 الميزانيــة اعتماو 000  540    418  214

 
 التعويـــــا 000  218    542 76

 
  عو التعويا اعتماو الميزانية 000  758    960   290  

 
 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %97.6بنسبة  المـاو اص ال علية 067  813    002   284  

 .من جملة مصروفات الباب %5.2وبنسبة 
 

سبة الو ا 9336  944    957    سبة  اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %2.4 بن  %9.1وبن
 من إجمالي وفورات الباب.
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 دينــــــــــــــــــــار   سـفل
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 :   العينية والتأمينية -المجموعة الثانية 
 

ها  بالت التي تنفق عة في الم هذو المجمو فات  ثل مص       رو تتم
ني    ة  ي على المزاي    ا الع الوزارات واإلدارات الحكومي    ة 
والتأمينية لموظفيها المس    تحقين كالمالبس واألغذية وتذاكر 

البعثات التمثيلية  بناءأل وتعليمسفـ  ر للموظفين وعالج عبي 
 باإلضافة إلى حصة الحكومة في التأمينات االجتماعية . 

 
 الميزانيــة اعتماو     022   990  414  000 

 
 التعويـــــا    000    642  799   5

 
  عو التعويا اعتماو الميزانية     664   789  420  000 

 
اعتماد الميزانية بعد من  %97.2بنسبة  المـاو اص ال علية  666   275  979  408 

 من جملة مصروفات الباب . %7.5وبنسبة  التعديل
 

وبنسبة  اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %2.8 بنسبة الو ا  334   388  810  11 
 من إجمالي وفورات الباب. 15.5%
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 دينــــــــــــــــــــار   سـفل
 
 

 
 
 
 
 

 : ينالتالي ينوقو تاكز الو ا  ي ال نو
 

  
 :   التــأمينــاص  – 3 نو 
 

المبالت التي تس     اهم الحكومة س     نويا في يقص     د بهذا البند 
تمويل صندوق تامين الشيخوخة والعجز والمرضى والوفاة 

 للعاملين في القعاع الحكومي للكويتيين .
 

 الميزانيــة اعتماو 364   000   372  663
 

 التعويـــــا    000    541  028   4
 

 التعويا اعتماو الميزانية  368  691  913   000
 

اعتماد الميزانية بعد من  %97.4بنسبة  المـاو اص ال علية 702359   974  197  
 .من جملة مصروفات الباب %6.6وبنسبة  التعديل

 
وبنسبة  اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %2.6 بنسبة الو ا 2989   938  493  

 من إجمالي وفورات الباب. 12.5%
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 دينــــــــــــــــــــار   سـفل
 
 

 
 
 
 
 
 

 :  عــــالج ط ي وتــعليم  – 2 نو  
 

الجهات الحكوميه من نفقات عالج  ماتتحملهيتمثل هذا البند 
قات  عائالتهم و نف خارج و  بال يه  ثات التمثيل بالبع ها  موظفي

 تعليم أبناء هؤالء الموظفين .
 

 الميزانيــة اعتماو   000    000  467  10 
 

 التعويـــــا   000    654  653
 

 التعويا اعتماو الميزانية  عو   000    654  120  11  
 

اعتماد الميزانية بعد من  %90.2 بنسبة المـاو اص ال علية 10  088    641  026  
 .من جملة مصروفات الباب %0.2وبنسبة  التعديل

 
وبنسبة  اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %9.8 بنسبة الو ا 1  912    012  094    

 من إجمالي وفورات الباب. 1.4%
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 دينــــــــــــــــــــار   سـفل
 
 

 
 
 

ا     على –تحليا اعتماواص ومـلللللللاو اص ال ا  األوا :  ثالثا
 (:9)تا ع جووا اقم  الوظائف ستوىم

 
 :  الخوماص العامة (1 

 
 الميزانيــة اعتماو 000    500  133  278  1  

 
 التعويـــــا 000    897  983  101  

 
 اعتماو الميزانية  عو التعويا 000    397  117  380  1    

 
اعتماد الميزانية بعد من  %99.1بنسبة  المـاو اص ال علية 618    346  094  368  1  

 من جملة مصروفات الباب . %25.1وبنسبة  التعديل
 

 وبنسبة التعديلاعتماد الميزانية بعد من  %0.9 بنسبة الو ا 382   050   023  12
 من إجمالي وفورات الباب. 15.8%

 
  

 :  الو ـــاعخوماص  (2

 

 الميزانيــة اعتماو 000    000  095  328  
 

 التعويـــــا 000    000  000  0
 

 اعتماو الميزانية  عو التعويا 000    000  095  328  
 

اعتماد الميزانية بعد من  %99.6بنسبة  المـاو اص ال علية 487    165  932  326  
 من جملة مصروفات الباب . %6.0وبنسبة  التعديل

 
 وبنسبة اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %0.4 بنسبة الو ا 1                513    834  162

 من إجمالي وفورات الباب. 1.5%
 

 
 
 

 
 



 
 

 (75 ) 

 دينــــــــــــــــــــار   سـفل
 

 

 :  الخوماص الجتماعية( 3 
 

 الميزانيــة اعتماو 000    000  672  505  2
 

 التعويـــــا 000    785  449  190  
 

 اعتماو الميزانية  عو التعويا 000   785  121  696  2
 

الميزانية بعد  اعتمادمن  %98.0بنسبة  المـاو اص ال علية 647   778  251  642  2
 من جملة مصروفات الباب . %48.4وبنسبة  التعديل

 
 وبنسبة اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %2.0 بنسبة الو ا 353   006  870  53  

 من إجمالي وفورات الباب. 70.8%
 

  
 

 :  خوماص المجتمع( 4
 
 

 الميزانيــة اعتماو 000   300  874  345  
 

 التعويـــــا                  000   290     824  14   
 

 اعتماو الميزانية  عو التعويا 000   590  698  360  
 

اعتماد الميزانية بعد من  %98.8بنسبة  المـاو اص ال علية 129   095  253  356  
 من جملة مصروفات الباب . %6.5وبنسبة  التعديل

 
 وبنسبة التعديل بعد اعتماد الميزانية من %1.2 بنسبة الوفر  871   494  445  4

 . من إجمالي وفورات الباب 5.8%
 

 
 
 
 
 

  



 
 

 (76 ) 

 ردينــــــــــــــــــــا   سـفل
 

 

 :  خوماص القتـاويةال( 5 
 

 

 الميزانيــة اعتماو 000    400  276  575  
 

 التعويـــــا 000    402  513  37  
 

 اعتماو الميزانية  عو التعويا 000    802  789  612  
 

اعتماد الميزانية بعد من  %99.3بنسبة  المصروفات الفعلية 647    879  256  608  
 من جملة مصروفات الباب . %11.1وبنسبة  التعديل

 
وبنسبة  التعديلاعتماد الميزانية بعد  من %0.7 بنسبة الو ا          353  922  532   4  

 من إجمالي وفورات الباب. 6.0%
 

  
 :  أخاى غيا مـن ه( 6
 
 

 الميزانيــة اعتماو 000    800  864  153  
 

 التعويـــــا 000    930   928 4    
 

 اعتماو الميزانية  عو التعويا 000    730  793  158  
 

اعتماد الميزانية بعد من  %100بنسبة  المـاو اص ال علية 512    816  743  158  
 من جملة مصروفات الباب . %2.9وبنسبة  التعديل

 
 وبنسبة اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %0.0 بنسبة الو ا 488    913  49    

 من إجمالي وفورات الباب. 0.1%
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 قـ   د الخدمات االجتماعية  اـ    3وظيفة ومن ذلك نالحظ أن 

 تتمتعت بأكبر الوظـ         ائـ         ف إنفـ         ـ         اق حيث بلـ         غ
من إجمالي  %48.4د.ك بنسـ     بة  2, 642,251,778.647

  . مصروفات الباب

 
أعلى نسبة وفر  الخدمات االجتماعية ـ   3الوظيفة حققت كما 

بة ـ    ـ    الوظائف بنسيع ـ    من اإلعتماد بعد التعديل من بين جم
2.0 % 

  
 

ا   : العتماو التكميلي العام لل ا  األوا -: أ  اا عا
 

 الميزانيــــة اعتماو   000    000  701  349
 

 ) المنقوا لل نوو ( التعويا                    ( 000    304  700   349)
 

 وفورات من إجمالي %00.0وهو يمثل  الو ا المحقق   000    696  
 األول. الباب

 
 اب األولــ( تم النقل من االعتماد التكميلي العام للب1 

 ن المعينيـنـات الموظفيـة رواتب وتأمينـلتغعي    
 على االعتماد التكميلي .    

 
 اب األولــام للبـ( تم النقل من االعتماد التكميلي الع2 

 عيـود التي لم تغــز في بعض البنـلتغعية العج     
 اعتماداتها الصرف عليها .     

 
م   ـن  د.ك 108,469,055.000  وق   د ت   م نق   ل مبل   ت

 %31.0 وبنس     بةتربي     ة ال ل     وزارة  التكميل     ـي االعتم     ـاد
الع  ام م  ن االعتم  اد التكميل  ي  المب  الت المنقول  ة م  ن إجم  الي
 .وتعتبر اكبر مناقلة لهذا البابللباب األول 
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  208  237  214    000 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

العتماواص المنقولة من وإلى ال نوو والتي ل تؤثا  –  
 على اعتماو الميزانية :

 
 

 البنود في حدود اعتماد الباب: وإلى من المنقول إجمالي
 

ويتم النقل بين البنود في حدود اعتماد الباب ويتم النقل بين 
بنود مجموعات هذا الباب دون التأثير على جملة اعتمادات 
الميزانية المخصص له إال أنه في الوقت نفسه يعتبر خروج 
عن خعة الميزانية الموضوعة لبنود هذا الباب والتي يكون 

 ذو الخعة .سببها الظروف العارئة التي قد تعرأ على ه
 

وفيما يلي الجهات التي قامت بإجراء أكبر حركة مناقالت بين 
 بنودها :

 
ادات ــالعتماالي ــمن إجم %31.7بنسبة   التا ية وزااة 000    063  988  65  

 المنقولة .
 

 يـــمن إجمال %14.8بنسبة  الـحة العامة  وزااة 000    000  864  30  
 عتمادات المنقولة .اال
 

عتمادات اال يـــمن إجمال %14.6بنسبة الــواخــلية  وزااة 000    354  373  30  
 المنقولة .

 
ي ـــــــن إجمالـم %8.3بنسبة الكها اء والماء وزااة  000    040  242  17  

 ادات المنقولة .ــاالعتم
 

  
 وقـد وزعت باقي النسبة على باقي الجهـات الحكومية.
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ا  المات اص  إلى  –: تحليا مـاو اص ال ا  األوا  خامسا
  (:13 -مـاو اص نقوية وقيوية ) تا ع  جووا اقم 

 
  موزعة كاآلتي: إجمالي المـاو اص ال علية  040    082  532  460  5

 
 يـ       إجمال نـ       م %96.5 بنسبة ةـلللللللاص النقويـلللللللالمـاو  076    245  447  267  5

 الفعلية.مصروفات ال
 

 يـ      ن إجمـ      الـ      م %3.5 بنسبة ةـللللللاص القيويـللللللالمـاو  964    836  084  193
 المصروفات الفعلية وتتمثل في :

 
مبالت مخصوم بها على أنواع بنــود  –أمانـات  

ع المرتبات ـد مرتجـرصي ىـإلمصروفات الميزانية باإلضافة 
 . 2015/2016 الخاص بالسنة المالية

 
نس       ب  ة للمص       روف  ات القي  دي  ة لجمل  ة  أعلى  وك  ان  ت

من  %38.9 نس       ب ة وهي التا يلة  وزااة المص       روف ات
ن م % 1.4وبنسبة  إجمالي المصروفات القيدية للباب األول

من جملة  %4.6، وبنسبة إجمالـ    ي مصروفات الباب األول
 .  التا ية وزااة مصروفات
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 : تحليا العتماواص و المـاو اص لخطه التنميه 
 -( :01)جووا تا ع اقم 

 

 المات ــاص –ال ا  األوا  
 

 اعتماو الميزانية . ا    000  000     000
 

 التعويا .   000  000  000     000
 

 اعتماو الميزانية  عو التعويا .     000  000     000
 

من اعتماد الميزانية  % 00.0بنس   بة  المـلللاو اص ال علية   000  000     000
 بعد التعديل.

 

بة  الو ا المحقق   000     000 عد % 0.00بنس        ية ب ماد الميزان من اعت
 التعديل. 
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ة    ا الجاري يير أعماله بيل تس ي س ة ف ات الحكومي ا الجه ي تنفقه روفات الت اني للمص اب الث ص الب يخص

  مجموعتين:للحصول على المستلزمات السلعية والخدمات ويشتمل هذا الباب على 
  
  السلعيـــة.المستلزمـات  :األولىالمجموعة  

  
  الخدمـــات.تكالــيف  :الثانيةالمجموعة  

  
  

  :ي عرض تحليلي لمصروفات هذا البابوفيما يل   
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  ينـــــــــــارد    سـفل
 
  

  
  
ـي  :أوال اب الثانـ روفات الب ادات ومص ل اعتم  -تحلي

دمات  لعية والخ تلزمات الس ىالمس توىال عل  مس
  -): 7للباب ( تابع جدول رقم  ياإلجمال

  
  

  اعتماد المــيزانية.    2  602  795  000   000
  

ام والاإلعتمادات المنقولة     0  000  000  000   000 ي الع اد التكميل ؤثر من االعتم م ت ي ل ت
  .على اعتماد الميزانية

  
اد من وإلى البنود واإلعتمادات المنقولة     86  259  107   000 ى اعتم ؤثر عل م ت التي ل

  ة.الميزاني
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل    2  602  795  000   000
  

ة     2  192  945  262   543 روفات الفعلي بةالمص د  %84.3 بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م
  .التعديل

  
  .من اعتماد الميزانية بعد التعديل %15.7 بنسبةالــوفر       409  849  737   457

  

    
  

ار    دول المش ن الج ا وم ح لن ه يتض ـاء  وزارةأن إلي الكهربــ
ـاء ة والمـ اد بميزاني ر اعتم ا أكب ص له بة خص اني بنس اب الث  الب

  .يزانية الباب الثاني بعد التعديلمن إجمالي م 62.4%
  

ارب    وقد كانت أعلى نسبة تنفيذ للميزانية بالباب الثاني (بنسب تق
  :لكل من )100%

  
 .الخارجية وزارة  

  الداخلية.وزارة 
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  دينــــــــــار    سـفل
 
 

  
  
  
  

المستلزمات السلعية في الباب الثاني ( الـــوفرأهم أسباب 
  :)والخدمات

  
  .تطبيق سياسة ترشيد اإلنفاق -    

 -   م تنفيذ بعض المشاريع والمناقصاتعد.  
  

 -  المطلوبة في المرحلة الحالية عدم تنفيذ االستشارات.  
  

 -   توريدات قبل نهاية السنة الماليةإلغاء ارتباط مناقصات. 
  
  عدم وصول مطالبات أوامر الشراء من بعض الجهات. -
  

  .امر شراء تمت خالل السنة الماليةإلغاء أو  - 
  

 .فواتير التكاليف للجهات الحكوميةتأخر ورود  - 
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  دينــــــــــــار    سـفل
 
 

  
  
  
  

ا ـي  ثاني اب الثانـ روفات الب ادات ومص ل اعتم  -:تحلي
دمات  لعية والخ تلزمات الس ىالمس توىال عل  مس

 -): 8( تابع جدول رقم  المجموعات
  

   
  السلعية:المستلزمات  – ىالمجموعة األول

  

الحكومية تتمثل في قيمة المواد التي تحصل عليها الجهة 
أو تساعدها في تنفيذ هذه لتحقيق األهداف التي أنشأت من أجلها 

  .األهداف
  

  

  اعتماد المــيزانيـة.     2  007  204  500   000
  

  التعديـــــــل.      )14  768  562    (000
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل    1  992  435  938   000
  

ر    1  662  531  228   974 ةالمص بة  وفات الفعلي ن %83.4بنس د  م ة بع اد الميزاني اعتم
  من جملة مصروفات الباب.  %75.8بنسبة التعديل و

  
ديل وبنسبةمن اعتماد الميزانية بعد  %6.16 بنسبةالـــوفر       329  904  709   026  التع

  ب.من جملة وفورات البا 5.80%
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  دينـــــــــــار    سـفل
 
 

  
  
  

  :ليةفي البنود التا الـــوفركز وقد تر
  

  : مواد وخامــــات  -2بند   
  

ويحمل هذا البند بالمبالغ التي تنفقها الجهة الحكومية في سبيل 
ل  ا مث يير أعماله ة لتس ات الالزم واد والخام ى الم ول عل الحص

  األدوية والكتب واألفالم والمالبس واألغذية لغير الموظفين.
  

  اعتـماد المــيزانيـة.     365  088  750    000
  

  التعديـــــــل. )9  193  838   (000
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل      355  894  912   000
  

ة      334  688  933   028 روفات الفعلي بة  المص ن %94.0بنس د  م ة بع اد الميزاني اعتم
  من جملة مصروفات الباب. %15.3بنسبة التعديل و

  
ديل %6.0 بنسبةالـــوفر       21  205  978   972 د التع ة بع اد الميزاني ن اعتم  وبنسبة م

  ب.من جملة وفورات البا 5.2%
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  : وقود وزيوت وقوى محركة -3بند 
  

ة لشراء  ويحمل هذا البند بالمبالغ التي تنفقها الجهات الحكومي
  التشغيل ومواد التشحيم والغازات .الوقود وزيوت 

  
   ة.اعتماد المـيزانيـ    1  556  901 000    000

  
  ل.التعديـــــــ  )10  061  445  000(

  
  .اعتماد الميزانية بعد التعديل      546 1  839  555   000

  
ة      243 1  534  838   335 روفات الفعلي بة  المص اد الميزان %80.4بنس ن اعتم د م ة بع ي

  من جملة مصروفات الباب. %56.7بنسبة التعديل و
  

ديل %19.6 بنسبةالــوفر       303  304  716   665 د التع ة بع  وبنسبة من اعتماد الميزاني
  .من جملة وفورات الباب 74.0%
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دينـــــــــــار    سـفل 

  

    
  
  
  

  :تكالـيف الخدمـات –المجموعة الثانية 
  

ؤ دمات الم ة الخ ي قيم ل ف ة تتمث ة لتأدي ر والالزم ن الغي داة م
  .يير أعمالها الجاريةنشاط الجهة الحكومية وتس

  
  اعتماد المــيزانية.      595  590  500   000

  
  ل.التعديـــــــ      14  768  562   000

  
  .عتماد الميزانية بعد التعديلا      610  359  062   000

  
ة      530  414  033   569 روفات الفعلي بة  المص ن %86.9بنس د  م ة بع اد الميزاني اعتم

  من جملة مصروفات الباب. %24.2بنسبة التعديل و
  

ديل %13.1 بنسبة الـــوفر  431   028  945  79 د التع  وبنسبة من اعتماد الميزانية بع
  .من جملة وفورات الباب 19.5%
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  دينـــــــــــار    سـفل
  

  
  
  
  
  

  لـــوفر في البنود التالية:وقد تركز ا
 
  
  

  أبحاث ودراسات واستشارات : -5بند 
  

ارات  ات واالستش اليف والدراس د بتك ذا البن ل ه يويتمث  الت
ة  إلىتقدمها بيوت الخبرة  ة وظيف ة حسب طبيع ات الحكومي الجه

  .كل منها
  

  اعتماد المــيزانيـة.       74  207  160   000
  

  ــــــــل.التعدي   13)  171  993   (000
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل      61  035  167   000
  

ة      46  604  395   867 روفات الفعلي بة  المص ن %76.4بنس د  م ة بع اد الميزاني اعتم
  من جملة مصروفات الباب. %2.1بنسبة التعديل و

  
د ال %23.6 بنسبةالــوفر       14  430  771   133 ة بع ديلمن اعتماد الميزاني  وبنسبة تع

  ب.من جملة وفورات البا 3.5%
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دينـــــــــــار    سـفل 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين -9بند: 
 

واطنين        ى الم حي عل أمين الص د بالت ذا البن تص ه ويخ
  المتقاعدين.

  
  اعتماد المــيزانيـة.       20  000  000   000

  
  التعديــــــــل.      0  000  000   000

  
  اعتماد الميزانية بعد التعديل.      20  000  000   000

  
ة       000  000  000   000 روفات الفعلي بة المص د  %00.0بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م

  من جملة مصروفات الباب.  %0.0التعديل وبنسبة 
  

ـوفر       20  000  000   000 بةالــ اد الم %100.0 بنس ن اعتم ديلم د التع ة بع  يزاني
  ب.من جملة وفورات البا %4.9 وبنسبة
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دينـــــــــــار    سـفل 
 

  
  
  

ا  ـيثاني اب الثانـ روفات الب ادات ومص ل اعتم  -:تحلي
دمات  لعية والخ تلزمات الس ىالمس توى عل  مس

  -): 9( تابع جدول رقم الوظـــائف 
  

 الخــدمات العــامة: )1  
  

  .اعتماد المــيزانية      248  381  800   000
  

  ل.التعديــــــ      000  000  000   000
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل      248  381  800   000
  

ة     229  090  496   742 روفات الفعلي بةالمص د  %92.2 بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م
  من جملة مصروفات الباب.  %10.4التعديل وبنسبة 

  
ديل %7.8 بنسبة الـــوفر المحقق      19  291  303   258 د التع ة بع  من اعتماد الميزاني

  ب.من جملة وفورات البا %4.7 وبنسبة
  

   
  

  :الدفـــــاعخدمــات  )2    
  

  .اعتـماد المــيزانية      15  243  000   000
  

  ل.ـــالتعديــــــ      000  000  000   000
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل      15  243  000   000
  

ة       12  531  466   097 روفات الفعلي بةالمص د  %82.2 بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م
  من جملة مصروفات الباب. %0.6التعديل وبنسبة 

  
ق      2  711  533   903 ـوفر المحق بة الــ د  %17.8 بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م

  ب.من جملة وفورات البا %0.7 وبنسبة التعديل
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دينـــــــــــار    سـفل 
 

  
  

  :الخــدمات االجتــماعية )3    
 

  .اعتماد المــيزانية      559  273  000   000
  

  ل.التعديـــــــ      000  000  000   000
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل      559  273  000   000
  

ة       499  460  015   125 روفات الفعلي بةالمص د  %89.3 بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م
  من جملة مصروفات الباب. %22.8التعديل وبنسبة 

  
ق       59  812  984   875 ـوفر المحق بةالــ د  %10.7 بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م

  ب.من جملة وفورات البا%14.6 وبنسبة التعديل
  

   

  :خدمــات المجتمــع )4  
  

  .اعتماد المــيزانية      124  816  750   000

  ل.التعديــــــ      174)  786   (000

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل      124  641  964   000

ة       114  561  862   545 روفات الفعلي بةالمص د  %91.9 بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م
  من جملة مصروفات الباب. %5.2التعديل وبنسبة 

  
ديل %8.1 بنسبةالـــوفر المحقق       10  080  101   455 د التع ة بع  من اعتماد الميزاني

  ب.من جملة وفورات البا %2.5 وبنسبة
  



   

 )92  (    
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  الخــدمات االقتصادية: )5  
  

  اعتماد المــيزانية.    1  648  058  800   000
  

  ل.التعديــــــ      0  000   000
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل    1  648  058  800   000
  

ة     1  331  538  527   296 روفات الفعلي بةالمص د  %80.8 بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م
  .من جملة مصروفات الباب %60.7التعديل وبنسبة 

  
دي %19.2 بنسبةالـــوفر المحقق       316  520  272   704 د التع  لمن اعتماد الميزانية بع

  ب.من جملة وفورات البا %77.2 وبنسبة
  

    
   :خدمــات أخرى غير مصنفة )6  

  .اعتماد المــيزانية      7  021  650   000

  ـل.التـعديــــ      174  786   000

  .بعد التعديلاعتماد الميزانية       7  196  436   000

ة       5  762  894   738 روفات الفعلي بةالمص ا %80.1 بنس ن اعتم د م ة بع د الميزاني
  .من جملة مصروفات الباب %0.3التعديل وبنسبة 

  
ديل %19.9 بنسبةالـــوفر المحقق       1  433  541   262 د التع  من اعتماد الميزانية بع

  ب.من جملة وفورات البا  %0.3 وبنسبة
  

ة    ظ أن وظيف ك نالح ن ذل دمات ا -1وم ةالخ ت  لعام د تمتع ق
ث ب ا حي ائف إنفاق أكبر الوظ تب د.ك  229,090,496.742 لغ

بة اب، كم %10.4 بنس روفات الب الي مص ن إجم ة  ام أن وظيف
ة األمن والعدالة -3فرعية  ن الوظيف ا م ر الوظائف إنفاق ي اكب  فه

ث  ية حي بة   .كد 84,260,982.496الرئيس ن  %3.8بنس م
اب، روفات الب الي مص ة  إجم ت الوظيف ا حقق ر  -6كم رى غي أخ

ن اال مصنفة ع أعلى نسبة وفر م ين جمي ن ب ديل م د التع اد بع عتم
  % 19.9الوظائف بنسبة 



   

 )93  (    
 

 
  
  
دينـــــــــــار    سـفل 
 
  

  
  
  
  

 االعتماد التكميلي العام للباب الثاني : -: أ ثالثا   
  

  اعتماد المــيزانية.    0  000  000  000   000
  

ت الحكومية بنسبة ) للوزارات واإلداراالمنقول للبنود( التعديـل    0  000  000  000   000
  .من اعتماد الميزانية % 0.0

  
وفر    0  000  000  000   000 ق  ال لالمحق و يمث اب  % 0.0 وه ورات الب الي وف ن إجم م

  .الثاني
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ادات-ب ن وإ االعتم ة م يالمنقول ود والت ي البن ؤثر  ل ىال ت  عل

 الميزانية: ماداعت
  

  :من وإلى البنود في حدود اعتماد البابإجمالي المنقول       86  259  107   000
   

  تم ،الباب اعتمادويتم النقل بين البنود في حدود ث ي ل  بحي النق
عتمادات اجملة  علىهذا الباب دون التأثير لبين بنود المجموعات 

ر خروج عن الميزانية المخصص له إال أنه في الوقت نفسه  يعتب
ببها  ون س ي يك اب والت ذا الب ود ه وعة لبن ة الموض ة الميزاني خط

  .هذه الخطة علىالظروف الطارئة التي قد تطرأ 
  

ي قامت    ات الت ي الجه إجراءوفيما يل ين  ب اقالت ب ة من ر حرك أكب
  :بنودها

  
  قولة.من إجمالي اإلعتمادات المن %20.9بنسبة  وزارة الداخلية      18  044  468   000

ةوزارة       17  805  846   000 حة العام بة  الص ادات  %20.6بنس الي اإلعتم ن إجم م
  المنقولة.

  
  

اءوزارة       17  365  455   000 بة  الكهرباء والم ادات  %20.1بنس الي اإلعتم ن إجم م
  المنقولة.

  قولة.المن اإلعتماداتمن إجمالي  %14.5بنسبة   التربيةوزارة       12  466  644   000
  

  .باقي الجهات الحكومية علىوقد وزعت باقي النسبة   
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اني    اب الث ة للب ة والقيدي روفات النقدي ل المص ا: تحلي -رابع
دمات ا لعية والخ تلزمات الس لمس

 -:)31(جدول تابع رقم 
  

  إجمالي المصروفات الفعلية للباب الثاني موزعة كاآلتي:     2  192  945  262   543
  

ة  %73.9بنسبة مصروفات نقدية     1  620  037  943   208 ة المصروفات الفعلي من جمل
  للباب الثاني.

ة  %26.1نسبة بمصروفات قيدية       572  907  319   335 ة المصروفات الفعلي من جمل
  للباب الثاني.

 ي الم ا أذونوه درت عنه ي ص الغ الت يكات  اتب رف أو ش ص
م  ي ت الغ الت ذلك المب ا وك م إلغاؤه تحقيها وت رفها لمس ذر ص تع

ات يعلت ة لحساب األمان ة وزارة المالي ا بموافق الغ مخصوم (ته مب
  .)الميزانية أنواع بنود مصروفات علىبها 

  
ت   د كان اءوق اء والم ىأ وزارة الكهرب بة عل روفات  نس للمص

ن جمل %61.5 يوه ةالقيدي روفات  ةم بة ةالقيديالمص  وبنس
ن جمل 16.1% ة ةم روفات الفعلي بة المص ن  %26.9 وبنس م
   .والماء وزارة الكهرباء مصروفات جملة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

 )96  (    
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 جدول تابع رقم  ةالتنميالمصروفات لخطه تحليل االعتمادات و)
01(: 

 لزمات السلعية والخدماتالمست –الباب الثاني   

  اعتماد الميزانية.      24  897  320   000
  

  التعديــــــــــل.      186  890   000
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل.      25  084  210   000
  

ة      21  569  626   859 روفات الفعلي بة  المص د  %86.0بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م
  .التعديل

  

  من اعتماد الميزانية بعد التعديل.  %14.0بنسبة  الوفر المحقق      3  514  583   141
  

روفات    بة لمص ى نس احبة أعل ة ص ت وزارة التربي د كان وق
ي  ة وه ه التنمي غ  %47.5خط روفات بمبل ة المص ن جمل م

10,235,938.941 . 
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 يد :ـــــتمه
 

 الباب الثالث : وسائل النقل والمعدات والتجهيزات :
 
 

 يخصص الباب الثالث للمصروفات التي تنفقها الجهات الحكومية في سبيل الحصول  
 

 -على السلع واألصول الرأسمالية ويشتمل هذا الباب على  ثالث مجموعات :
 

 النقــل.وسائـل  :األولىالمجموعة 
 

 واآلالت.المعدات  الثانية:المجموعة 
 

 التجهيـــزات. الثالثة:المجموعة 
 
 

 :وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات هذا الباب 
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 -ات البلللاب الثالللل  عتملللادات ومصلللروفإتحليللل   ( أوال :
 والتجهيللل ات عللللى المسلللتو  وسلللـاا  النوللل  والم لللدات

 : ( 7 اإلجمالي للباب ) تابع جدو  رقـم
 
 

 

 .المي انية اعتماد 592  549  000     000
 
 

من االعتماد التكميلي العام والتيي ليم االعتمادات المنوولة  000  000  000     000
 .الميزانية اعتمادتؤثر على 

 

من والى البنيود والتيي ال تيؤثر عليى االعتمادات المنوولة  17   229  947     000
 الميزانية . اعتماد

 

 المي انية ب د الت دي  . اعتماد 285  549  000     000

اعتمياد الميزانيية مين  %7.97بنسبة  المصروفات الف لية     225  972  016     575
        . بعد التعديل

الميزانيييية بعيييد  اعتميييادمييين  %.9.9بنسيييبة  الوفلللورات     59  576  983     425
 .التعديل

 
داخليلة و ارة الدول المشـار إليه يتضح لنا أن ـــومن الج  

 بنسييبةالبيياب الثالييث بميزانييية  اعتمييادأكبيير  الهيي خصييص
 الثالث . ابـلباالعتماد بعد التعديل ل ماليـجا من 9994%
 

أعلى نسبة تنفييذ  )و ارة الدفـــــــــاع( وقد سجلت كل من
  للميزانييية المخصصيية لهييم ميين البيياب الثالييث حيييث بل ييت

 .تقريبا   999%.
 

ل
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أهم أسباب الوفر ال امة في الباب الثال  : وســـاا  النو  
 والم دات والتجهي ات :

 
 
 

ـ تأجيل إبرام العقود الخاصة بالباب الثالث لبعض الجهات  
 .وتمديد بعضها  الحكومية

 
التعاقد مما يؤدي إلي التأخر في التورييد      تطول إجراءا -

 والصرف .
 

 الت المتوفرة.ـ ترشيد االستهالك و صيانة اآل
 
 عدم ورود مطالبات بالنسبة لبعض الجهات الحكومية. -

 
عيييدم إتميييام بعيييض المناقصيييات وطيييول فتيييرة اليييدورة  -

المشياريع فيي عيدة جهيات المستنديه، وتأجيل تنفييذ بعيض 
 حكومية.

 
 
 

 . في االعتماد التكميلي للباب الثالث وفر   000  000  000     000
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 -  تحليللل  اعتملللادات ومصلللروفات البلللاب الثالللل(  ثانيلللا:
مسللللتو    ات علللللىيللللوسللللاا  النولللل  والم للللدات والتجه

 : ( 9المجموعات والبنود ) تابع جدو  رقم 
   

 
 
 
 :وساا  النو   -لمجموعة األولى ا
 

تحمل هذه المجموعة بتكاليف شراء وسائل النقـــل البرية 
 والجوية.والبحرية 

 
 .المي انية اعتماد 123  328  500     000

 
 .الت ديــ  (2  948  466     000)

 
 .ب د الت دي  المي انية اعتماد 009  646  924     000

اعتمياد الميزانيية مين  %9.96بنسبة  المصروفات الف لية      002  596  060     600
مييين جملييية مصيييروفات  %4696 بنسيييبةو بعيييد التعيييديل

 الباب.
  

       
 لـاعتمياد الميزانيية بعيد التعدييمين  %7.94 بنسبة لوفرا     05  090  906     297

 .البابمن جملة وفورات  %9.94 بنسبةو

 
 
 
 

 

ل
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 :البندين التاليينفي  الوفروقد ترك  
 
 

 :ـ برية  7 بند 
 

أنواعييـها وعلييى سبـييـيل  خييتالفتشييمل المركبييات علييى ا
المثال مركبات الموتور والعربات المقـيـطورة و مركبيات 
الركييييياب و سيييييييارات الشيييييحن و السيييييييارات المدرعيييييية 
والييدراجات الناريييية و عربييات االستطيييـالا و اليييدراجات 

 الهوائيـــة .
 
 

 .المي انيـة  اعتماد 59   88  500     000
 

 . ــ الت ديــ (594  206     000)
 

 . ب د الت دي  المي انية دعتماا 27  405  774     000
 

مين اعتمياد الميزانيية  %9493بنسبة  المصروفات الف لية 20  559  590     698
مييين جملييية مصيييروفات  %9999 و بنسيييبة بعيييد التعيييديل

 الباب.
 

 ميين اعتميياد الميزانييية بعييد التعييديل %7.97بنسييبة  الللوفر 7  892  906     209
 الباب. وفوراتمن جملة  %7.97وبنسبة 

 
 
 

ل
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 : بحرية  ـ 9 بند
 

بالسييفن والقييوارب والجسييور العائميية واألحييواض وتتمثييل 
العائمة ومراكيب البضيائع والينفط وسيفن حربيية ومراكيب 

والركيياب ومراكييب الصيييد اإلنييزال ومراكييب نقييل القييوات 
والصييييينادل واليييييدوب والمراكيييييب الخاصييييية والقيييييوارب 

 الص يرة.
 

 . المي انيـة اعتماد  10  050  000     000
 

 . الت ديـــــ  (5  749  000     000)
 

 . ب د الت دي  المي انية عتمادا 4  301  000     000
 

مين اعتمياد الميزانيية  %34.8بنسيبة  المصروفات الف لية 1  496  000     000
 الباب.من جملة مصروفات  %0.7 و بنسبة بعد التعديل

 
 ميين اعتميياد الميزانييية بعييد التعييديل %65.2 بنسييبة الللوفر 5  902  000     000

 بن الباب. وفوراتمن جملة  %497وبنسبة 
وبنسيبة   مين اعتمياد الميزانيية بعيد التعيديل % 9.7.سبة 
 من % .9.

  

  

  

  

  
  
  

ل
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 :الم دات واآلالت  -المجموعة الثانية 
 
 .تحمل هذه المجموعة بتكاليف شراء المعدات واآلالت 
 

 .المي انية اعتماد 16  387  600     000
 

 .الت ديــ  9  092  085     000
 

 .اعتماد المي انية ب د الت دي  56  645  985     000
 

مين اعتمياد الميزانيية  %7.97بنسبة  المصروفات الف لية 07  679  570     929
 الباب.من جملة مصروفات  %996 وبنسبة بعد التعديل

        
 مين اعتمياد الميزانيية بعيد التعيديل %9.93 بنسيبة للوفرا 6  746  660     568

 .الباب وفوراتمن جملة  %993  بنسبةو
 

 : يينالتال ينفي البند الوفروقد ترك   

 : ـ م دات 7 بند  
 
يحميييل هيييذا البنيييد بميييا تنفقيييه الجهيييات الحكوميييية لشيييراء  

 المعدات على اختالف أنواعها .
 

 .المي انيـة  اعتماد  12  966  400     000
 

 . ــ الت ديــ 9  084  229     000
 

 . اعتماد المي انية ب د الت دي  50  005  729     000
 

مين اعتمياد الميزانيية  %.779 بنسبة المصروفات الف لية 04  847  770     427
 الباب.من جملة مصروفات  %799 و بنسبة بعد التعديل

 
 ميين اعتميياد الميزانييية بعييد التعييديل %9997 بنسييبة  الللوفر 6  485  744     860

 الباب. وفوراتمن جملة  %799 وبنسبة 
 

ل
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 : آالتـ  9 بند 
 

 اآلالتيحمل هذا البند بما تنفقه الجهيات الحكوميية لشيراء  
 على اختالف أنواعها .

 
 .المي انيـة  اعتماد 3  421  200     000

 
 ــ الت ديــ 89  575     000

 
 . اعتماد المي انية ب د الت دي  8  627  992     000

 
مين اعتمياد الميزانيية  %94.. بنسبة المصروفات الف لية 8  059  800     079

 الباب.من جملة مصروفات  %794 و بنسبة بعد التعديل
 

 ميين اعتميياد الميزانييية بعييد التعييديل %96. بنسييبة  الللوفر   880  698     705
 الباب.من جملة وفورات  %96. وبنسبة 

 
  

 
 التجهي ات: -المجموعة الثالثة 

 
تحمييل هييذه المجموعيية بتكيياليف شييراء األجهييزة واألثيياث 

 .الجاهزةوالبيوت 
 

 .المي انية اعتماد 145  832  900     000
 

 .الت ديــ  (5  500  699     000)
 

 .اعتماد المي انية ب د الت دي  068  450  605     000
 

مين اعتمياد الميزانيية  %.7.9 بةبنس المصروفات الف لية 000  097  298     609
 الباب. مصروفات لةمن جم %4499 وبنسبة بعد التعديل 

 
 مين اعتمياد الميزانيية بعيد التعيديل %.9.9 بنسيبة للوفرا 65  680  959     278

 .البابمن جملة وفورات  %7799  بنسبةو
 

  

ل
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  دينــــــــــار   سـفل
 
 
 

 : يينالتال ينوقد ترك  الوفر في البند 
 
 

  
 :  ـ األجه ة 7 بند
 

 
يحميييل هيييذا البنيييد بميييا تنفقيييه الجهيييات الحكوميييية لشيييراء  

 األجهزة على اختالف أنواعها. 
 

 .المي انية اعتماد  131  703  600     000
 

 .الت ديــ  (0  902  866     000)
 

 .اعتماد المي انية ب د الت دي  057  779  524     000

مين اعتمياد الميزانيية  %.7.9بة بنس المصروفات الف لية 70  459  090     599
 .الباب مصروفات لةجم من %.4.9 التعديل وبنسبة بعد
      

 الميزانيية بعيد التعيديلمين اعتمياد  %.9.9 بنسيبة للوفرا 89  890  096     955
 .البابمن جملة وفورات  %6494 بنسبةو
 
 

ل
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 :  ـ أثا  9 بند
 

ويشييمل أثيياث المكاتييب والخييزائن والصيينادي  والسييقوف 
 والبرادي والستائر .

 
 

 .المي انية اعتماد 08  927  300     000
 

 . الت ديـــــ  506)  066     000)
 

  . اعتماد المي انية ب د الت دي  08  421  156     000
 

 بعد عتمادمن اال %7.96بنسبة  المصروفات الف لية 7  690  909     057
 من جملة مصروفات الباب. %499التعديل وبنسبة 

 
 ميين اعتميياد الميزانييية بعييد التعييديل %9.94بنسييبة  الللوفر 8  950  448     990

  الباب . من جملة وفورات %696  وبنسبة
 
 

 -تحليللل  اعتملللادات ومصلللروفات البلللاب الثالللل  :  لثلللاثا 
 وسللللاا  النولللل  والم للللدات والتجهيلللل ات علللللى مسللللتو 

 : ( .) تابع جدو  رقم  الوظااف

 : الخدمات ال امة(  7 
 

 . المي انيـة اعتماد 138  979  200     000
 

 . ــ ــالت ديـ 000  000  000     000
 

 . اعتماد المي انية ب د الت دي  138  979  200     000

540     996  856  000 
 
 

987     602  426  59 
 
 
 

اعتمياد الميزانيية  مين %7.94بنسبة  المصروفات الف لية
 الباب. من جملة مصروفات %4999وبنسبة  بعد التعديل

 
اعتميياد الميزانييية بعييد ميين  %9.96بنسييبة  الللوفر المحولل 

 . من جملة وفورات الباب %4997 وبنسبة التعديل
 

ل

ل
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 :الدفــــاع (  9
 

 . المي انيـة اعتماد  39  394  000     000
 

 . الت ديـــــ  00  000  000     000
 

 . اعتماد المي انية ب د الت دي   39  394  000     000
 

اعتمياد الميزانيية  مين %80.6بنسبة  المصروفات الف لية 80  927  962     492
 الباب. من جملة مصروفات %14.1وبنسبة  بعد التعديل

بعييد  اعتميياد الميزانيييةميين  %7.94بنسييبة  الللوفر المحولل  9  486  026     315
 . من جملة وفورات الباب %7999 وبنسبة التعديل

 
 
 

 : الخدمات االجتماعية(  3 
 

 . المي انيـة اعتماد 85  288  000     000
 

 . الت ديـــــ  00  000  000     000
 

 . اعتماد المي انية ب د الت دي  85  288  000     000
 

اعتمياد الميزانيية  مين %.7.9بنسبة  المصروفات الف لية 49  006  849     267
 الباب. من جملة مصروفات %3.97وبنسبة  بعد التعديل

 
اعتميياد الميزانييية بعييد ميين  %9.97بنسييبة  الللوفر المحولل  09  098  480     620

 . من جملة وفورات الباب %9999 وبنسبة التعديل
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 : المجتمعخدمات (  4
 

 
 . المي انيـة اعتماد 15  102  100     000

 
 . الت ديـــــ   0  000     000

 
 . اعتماد المي انية ب د الت دي  15  102  100     000

 
اعتمياد الميزانيية مين  %9.96بنسبة  المصروفات الف لية 05  094  608     950

 .من جملة مصروفات الباب %94.وبنسبة  بعد التعديل
 

اعتميياد الميزانييية بعييد ميين  %7.94بنسييبة  المحولل  الللوفر 5  752  494     590
 الباب . من جملة وفورات %.49وبنسبة  التعديل

 
 
 

 : الخدمات االقتصادية(  . 
 

 . المي انيـة اعتماد 5  775  900     000
 

 . الت ديـــــ    00  000     000
 

 . اعتماد المي انية ب د الت دي  5  775  900     000
 

 اعتماد الميزانية  من  %.39.بنسبة  المصروفات الف لية 8  000  880     867
 الباب. من جملة مصروفات %794لتعديل وبنسبة ا بعد
 

 بعد  عتماد الميزانيـــةمن ا %4697 بنسبة المحو  الوفر 5  442  249     420
 . من جملة وفورات الباب %.49 التعديل وبنسبة
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 :  أخر  غير مصنفه (6 

 . المي انيـة اعتماد 1  009  800     000

 . الت ديـــــ  00  000     000

 . اعتماد المي انية ب د الت دي  1  009  800     000

 بعد  عتمادمن اال %4.97بنسبة المصروفات الف لية    674  598     000
 .من جملة مصروفات الباب  %99.التعديل وبنسبة 

 
ميين اعتميياد الميزانييية بعييد  %.9..بنسييبة  الللوفر المحولل    208  254     797

 من جملة وفورات الباب . %.9.وبنسبة  التعديل
 

  
 

قـييـد  الخييدمات العاميية -1ومين ذلـييـك نالحـييـو أن وويفـيـة 
 ـأكبـر الووائـــــف إنفــــاقاً حيث بل ـــــــــتــتمتعـــت بــ

من إجميالي  %4999 بنسبة  د.ك  .794,394,77 9679
  . مصروفات الباب

 
أخرى غير مصنفة أعلى نسيبة وفير  -6كما حققت وويفة 

من االعتمياد بعيد التعيديل مين بيين جمييع الوويائف بنسيبة 
..9.% . 
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 :: ت ديالت المي انية    راب ا
 
 

 االعتماد التكميلي : -أ  
 
 

 . المي انيـــة اعتماد 000  000  000     000
 

للوزارات واالدارات الحكوميية  ) المنقول للبنود (الت دي   000  000  000     000
 .من اعتماد الميزانية % .9..بنسبة 

 
مين إجميالي وفيورات  %.9..وهيو يمثيل اللوفر المحول   000  000  000     000

 الباب الثالث .
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
وقد تم تعزيز اعتمادات المجموعات والبنود للبياب الثاليث 
من االعتماد التكميلي العام لشراء وسيائل النقيل والمعيدات 
واآلالت باإلضافة إلى التجهيزات الضرورية وقيد تيم نقيل 

بنـسبـيييييييـة اللللللللديوان د9ك   .,...,... 9... مبلـــيييييييـ 
مييييين إجميييييالي المبيييييال  المنقوليييييـة لليييييوزارات   %.9..

 الحكومية. تواإلدارا
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    روالى البنود والتي التؤث االعتمادات المنوولة من -ب  
 : على ربط المي انية

 
 من والى البنود في حدود ربط الباب : إجمالي المنوو  09  557  769     000

 
 

 ويييتم النقييل بييين بنييود مجموعييات هييذا البيياب دون التأثيـييـر 
علييى جمليية اعتميياد الميزانيييـة المخصييص لييـه إال انييه فييي 

عن خطة الميزانية الموضوعة نفسه يعتبر خروج   الوقت
هذا الباب والتي يكون سببها الوروف الطارئة التيي  لبنود
 . هذه الخطةعلى  تطرأ قد
 

قالت انمفيما يلي الجهات التي قامت بإجراء أكبر حركة و 
 بين بنودها :

 
 االعتميادات مين إجميالي %6497 بنسيبة  و ارة الداخلية 00  025  765     000

 المنقولة.
 

 مييييين إجميييييالي %.739بنسيييييبة  لصلللللحة ال املللللةا ارةو  5  885  800     000
 االعتمادات المنقولة.

 
االعتمييادات  إجمييالي ميين %97.بنسييبة  و ارة التربيللة 0  446  000     000

 المنقولة .
 

 ميييين إجمييييالي %.39بنسييييبة   كهربللللال والمللللالال ارةو  272  950     000
 المنقولة. االعتمادات

 
 وقد وزعت باقي النسبة على باقي الجهات الحكومية . 

 
 
 



   (005 ) 

  

 
 

 

  دينــــــــــار   سـفل
 
 

  
 
 
 

تحليلللـ  المصروفلللـات النوديلللة والمصلللروفات  :خامسلللا 
وسلللللاا  النوللللل  والم لللللدات  -الويديلللللـة للبلللللـاب الثالللللل  

 :(  37والتجهي ات )تابع جدو  رقم 
 
 

  إجمالي المصروفات الف لية مو عة كآالتي: 225  972  016     575
 
 

 المصيروفات من جملية %6996  بنسبة مصروفات نودية 141  200  419     156
 الثالث.الفعلية للباب 

 
  المصروفات من جملة  %37.4بنسبة  قيديهمصروفات  84  470  597     419

 .الثالثالفعلية للباب 
 

أو  المبالـ  التـي صـدرت عنهـا اذونات صرف هيو 
شيكـات تقـرر صرفهـا لمستحقيهـا وتـم إل اءها وكذلك 

أو الجهات  المبال  التي تم تعليتها بموافقة وزارة المالية
  مخصوم بها علـى ــاب األمانات مبالـــــالحكومية لحسـ

 الميزانية.أنواا بنود مصروفات 
 

 ارة الصللحة لييووكانييت أعلييى نسييبة للمصييروفات القيدييية  
المصيييروفات مييين جملييية  %49.1تمثيييل حييييث  ،ال املللة

ـات فيييييلييييية المصروممييييين ج %18.3 وبنسيييييبة ةديــيييييـالقي
و ارة ميين جمليية مصييروفات  %76.1 ةبييـة وبنسـيييـــالفعل

 .الصحة ال امة
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 ةالتنميل ةتحلي  االعتمادات و المصلروفات لخطل: سادسا 
 : ( 7.)تابع جدو  رقم 

 
 

 وساا  النو  والم دات والتجهي ات –الباب الثال  
 
 

 .ةاعتماد المي اني ا   26  702  300     000
 

 الت دي . 85  000     000
 

 اعتماد المي انية ب د الت دي . 26  986  800     000
 

من اعتماد الميزانيية  %6997 بنسبة  المصروفات الف لية 89  590  990     556
 .بعد التعديل

 

مين اعتمياد الميزانيية بعيد  %.379 بنسيبة  الوفر المحول  09  628  257     994
 .التعديل

  
 

وقد كانت وزارة الداخلية صاحبة أعلى نسبة لمصيروفات 
من جملية المصيروفات بمبلي   %799.خطة التنمية وهي 

7.,.9.,.77.74. 
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  تمهيد :
  

  :الباب الرابع :المشاريع اإلنشائية والصيانة واالستمالكات العامة 
  
  

رميم أ ـافة أصول أو صيانة أو ت ة إلضــ ات الحكومي ا الجه ي تنفقه اب للمصروفات الت ذا الب صول يخصص ه
    .وأراضيقائمة أو استمالك عقارات 

  
  

  :ويشتمل هذا الباب على ثالثة مجموعات
  
  

  المشاريع اإلنشائية  .: ىولالمجموعة األ
  

  أعمال إنشائية صغيرة وصيانة المنشآت والمرافق  .: المجموعة الثانية
  

  ستمالكات العامة  .اإل :المجموعة الثالثة
  
  

  :ي عرض تحليلي لمصروفات هذا البابوفيما يل
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ية المشاريع اإلنشائ –تحليل اعتمادات ومصروفات الباب الرابع أوال :
ابع توالصيانة واإلستمالكات العامة على المستوى اإلجمالي للباب ( 

   -: ) 7جدول رقم 
  

  .اعتماد الميزانــية     2  076  000  000     000
  

ة       0  000  000  000     000 ادات المنقول ن االعاالعتم ؤثر م ي ال ت ام والت ي الع اد التكميل ى عتم ل
  الميزانية .  اعتماد

  
من والى البنود والتي ال تؤثر على اعتماد  االعتمادات المنقولة        297  528  808     000

  .الميزانية
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل    2  076  000  000     000
  

  .من اعتماد الميزانية بعد التعديل% 90.4 بنسبةالفعلية  المصروفات      1  876  352  984     807
  

  من اعتماد الميزانية بعد التعديل. % 9.6 بنسبةالوفورات       199  647  015     193
  

ة    ار إلي ن الجدول المش ا وم اء وزارة  أنيتضح لن دالكهرب اء ق  والم
ديل بة  خصص لها أكبر اعتماد من الميزانية بعد التع ك بنس % 32.5وذل

  .من إجمالي ميزانية الباب الرابع
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  :اب الوفر في هذا الباب بصفة عامةوفيما يلي أهم أسب  
  

ة  -     نة المالي ة للس ط الميزاني وم رب دور مرس أخر ص  2015/2016ت
   . أدى إلى تأخر إبرام العقود 

  
ض -   ذ بع ن تنفي تمكن م دم ال ال ال ع روع األعم من مش ة ض مدرج

ة  هالميزاني ن كاف اء م دم النته بعض  لع ة ب راءات الخاص اإلج
  .المشاريع

  
راخيص و  -   ي إصدار الت رة اإلجراءاتتأخر ف  المراسالت و طول فت

  . يعتوقيع عقود المشار ىالالزمة التي تتطلبها العقود مما يؤثر عل
 
  

  .تكميلي للباب الرابعي االعتماد الوفر ف  00  000  000     000
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ا ع : ثاني اب الراب روفات الب ادات ومص ل اعتم اريع  –تحلي المش
ات  ىستوم ىعل العامة  واالستمالكاتاإلنشائية والصيانة  المجموع

  ) 8( تابع جدول رقم  و البنود
  

  نشائية :إلالمشاريع ا – 1مجموعة       
  

اريع ة المش بيل إقام ي س ق ف ي تنف ادات الت ي االعتم ائية وه  اإلنش
ها ا تعكس نة  كم الل الس تم خ اريع ت ت مش واء كان ة س ة الميزاني خط
  .عدة سنوات إلىاريع يمتد تنفيذها المالية أو مش

  
.اعتماد الميزانية      1  733  570  000     000  

  
  .التعديل      )50  300  405     000(

  
  .اعتماد الميزانية بعد التعديل      1  683  269  595     000

ن% 89.6بنسبة  المصروفات الفعلية      1  507  577  790     799 دي م د التع ة بع اد الميزاني ل اعتم
  من جملة مصروفات الباب.% 80.3 بنسبةو

  
بة بنسعد التعديل وانية بمن اعتماد الميز% 10.4بنسبة  المحقق الوفر      175  691  804     201

  .من جملة وفورات الباب% 88.0
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  :نة الماليةمشاريع تتم خالل الس – 1بند   
  

  :جديدة –أ       
  

  تتضمن جميع المشاريع المقدر إتمامها خالل السنة المالية.و
  

   :تكملة –ب   
  

يو اريع الت ع المش من جمي نة  تتض الل س ا خ زء منه ذ ج تم تنفي ي
ابقة  ة س اداتمالي ب اعتم تكم وتتطل ةالس نة المالي الل الس  الها خ

  .الجارية
  

  .2015/2016ميزانية السنة المالية الحالية  يلم يتم اعتماد أي مبالغ على هذا البند ف -
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  نفيذها إلي عدة سنوات :تمتد مشاريع ي – 2بند   
  

   جديدة : –أ       
دة  ى ع ذها إل د تنفي ي يمت اريع الت ع المش من جمي وتتض

  . سنوات 
  

 ب – معتمدة :  
ة و نوات مالي ن س دة م اريع المعتم ع المش من جمي تتض
  .يمتد تنفيذها إلى عدة سنواتقة وساب
  
  

  .اعتماد الميزانية   1  733  570  000     000

  .التعديل      50)  300  405     000(
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل       1  683  269  595     000
  

ة   1  507  577  790     799 بة  المصروفات الفعلي ن% 89.6بنس ة  م اد الميزاني اعتم
  من جملة مصروفات الباب.% 80.3 بنسبةبعد التعديل و

  
وفر     175  691  804     201 ق ال بة بن المحق د % 10.4س ة بع اد الميزاني ن اعتم م

  من جملة وفورات الباب .% 88.0التعديل و بنسبة 
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ة  آت  – 2مجموع يانة المنش غيرة و ص ائية ص ال إنش أعم
  والمرافق :

يانة          ة لص ادات المخصص من االعتم آتوتتض ة المنش  ووقاي
ا عل والمرافق لضمان ا األصلية  ىبقائه يحالته  واستمرارها ف
  .أنشئت من اجلها بالصورة المطلوبةتأدية الخدمة التي 

  
.اعتماد الميزانية      338  430  000     000  

  
  .التعديل         50  300  405     000

  
  اعتماد الميزانية بعد التعديل .      388  730  405     000

  
ر     364  775  194     008 ةالمص بة  وفات الفعلي ن% 93.8بنس د  م ة بع اد الميزاني اعتم

  من جملة مصروفات الباب.% 19.4 بنسبةالتعديل و

وفر     23  955  210     992 ق ال بة  المحق ديل % 6.2بنس د التع ة بع اد الميزاني ن اعتم م
  من جملة وفورات الباب .% 12.0وبنسبة 

  
    

  
  الصغيرة : اإلنشائية األعمال – 1بند 

  
ائم ىوتتمثل إضافة إل     تبدا أصل ق ه كاالس ي ب ديل داخل ل أو تع

   .واالستحداثالتغير و
  

.اعتماد الميزانية      52  723  000     000  
  

  .التعديل        2  585  287     000
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل .      55  308  287     000

روفات الفعل     41  735  521     061 ةالمص بة  ي ن% 75.5بنس د  م ة بع اد الميزاني اعتم
  من جملة مصروفات الباب.% 2.2 بنسبةالتعديل و

  
وفر     13  572  765     939 ق ال بة  المحق ديل% 24.5بنس د التع ة بع اد الميزاني ن اعتم  م

  من جملة وفورات الباب .% 6.8وبنسبة 



  
   )121 (

  دينـــــــــــار    فلـس

  :و المرافق ترميم و صيانة المنشآت – 2بند 
  

آت المنش وصيانة ترميم  ىوتشمل اعتمادات هذا البند ما ينفق عل        
   المرافق.و 
  

  .اعتماد الميزانية      285  707  000     000
  

  التعديل .      47  715  118     000
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل .      333  422  118     000
  
  

ة     323  039  672     947 روفات الفعلي بة  المص د % 96.9بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م
  من جملة مصروفات الباب.% 17.2 التعديل وبنسبة

   
وفر     10  382  445     053 ق  ال بة المحق ديل % 3.1بنس د التع ة بع اد الميزاني ن اعتم م

  .من جملة وفورات الباب % 5.2وبنسبة 
  
  
  

  الستمالكات العامة :ا -3مجموعة   
  

ي و   تمالكها ألراض ر اس دفعها نظي ة ب وم الدول ة تق الغ نقدي ي مب ه
تو ىمنها تحقيق هدف عام عل وعقارات الغرض ة  ىمس تم الدول وي

اوي أو يز ثمن يس ة ب د تعويض األهالي عن قيمة ما استهلكته الدول ي
  . ن قيمته االقتصادية و االجتماعيةع

      
. اعتماد الميزانية     4  000  000     000  

  
  التعديل .     0  000  000     000

  
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل .     4  000  000     000
  
  

ة     4  000  000     000 روفات الفعلي بة بن المص د  نم% 100س ة بع اد الميزاني اعتم
  من جملة مصروفات الباب.% 0.2 بنسبةالتعديل و

  

  .المحقق الوفر     00  000  000     000
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اثا  ع  : لث اب الراب روفات الب ادات ومص ل اعتم اريع  –تحلي المش

ة عل تمالكات العام يانة واإلس ائية والص تو ىاإلنش ائف  ىمس وظ
  -) : 9( تابع جدول رقم  الدولة

  
  

   :الخدمات العامة ) 1      
  

.اعتماد الميزانية      612  745  000     000  
  

  التعديل .      656  684     000
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل .      613  401  684     000
  

ة     539  311  285     730 روفات الفعلي بة  المص د % 87.9بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م
  من جملة مصروفات الباب.% 28.7 التعديل وبنسبة

  
وفر     74  090  398     270 ق ال بة  المحق ن% 12.1بنس ديل  م د التع ة بع اد الميزاني اعتم

  من جملة وفورات الباب.% 37.1بنسبة و
  
  
  

  اع :ـــــالدف) 2  
  

.اعتماد الميزانية      26  000  000     000  
  

  التعديل .     0  000  000     000
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل .     26  000  000     000
  

ةا     6  508  995     926 روفات الفعلي بة  لمص ن% 25.0بنس د  م ة بع اد الميزاني اعتم
  من جملة مصروفات الباب.% 0.3 بنسبةالتعديل و

  
وفر     19  491  004     074 ق ال بة  المحق ديل % 75.0بنس د التع ة بع اد الميزاني ن اعتم م

  من جملة وفورات الباب .% 9.8وبنسبة 
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   مات االجتماعية :الخد) 3

.اعتماد الميزانية      281  760  000     000  
  

  التعديل .      ) 5  708  712     000(
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل .      276  051  288     000
  

ة     200  063  017     413 روفات الفعلي بة  المص ن% 72.5بنس د  م ة بع اد الميزاني اعتم
  من جملة مصروفات الباب.% 10.7 بنسبةالتعديل و

  
دي من% 27.5بنسبة  المحقق الوفر     75  988  270     587 د التع ل اعتماد الميزانية بع

  من جملة وفورات الباب .% 38.1بنسبة و
  

  
 
  :خدمات المجتمع ) 4
  

.اعتماد الميزانية      422  995  000     000  
  

  التعديل .       5  052  028     000
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل .      428  047  028     000
  

ة     413  525  868     565 روفات الفعلي بة  المص د % 96.6بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م
  من جملة مصروفات الباب.% 22.0 التعديل وبنسبة

  
بة المحقق  الوفر     14  521  159     435 د % 3.4بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم ديل م التع

  من جملة وفورات الباب .% 7.3وبنسبة 
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  :الخدمات االقتصادية) 5
  

.اعتماد الميزانية      728  500  000     000  
  

  التعديل.     0  000  000     000
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل .     728  500  000     000
  

ة     712  943  817     173 روفات الفعلي بة  المص ن% 97.9بنس ة  م اد الميزاني اعتم
  من جملة مصروفات الباب.% 38.0 بنسبةبعد التعديل و

  
وفر     15  556  182     827 ق ال بة  المحق ن% 2.1بنس د  م ة بع اد الميزاني اعتم

  .وفورات الباب جملة من% 7.8بنسبة التعديل و
  

     
  أخرى غير مصنفة: )6
  

.اعتماد الميزانية     4  000  000     000  
  

  .التعديل     0  000  000     000
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل .     4  000  000     000
  

ة     4  000  000     000 روفات الفعلي بة  المص اد% 100بنس ن اعتم ة  م الميزاني
  من جملة مصروفات الباب.% 0.2 بنسبةل وبعد التعدي

  
  من جملة ب %3  امن % .الوفر     00  000  000     000

د ق  الخدمات االقتصاديةوظيفة  -5 و من ذلك نالحظ أن  
ائف إنفاق أكبر الوظ ت ب غ  اتمتع ث بل حي

ـمن إجم% 38.0د.ك بنسبة  712,943,817.173 الي ـ
ـمص ـالروفات ــ ا أنــ ة  -4 باب . كم ة فرعي وظيف

اء ر الوظائف إ الكهرباء و الم ي أكب ن انفاقفه ة م  الوظيف
غ  ث بل د.ك   671,253,710.889الرئيسية المختارة حي

  من إجمالي مصروفات الباب . %35.8بنسبة 
اد وظيفة الدفا -2كما حققت  ن االعتم ع أعلى نسبة وفر م

   .%  75.0بعد التعديل من بين جميع الوظائف بنسبة 
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  ميزانية :تعديالت ال:  رابعا
  

  
  :االعتماد التكميلي –أ       

  
  
  
 
  

000     000  000  000  
      

000     000  000  000  
  

000     000  000  000  
  

ات  ة االحتياج اب لمواجه ذا الب ي له اد التكميل ص االعتم خص
ةالطارئة في الوزارات  نة المال واإلدارات الحكومي ة خالل الس ي

2015/2016.  
  
 

 ــة .اعتماد الميزانيـ
 

بة بالتعديل ( المنقول للبنود ) للوزارات واالدارات الحكومية  نس
 % من اعتماد الميزانية .00.0

 
ل  و يمث ق وه وفر المحق اب 00.0ال ورات الب الي وف ن إجم % م

 . الرابع
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ى ا ن وال ة م ادات المنقول ط االعتم ى رب ؤثر عل ي ال ت ود والت لبن

  -الميزانية:
  

000     808  528  297     
  

  :البابالبنود في حدود ربط  ىمن وال اجمالي المنقول
  

أثير علو   اب دون الت ة جمل ىيتم النقل بين بنود مجموعات هذا الب
ر  ه يعتب ت نفس ي الوق ه ف ه إال ان ص ل ة المخص اد الميزاني اعتم

ة  ة الميزاني ن خط روج ع ي خ اب و الت ذا الب ود ه وعة لبن الموض
   .    هذه الخطة ىيكون سببها الظروف الطارئة التي قد تطرأ عل

  
  :عت بأكبر حجم مناقالت بين بنودهافيما يلي الجهات التي تمتو  

  
اء      183  584  550     000 بة وزارة الكهرباء والم الي % 61.7بنس ن إجم اداتم  اإلعتم

  المنقولة.
  

ة      71  244  797     000 غال العام بة وزارة األش الي % 23.9بنس ن إجم اداتم  اإلعتم
  المنقولة.

  

ةوزارة      13  237  015     000 حة العام بة  الص الي % 4.4بنس ن إجم اداتم  اإلعتم
  المنقولة.

  
    
  الحكومية.باقي الجهات  علىوزعت باقي النسبة وقد   
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ا  ل  : خامس روفاتالتحلي ة ل مص ة و القيدي اب النقدي لب

مة الرابع المشاريع اإلنشائية والصيانة واإلستمالكات العا
  -:النحو التالي  ىعل)  13( تابع جدول رقم 

  
  

  
  :الفعلية موزعة كاآلتيإجمالي المصروفات    1  876  352  984     807

  
ة م   1  459  542  944     426 روفات نقدي بة ص الي % 77.8بنس ن إجم م

  .المصروفات الفعلية
  

ه      416  810  040     381 روفات قيدي بة مص الي% 22.2بنس ن إجم  م
   :تتمثل فيو المصروفات الفعلية

  
ا عل   الغ مخصوم به روفات  ىأمانات مب ود مص واع بن أن

  .نيةالميزا
  

  ومن خالل جدول 
  
م (  ابع رق روفات13ت اص بالمص ة و ) الخ ة النقدي القيدي

اريع ا –للباب الرابع  واإلدارات الحكوميةللوزارات  لمش
 رأكبالعامة نالحظ أن  والصيانة واإلستمالكاتاإلنشائية 

ة  روفات القيدي ة المص ن جمل ة م روفات قيدي بة مص نس
ع عل اب الراب تو ىللب وزارات  ىمس واإلدارات ال

ة ت الحكومي ي تمثل ري ف ديوان األمي ل  ال ث تمث حي
ة % 39.5 ة المصروفات القيدي بة من جمل % 8.8وبنس

ة  روفات الفعلي ة المص ن جمل بة م ن % 40.0 وبنس م
  .الديوان األميري جملة مصروفات
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ابع جدول  التنميةالمصروفات لخطه و االعتماداتتحليل   (ت
  :)10رقم 
  
  

ع  اب الراب ائية والصا –الب اريع اإلنش يانة لمش
  واالستمالكات العامة 

  
  اعتماد الميزانية.   1  252  535  000     000

  
  .التعديل    ) 24  370  948     000(

  
 .ديلاعتماد الميزانية بعد التع   1  228  164  052     000

  
بة  المصروفات الفعلية   1  067  821  846     502 ة % 86.9بنس اد الميزاني ن اعتم م

  .بعد التعديل
  

ق     160  342  205     498 بة الوفر المحق د م % 13.1 بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم
  التعديل 

  
  

ت  د كان غالوزارة وق ة األش ى العام احبة أعل بة  ص نس
ة ه التنمي روفات خط ي  لمص ة % 43.3وه ن جمل م

 . د.ك 462,298,520.195 المصروفات بمبلغ
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  :متهيد 

 

 الباب اخلامس :املصروفات املختلفة واملدفوعات التحويلية :
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           7

000     330  039  670  8  

000     000  000  000  

000     813  597  186 

000     000  000  150    

000     330  039  820  8 

215     777  063  490  8 96.3%

785     552  975  329 3.7%

 
55.2%

  

100.0 % 

 

ل

ل
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     8

 

 

000     700  428  932  1 

000    640  585  155  

000     340  014  088  2 

984     729  056  027  2 97.1%
23.9%

016     610  957  60  2.9%
18.5% 

 266.3%

 

 

ل

ل
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 2

 

000     000  785  234  1  

000     000  000  150  

000     000  785  384  1  

616     942  172  359  1  98.2%
16.0%

384       057  612  25  1.8%
7.8%

 

 

 

ل
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 8

 

 

000    000  220  276  

000    979  464  6 

000    979  684  282  

272    427  590  261  92.5%
3.1%

728    551  094  21    7.5 %
6.4%

 

 

 

ل
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000     700  951  107  6  

(000    772  770  37  ) 

000     928  180  070  6 

996     398  733  823  5 95.9%
68.6%

004     529  447  246  4.1%
74.7% 

 4
66.7 % 

 

 

ل

ل
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 1

 

 

000    000  346  587  

000   342   214  25  

000     342  560  612  

121     429  137  524   85.6%
6.2%

879     912  422  88 14.4%
26.8%

 
 

 

ل
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 3

 

000     000  247  720      

(000     460    (95     

000     540  151  720   

655     113  601  635    88.3%
7.5%

345     426  550  84 11.7%
25.6%

 

 

 

ل
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000     930    658  629  

000     132  185  32 

000     062  844  661  

235     648  273  639  96.6%
7.5%

765     413  570  22   3.4%
6.8% 

 3
65.0%

 

 

ل

ل
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 1

 

000     430  782  184  

000     000  400  1 

000     430  182  186 

867     655  972  163 88.1%
1.9%

133     774  209  22   

 

 

 

 

11.9%
6.7% 

 

 
 
 
 
 

ل
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 9

1 

000     330  251  657  1 

000    892  707  30 

000     222  959  687  1 

402     715  242  635  1 96.9%
19.3 %

598     506  716  52 3.1%
16.0% 

 2)

000     000  729  238  1 

000    000  000  150 

000     000  729  388  1 

221     204  967  362  1 98.1%
16.1%

779     795  761  25 1.9%
7.8% 

ل

ل
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3 )

000     000  796  385 4    

(000    354  498  87) 

000     646  297  298  4  

896     052  568  069  4  94.7%
47.9%

104     593  729  228 5.3%
69.3% 

 

 4)

000     200  272  749  

(000    400  887  6) 

000     800  384  742 

411     216  408  732 98.7%
8.6%

589     583  976  9 
  

1.3%
3.0% 

 
 
 

ل

ل
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5

000     000  175  491   

000      460  95 

000     460  270  491    

600     930  959  478  
 

97.5%
5.6%

400     529  310  12 2.5%
3.7% 

 6

000     800  815  147  

000     402  582  63 

000     202  398  211  

685     657  917  210 99.8%
2.5%

315     544  480     

 3
4,069,568,052.896

47.9% 
3

2,878,146,061.83733.9%
3

5.3

ل
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000     000  000  000 
000    000  000  000 

 

 

 
 

 
 

ل

ل
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000     813  597  186 

 

 

000     808  379  114 61.3%

000     310  752  42 22.9%

000     735  768  13   7.4%

000     500  336  3 1.8%

 

ل

ل

ل
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31 

215     777  063  490  8  

730     282  001  468  7  88.0% 

485     494  062  022  1  12.0% 

 

57.3%
6.9%

12.1%
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01

000     880  516  20      

(000     646  898 (2   

000     234  618  17    

248     285  586  6   37.4

 

752     948  031  11 62.6

82.0 %
5,401,040.753
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 متهيد: 
 

الباب األول: حسابات التسوية:

31/3/2016
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 13/3/6201

156    799  839  311  4  

069    761  156  822  3 

087    038  683  489    31/3/2016

 

 

 

156    799  839  311  4  31/3/2016

664    977  733  705  3 31/3/2015
 

492   821  105  606 4.16%31/3/5201

1

2

5

7
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3 

4

6. 

 

  1

684    269  663  75    31/3/2016

353    748  598  74   31/3/2015
 

331    521  064  1    1.4 %31/3/2015

 

 

 
 

2

370    491  109  292    

 
31/3/2016

239    736  288  287  31/3/2015

131    755  820  4    1.7 %31/3/2015

  



 150 

 

 

 
 
 

3

291     345  648  18    

 
31/3/2016 

102     978  092  19    31/3/2015

811)    632  (444    (2.3)  %31/3/2015

 

  

4

  

778     393  347  55    31/3/2016

133     740  956  55   31/3/2015

)355   346  609(  (1.1) %31/3/2015 
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)(

 
 
 5

947    956  772  568  2  

 
31/3/2016 

056    293  403  855  1  31/3/2015

891    663  369  713   38.4%31/3/2015 

 

 
 

 
 
 

591    936  470  24    

 
31/3/2016 

798    964  105  12 31/3/2015

793    971  364  12   102.1%31/3/2015 
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284    224  325  618    

 
31/3/2016 

921    742  024  520    31/3/2015

363    481  300  98    

 
18.9%31/3/2015 

  

 

280    583  725  103    

 
31/3/2016 

415    897  757  79   31/3/2015

865    685  967  23    

 
30.1%31/3/2015 

 
 
 

942    086  230  734    

 
31/3/2016 

869    572  961  480    31/3/2015

073    514  268  253    

 
52.7%31/3/2015 

  

 

850    125  021  1  088    

 
31/3/2016 

053    115  553  762    31/3/2015
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797    010  468  325    

 
42.7 %31/3/2015 

 

 

 

6

217    738  712  290  1  

 
31/3/2016 

879    081  194  404  1  

 
31/3/2015

)662   343  481  113(  (8.1) %31/3/2015 

 
 
 

)

 31/3/2016:

7

  

869    603  585  10    31/3/2016

902    399  199  9   31/3/2015

967    203  386  1    15.1%31/3/2015 
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069    761  156  822  3 31/3/2016 

974    546  457  860  2 31/3/2015

095    214  699  961    33.6%31/3/2015 

 

 

 

 
 

 

1

3

5 

7

 

2 

4 

6 
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  1

892    793  250  951    

 
31/3/2016 

619    946  963  694   31/3/2015

273    847  286  256    

 
9.36 %31/3/5201  

 

 

 
 

2

274    073  128    

 
31/3/2016 

466    754  340    31/3/2015

(192  681   212  (  
 

(62.4) %31/3/2015 

 
  



 156 

 3

  

484    809  173  1  496    

 
31/3/2016 

108     055  816  906   31/3/2015

376    754  357  589    

 
0.65 %31/3/2015 

 

 

 

 
4

258    105  265  761    

 
31/3/2016 

640    038  111  858   31/3/2015

(382  933   845  96  (  
 

(11.3) %31/3/2015 
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5

  

958    997  976  370    

 
31/3/2016 

056    860  654  320   31/3/2015

902    137  322  50    

 
15.7 %31/3/2015 

 

 

 

 
 

6

  

575    807  451   31/3/2016 

192    301  974  1   31/3/2015

(617  493   522  1  (  
 

(77.1) %31/3/2015 
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7

 

628    173  910  241    

 
31/3/2016 

893    590  596  77   31/3/2015

735    582  313  164    

 
8.211 %31/3/2015 
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 متهيد:
 ارية:ـــابات اجلـــــاحلس الثاني:الباب 

 
 

ة واحدة وهي ـيشمل هذا الباب على الحسابات التي تمثل التدفقات النقدية، ويتكون من مجموعو 

 الحسابات الجارية التي يندرج تحتها عدد من البنود:

 .بنك الكويت المركزي : 

 .النقدية في الصندوق : 

 .جاري المالية : 

  أخرى محلية.: بنوك 

 بنوك أخرى أجنبية :. 

  الجهات الحكومية . –: الطوابع اإللكترونية 

  الحسابات العامة . –: الطوابع اإللكترونية 

 

          

 -العامة :الخزانة حسابات 
 .جاري االستثمار : 

  تالوزاراسلف : جاري. 

 .حساب الخزينة الموحد : 

 

 (  هـا هو وارد بجدول حرف ) ـلم اـالجارية طبقات ـوفيما يلي بيان تحليلي لبنود الحساب
 

( 18دول رقم ) ــوج
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 دينـــــــــــــــار     سـلف
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 :الباب الثاني : الحسابات الجارية 
 

 الحسابات الجارية : - 1مجموعة 
 

 . بنك الكويت المركزي 53،4،2،بند 
 

 المركزي:حسابات الوزارات واإلدارات الحكومية ببنك الكويت 
 
 

منننن واشنننع شنننهادات البننننك فننني  رصييييد بنيييي اللوييييت المرليييز   26  641  395     467
31/3/2016. 
 
 

الفرق  31/3/2016لبنك الكويت المركزي في  الرصيد الدفتر  (461  029  899    266)
 عن:عبارة 

 
 

   وتخننننننة السنننننننة الماليننننننة  31/3/2016داعات بعنننننند يننننننإ
2015/2016. 

 
  شيكات لم يتقدم أصحابها للصرف حتنى نهاينة السننة المالينة

ومسننجلة بالنندفاتر ولننم تشهننر بكشننف حسنناب  2015/2016
 البنك.

 
 
 
 

ل
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 دينـــــــــــــــار     سـلف
 

 
 
 
 
 
 
 : النقدية في الصندوق - 6بند 

 
رصننننيد النقديننننة بالصننننندوق فنننني الننننوزارات واإلدارات 

 التالي:الحكومية على النحو 
 

 31/3/2016من واشع الجرد الفعلي في  الصندوقرصيد    255  489     073
 

 .31/3/2016الدفتري في  رصيد الصندوق   39  536     596
 

 

 
 عن:الفرق عبارة 

 
  31/3/2016مبننننال  تننننم تورينننندها للصننننندوق بعنننند 

 .2015/2016وتخـة السنة المالية 
 
  31/3/2016مبنننال  مصنننروفل منننن الصنننندوق بعننند 

 .2015/2016 وتخة السنة المالية
 

نجننند أن  وإدارةبعننند إجنننراو التسنننويات لكنننل منننن وزارة 
رصننيد الصننندوق مننن واشننع الجننرد الفعلنني يتطنناب  مننع 

 الرصيد الدفتري .
 
 

ل

ل
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  جار  المالية - 7بند 

 
 :اإلشفال ( لدى الوزارات واإلدارات الحكومية  فيما يلي بيان برصيد جاري المالية ) بعد

 
 المبلـ  الجهــــــــــــــــة الرشم
 140,485,847 577 الديـــــوان األميـــــــــري 110

 3,817,605 068 ديـــــــوان المحاسبـــــــة 120
 2,371,502- 773 األمانـــة العامـــة -مجلس الوزراو  131

 2,834,149 695 إدارة الفتوى والتشريـع -مجلس الوزراو  132

 2,399,324 108 ةـط والتنمييـى للتخطـس األعلـلمجلا 140

 1,156,779 647 مركزية لإلحصاوـاإلدارة ال 141

 9,598,159 660 ـــــةـديوان الخدمة المدنيــــ 150

 261,991,386- 654 ـةـــــوزارة الخارجيــــــ 160

 181,803,897 554 ــةـاإلدارة العامــ -وزارة المالية  171

 447,020,505 888 ةــالحسابـات العامـ - وزارة المالية 172

 2,550,227 550 اركـــــــجمـة للـــــعامـــاإلدارة ال 173

 138,645,534 275 ـةـوزارة التجــــارة والصناعــ 180

 38,610,730 697 ـــدلـوزارة العــــــــــ 190

 65,716,623 121 ـــــــــةـوزارة الداخليـــ 200

 250,977,877- 201 ــــــــــــاعـوزارة الدفـ 210
 12,540,228- 385 يــرس الوطنـــــالحــــــ 220

 177,857,575 085 ـــــــــــةـوزارة التربيــ 230

 175,451,817- 676 ـم العالــــــــيـوزارة التعليـ 240

 536,579,449- 176 ـــةـالصحـــــة العامــوزارة  250

 16,416,083 460 ون االجتماعيـة والعمــلـوزارة الشئـ 260

 38,856,349 951 ــــــــــــالمـوزارة اإلعـ 270

 18,353,556 680 وزارة األوشـاف والشئــون اإلسالميـة 281

 498,483 946 ـــافـاألمانـــة العامـــة لألوشـ 282

 17,213,754 330 الت ــــــــــــوزارة المواص 300

 167,562,694 109 ـــــةـوزارة األشغـــال العامـ 320

 4,087,954 438 ون واآلدابـالمجلس الوطني للثقافة والفنـ 330

 86,605,187 941 وزارة النفــــــــــــــط 341

 594,807,416 174  ـربـاو والمــــاوـــوزارة الكهـ 342

 10,485,329 737 اإلدارة العامة للطيران المدنـــــي 510

 927,471,508 826 الجملـــــة 

 
الرصنيد  باإلضنافة النى ن الرصيد يتطاب  مع رصيد حسابات التسوية )األماننات والعهند(أونالحش 

 االلكترونيننةوالطوابننع  النندفتري للنقديننة بالصننندوق والبنننك المركننزي والبنننوك المحليننة واألجنبيننة
   والحسابات العامة.ات الحكومية هللج
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 دينـــــــــــــــار     سـلف
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 .(  دائن)  31/3/2016في  رصيد حسابات التسوية   489  683  038    087

 
 

739    470  788  437  

 
 ( .دائن) 31/3/2016 في النقدية في البنوي والصندوق رصيد 

 

 
لرصنيد جناري المالينة  مطناب  وهنو 31/3/2016في  إجمالي الرصيد   927  471  508    826

 بعد اإلشفال.
 

 
 
 

 : بنوي أخرى محلية - 10بند  

 
 

 يلي:كما  31/3/2016شهر الرصيد الدفتري لهذا الحساب في 
 

 من واشع شهادات البنوك . الرصيد 1  230  065     430
  

 يخة:الدفتري وهو  الرصيد 23  113  842     928
 

   د.ك                      1.980      العامة االدارة-ماليةالوزارة 

 د.ك          152 ,476.698                 عدل      وزارة ال 

                      د.ك            479.965,19وزارة الداخلية 
             د.ك           862.187,147      وزارة التـربيــــة 
  د.ك       487.039,21,862           الصحـة العامـة وزارة 

                      د.ك               360.000,3وزارة األعالم 

  د.ك            688.632,112   ةياألوقاف والشئون اإلسالموزارة 
 د.ك           486.427,815         المواصـــالت      وزارة 

  
  

ل
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 دينـــــــــــــــار     سـلف
 

 
 
 
 
 
 

 : بنوي أخرى أجنبية - 11بند  
 

 يلي:كما  31/3/2016شهر الرصيد الدفتري لهذا الحساب في 
 

  البنويواقع شهادات  من الرصيد  42  676    997
 

 كل من: وهو رصيد يخة الرصيد الدفتر    88  049    003
  المجالت الدورية الصادرة عن هنذ  فيما يخة مبيع وزارة اإلعالم

 .بالجمهورية العراشية 1990أغسطس  الوزارة شبل أحداث

 وزارة األوشاف والشئون اإلسالمية 
 

  

 :حسابات الخزانة العامة  
 

  
 : االستثمار جار  - 8بند 

 
329  557   016)  289(4   

 
  .دائنا() 31/3/6120شهر الرصيد الدفتري لهذا الحساب في 

 

 
 
 -سلف الوزارات :جار   - 9بند 

 
 ( مدين) 31/3/2016وشد شهر رصيد هذا الحساب في  الرصيد 106  658  100  732  648

 
 

 :حساب الخزينة الموحد – 12بند  

 
 

 002  484   492) 059 (1 
 

 .دائنا() 31/3/6120شهر الرصيد الدفتري لهذا الحساب في 

 

ل
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 :تمهيد 
 

 الباب الثالث : الحسابات النظامية :
 
 

تتمثل الحسابات النظامية في الباب الثالث من الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وهي 
قيـود دفترية الهدف منها المتابعة والرقابة وليس لها تأثير مباشر على  اييىرادات والموىروفات أو 

ينحوىىىر تأثيرهىىىا عىىىن وريىىىح القيىىىود المحاسىىىبية التىىىي توىىىاحب  وإنمىىىاالمقبوضىىات والمىىىدفوعات 
 ها.إجراء

  
ويلجأ إل  القيد إليها أو عليها بنفس القيمة عند الحاجة لمتابعة توورات قبض أية مستحقات 

 دفع أية التزامات خالل مده من الزمن . أو
 

  ( .91( وجدول رقم)وبجدول حرف )طبقا لما هو وارد  وفيما يلي بنود الحسابات النظامية 
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 دينـــــــــــار   فلس

 
 

 
 
 

 :النظامية الحسابات-بنود الباب الثالث 
 
   ديون مستحقة للحكومة 
  الحكومـة مطلـوبـات 
 

ويستخدم هذان الحسابان كورف قيد لحسابات الحكومة 
الثاني  والديون المستحقة لها بحيث يجعل البند األول مدينا والبند

 -اآلتي: دائنا بنفس القيمة وذلك لتسوية 
 

للحكومة مقابل خدمات تقوم بها قيمة أموال مستحقة  -
 اتـراد أو الهيئـة لألفـالحكومي اتـبعض الجه
 والمؤسسات.

 

أ ـالديون المستحقة عل  الموظفين نتيجة الورف بالخو -
 ح خومها من الموروفات.ـم سبـوبات عليهـأو مول

 
 

 :يليوقد بلغ الرصيد كما 
 

  19/1/2016ديون مستحقة للحكومة في  رصيد   026 1  939  687     602
 

 19/1/2015ديون مستحقة للحكومة في  رصيد   034 1  794  644     013
 

 19/1/2015الرويد في  عن % (0.8) بنسبة نقص   7)  854  956     (411
 

 :الجهات التالية فيالنقص  
 

 ديوان المحاسبة  (656   551 (
 

 إدارة الفتوى والتشريع –مجلس الوزراء   (55  556    (900
 

 االدارة العامة–وزارة المالية    054 1)  216    (434
 

 الحسابات العامة –وزارة المالية    229 1)  062    (476
 

 وزارة التجارة والوناعة  (358  787   (239
 

 النفو وزارة  ( 232   126   566   (303
 

 ايدارة العامة للويران المدني   ( 1   975   304  (738
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 دينـــــــــــار   فلس
 
 

 

  
 :الجهات التالية فيالزيادة  

 
 الديوان األميري   21    599     413

 
 األمانة العامة –مجلس الوزراء    14    979     177

 
 المجلس األعل  للتخويو والتنمية   3    608     970

 
 ايدارة المركزية لإلحواء   026   20     343

 
 ديوان الخدمة المدنية     342   702     434

 
 وزارة الخارجية   13   252     469

 
 ايدارة العامة للجمارك   143    825   503    515

 
 وزارة العدل   22  369    406     730

 
 وزارة الداخلية   10  783    824     817

 
 وزارة الدفاع    22  111     511

 
 الحرس الووني    40  323     455

 
 وزارة التربية   313   1    138     285

 
 وزارة التعليم العالي   902   3    228     441

 
 وزارة الشئون االجتماعية والعمل    144   3    467     118

 
 وزارة الوحة العامة   738   79      878

 
 وزارة المواوالت   722   4     033   198
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 دينـــــــــــار   فلس

 
 

 ايعالم وزارة 226  010     786
 

 وزارة األوقاف والشئون ايسالمية 129  547     198
 

 األشغال العامةوزارة  006  2  775     879
 

 وزارة الكهرباء والماء   36  462   599     052
 

 والفنون واآلدابالمجلس الووني للثقافة      701   3     129
 

   ديون مستحقة على الحكومة 
   مطلوبات على الحكومــة 

يستخدم هذان الحسابان كورفي قيد للمبالغ المستحقة للغير 
عل  الحكومة حيث يكون األول مدينا بها والثاني دائنا بنفس 

 القيمة.
 

  

 :لييوقد بلغ الرصيد كما 
 

  19/1/2016ديون مستحقة عل  الحكومة في  رصيد   244  596  191     218
 

 19/1/2015 ديون مستحقة عل  الحكومة في رصيد   181  197  581     495
 

 19/1/2015ن الرويد في ـع %35.0بنسبة  زيادة   63  398  609     723
  

 التالية:الجهات  فيالزيادة 
 

 الديوان األميري 496     776

 

31  915     219 

  

 ديوان المحاسبة
 

 والتشريعالفتوى  إدارة-مجلس الوزراء  090     857  1
 

 ديوان الخدمة المدنية 614     912  328

 
 ايدارة العامة  –المالية وزارة  147     864  328

 
 ايدارة العامة للجمارك 543     428  788

 
 وزارة العدل 160     584  777 3
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 دينـــــــــــار   فلس

 
 

 الداخليةوزارة  612     806  621  2
 

 الحرس الووني  920     987  166  1

 
 التربيةوزارة  540     740  745 4

 
 التعليم العاليوزارة  528     019  447  3

 
 الوحة العامةوزارة  821     004  332  24

 
 االجتماعية والعملالشئون وزارة  537     947  501  1

 
  وزارة المواوالت 824     572  677  1

 
 المجلس الووني للثقافة والفنون واآلداب 314     267  9

 
 وزارة الكهرباء والماء  591    501  867  19

 
  686     631  

 
  58    108     787  

 

 األمانة العامة لألوقاف
 

 وزارة االعالم

 
 

 

 

 

لزيىىىادة المبىىىالغ المسىىىتحقة لبعىىىـض الشىىىـركات وذلىىىك نتيجىىىة 
 والموظفين والتي مض  عليها المدة القانونية.

  

 :الجهات التالية نقص فيال
 

 األمانة العامة –مجلس الوزراء  (083     812   43)

 
 المجلس األعل  للتخويو والتنمية (349     128   39)

 
 وزارة الدفاع (907     704  869)

 
 األوقاف والشئون االسالميةوزارة  (169     322   38)

 
 وزارة األشغال العامة (143     405  297)

 
 



 

(561) 

 

 

 دينـــــــــــار   فلس

 

 

 

 
 عهد الطوابع المالية 
  

 الطوابـع الماليـة  
 

 :لبند األول إل  النوعين التاليينينقسم ا
 

 :عهدة الطوابع الرئيسية 009نوع 
 
 

عند اسىتالم الىوزارة أو ايدارة الحكوميىة ووابىع يستخدم هذا النوع 
 مالية من وزارة المالية.

 
 :عهدة الطوابع الفرعية 000نوع 

 
 

يستخدم هذا النوع في حالة قيام الوزارة أو ايدارة الحكومية بتسىليم 
 عهدة ووابع ألحد األوراف المعنية التابعة للوزارة أو ايدارة.

 

تخفض قيمتها بما  لرئيسية أو الفرعيةوعند البيع من عهدة الووابع ا
 تم بيعه.

  
 :الووابع المالية

 

ايدارة الحكوميىىة ووابىىع  يسىىتخدم هىىذا البنىىد عنىىد اسىىتالم الىىوزارة أو
 مالية من وزارة المالية.

ويخفض هذا البند بقيمة الووابع المباعة سواء من العهدة الرئيسية أو 
 الفرعية.

 
  

 :وقد بلغ الرصيد كما يلي
 

 19/1/2016 يعهدة الووابع المالية ف رصيد 500     238  447  2
 

 19/1/2015 يفعهدة الووابع المالية  رصيد 500     129  145  1
 

 19/1/2015عن الرويـد في %  113.7 بنسبة زيادة 000     109  302  1
 

  

 :الزيادة في الجهات التالية
 

 الدفاعوزارة  000    690
 

 وزارة الخارجية 000    460  334  1
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 دينـــــــــــار   فلس

 

 

 

 

 

 
  

 :الجهات التالية في لنقصا
 

  (2  097     000) 

 

 التعليم العاليوزارة 

 
  (30  943    500) 

 

 الوحة العامةوزارة 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بنـك شيكات وخطابات ضمـان   
  تأمينات شيكات وخطابات ضمان 
 

يستخدم هذان الحسابان لمراقبة الشيكات والخوابىات المقدمىة مىن 
المقاولين والموردين لضمان تنفيذ األعمال الموكلىة لهىم مثىل تأمينىات 
المناقوىىات بايضىىافة إلىى  خوابىىات الضىىمان والشىىيكات المقدمىىة مىىن 

 الجمركية.التجار لضمان الرخص 
 

 :يليوقد بلغ الرصيد كما  
 

 19/1/0096بنك شيكات خوابات ضمان في  رصيد 601     644  479  882  2

 19/1/0095بنك شيكات خوابات ضمان في  رصيد 136     958  331  676  2
 

  19/1/0095 الرويد في عن %7.7 بنسبة زيادة 465     686  147  206
 

  

  

 الجهات التالية: فيالزيادة 
 الديوان األميري 595     008   706   39

 
 االمانة العامة –مجلس الوزراء  428     703   157   6

 
 ديوان المحاسبة 920     378   418

 
 المجلس األعل  للتخويو والتنمية 800     927   56
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  دينـــــــــــار   فلس

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايدارة المركزية لإلحواء 302     225  113
 

 وزارة الخارجية 880     746  65
 

 االدارة العامة للجمارك 134     672   8
 

 لعدلوزارة ا 695     098  861
 

 وزارة الداخلية 434     872  556   27

 
 وزارة الدفاع 808     171  275   76

 
 الحرس الووني 997     604  152   15

 
  التربيةوزارة  510     484  897   3

 
 العامةالوحة وزارة  914     593  078   4

 
 

 وزارة االعالم 793     324  775

 
3   543  750     114 

 

 المواوالتوزارة 

 
20  964   618    798 

 

 االشغال العامةوزارة 

 
  93   736    116    

 

 المجلس الووني للثقافة والفنون واآلداب

 
 وزارة الكهرباء والماء  020   968    964   17

 
 

 

 :الجهات التاليةالنقص في  
 

 إدارة الفتوى والتشريع –مجلس الوزراء  (500     375  104)
 

 ديوان الخدمة المدنية (516     440  803)
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  دينـــــــــــار   فلس

 

 

 
 ايدارة العامة –وزارة المالية  (639    538   250 7)

 
 الحسابات العامة –وزارة المالية  (000     960  140)

 
 وزاره التجارة والوناعة  (300     406  97)

 
 وزارة التعليم العالي (474     504  23)

 
 وزارة الشئون االجتماعية والعمل (490     605  734)

 
 األوقاف والشئون ايسالمية وزارة (079     837  807)

 
 األمانة العامة لألوقاف (000     047  22)

 
 النفو وزارة (200     347  17)

 
 ايدارة العامة للويران المدني (595   138   541 1)

 

 
  

 
  عهدة الطوابع البريدية 

 الطوابـع البريديــة   
 

البريىىد  إدارة-يسىىتخدم هىىذان الحسىىابان لىىدى وزارة المواوىىالت  
 قيمة الووابع البريدية والرقابة عل  تداولها يثبات

 الفرعية.فيما بين الخزينة الرئيسية والمكاتب  
 

 يلي:وقد بلغ الرصيد كما  
 

 19/1/2016عهدة الووابع البريدية في  رصيد 481     522  881  4
 

 19/1/2015عهدة الووابع البريدية في  رصيد 241     548  019  5
 

 

 19/1/2015عن الرصيد في  % )0.2( بنسبة نقص (760    025  138)
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 دينـــــــــــار   فلس
  

  الجهات التالية: في النقص 
 

 وزاره المواوالت (825   522  138)

 
 
 
 

 

  الجهات التالية: في الزيادة
 

 العدلوزاره  065     497    

 
   المالية العامةعهدة الطوابع   

  المالية العامةالطوابـع 
 
 

فيمىىا بىىين لتنظىىيم عمليىىة الووابىىع الماليىىة  يسىىتخدم هىىذان الحسىىابان
والجهىىات الحكوميىىة األخىىرى وذلىىك عىىن وريىىح تسىىليم  وزارة الماليىىة

األخيرة الووابع المالية كعهدة لديها ويتم توريد حوىيلة البيىع لىوزارة 
الماليىىة باسىىتثناء الجهىىات الملحقىىة حيىىث تعتبىىر حوىىيلة بيىىع الووابىىع 

 المالية إيرادات لتلك الجهات.
لمها تسىت التىي -ويجعل الحساب األول مدينا بقيمة الووابع المالية 

وزارة المالية وينقسم البند األول إل  أنواع وأنواع فرعية حيث يثبىت 
عليه قيمة الووابع المالية المتوفرة لدى إدارة الحسابات العامة بوزارة 

للجهات المختلفىة مىن تلىك العهىدة  بنىك الكويىت المالية وما تم تسليمه 
ثىاني ويكىون الحسىاب ال -( المركزي بنوك محلية، الجهىات الحكوميىة

 دائنا بها .
 

 19/1/2016عهدة الووابع المالية العامة في  رصيد 500     752  890  302

 
 19/1/2015عهدة الووابع المالية العامة في  رصيد 500     379  686  391

 
 19/1/2015الرويد في  عن %((22.7 بنسبة نقص (000     627  795  88)

 
  
 
 

 : الجهات التالية في النقص
 

 الحسابات العامة –المالية وزارة  (500     682  941  90)
 

 التعليم العاليوزارة  (500     097  2)  

 
 الوحة العامةشركة  (000     822  209) 
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 دينـــــــــــار   فلس
 
 

 

 :الجهات التالية في الزيادة 
 

 وزارة الخارجية 000     885  357   2
 

 الدفاعوزارة  000     90

 
  

 
  اعتمادات مستنديه تحت التنفيذ 
 

 موردين عن اعتمادات مستنديه 
 

يستخدم هذان الحسابان لمتابعة االعتمادات المستنديه التي يتم 
فتحها فيجعل األول مدينا والثاني دائنا بقيمة االعتماد وعند ووول أي 

 .ائنا والثاني مدينا بقيمة الشحنةاألول د شحنة من االعتماد يجعل
 

 :يليوقد بلغ الرصيد كما  
 

 19/1/2016االعتمادات المستنديه تحت التنفيذ في  رصيد 1  800  459    454

 
 19/1/2015االعتمادات المستنديه تحت التنفيذ في  رصيد 5  111  111    111

 

 
  
 
 
 

 
 ةمبالغ عن خدمات وأعمال مؤدا 
 

  مطلوبـات خدمـات وأعمـال 
 

يستخدم حساب مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداة كورف قيد 
للمبالغ المستحقة للجهات الحكومية عن الخدمات واألعمال المؤداة 

 .للوزارات والجهات الحكومية األخرى
 

 

  
 :وقد بلغ الرصيد كما يلي

 
  19/1/2016مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداه في  رصيد 642     190  580  67

 

 19/1/2015في  مؤداهمبالغ عن خدمات وأعمال  رصيد 679     398  734  38
 

 19/1/2015عن الرويــد في %  74.5 بنسبة زيادة 963     791  845  28

 



 

(566) 

 

 

 دينـــــــــــار   فلس
 

 

 في الجهات التالية: الزيادة 
 

 األمانة العامة –مجلس الوزراء  042     147  47
 

 اإلدارة العامة –المالية وزارة  500     152  16

 
 العدلوزارة  000     350  1

 
 الوحة العامةوزارة  000     290  160

 
 الدفاعوزارة  129     146  26

 
 وزارة الكهرباء والماء   414     071  006  31

 
 وزارة االعالم 902     709  214

 
  

 في الجهات التالية: النقص
 

 الداخليةمجلس  (000     688  77)
 

 المواصالتوزارة  (024    907  546  2)

 
 االشغال العامةوزارة  (000     480  1)

 
  

 
 بنك شيكات تحت التحصيل. 

 شيكات مودعة تحت التحصيل. 
يستخدم هذان الحسابان يثبىات قيمىة الشىيكات المسىتلمة بالجهىات      

بحسابات تلىك الجهىات الحكومية والمرسلة للبنوك لتحويلها وإيداعها 
فىىي هىىذه البنىىوك وذلىىك بغىىرض متابعىىة عمليىىة تحوىىيل تلىىك الشىىيكات 

 والرقابة عليها.
 

 :وقد بلغ الرصيد كما يلي
 

  19/1/2016في شيكات تحت التحويل  بنكمبالغ  رصيد 300     117  52
 

 19/1/2015في شيكات تحت التحويل  بنكمبالغ  رصيد 226     208  142
 

 19/1/2015عن الرويــد في %  (63.3) بنسبة نقص (926     090  90)
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 دينـــــــــــار   فلس

 
 

  
 النقص في الجهات التالية: 

 
 االعالم وزارة (780     23)

 
 ايدارة العامة للويران المدني (146    067   90)

 
  

 
 

  ذات القيمة النقديةبطاقات األوراق وال عهدة  
 

 ذات القيمـة النقديـةات ـبطاقاألوراق وال 
 

البرح  إدارة-يستخدم هذان الحسابان لدى وزارة المواوالت 
والهاتف وذلك يثبات قيمة البواقات الممغنوة الخاوة باالتواالت 
الدولية وللمتابعة والرقابة عل  تداولها فيما بين الخزينة الرئيسية 

 وآخر فرعي. والمكاتب الفرعية وينقسم البند األول إل  نوع رئيسي 
 

 
 :وقد بلغ الرصيد كما يلي 

 
  19/1/2016 ذات القيمة النقديةبطاقات األوراق وال عهدة رصيد 900     067  197

 

 19/1/2015 ذات القيمـة النقديةات ـبطاقاألوراق والرصيد  840     163  211
 

 19/1/2015عن الرويــد في % (6.7) بنسبة نقص (940     095  14)

 
  

 
 :في الجهات التالية نقص
 

 الديوان األميري (000     740  12)
 

 ديوان المحاسبة (940     320)

 
(1  035     000) 

 
 الحرس الووني
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 دينـــــــــــار   فلس
 

 

 

 
  أمالك الدولة العقارية 

  قيم أمالك الدولة العقارية 

العقارية التي تم يستخـدم هـذان الحسـابان يثبات تقييم أمالك الدولة 
تخويوها للجهة الحكومية باالمتالك من قبل وزارة المالية أو أي جهة 
أخىىرى أو التىىي تىىم شىىرائها أو تقييمهىىا ألول مىىرة أو لقيمىىة تكلفىىة إنشىىاء 

دولىة الكويىىت  مبىاني مملوكىىة لكىل جهىىة حكوميىة سىىواء داخىل أو خىىار 
عن إعىادة تقيىيم  كذلك يثبات الزيادة أو النقص الناتجبالدينار الكويتي و

 المباني(.مالك الدولة العقارية  األراضي وأ
 

 :وقد بلغ الرصيد كما يلي 
 

 19/1/2016أمالك الدولة العقارية في  رصيد 785     675  692  735  11
 

 19/1/2015أمالك الدولة العقارية في  رصيد 216     786  491  127  11
 

 19/1/2015عن الرويد في % 5.5بنسبة  زيادة 569     889  200  608
 

  
 :الزيادة في الجهات التالية

 
 الديوان االميري 000     428  788  285  1

 
 األمانة العامة –مجلس الوزراء  000     000  450  18

 
 العدلوزارة  000     801  200 34

 
 الحرس الووني 000     000  376 40

 
 وزارة الوحة العامة 000     689  470 394

 
 وزارة األوقاف والشئون ايسالمية 000     940  377 131

 
  
 :الجهات التالية النقص في 

 
 وزارة األشغال العامة (431   968  462  296  1)
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 دينـــــــــــار   فلس
 

 

 

 
  إهالك أمالك الدولة العقارية 

 متراكم إهالك أمالك الدولة العقارية 
 

 يستخدم هذان الحسابان يثبات قيم ايهالك السنوي للمباني. 
 

 
 :وقد بلغ الرصيد كما يلي 

 
 19/1/2016إهالك أمالك الدولة العقارية في  رصيد 829     894  732  102

 
 19/1/2015متراكم إهالك أمالك الدولة العقارية في رصيد 031     945  116  134

 
 19/1/2015عن الرويد في % (23.4)بنسبة نقص  (202    050  384  31)

 
  

 نقص في الجهات التالية:
 

 الديوان األميري (620     960  248   49)

 
 وزارة االشغال العامة (484     894  453   6)

 
 :الزيادة في الجهات التالية 

 
 ديوان المحاسبة 460     143  521

 
 األمانة العامة –مجلس الوزراء  000     000  384

 
 وزارة العدل 000     627  188 2

 
 وزارة الداخلية 292     950  752  14

 
 الحرس الووني 150     945  118  6

 
 ايسالميةوزارة االوقاف والشئون  000     139  353
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 مستحقات ضريبية للحكومة 

 مطلوبات ضريبية للحكومة 
 

يستخدم هذا الحساب كورف قيد لحساب تسوية مولوبات      
 الحكومة.

 
 19/1/2016في  مستحقات ضريبية للحكومة رصيد 460     475  377  358

 
 

 19/1/2015في مستحقات ضريبية للحكومة رصيد 244     992  523  565
 

 19/1/2015عن الرويــد في % (36.6) بنسبة نقص (784     516  146  207)
 

 ايدارة العامة –وزارة المالية وقد تركز النقص في  
 

 
 

 

  الطوابع المالية اإللكترونية 

 الطوابع المالية اإللكترونية 

 
امة للدولة عإلثبات سداد الرسوم اليستخدم هذا الحساب      

 المستحقة مقابل خدمات تؤديها الجهات الحكومية.
 

 19/1/2016المالية اإللكترونية في رصيد الطوابع  250       059  81
 

 19/1/2015رصيد الطوابع المالية اإللكترونية في 000     000  000
 

 زيادة 250      059  81
  

 في الجهات التالية: الزيادة
 

 الديوان األميري 500     145
 

 ديوان المحاسبة 500     0
 

 المجلس األعل  للتخويو والتنمية 750     50
 

 ديوان الخدمة المدنية 500     351
 

 الخارجيةوزارة  000     891  1
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 دينـــــــــــار   فلس
 
 
 
 

 

 اإلدارة العامة –المالية وزارة  500     245  

 
  37  173     000 

 

 العدلوزارة 

 
  3  161     000 

 

 

 التربيةوزارة 

 
  2   263     000 

 

 الشئون االجتماعية والعمل وزارة 

 
  22  974     750 

 

 المواوالتوزارة 

 
  14  142     500 

 

 وزارة االشغال العامة

 
  19  208     750 

 

 الكهرباء والماءوزارة 

 
  

 نقص في الجهات التالية:
 

 وزارة التجارة والوناعة   (000     549  20)
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 الموجـودات:رد ـــج

 
 9191( عسنن د 91تنن ا تعتيماتننلم تعتلعانند تععننلزار  ننم ليتار تعتلعانند متلقنن) تعتيتننا  ا نن   

مشأم قاز تعتلقلزتم لقل) إقاتء قاز ز اق لشلتل عكلفند صعن لا تعتلقنلزتم فن  كنل ليتار 
عتيلاننز صل إزتار حكلتانند و ليسنناتل إم تعقنناز تعسننما  اننخزذ إعننا تتحننل   نناتاتم عننحاحد مشننأم ت

 لتعتشغال لماتتج تععال د لتعتحما تم تعتلتز تعاتكزر .
 

لاهزا تعقاز إعنا إحكنل  تعا لمند  منا تعتلقنلزتم تع يماند لتنزت ت لمستهنل عمسنق م لزاقند 
 .لتزت إظهلا تعتاكي تعتلع  عمزلعدتلتفسهل تع تيحتالقلم تع يماد ألزتء تأل تلل صل تإل تلج 

 
 ودات منقولة وعقارية .موجوتنقسم الموجودات إلى *  

 
 الموجودات المنقولة : -أ

 
و قاز تعتحنليم تعاياسناد لتع ا اند لتحنليم تعنلا  لتنل تعت سلعد  لاتضتم قاز تعتلقلزتم

لزتم تعتتحاكنننند شننننلمههل لتعيهننننز تعشحعنننناد لتعتلقننننلزتم تعتظمتنننند لت ننننليل تعتننننلظ ام لتعتلقنننن
 .لتعتلقلزتم تألحات

 
 13/1/0236في المنقولة ( قيمة الموجودات 02م )( وجدول رقزهذا ويوضح جدول حرف ) 

 . على حده وإدارةحسب أنواعها لكل وزارة 
 

     
 المبلــغ جرد الموجودات 

  زا لا كلات    1  891  380  937/  813   13/1/0236

  زا لا كلات    3  718  217  776/  777   13/1/0235
       

 .  لا كلات ــزا   57  180  353 / 215 ارهاقدم بزيادة
 
 

 ف  تعليتاتم لتإلزتاتم تعحكلتاد تعتلعاد : تعيالزر حعا تل 
 
تإلزتار ــ  تعتقلس تأل ما عمتح ا  لتعت تاد ــ تقمس تعلياتء  تألتل د تعيلتد( ــ زالتم تعتحلسمد [

تعزتحماد ليتار  –ليتار تعيزل  –ليتار تعحلاقاد  –زالتم تعحزتد تعتز اد  –تعتاكياد عإلحعلء 
ليتار  –ليتار تععحد تعيلتد  –ليتار تعتيما  تعيلع   –ليتار تعتاماد  –تعحاس تعل    

 [. ليتار تعكهاملء لتعتلء –ليتار تألشغلل تعيلتد  –تألل لا لتعشيلم تإلس تاد 
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 الموجودات العقارية : -ب

      
قهلم تعحكلتاد سلتء كل م زتحل صل لاسعز مهل تعتلقلزتم تم تألاتض  لتعتمل   تعتتملكد عم

 حلاج زلعد تعكلام .
 

 
 

 13/1/0236فيي العقارية قيمة الموجودات  ) تابع ز(( وجدول زهذا ويوضح جدول حرف ) 
 . على حده وإدارةحسب أنواعها لكل وزارة 

 
     
 

 المبلــغ جرد الموجودات 

  زا لا كلات        38  233  722  096/  713   13/1/0236

 زا لا كلات        30  083  089  802/  958       13/1/0235
       
 .  زا ــلا كلات    3 772 552 775 / 777  هاراقدم زيادةب

 
 

 ف  تعليتاتم لتإلزتاتم تعحكلتاد تعتلعاد : لت حعا تعيالزر 
 
تعحاس  –ار تعيزل ليت –ليتار تعحلاقاد  –تقمس تعلياتء   تألتل د تعيلتد(  –تعزالتم تألتااذ  ] 

 [.تألتل د تعيلتد عألل لا  –ليتار تألل لا لتعشيلم تإلس تاد  –ليتار تإل     –تعل    

 
 
 
 
 


