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 شئون المحاسبة العامة –وزارة المالية 
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ˆ{{{{{{{{{{{{{qç{{{{{{{{{{{{{{¹]<

 

 < íéÖ^¹]< íßŠ×Ö< íéÚçÓ£]< l]…]ý]< æ< l]…]‡çÖ]< íéÞ]ˆéÚ< ¼e…< …‚‘2011K2012<<<<<<<<<<<

<ÜÎ…<áçÞ^ÏÖ^eE27<D<íßŠÖ2011<J 

@ @

ýìc@ZòŠ‡Õ¾a@óïÜb¾a@pbäbïjÜa@ @

@ @

óåÜa@pbäbïióïÜb¾a 2011/2012@@@ @

@òŠ‡Õ¾a@pa†a‹îfia@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @13,445,285,000.000                       <<<…^ßè<

ò‡ánÉ¾a@pbÐì‹—¾a @Þî‡ÉnÜa@‡Éi@19,435,000,000.000        <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<…^ßè

@òŠ‡Õ¾a@pbàanÜýa@@ @<<<<<<<<<<<<<<.000 344,528,500  1, <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<…^ßè<

@ñ‹î‡ÕnÜa@vÉÜa@ @  )7,334,243,500.000  (            …^ßè  

< <

< <

< <

< <
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 شئون المحاسبة العامة –وزارة المالية 

< <

bïäbq@Z@ò6ÑÝÜ@òŠ‡Õ¾a@óïÜb¾a@pbäbïjÜa@ @

ò6ÑÜa@pbäbïiôny13O8O2011@@@ @

@òŠ‡Õ¾a@pa†a‹îfia@ @5,602,202,083.333         @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Šbåî†@ @

@ò‡ánÉ¾a@pbÐì‹—¾a @ @8,097,916,666.666         @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Šbåî† 

@òŠ‡Õ¾a@pbàanÜfia@ @560,220,208.333         @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  @@@@@@@Šbåî†@ @

ñ‹î‡ÕnÜa@vÉÜa@ @(3,055,934,791.666)        @@@@@@@@@@    @@@@@@@@@Šbåî†@ @

@óïÝÉÑÜa@óïÜb¾a@pbäbïjÜa@ZbrÜbq<<<@

@ôny@óïÝÉÑÜa@pbäbïjÜa13O8O2011@@@@@@@ @

@óÝ—0a@pa†a‹îfia@ @                 11,886,464,374.922           Šbåî†@ @

óïÝÉÑÜa@pbÐì‹—¾a@@ @                  3,740,430,009.138           @Šbåî†@ @

pbàanÜýaóïÝÉÑÜa@ @1,188,646,437.492           @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Šbåî†@ @

@ðÝÉÑÜa@óïäaï¾a@÷bÐ@ @            6,957,387,928.292           @@@@@@@@@Šbåî†@ @

< <

< <
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 شئون المحاسبة العامة –وزارة المالية 

@bÉiaŠZ@M@@@ÞïÝ¥pa†a‹îfia@ @

<<<<<<<< íéÖ^¹]< íßŠ×Ö< l]]†èý]< l]†è‚{Ïi< kÇ×e2011/2012<< È×fÚ 13,445,285,000.000 <<…^ßè

í×’]< l]]†èý]< kÇ×e< ^Ûßée<< îju31/8/2011<È×fÚ<11,886,464,374.922<…^{{ßè<ífŠße<

88.4%<< àÚ<l]†è‚Ïi<<l]]†{èý]<<íéÞ]ˆé¹^e< ífŠßeæ< H212.2 %<< àÚ<l]†è‚Ïi<<l]]†{èý]<<ìË×Ö

<íÇÖ^fÖ]æ5,602,202,083.333  …^{{ßè<J<< <

@óïÑä@pa†a‹îg@@c: @ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@óïäaï¾a@pa‹î‡Õm12,307,093,000.000@@@@@@@@@@@@@@båî†Š@ @

ò6ÑÜa@pa‹î‡Õm@ @5,127,955,416.666@@@@@          @Šbåî†@ @

@pa†a‹îfiaóÝ—0a@11,340,453,370.208@@@@@         @Šbåî†@ @

 

 “Ïß{{e<966,639,629.792) (<íf{{Šße<…^{{ßè<<)(7.9 %<<à{{Ú<<<l]]†{{èþÖ<í{{éÞ]ˆé¹]<l]†è‚{{Ïi

íéŞËßÖ]J 

 <^â…]‚ÏÚ<ì^èˆeæ6,212,497,953.542<<ífŠße<…^ßè121.1 %<<ìËÖ]<l]†è‚Ïi<àÚJ 

< <

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<†è†ÏjÖ]<»<ì…]çÖ]<‡çÚ†Ö]<xé•çiV< <
<<<<<<<<<<<<<<<<<< <

<<<<<<<<<<<<<<<ìË×Ö<…‚Ï¹]<àÂ<ê×ÃËÖ]<ì^è‡<±c<ˆÚ†i< << <<<<<<<<<<<< << <<<<<ìË×Ö<…‚Ï¹]<àÂ<ê×ÃËÖ]<š^Ëª]<±c<ˆÚ†i< <

< <

< <
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 شئون المحاسبة العامة –وزارة المالية 

 

 <êÖ^{£]<†ãÖ]<»<ÐÏ]<È×e<‚Îæ<  2,271,162,033.347<<<ì^{èˆe<<…^{ßè<<<<<…‚{Ï¹]<¼{‰çj¹]<à{Â

<ğ̂ è†ã]‚Ï²… <1,245,570,950.014 <…^ßè. 

@óïÑä@7Ì@pa†a‹îg@@l: @@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@óïäaï¾a@pa‹î‡Õm1,138,192,000.000@@@@ @     @@@@  Šbåî†@ @

ò6ÑÜa@pa‹î‡Õm@ @                  474,246,666.666 Šbåî†@ @

@pa†a‹îfiaóÝ—0a@546,011,004.714@@@@  @           @Šbåî†@ @

 

 “Ïße<…]‚ÏÚå<)592,180,955.286(<<ífŠße<…^ßè<)52.0( %<àÚ<<<l]]†{èþÖ<íéÞ]ˆé¹]<l]†è‚Ïi

íéŞËßÖ]<ÆJ< 

 ì^èˆeæ<â…]‚ÏÚ^<71,764,338.048<<ífŠße<…^ßè15.1A<àÚ<ìËÖ]<l]†è‚ÏiJ 

 <ÐÏ]<È×e<‚Îæ»<êÖ^£]<†ãÖ]< 73,932,494.858<<…^ßè“Ïße<<<<<ğ̂ è†ã{<…‚{Ï¹]<¼{‰çj¹]<àÂ

…]‚Ï²<20,916,838.476)(<…^ßè<èçÒ<J 

 

<<<<<<<<<<<<<<<< <
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<†è†ÏjÖ]<»<ì…]çÖ]<‡çÚ†Ö]<xé•çiV< <

<<<<<<<<<<<<<< <
<<<<<<<<<<<<<<<ìË×Ö<…‚Ï¹]<àÂ<ê×ÃËÖ]<ì^è‡<±c<ˆÚ†i< << <<<<<<<<<<<< << <<<<<ìË×Ö<…‚Ï¹]<àÂ<ê×ÃËÖ]<š^Ëª]<±c<ˆÚ†i< <

< <

< <

< <
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 شئون المحاسبة العامة –وزارة المالية 

@@@@@@bàb‚ZM@pbÐì‹—¾a@ @

e<l]^ÛjÂ]<kÇ×íéÖ^¹]<íßŠ×Ö<l^Êæ†’¹]<<2011/2012 <È×fÚ19,435,000,000.000  ^ßè… 

<‚Îæ<]„â<<îju<íé×ÃËÖ]<l^Êæ†’¹]<kÇ×e31/8/2011 È×fÚ 3,740,430,009.138<…^{{ßè<<ífŠße<

19.2% <àÚ^ÛjÂ]<<í{{{éÞ]ˆé¹]<<<<<íf{Šßeæ<HØè‚{ÃjÖ]<‚{Ãe46.2 % <à{Ú<<^{ÛjÂ]<<l^Êæ†{’¹]<<<ì{Ë×Ö

<íÇÖ^fÖ]æ8,097,916,666.666 <…^{{ßèJ< <

b†b@@Z@÷bÐ@ò6ÑÜa@óvïnä@O@@óïäaï¾a@vÈ@ @

< <

 <Ü’}<ØfÎ<íéÞ]ˆé¹]<˜ñ^Ê<È×e10<Aí×’]<l]]†èý]<àÚ< <

>.èçÒ<…^ßè>>>8,146,034,365.784     3,740,430,009.138 ـــ 11,886,464,374.922 <

 <Ü’}<‚Ãe<íéÞ]ˆé¹]<˜ñ^Ê<È×e10<A<í×’]<l]]†èý]<àÚ< <

 

>èçÒ<…^ßèJ>> 6,957,387,928.292    4,929,076,446.630 ـــ 11,886,464,374.922 <

< <

äjfŠÞ< ^Ú< “’−<10< A< íÚ^ÏÖ]< Ù^éqù]< ê^éju÷< íÚ^ÃÖ]< l]]†èý]< í×¶< àÚH<< È×e< äÞ]< oéuîju<

31/8/2011<<<1,188,646,437.492<<…^ßèJ< <



א السنة المالية    2012/2011א

אאא

2011/2010אא

א מ א א א %92.1%95.47,741,462,503.986(966,639,629.792)12,307,093,000.00011,340,453,370.208א

א א א א א 52,500,000.00058,848,592.1846,348,592.184%112.1%0.558,069,229.708א

א מ א א א א %58.0%0.14,139,580.702(4,829,973.959)11,500,000.0006,670,026.041א

א א מ א א א א א %31.2822,023.623(1,466,368.607)2,131,000.000664,631.393א

א מ א א א א %34.6%0.683,281,926.365(132,408,584.986)202,406,000.00069,997,415.014א

א א א א א %31.1%1.7226,562,601.101(456,182,149.134)662,378,400.000206,196,250.866א

א מ א א א א א %91.0%1.6114,879,337.221(18,666,495.784)206,276,600.000187,610,104.216א

א א א א א 1,000,000.00016,023,985.00015,023,985.000%1602.4%0.13,631,260.000א

א א %88.4%100.08,232,848,462.706(1,558,820,625.078)13,445,285,000.00011,886,464,374.922א

א 1,344,528,500.0001,188,646,437.492155,882,062.508%88.4823,284,846.271א

א א א

א א א

ـ حققت اإليرادات الغير نفطية ( األبواب : ـ الثاني ، الثالث ، الرابع ، الخامس ، السادس ، السابع ، الثامن ) ما نسبته  4.6 % من جملة اإليرادات المحصلة لجميع األبواب وذلك حتى 2011/8/31 .

( 1 ) מ

א א א א א א א א א א א א -

אאא

 ـ حقق الباب األول ـ النفط الخام والغاز ـ ما نسبته 95.4 % من جملة اإليرادات المحصلة لجميع األبواب وذلك حتى 2011/8/31   .     
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א السنة المالية 2012/2011א

الــفــعــلـــينسبة الصرفنسبـــة الصــرف

2011/2010إلى اإلجماليإلى اإلعتماد بعد التعديل

4,428,000,000.0004,428,000,000.000896,952,220.2193,531,047,779.781               %20.3%24.0832,724,428.200

3,035,000,000.0003,035,000,000.000434,686,985.6092,600,313,014.391               %14.3%11.6653,860,038.074

385,000,000.000385,000,000.0008,406,021.105376,593,978.895                  %2.2%0.230,396,764.770

2,430,750,000.0002,430,750,000.000369,658,211.9482,061,091,788.052               %15.2%9.9377,756,015.503

9,156,250,000.0009,156,250,000.0002,030,726,570.2577,125,523,429.743               %22.2%54.31,759,076,771.725

19,435,000,000.0000.00019,435,000,000.0003,740,430,009.13815,694,569,990.862            %19.2%100.03,653,814,018.272

20,779,528,500.0000.00020,779,528,500.0004,929,076,446.63015,850,452,053.370            %23.74,477,098,864.543

( 1 ) מ

א א א א א א א א א א א / א −

الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات 
التحويلية

جملــــــــــــــــة المصروفـــــــــات 

اإلعتماد بعد التعديل 
2012/2011

الفــــرق
المصروفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

الفعلـــيالتعديــلاإلعتمـــاد

الباب األول ــ المرتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

الباب الثانى ــ المستلزمات السلعية والخدمـــــــــات 

المصروفـــــــــات واإللتزامـــــــــات

الباب الثالث ــ وسائل النقل والمعدات والتجھــــيزات

الباب الرابع ــ المشاريع االنشائية والصـيانة 
واالستمالكات العامة

السنــة المـاليــة نتيجــــــة الفتــــــــرة  ــــ  فائض / عجز الميزانيــــــــة 

النسبة الفرق الفعليالمقــدر

(5,989,715,000.000)8,146,034,365.78414,135,749,365.784%(136.0)

(7,334,243,500.000)6,957,387,928.29214,291,631,428.292%(94.9)

( 2011/2010)

3,755,749,598.163الفائض / العجز النھائي = إيرادات - مصروفات وإلتزامات

 موجــــــــــز المصروفات واإللتزامات وفائض / عجز الميزاينة   

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

4,579,034,444.434الفائض / العجز األولي = إيرادات - مصروفات

ـ حققت الميزانية فائضا بلغ حتى 2011/8/31 مبلغ 6,957,387,928.292 دينار، بزيادة بلغت  14,291,631,428.292 دينارعن ماھو مقدر بالميزانية .

 ـ حقق الباب الخامس - المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية - اعلى نسبة صرف لجميع االبواب حيث بلغت 54.3% من جملة المصروفات الفعلية لجميع االبواب وذلك حتى 2011/8/31  . 
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א السنة المالية 2012/2011א

א א א א א
( 2 ) מ

א
(1)(2)(3)(4)(5)(6)

2011/20101,180,248,208.1132,112,650,401.8802,709,618,344.8393,184,809,072.1583,755,749,598.1634,434,770,864.883

79.0%معدل النمو  %28.3  %17.5  %17.9  %18.1  

2012/20112 014 493 189 9833 636 163 209 4554 908 590 628 5785 807 206 679 5696 957 387 928 292

א

2012/20112,014,493,189.9833,636,163,209.4554,908,590,628.5785,807,206,679.5696,957,387,928.292

80.5%معدل النمو  %35.0  %18.3  %19.8  

א

(7)(8)(9)(10)(11)(12)

2011/20104,440,319,783.9324,719,227,538.2545,520,808,848.0966,102,743,192.3015,828,294,709.0653,130,784,279.597

0.1%معدل النمو  %6.3  %17.0  %10.5  (4.5)% (46.3)% 

2012/20112012/2011

DIV/0#!DIV/0#!DIV/0#!DIV/0#!DIV/0#!DIV/0#!معدل النمو

7,000,000,000

8,000,000,000 
2012/2011 -  2011/2010مقارنة فائض أو عجز الميزانية للسنتين الماليتين 
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8,000,000,000 
2012/2011 -  2011/2010مقارنة فائض أو عجز الميزانية للسنتين الماليتين 
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أبريل مــايــو يونيو يوليو  أغسطس سبتمبر أآتوبر نوفمبر ديسمبر يناير فبراير مـــــــارس

2012/2011 -  2011/2010مقارنة فائض أو عجز الميزانية للسنتين الماليتين 

2011/2010السنة المالية  2012/2011السنة المالية 
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أبريل مــايــو يونيو يوليو  أغسطس سبتمبر أآتوبر نوفمبر ديسمبر يناير فبراير مـــــــارس

2012/2011 -  2011/2010مقارنة فائض أو عجز الميزانية للسنتين الماليتين 

2011/2010السنة المالية  2012/2011السنة المالية 
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א א

*** א א
א

א א
א
א

** א
א א א א

א
א א א

א
א א א א א

א א א א א א א א א :

א א א א א א
2012/2011 א א

( 3 ) מ

2010/2011السنة المالية السابقة

א א א א א א א א א :

%46.5 %89.8 7,741,462,503.986 %92.1 (966,639,629.792) 11,340,453,370.208 12,307,093,000.000 12,307,093,000.000 א א א א 1

א א א א 2

%(6.9) %47.5 146,312,760.398 %50.7 (132,356,335.368) 136,180,664.632 268,537,000.000 268,537,000.000 א א א

%15.3 %43.0 341,441,938.322 %45.3 (474,848,644.918) 393,806,355.082 868,655,000.000 868,655,000.000 א א א א א א א

%341.3 %363.1 3,631,260.000 %1602.4 15,023,985.000 16,023,985.000 1,000,000.000 1,000,000.000 א א א א א

%11.1 %44.6 491,385,958.720 %48.0 (592,180,995.286) 546,011,004.714 1,138,192,000.000 1,138,192,000.000 א א א א

%44.4 %84.7 8,232,848,462.706 %88.4 (1,558,820,625.078) 11,886,464,374.922 13,445,285,000.000 13,445,285,000.000 א א א א

א א א א א א א :

א א 1

%7.7 %24.5 832,724,428.200 %23.4 2,929,346,779.781 896,952,220.219 3,826,299,000.000 3,826,299,000.000 א

%(33.5) %22.7 653,860,038.074 %14.4 2,590,711,014.391 434,686,985.609 3,025,398,000.000 3,025,398,000.000 א א א

%12.5 %25.2 371,942,738.544 %24.6 1,283,559,708.233 418,366,181.767 1,701,925,890.000 96,290.000 1,701,829,600.000 א א

%(5.8) %24.0 1,858,527,204.818 %20.5 6,803,617,502.405 1,750,005,387.595 8,553,622,890.000 96,290.000 8,553,526,600.000 א א

א א 2

%(72.3) %14.3 30,396,764.770 %2.2 376,593,978.895 8,406,021.105 385,000,000.000 385,000,000.000 א א א א א

%0.3 20,933,130.000 66,870.000 21,000,000.000 21,000,000.000 א א

%(2.2) %18.5 377,756,015.503 %15.3 2,040,158,658.052 369,591,341.948 2,409,750,000.000 2,409,750,000.000 א א

%(7.4) %18.1 408,152,780.273 %13.4 2,437,685,766.947 378,064,233.053 2,815,750,000.000 2,815,750,000.000 א א

א א 3

%13.3 %26.1 1,358,858,094.715 %23.2 5,082,408,071.333 1,539,070,238.667 6,621,478,310.000 (96,290.000) 6,621,574,600.000 א א א מ. −

%159 2 %5 4 28 275 938 466 %13 8 458 456 650 177 73 290 149 823 531 746 800 000 531 746 800 000 א א מ −%159.2 %5.4 28,275,938.466 %13.8 458,456,650.177 73,290,149.823 531,746,800.000 531,746,800.000 א א מ. −

%16.2 %24.2 1,387,134,033.181 %22.5 5,540,864,721.510 1,612,360,388.490 7,153,225,110.000 (96,290.000) 7,153,321,400.000 א א

912,402,000.000 912,402,000.000 912,402,000.000 א א 4

%2.4 %22.4 3,653,814,018.272 %19.2 15,694,569,990.862 3,740,430,009.138 19,435,000,000.000 19,435,000,000.000 א א

%44.4 %84.7 823,284,846.271 %88.4 155,882,062.508 1,188,646,437.492 1,344,528,500.000 1,344,528,500.000 א :

%10.1 %25.9 4,477,098,864.543 %23.7 15,850,452,053.370 4,929,076,446.630 20,779,528,500.000 20,779,528,500.000 א א

%85.2 %(49.7) 3,755,749,598.163 %(94.9) 14,291,631,428.292 6,957,387,928.292 (7,334,243,500.000) (7,334,243,500.000) א / א : א

أوال:  المحصل من الرسوم الجمركية حتى 2011/8/31 مبلغ 69,997,415.014 دينار كويتي بنسبة 34.6% من المقدر .

ثانيا:  االنفاق الجاري حقق أعلى نسبه تنفيذ الميزانية من إجمالي المصروفات العامة بواقع 46.8%  وقد حقق البند -ج- المصروفات المختلفة أعلى نسبة صرف بمعدل 24.6% من 
اعتماد الميزانية بعد التعديل .

1 400 000 000 000
1,600,000,000.000
1,800,000,000.000

**  الفرق بين المحصل والمنصرف الفعلي والميزانية بعد التعديل عن الفترة من 2011/4/1 حتى 2011/8/31  .

ثالثا:  االنفاق الرأسمالي حقق نسبه تنفيذ من اجمالي المصروفات العامة بواقع 10.1% وقد حقق البند -ج- اإلنفاق اإلنشائي أعلى نسبة صرف بمعدل 15.3% من اعتماد الميزانية 
بعد التعديل .

رابعا:  المدفوعات التحويلية حققت نسبه تنفيذ من اجمالي المصروفات العامة بواقع 43.1%  وقد حقق البند -أ- التحويالت الداخلية أعلى نسبة صرف بمعدل 23.2% من اعتماد 
الميزانية بعد التعديل .

*** معدل التغير (ھو الفرق بين الرصيد في نھاية الفترة الحالية لإليرادات الفعلية او المصروفات الفعلية و الرصيد لنفس الفترة من السنة الماضية) / الرصيد  لنفس الفترة من السنة 
الماضية

0.000
200,000,000.000
400,000,000.000
600,000,000.000
800,000,000.000

1,000,000,000.000
1,200,000,000.000
1,400,000,000.000

جـــاري
رأسمالي

تحويليالماضية .
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א 2012/2011א א א

اإلجمـــــالــــيأكتــوبــرسبتمبــرأغـســطــسيــوليــويــونيـــومــايــوإبريــــل

المقــــدر

: א א א :

א מ א א א 11,340,453,370.208     2,271,162,033.347     2,296,692,525.687     2,321,575,458.332         2,257,472,058.479        2,193,551,294.363   1,025,591,083.333       12,307,093,000.000א

1,231,880,975.1461,295,984,374.9991,271,101,442.3541,245,570,950.0146,212,497,953.541        1,167,960,211.030* الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

א א א א א 58,848,592.184            2,668,264.601          10,181,479.800            4,645,306.163              18,184,847.849             23,168,693.771          4,375,000.000              52,500,000.000א

36,973,592.184(1,706,735.399)13,809,847.849270,306.1635,806,479.800             18,793,693.771* الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

א מ א א א א 6,670,026.041               700,352.211            1,665,736.152            2,233,348.338                1,068,745.670               1,001,843.670             958,333.333              11,500,000.000א

1,878,359.374(257,981.122)43,510.337110,412.3371,275,015.005707,402.819* الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

א א מ א א א א א 84,107.59176,096.20497,941.65766,674.295664,631.393                  339,811.646             177,583.333                2,131,000.000א

(223,285.274)(110,909.038)(79,641.676)(101,487.129)(93,475.742)                  162,228.313* الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

א מ א א א א 69,997,415.014          11,552,330.448          16,821,375.185          11,987,596.038              14,882,242.659             14,753,870.684        16,867,166.667            202,406,000.000א

(14,338,418.319)(5,314,836.219)(45,791.482)(4,879,570.629)(1,984,924.008)(2,113,295.983)* الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

א א א א 206,196,250.866          36,476,620.041          44,737,776.202          44,637,653.654              50,719,499.451             29,624,701.518        55,198,200.000            662,378,400.000א

(69,794,749.134)(18,721,579.959)(10,460,423.798)(10,560,546.346)(4,478,700.549)(25,573,498.482)* الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

א מ א א א א א 187,610,104.216          15,869,513.262          10,613,656.981            5,463,045.176              97,480,637.724             58,183,251.073        17,189,716.667            206,276,600.000א

101,661,520.883(1,320,203.405)(6,576,059.686)(11,726,671.491)40,993,534.40680,290,921.057* الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

א א א א א 16,023,985.000            6,598,740.000            7,476,585.000            1,904,875.000                    43,785.000               83,333.333                1,000,000.000א

1,821,541.6677,393,251.6676,515,406.66715,607,318.333(39,548.333)(83,333.333)* الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

א א 11,886,464,374.922     2,345,094,528.205     2,388,287,076.664     2,392,523,378.905         2,439,935,924.423        2,320,623,466.725   1,120,440,416.667       13,445,285,000.000א

6,284,262,291.589     1,224,654,111.538     1,267,846,659.997     1,272,082,962.238         1,319,495,507.756        1,200,183,050.058جملــــــــــــــة الفـــروقـات  

: א :

א א 896,952,220.219        158,151,083.568        155,083,912.244        372,752,686.628            184,137,925.696             26,826,612.083      369,000,000.000         4,428,000,000.000א

213,916,087.756210,848,916.432948,047,779.781(3,752,686.628)342,173,387.917184,862,074.304* الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

א א א א 434,686,985.609        351,251,877.840          44,359,607.860          24,093,726.423              10,883,327.639               4,098,445.847      252,916,666.667         3,035,000,000.000א

829,896,347.724(98,335,211.173)248,818,220.820242,033,339.028228,822,940.244208,557,058.807* الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

א א א א א א 8,406,021.105               946,795.001               559,304.009            6,739,662.448                  155,328.650                      4,930.997        32,083,333.333            385,000,000.000א

32,078,402.33631,928,004.68325,343,670.88531,524,029.32431,136,538.332152,010,645.562* الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

א א א א א 369,658,211.948          99,899,878.136          97,505,057.880        133,106,657.805              39,021,127.228                  125,490.899      202,562,500.000         2,430,750,000.000א

202,437,009.101163,541,372.77269,455,842.195105,057,442.120102,662,621.864643,154,288.052* الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

א א א א א 2,030,726,570.257        350,154,192.117        953,334,436.013        344,150,888.588            340,074,603.295             43,012,450.244      763,020,833.333         9,156,250,000.000א

412,866,641.2161,784,377,596.410(190,313,602.680)720,008,383.089422,946,230.038418,869,944.745* الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

     3,740,430,009.138        960,403,826.662     1,250,842,318.006        880,843,621.892            574,272,312.508             74,067,930.070   1,619,583,333.333       19,435,000,000.000א

1,545,515,403.2631,045,311,020.825738,739,711.441368,741,015.327659,179,506.6714,357,486,657.529جملــــــــــــــة الفـــروقـات  

: א א :

( א א א ٪10 ) א 1,188,646,437.492        234,509,452.821        238,828,707.666        239,252,337.891            243,993,592.442           232,062,346.673      112,044,041.667         1,344,528,500.000א

(628,426,229.159)(122,465,411.154)(126,784,666.000)(127,208,296.224)(131,949,550.776)(120,018,305.006)* الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

א א 4,929,076,446.630     1,194,913,279.483     1,489,671,025.672     1,120,095,959.783            818,265,904.950           306,130,276.743   1,731,627,375.000       20,779,528,500.000א

3,729,060,428.370        536,714,095.518        241,956,349.328        611,531,415.218            913,361,470.050        1,425,497,098.258جملـــة الفـــروقـات للمصروفات واإللتــزامات  

א א א − א א = /א א : 6,957,387,928.292     1,150,181,248.723        898,616,050.992     1,272,427,419.123         1,621,670,019.473        2,014,493,189.983(611,186,958.333)(7,334,243,500.000)א

10,013,322,719.959     1,761,368,207.056     1,509,803,009.325     1,883,614,377.456         2,232,856,977.806        2,625,680,148.316* الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

* الفرق بين المتوسط المقدر شھرياً والمحصـــل  .

2012/2011 א א א א  / א א א א א
( 4 ) מ

التقديرات/اإلعتماداتالبيــــــــــان / الشھــــــــــــر
المتوسط الشھرى
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א א
نسبة الصرفنسبة الصرف      الفعلي      اإلعتماد
إلى اإلجمالي*إلى المقدر2012/2011    بعد التعديل

الخــــدمــــــــــات العـــــامـــــــــــــة

46.0%25.2%                328,677,755.024973,453,494.976             957,750.0001,302,131,250.000            1,301,173,500.000الخدمــــــــــــــــــــات التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــة 

5.8%18.6%                41,361,278.095181,463,721.905                222,825,000.000               222,825,000.000الخدمـــــــــــــــــــــــــــــــات الماليـــــــــــــــــــــــــــة 

39.4%25.8%                281,056,428.715808,010,331.285             1,089,066,760.000(3,834,240.000)            1,092,901,000.000األمــــــــــــــــــــــــــن والعدالــــــــــــــــــــــــــــــــــة

8.8%18.0%                63,000,494.667286,999,505.333                350,000,000.000               350,000,000.000اإللتـــــــــــــــــزامـــــــات الــــخارجـــــــــــــــــــــــية

19.1%24.1%             714,095,956.5012,249,927,053.499             2,964,023,010.000(2,876,490.000)            2,966,899,500.000جملــــــــــــــــة الوظيفــــــــــــــــــــــــة

10.4%24.2%             389,628,901.0861,223,077,098.914             1,612,706,000.000            1,612,706,000.000الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

الخـــــــــــــــــــدمات اإلجتماعيـــــة  

34.2%25.0%             578,387,607.3081,732,985,392.692             2,311,373,000.000(121,000.000)            2,311,494,000.000الخدمــــــــــــــــــــــات التعليميــــــــــــــــــــــــــــــة 

4.8%6.3%             81,332,844.6671,199,631,155.333             465,000.0001,280,964,000.000            1,280,499,000.000الخدمـــــــــــــــــــــــــات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

61.0%28.1%             1,032,757,189.9552,639,664,810.045             335,000.0003,672,422,000.000            3,672,087,000.000تكافـــــل إجتماعــــي وشئـــــــون إجتماعيــــــــة 

45.2%23.3%             1,692,477,641.9305,572,281,358.070             7,264,759,000.000                      679,000.000            7,264,080,000.000جملـــــــــــــــــة الوظيفــــــــــــــــــــــة 

خدمـــــــــــــــات المجتمـــــــــــــــــع 

5.2%5.8%                12,982,993.731210,805,006.269                250,000.000223,788,000.000               223,538,000.000الخدمــــــــــــــــــــــــــات اإلعالميـــــــــــــــــــــــــــــة

16.3%23.7%                41,115,477.892132,493,522.108                173,609,000.000               173,609,000.000الخدمــــــــــــــــــــــــــات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــة 

30.0%25.9%                75,557,386.288216,652,613.712                292,210,000.000               292,210,000.000اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكان

48.5%20.3%                122,140,400.211480,871,189.789                1,923,990.000603,011,590.000               601,087,600.000المـــــــــــــــــــــــرافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

6.7%19.5%             251,796,258.1221,040,822,331.878             1,292,618,590.000                   2,173,990.000            1,290,444,600.000جملـــــــــــــــــة الوظيفــــــــــــــــــــــة 

الخدمـــــــــــــات اإلقتصاديــــــــــــة 

0.4%0.2%             2,501,188.9461,041,402,811.054             1,043,904,000.000            1,043,904,000.000التـــعديــــن والنشاطــــات االستـــــــخراجيـــة

1.9%6.8%                12,643,107.096173,885,992.904                186,529,100.000               186,529,100.000النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

5.7%21.0%                37,666,500.764141,402,499.236                179,069,000.000               179,069,000.000الــمـــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 

88.8%16.1%             582,309,825.6483,032,964,174.352             3,615,274,000.000            3,615,274,000.000الكـــــهربــــــــــــــــــــــاء والمــــــــــــــــــــــــــــــاء

0.1%1.2%                  494,004.78841,109,995.212                  41,604,000.000                 41,604,000.000خـــدمــــــات تجـــــــــاريـــــــــــة وصنــــــاعيـــــــــة

3.1%15.5%                20,000,000.000109,339,000.000                129,339,000.000               129,339,000.000زراعـــــــــــــــة وثـــــروة سمكيــــــــــــــــــــــــــــة

17.5%12.6%             655,614,627.2424,540,104,472.758             5,195,719,100.000            5,195,719,100.000جملـــــــــــــــــة الوظيفــــــــــــــــــــــة 

خدمـــــــات غيـــــــــــر مصنفــــــــة 

100%3.3%             36,749,754.2571,068,424,545.743             23,500.0001,105,174,300.000            1,105,150,800.000فرعيـــــــــــــة غيـــــــــــرمصنفــــــــــــــــــــــــــة 

!DIV/0#0.3%                 66,870.00020,947,130.000                  21,014,000.000                 21,014,000.000اإلستمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالآــات 

1.0%3.3%             36,816,624.2571,089,371,675.743             1,126,188,300.000                        23,500.000            1,126,164,800.000جملـــــــــــــــــة الوظيفــــــــــــــــــــــة 

100%19.2%3,740,430,009.13815,715,583,990.862           19,456,014,000.000                                     -          19,456,014,000.000الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

"- حققت وظيفة - الخدمات التنظيمية - أعلى نسبة صرف حيث بلغت 46.0% من جملة المصروفات الفعلية لمجموعة - الخدمات العامة.

"- حققت وظيفة - تكافل اجتماعي وشئون اجتماعية - أعلى نسبة صرف حيث بلغت 61.0% من جملة المصروفات الفعلية لمجموعة - الخدمات االجتماعية

"- حققت وظيفة -  المرافق - أعلى نسبة صرف حيث بلغت 48.5% من جملة المصروفات الفعلية لمجموعة - الخدمات المجتمع

"- حققت وظيفة -الكهرباء و الماء  - أعلى نسبة صرف حيث بلغت 88.8% من جملة المصروفات الفعلية لمجموعة - الخدمات االقتصادية

"- حققت الوظيفة الرئيسية - الخدمــــات االجتماعيه - أعلى نسبة صرف حيث بلغت 45.2% من إجمالي المصروفات الفعلية على مستوى جميع الوظائف

א א א א א א א א

تحليل المصـــــــــــــــروفات على مستــــــــــــــــــــــــــــــــوى الوظــــــــــــــــــــــــــائف

* تمثل هذه النسبة حاصل قسمة المصروف الفعلي للوظيفة الفرعية على الوظيفة الرئيسية، وبالنسبة للوظائف الرئيسية على إجمالي المصروفات

( 5 ) מ

             التعديل            الفرق

2012/2011 א א

   اعتماد الميزانية
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(6) מ

א א

א א א א א א
2012/2011 א א

نسبة التحصيل * نسبة التحصيـل 
نسبة التحصيل المحصل الى االجمالي الى المقدر

%46.5 %89.8  7,741,462,503.986 %100.0 %92.1 (966,639,629.792) 11,340,453,370.208 12,307,093,000.000 النفــــــــــــط الخـــــــام والغــــــــــــــــــاز 1

%46.5 %89.8  7,741,462,503.986 %95.4 %92.1 (966,639,629.792) 11,340,453,370.208 12,307,093,000.000 جملة الباب االول
الضرائـــب علــى صافــى الدخل واألربــاح  2

مجموعة بــــــاب

א א

معدل التغير**

2012/2011 א א

  السنة المالية السابقة 2011/2010 
الفــــــــرق المحصـــــــــلتقديرات الميزانية

%(5.6) %106.3  20,284,471.088 %32.5 %112.6 2,150,294.384  19,150,294.384 17,000,000.000 ضريبة الدخل من غير شرآات النفــــط 2

%5.1 %72.8  37,784,758.620 %67.5 %111.8 4,198,297.800  39,698,297.800 35,500,000.000 الضرائب على صافي األرباح 3

%1.3 %81.8 58,069,229.708 %0.5 %112.1 6,348,592.184 58,848,592.184 52,500,000.000 جملة الباب الثاني
الضرائــب والرســــوم علـى الممتلكــــــات 3

%61.1 %36.3  4,139,580.702 %100.0 %58.0 (4,829,973.959)  6,670,026.041 11,500,000.000 رســـــــــــوم نقــــــــــــــل الملكيـــــــــــــة 1

%61.1 %36.3 4,139,580.702 %0.1 %58.0 (4,829,973.959) 6,670,026.041 11,500,000.000 جملة الباب الثالث
الضرائب والرسوم علـى السلع والخدمات  4

%(19.1) %35.3  822,023.623 %100.0 %31.2 (1,466,368.607)  664,631.393 2,131,000.000 رســــــــــوم القيــــــــــــد والتسجيــــــــل 2

%(19.1) %35.3  822,023.623 %0.0 %31.2 (1,466,368.607)  664,631.393 2,131,000.000 جملة الباب الرابع
الضرائـــب والرســــوم علــى التجــــــارة  5

والمعــــامـــــــــــالت الدوليـــــــــــــــــــــة 

%(16.0) %37.3  83,281,926.365 %100.0 %34.6 (132,408,584.986)  69,997,415.014 202,406,000.000 الضرائـــــــب والرســـــــــوم الجمرآيــــــة 1

%(16 0) %37 3 83 281 926 365 %0 6 %34 6 (132 408 584 986) 69 997 415 014 202 406 000 000 الخامس الباب (16.0)%جملة %37.3  83,281,926.365 %0.6 %34.6 (132,408,584.986) 69,997,415.014 202,406,000.000

إيـــــــــــــرادات الخدمـــــــــــــــــــــــــات  6

%(14.9) %51.1  30,147,395.982 %12.4 %39.7 (38,978,190.810)  25,651,809.190 64,630,000.000 خــدمـــــات األمـــن والعدالــــــــــــــــــــة 1

%48.5 %19.9  793,297.814 %0.6 %30.4 (2,699,285.355)  1,178,114.645 3,877,400.000 الخدمـــات التعليميـــــة والثقافيــــــــــــة 2

%60.2 %10.4  9,096,733.275 %7.1 %17.6 (68,313,229.470)  14,574,770.530 82,888,000.000 الخــدمــــــــــــات الصحيـــــــــــــــــــــــة 3

%3.2 %58.2  26,088,322.567 %13.1 %59.0 (18,701,931.598)  26,913,768.402 45,615,700.000 خـدمـــات االسكـــــــــان والمرافــــــــــق 4

%(3.5) %24.5  48,941,478.482 %22.9 %22.4 (163,826,949.349) 47,247,350.651 211,074,300.000 خــدمــــــات الكهربـــــاء والمـــــــــــــــاء 5

                   جملة الباب الخامس

( ) , , ( , , ) , , , , و هرب

%(28.9) %49.3  84,261,308.584 %29.0 %32.6 (123,829,572.079)  59,886,427.921 183,716,000.000 خـدمــــات النقــــــــل والمواصــــــــــالت 6

%14.6 %38.2  26,766,791.650 %14.9 %43.8 (39,319,925.500)  30,680,074.500 70,000,000.000 ايـــــــرادات الطوابـــــــع الــمـــاليـــــــة 7

%(86.3) %78.5  467,272.747 %0.0 %11.1 (513,064.973)  63,935.027 577,000.000 خـدمـــــــــــــات أخــــــــــــــــــــــــــــرى 8

%(9.0) %35.6  226,562,601.101 %1.7 %31.1 (456,182,149.134)  206,196,250.866 662,378,400.000

اإليـــــــرادات والرســــوم المتنوعــــــــة  7

%63.3 %72.9  114,879,337.221 %100.0 %91.0 (18,666,495.784)  187,610,104.216 206,276,600.000 اإليـــــــــــــــرادات والرســـــــــــــــــــوم 1

                  جملة الباب السادس

%63.3 %72.9 114,879,337.221 %1.6 %91.0 (18,666,495.784) 187,610,104.216 206,276,600.000

اإليـــــــــــرادات الرأسماليــــــــــــــــــــة  8

%341.3 %363.1  3,631,260.000 %100.0 %1602.4 15,023,985.000  16,023,985.000 1,000,000.000 مبيــــــــــع أراضــــــــى وعقــــــــارات 1

%341.3 %363.1  3,631,260.000 %0.1 %1602.4 15,023,985.000  16,023,985.000 1,000,000.000

%44.4 %84.7  8,232,848,462.706 %100.0 %88.4 (1,558,820,625.078)  11,886,464,374.922 13,445,285,000.000 جملـــــــــــــــــــة االيرادات العامة

الباب /إجمالي للمجموعة المحصل مبلغ تمثل للمجموعة التحصيل نسبة *

            جملة الباب الثامن

               جملة الباب السابع

/إجمالي الباب نسبة التحصيل للمجموعة تمثل مبلغ المحصل للمجموعة

 نسبة التحصيل إلجمالي الباب تمثل مبلغ اإلجمالي للباب /إجمالي اإليرادات العامة

معدل التغير عبارة عن الفرق بين (المحصل في السنة المالية الحالية 2012/2011 والمحصل عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة )/ المحصل عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة  **

12- 12 -



(7) מ
א א א א

( א א א א א א א )

نسبة التحصيل نسبة التحصيل

نسبة التحصيل المحصــــــل إلى اإلجمالي الى تقدير الميزانية

%687.7 %106.8  795,590.336 5,654,602.308 %0.1 %1024.0  6,266,602.308 612,000.000 الديــــــــــــــــوان االميـــــــــــــــــــــــــــري 110

%(92 3) %907 1 272 136 639 (16 021 998) %0 0 %56 7 20 978 002 37 000 000 ة المحاسب وان دي 120

المحصـــــــــل تقديـــــــرات الميزانيـــــــة

א א
( א א א א א א א )

2012/2011 א א

معدل التغير*الفـــــــــــــــــــــــــــــــرق
  السنة المالية السابقة 2011/2010

الرقـــــــم

%(92.3) %907.1  272,136.639 (16,021.998) %0.0 %56.7  20,978.002 37,000.000 ديـــــــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــة 120

%17.5 %18.8  2,158,658.122 (1,022,337.308) %0.0 %71.3  2,536,662.692 3,559,000.000 مجلـــس الوزراء - األمانـــــــة العامــــــــة 131

%(11.7) %5.1  9,674.080 (120,459.168) %0.0 %6.6  8,540.832 129,000.000 مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتـوى والتشـريع  132

%144.4 %16.6  33,727.895 (167,555.598) %0.0 %33.0  82,444.402 250,000.000 المجلس األعلى للتخــــــطيط والتنـــــــــمية 140

%63.7 %49.1  501,475.065 (547,278.966) %0.0 %60.0  820,721.034 1,368,000.000 ديــــــــــوان الخــــــدمـــــة الـمـــــدنـــيــــة 150

%(61.9) %5.2  318,303.024 (5,230,575.794) %0.0 %2.3  121,424.206 5,352,000.000 وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 160

%18.6 %81.7  83,400,548.411 14,960,322.951 %0.8 %117.8 98,923,322.951 83,963,000.000 وزارة الـماليــة ـ اإلدارة الـعـامــــــــــــــــــة 171% 8 6 %8 83, 00,5 8 ,960,3 95 %0 8 % 8 98,9 3,3 95 83,963,000 000 ر إل ي ر وز

%121.0 %73.5  59,087,313.216 (31,433,772.903) %1.1 %80.6  130,576,227.097 162,010,000.000 وزارة المالية ـ الحسابـــــات العامـــــــــــــة 172

%(16.1) %37.3  85,890,076.020 (137,566,230.057) %0.6 %34.4  72,063,769.943 209,630,000.000 اإلدارة العامـــــــــــة للجمـــــــــــــــــــــــارك 173

%(7.4) %38.2  703,276.080 (1,124,913.246) %0.0 %36.7  651,086.754 1,776,000.000 وزارة التجــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــة 180

%22.3 %39.4  11,215,556.294 (16,387,480.184) %0.1 %45.6  13,712,519.816 30,100,000.000 وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 190

%(17.6) %43.9  30,100,123.797 (45,487,905.570) %0.2 %35.3  24,812,094.430 70,300,000.000 وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 200

%(4.4) %646.9  56,191,956.907 45,695,803.972 %0.5 %669.2  53,723,803.972 8,028,000.000 وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 210

%(55.8) %44.7  248,063.021 (637,271.593) %0.0 %14.7  109,728.407 747,000.000 الحــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــي 220

%9.0 %16.5  5,470,714.629 (12,404,982.560) %0.1 %32.5  5,964,017.440 18,369,000.000 وزارة التــــربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 230

%42.8 %4.5 33,543.864 (159,083.463) %0.0 %23.1  47,916.537 207,000.000 وزارة التعـــــليــــــــم العـــالــــــــــــــــــي 240

%65.8 %9.1  9,645,102.032 (84,964,170.687) %0.1 %15.8  15,988,829.313 100,953,000.000 وزارة الصـــــحــــــــــــة العامــــــــــــــــة 250

%63.1 %29.3  1,453,351.128 (3,995,591.490) %0.0 %37.2  2,370,408.510 6,366,000.000 وزارة الشئون اإلجتماعية والعـــمـــــــــــل 260

%(50.3) %29.7  1,879,199.680 (5,259,456.432) %0.0 %15.1  934,543.568 6,194,000.000 وزارة اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 270

ة لش ف ق 55.8% 11.5%أل  560,356.811 (465,230.339) %0.0 %57.3 624,769.661 1,090,000.000 وزارة األوقاف والشـــئون اإلسالميــــــــــة 281

%115.1 %40.8  6,427.181 (1,174.733) %0.0 %92.2  13,825.267 15,000.000 األمانـــــــــة العامــــــــــــــــــــة لألوقـــــاف 282

%(32.5) %50.1  77,716,817.520 (115,417,442.539) %0.4 %31.3  52,482,557.461 167,900,000.000 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  300

%8.6 %32.4  3,471,871.185 (11,228,920.408) %0.0 %25.1  3,771,079.592 15,000,000.000 وزارة االشغـــــال العــامـــــــــــــــــــــــــــــة 320

%(24.4) %30.4  92,595.475 (239,985.080) %0.0 %22.6  70,014.920 310,000.000 المجلس الوطني للثقافــة والفنـــون واآلداب 330

%46.5 %89.7  7,742,121,115.219 (966,068,474.024) %95.4 %92.2  11,341,052,525.976 12,307,121,000.000 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 341

%(1 7) %24 4 51 367 522 336 (173 451 519 268) %0 4 %22 5 50 477 480 732 223 929 000 000 اء والم هرباء الك وزارة 342%(1.7) %24.4  51,367,522.336 (173,451,519.268) %0.4 %22.5 50,477,480.732 223,929,000.000 وزارة الكــــــــــــــهرباء والمــــــــــــــــــــاء 342

%1.6 %43.6  8,103,366.739 (11,733,520.901) %0.1 %41.2  8,236,479.099 19,970,000.000 اإلدارة العامة للطيــران المدنـــــــــــــــــــــي 510

%44.4 %84.7  8,232,848,462.706 (1,558,820,625.078) %100.0 %88.4  11,886,464,374.922 13,445,285,000.000

معدل التغير عبارة عن الفرق بين ( المحصل في السنة المالية الحالية 2012/2011 والمحصل عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة) / المحصل عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة  *

 أآبر ثالث جهات فى قيمة اإليرادات المحصلة 

الجمـــــــــلــــــــــــــــــــة

 أآبر ثالث جهات فى نسبة التحصيل 

ة ف ث  أقل ثالث جهات فى نسبة التحصيل أقل ثالث جهات فى قيمة الإليرادات المحصلةأق
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نسبة التحصیـل  نسبة المحصل 
إلى اإلجمالي % إلى المقدر %

النفــــــــــــط الخـــــــام والغــــــــــــــــــاز 1
%100.0 %92.1 (966,639,629.792)  11,340,453,370.208 12,307,093,000.000 وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 341
%95.4 %92.1 (966,639,629.792) 11,340,453,370.208 12,307,093,000.000 جــــــــــــــــــــملة البـــــــــــــــــــاب االول

الضرائـــب علــى صافــى الدخل واألربــاح 2
%100.0 %112.1 6,348,592.184  58,848,592.184 52,500,000.000 وزارة المـــــــــــالیة - االدارة العــــــــــــامة 171
%0.5 %112.1 6,348,592.184 58,848,592.184 52,500,000.000 جـــــــــــملة البــــــــــــــاب الثـــــــــــــــاني

الضرائــب والرســــوم علـى الممتلكــــــات 3
%100.0 %58.0 (4,829,973.959)  6,670,026.041 11,500,000.000 وزارة الـــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 190
%0.1 %58.0 (4,829,973.959) 6,670,026.041 11,500,000.000 جـــــــــــــملة البـــــــــــــــــــاب الثــــــــــــــالث

الضرائب والرسوم علـى السلع والخدمات 4
%9.3 #DIV/0! 62,000.000  62,000.000 وزارة المـــــــــــــــالیة - االدارة العــــــــــــــامة 171
%66.5 %26.8 (1,207,200.607)  441,799.393 1,649,000.000 وزارة التجــــــــــــــــــــارة والصنـــــــــــــاعة 180
%24.2 %33.4 (321,168.000)  160,832.000 482,000.000 وزارة الصــــــــــــــــــــــــــحة العـــــــــــــــامة 250
%0.0 %31.2 (1,466,368.607)  664,631.393 2,131,000.000 جـــــــــــــملة البــــــــــــــاب الـــرابـــــــــــــع

الضرائـــب والرســــوم علــى التجــــــارة 5
ة

الرقم    المحصـــــــــل       الفــــــــرق   تقدیرات المیزانیةإجمالي أبواب اإلیرادات للجھات الحكومیة بــــــاب

ى م
%100.0 %34.6 (132,408,584.986)  69,997,415.014 202,406,000.000 االدارة العامة للجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــارك 173
%0.6 %34.6 (132,408,584.986)  69,997,415.014 202,406,000.000 جــــــــــــــملة البـــــــــــــــــــاب الخــــــــــامس

ایـــــــــــــرادات الخدمـــــــــــــــــــــــــات 6
%0.0 %25.0 (11,250.000)  3,750.000 15,000.000 دیـــــــــــــــــــــــوان المحــــــــــــــــــــــاسبة  120
%0.0 %19.4 (5,241.000)  1,259.000 6,500.000 مجلس الوزراء - ادارة الفتــوى والتشــریع 132
%0.0 %25.0 (9,744.500)  3,255.500 13,000.000 المجــــــلس االعلــــي للتخـــــطیط والتنــــــمیة 140
%0.0 %19.7 (7,225.000)  1,775.000 9,000.000 دیــــــــــــــوان الخــــــــــدمة المدنیـــــــــــــة 150
%10.8 %74.4 (7,676,464.264)  22,252,535.736 29,929,000.000 وزارة المـــــــــــــالیة - االدارة العــــــــــامة 171
%14.9 %43.8 (39,319,925.500)  30,680,074.500 70,000,000.000 وزارة المـــــــــــــالیة - الحــسـابات العــــامة 172
%0.9 %30.1 (4,320,529.254)  1,864,470.746 6,185,000.000 االدارة العـــــــــــامة للجــــــــــمـــــــــــــارك 173
%0.1 #DIV/0! 201,051.008  201,051.008 وزارة التجـــــــــــــــــارة والصنــــــــــــاعة  180
%3.0 %37.9 (10,074,004.795)  6,145,995.205 16,220,000.000 وزارة الــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــدل 190
%9.7 %39.4 (30,594,322.364)  19,930,677.636 50,525,000.000 وزارة الــــــــــــــــداخلـــــــــــــــــــیـــــــــــــة 200
%0.0 %90.0 (400.000)  3,600.000 4,000.000 الــــــــــــــــــحرس الــــــــوطنــــــــــــــــــــــي 220
%1.0 %35.9 (3,716,533.886)  2,082,466.114 5,799,000.000 وزارة التــــــــــــــــــــــــــربیــــــــــــــــــــة 230
%0.0 %14.5 (18,134.240)  3,065.760 21,200.000 وزارة التعلـــــــــــــــــــیم العـــــــــــــــــــــالي 240
%7.1 %17.6 (68,313,229.470)  14,574,770.530 82,888,000.000 وزارة الصـــــــــــــــــــحة العـــــــــــــــــــامة 250
%0.0 %41.1 (11,600.000)  8,100.000 19,700.000 وزارة الشئــــــون االجتــــــماعیة والــــعمل 260
%0.3 %13.8 (3,738,914.281)  600,085.719 4,339,000.000 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 270
%0.0 %16.0 (46,192.684)  8,807.316 55,000.000 وزارة االوقاف والشـــــــؤون االســــــــالمیة 281
%25.4 %31.7 (112,452,031.536)  52,288,968.464 164,741,000.000 وزارة الــــــــــمــــــــــــــــــــواصــــــــــالت 300
%0.1 %16.6 (1,001,361.012)  198,638.988 1,200,000.000 وزارة االشــــــــــــــــــــــغال العـــــــــــامة 320
%0.0 %3.4 (258,875.505)  9,124.495 268,000.000 المــجلس الوطـــني للثــــقافة والفنون واالداب 330
%22.9 %22.5 (163,124,321.426)  47,246,678.574 210,371,000.000 وزارة الكــــــــــــــــــــــھرباء والـــــــمــــاء 342
%3.9 %40.9 (11,682,899.425)  8,087,100.575 19,770,000.000 االدارة العامة للطــــــــــــــــــیران المدنـــي  510
%1.7 %31.1 (456,182,149.134) 206,196,250.866 662,378,400.000 جـــــــــــــملة البــــــــــــــــــاب الســــــــــــــادس
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2012/2011 א א

نسبة التحصيـل  نسبة المحصل 
ـ إلى اإلجمالي %  إلى المقدر %

اإليـــــــرادات والرســــوم المتنوعــــــــة 7

%3.3 %1024.0 5,654,602.308  6,266,602.308 612,000.000 الديــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــري  110
%0.0 %78.3 (4,771.998)  17,228.002 22,000.000 ديــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــبة  120
%1.4 %71.3 (1,022,337.308)  2,536,662.692 3,559,000.000 مجـلــــس الـوزراء-األمـــانة العامــــة 131
%0.0 %5.9 (115,218.168)  7,281.832 122,500.000 مجلس الوزراء-إدارة الفتـوى والتشـريع 132
%0.0 %33.4 (157,811.098)  79,188.902 237,000.000 المجـــلس األعلى للتخطـــيط والتنمية 140
%0.4 %60.3 (540,053.966)  818,946.034 1,359,000.000 ديـــــــــوان الخــــــــدمة المــدنيـــــــة 150
%0.1 %2.8 (4,230,575.794)  121,424.206 4,352,000.000 وزارة الخـــــــــــــــــــــارجــــــــــــــية 160
%0.9 %113.2 202,210.031  1,736,210.031 1,534,000.000 وزارة المــــالية - اإلدارة الــعامــــــة 171

%53.2 %108.6 7,886,152.597  99,896,152.597 92,010,000.000 وزارة الماليـــــة-الحــسـابـات العامة 172
%0.1 %19.4 (837,115.817)  201,884.183 1,039,000.000 اإلدارة العـــــــامـــــــة للجمــــــــــــــارك 173
%0.0 %6.5 (118,763.647)  8,236.353 127,000.000 وزارة التجــــــــــــارة والصنـــــــاعة 180
%0.5 %37.7 (1,483,501.430)  896,498.570 2,380,000.000 وزارة الــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــدل 190
%2.6 %24.7 (14,893,583.206)  4,881,416.794 19,775,000.000 وزارة الداخــــــــــــــــــــــــــــــــــــلية 200

%28.6 %669.2 45,695,803.972  53,723,803.972 8,028,000.000 وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 210
%0.1 %14.3 (636,871.593)  106,128.407 743,000.000 الحرس الوطــــــــــــــــــــــــــــــــني 220
%2.1 %30.9 (8,688,448.674)  3,881,551.326 12,570,000.000 وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 230
%0.0 %24.1 (140,949.223) 44,850.777 185,800.000 وزارة التــــــــــــعليم العــــــــــــــــالي 240
%0.7 %7.1 (16,329,773.217)  1,253,226.783 17,583,000.000 وزارة الصــــــــــــحة العــــــــــــــامة 250
%1.3 %37.2 (3,983,991.490)  2,362,308.510 6,346,300.000 وزارة الشــــئون االجتماعية والعمـــل 260
%0.2 %18.0 (1,520,542.151)  334,457.849 1,855,000.000 وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 270
%0.3 %59.5 (419,037.655)  615,962.345 1,035,000.000 وزارة االوقاف والشــــؤون االسـالمية 281
%0.0 %92.2 (1,174.733)  13,825.267 15,000.000 األمـــــــــانـــة العـــــامة لالوقـــــــــــــاف 282
%0.1 %6.1 (2,965,411.003)  193,588.997 3,159,000.000 وزارة المـــــــــــــــــــــــــــــــــــواصـــالت 300
%1.9 %25.9 (10,227,559.396)  3,572,440.604 13,800,000.000 وزارة األشغــــــــــــــــــــــــــال العامــــــة 320
%0.0 %145.0 18,890.425  60,890.425 42,000.000 المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 330
%0.3 %2139.8 571,155.768  599,155.768 28,000.000 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 341
%1.7 %23.8 (10,327,197.842)  3,230,802.158 13,558,000.000 وزارة الكــــــــــــــــهرباء والــــــــــــماء 342
%0.1 %74.7 (50,621.476)  149,378.524 200,000.000 اإلدارة العــــــــــامة للطيـــــران المدني 510

%1.6 %91.0 (18,666,495.784) 187,610,104.216 206,276,600.000

#DIV/0! اإليـــــــــــرادات الرأسمــــــــــــالية 8
%0.0 %0.0 (1,000,000.000) 1,000,000.000 وزارة الخـــــارجيــــــــــــــــــــــــــــــة 160

%100.0 #DIV/0! 16,023,985.000  16,023,985.000 وزارة المــــــــــــــالية - اإلدارة العامة 171

%0.1 %1602.4 15,023,985.000 16,023,985.000 1,000,000.000

%100.0 %88.4 (1,558,820,625.078) 11,886,464,374.922 13,445,285,000.000

          جــــــــــملة البــــــــــــــــــاب الثــــــــامن

              جــــــــملة اإليـــــــــــرادات العــــــــــــــــــامة 

− (8) מ

א א א א א א

ب الفــــــــرق   تقديرات الميزانية المحصـــــــــل الرقم بــــــاب

        جـــــــملة البــــــــــــاب الســــــــــابع

א א

جمـــــــلة أبواب اإليرادات للجهات الحكومية
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معـــدل التغيــــر * نسية الصرف إلى         الفــــرق
اإلجمالي

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

#DIV/0!  0.000 %1.3 %100.0  50,000,000.000 50,000,000.000 50,000,000.000 مخصصــــــــــــات رئيــــــــــس الــــــــــــــــــدولة 100

%(17.9) %44.7  98,422,114.195  240,054,097.536 %2.2 %25.2  80,760,902.464 320,815,000.000 320,815,000.000 الديـــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري 110

%14.0 %34.0  10,006,601.261  25,422,191.617 %0.3 %31.0  11,402,808.383 36,825,000.000 36,825,000.000 ديــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 120

%(52.1) %51.5  38,163,540.632  75,077,902.938 %0.5 %19.6  18,268,097.062 93,346,000.000 93,346,000.000 مجلـــــــــــس الــــــــوزراء-األمـــــــــانة العامــــــــــة 131

%(31.5) %34.2  5,282,553.850  11,647,495.865 %0.1 %23.7  3,617,504.135 15,265,000.000 15,265,000.000 132 مجلــــــس الــــــوزراء-إدارة الفتـــــــوى والتشريـــــع

%679.8 %3.1  582,709.488  20,177,954.105 %0.1 %18.4  4,544,045.895 24,722,000.000 24,722,000.000 المجلـــــــــس األعلـــــــــى للتخطـــــــــيط والتنميـــة 140

%12.8 %28.4  89,254,409.879  251,588,486.870 %2.7 %28.6  100,640,513.130 352,229,000.000 352,229,000.000 ديــــــــــوان الخدمـــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــــة 150

%(4.9) %9.9  17,085,774.975  171,329,961.691 %0.4 %8.7  16,242,038.309 187,572,000.000 187,572,000.000 وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 160

%(12.2) %32.8  27,588,429.777  89,816,862.539 %0.6 %21.2  24,212,137.461 114,029,000.000 114,029,000.000 وزارة الـمـاليــة ـ اإلدارة الـعـامـــــــــــــــــــــــــة 171

%19.4 %29.5  1,155,037,995.157  3,622,752,543.703 %36.9 %27.6  1,378,585,456.297 5,001,338,000.000 5,001,338,000.000 وزارة الـمـاليــة ـ الحسابــــــــــات العامــــــــــــــة 172

%(77.6) %36.2  17,630,208.003  46,270,691.409 %0.1 %7.9  3,949,308.591 50,220,000.000 50,220,000.000 173 اإلدارة العامــــــــــــــــة للجمـــــــــــــــــــــــــــارك

%192.9 %8.6  13,853,169.925  338,027,058.486 %1.1 %10.7  40,576,941.514 378,604,000.000 378,604,000.000 وزارة التجـــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــة 180

%(10.6) %38.0  45,343,624.568  92,773,242.658 %1.1 %30.4  40,554,757.342 133,328,000.000 133,328,000.000 وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 190

%6.7 %27.8  220,287,421.585  691,702,469.005 %6.3 %25.4 235,105,530.995 926,808,000.000 926,808,000.000 وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 200

السنة المالية السابقة 2011/2010

א א
( א א א א א א א )

2012/2011 א א

( 9) מ

א א

نسبة الصرف مصروفات الفترة

%6.7 %27.8  220,287,421.585  691,702,469.005 %6.3 %25.4 235,105,530.995 926,808,000.000 926,808,000.000 ي ر  وز 200

%(0.3) %26.7  299,766,563.724  984,008,923.744 %8.0 %23.3  298,948,076.256 1,282,957,000.000 1,282,957,000.000 وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 210

%43.5 %26.7  62,757,316.990  212,546,731.349 %2.4 %29.8  90,052,268.651 302,599,000.000 302,599,000.000 الحـــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 220

%2.7 %30.7  368,205,700.349  984,742,667.848 %10.1 %27.7  377,972,332.152 1,362,715,000.000 1,362,715,000.000 وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 230

%27.7 %11.4  15,509,472.364  167,999,275.733 %0.5 %10.5  19,804,724.267 187,804,000.000 187,804,000.000 وزارة التعليــــــــم العـــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــى 240

%39.4 %4.6  48,283,337.326  1,129,861,422.070 %1.8 %5.6  67,301,577.930 1,197,163,000.000 1,197,163,000.000 وزارة الصحـــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــة 250

%(11.4) %18.7  71,945,803.854  327,318,672.162 %1.7 %16.3  63,779,327.838 391,098,000.000 391,098,000.000 وزارة الشئون اإلجتماعية والعمـــــــــــــــــــــــــل 260

%(70.6) %15.1  22,800,112.463  174,267,702.003 %0.2 %3.7  6,706,297.997 180,974,000.000 180,974,000.000 وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 270

%18.5 %24.1  34,000,661.431  124,579,232.437 %1.1 %24.4  40,284,767.563 164,864,000.000 164,864,000.000 وزارة األوقـــاف والشئـــــــــون اإلسالميـــــــــــــــــة 281
%(39.7) %23.5  1,377,283.459  7,904,524.562 %0.0 %9.5  830,475.438 8,735,000.000 8,735,000.000 األمانـــــــــــــة العامــــــــــــــــــــة لألوقـــــــــــــاف  282
%(15.3) %28.5  44,448,778.188  141,062,499.236 %1.0 %21.1  37,666,500.764 178,729,000.000 178,729,000.000 وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  300

%20.0 %16.1  107,367,502.688  587,069,240.280 %3.4 %18.0  128,809,759.720 715,879,000.000 715,879,000.000 وزارة األشغــــــــــال العــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 320

%22.4 %12.7  3,117,041.453  23,619,304.266 %0.1 %13.9  3,816,695.734 27,436,000.000 27,436,000.000 المـــــــجلس الوطني للثقافــة والفنـــــــــــــون واآلداب 330

%165.3 %0.1  942,622.713  1,041,402,811.054 %0.1 %0.2  2,501,188.946 1,043,904,000.000 1,043,904,000.000 وزارة النـــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 341

%(29.0) %24.2  819,853,996.230  3,032,964,174.352 %15.6 %16.1  582,309,825.648 3,615,274,000.000 3,615,274,000.000 وزارة الكــهـــــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــــــاء  342

%(24.9) %9.5  14,899,271.745  166,179,851.344 %0.3 %6.3  11,186,148.656 177,366,000.000 177,366,000.000 اإلدارة العـــامة للطيــران المدنـــــــــــــــــــــــــــي 510

%0.0  912,402,000.000 %0.0 %0.0 912,402,000.000 912,402,000.000 اإلعتمـــــاد التكميـــــلى الــعـــــــــــــــــــــــــــام 600

%2.4 %22.4  3,653,814,018.272  15,694,569,990.862 100% %19.2  3,740,430,009.138 19,435,000,000.000 0.000 19,435,000,000.000

* معدل التغير عبارة عن الفرق بين (المصروف عن السنة المالية الحالية 2012/2011 والمصروف عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة )/المصروف عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة  
 أآبر ثالث جهات فى نسبة الصرف  أآبر ثالث جهات فى قيمة المصروفات الفعلية
 أقل ثالث جهات فى نسبة الصرف  أقل ثالث جهات فى قيمة المصروفات الفعلية

الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

نسبة الصرف مصروفات الفترة

17- 17 -



4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

المصروفات حسب الوزارات واإلدارات الحكومية المعتمد الفعلي

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

المخصصات الديوان 
األميرى

ديوان 
المحاسبة

مجلس 
الوزراء

الفتوى 
والتشريع

المجلس 
األعلى 
للتخطيط

ديوان الخدمة 
المدنية

الخارجية اإلدارة /م
العامة

الحسابات /م
العامة

الجمارك التجارة 
والصناعة

العدل الداخلية الدفاع الحرس 
الوطنى

التربية التعليم العالى الصحة الشئون  اإلعالم األوقاف .  ع. أ
لالوقاف

المواصالت  األشغال الثقافة 
والفنون

النفط  الكهرباء 
والماء

الطيران 
المدنى

المصروفات حسب الوزارات واإلدارات الحكومية المعتمد الفعلي

- 18 -

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

المخصصات الديوان 
األميرى

ديوان 
المحاسبة

مجلس 
الوزراء

الفتوى 
والتشريع

المجلس 
األعلى 
للتخطيط

ديوان الخدمة 
المدنية

الخارجية اإلدارة /م
العامة

الحسابات /م
العامة

الجمارك التجارة 
والصناعة

العدل الداخلية الدفاع الحرس 
الوطنى

التربية التعليم العالى الصحة الشئون  اإلعالم األوقاف .  ع. أ
لالوقاف

المواصالت  األشغال الثقافة 
والفنون

النفط  الكهرباء 
والماء

الطيران 
المدنى

المصروفات حسب الوزارات واإلدارات الحكومية المعتمد الفعلي



؛
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معـــدل التغيــــر* الفـــــــــــرق نسبة الصرف إلى 
اإلجمالي

نســــــبة 
الصــــــرف إلى 
اإلعتماد بعد التعديل

التـعديـــــــــــــــــل  االعتماد بعد التعديل  المصروفات الفعلية اعتماد الميزانيــــــة البــــــــــــــــاب األول ـ المرتبـــــــــــــــــــات الرقـم

%41.2 %30.2  7,865,454.887  21,869,971.909 %1.2 %33.7  11,107,028.091 32,977,000.000 32,977,000.000 الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــــــري 110

%16.7 %34.9  9,079,313.840  22,500,205.601 %1.2 %32.0  10,599,794.399 33,100,000.000 33,100,000.000 ديـــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 120

%28.2 %29.1  7,871,712.549  21,804,481.233 %1.1 %31.6  10,090,518.767 31,895,000.000 31,895,000.000 مجلــس الوزراء ـ األمانــــة الـعـامــــــــــــــــــــــــــة 131

%(31.5) %45.0  4,920,647.581  8,789,150.741 %0.4 %27.7  3,370,849.259 12,160,000.000 12,160,000.000 مجلس الوزراء ـ إدارة الفتــــــوى والتشريـــــــــــــع 132

%3529.8 %0.9  84,597.301  7,828,297.237 %0.3 %28.2  3,070,702.763 10,899,000.000 10,899,000.000 المجلس األعــــــــــــــــــلى للتخطيـــــــــــــط والتنمية 140

%(19.3) %24.3  3,757,254.303  14,243,133.868 %0.3 %17.6  3,031,866.132 17,275,000.000 17,275,000.000 150 ديـــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــــة

%30.3 %13.2  6,197,637.438  41,045,811.246 %0.9 %16.4  8,077,188.754 49,123,000.000 49,123,000.000 وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 160

%(34.7) %39.3  16,010,868.787  33,230,678.765 %1.2 %23.9  10,452,321.235 43,683,000.000 43,683,000.000 وزارة الماليـة ـ اإلدارة الـعــامــــــــــــــــــــــــــــــة 171

%(78.6) %37.2  17,368,077.890  43,671,639.516 %0.4 %7.9  3,722,360.484 47,394,000.000 47,394,000.000 173 اإلدارة العامـــــــــــــــــــــة للجمـــــــــــــــــــــــــــارك

%(96.5) %14.8  4,254,687.542  31,291,821.157 %0.0 %0.5  149,178.843 31,441,000.000 31,441,000.000 وزارة التجـــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــــــة 180

%(21.1) %38.1  3,449,262.084  6,458,439.112 %0.3 %29.6  2,720,560.888 9,179,000.000 9,179,000.000 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 190

%10.3 %31.4  201,675,166.082  511,902,860.199 %24.8 %30.3  222,410,139.801 734,313,000.000 734,313,000.000 وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 200

%(13.7) %42.0  16,557,261.423  28,292,405.522 %1.6 %33.6  14,287,594.478 42,580,000.000 42,580,000.000 وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 210

جدول رقم (10) 
א א א א א א א א א א א

السنة المالية 2012/2011

         السنة المالية السابقة 2011/2010

نسبة الصرف مصروفات الفترة

%56.9 %27.6  55,099,154.729  152,528,481.571 %9.6 %36.2  86,466,518.429 238,995,000.000 238,995,000.000 الحــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 220

%1.5 %35.8  349,393,815.226  709,973,317.850 %39.5 %33.3  354,687,682.150 1,064,661,000.000 1,064,661,000.000 وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 230

%4.0 %29.8  4,703,815.845  11,199,037.554 %0.5 %30.4  4,890,962.446 16,090,000.000 16,090,000.000 وزارة التعليــــــــم العـــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــي 240

%956.0 %0.8  4,024,274.204  529,356,763.089 %4.7 %7.4  42,498,236.911 571,855,000.000 571,855,000.000 وزارة الصحـــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 250

%(24.5) %1.0  1,378,246.734  173,830,894.727 %0.1 %0.6  1,041,105.273 174,872,000.000 174,872,000.000 وزارة الشؤون اإلجتماعية والعمـــــــــــــــــــــــــــــــل 260

%(96.9) %14.6  12,336,006.593  98,718,117.457 %0.0 %0.4  382,882.543 99,101,000.000 99,101,000.000 وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 270

%8.2 %30.7  28,352,955.188  67,444,076.403 %3.4 %31.3  30,690,923.597 98,135,000.000 98,135,000.000 وزارة األوقـــاف والشؤون اإلسالميــــــــــــــــــــــــــة 281

%(68.3) %28.7  973,350.370  3,357,043.924 %0.0 %8.4  308,956.076 3,666,000.000 3,666,000.000 األمانـــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــة لألوقـــــــــــــاف  282

%(15.2) %37.2  40,802,309.008  77,577,497.455 %3.9 %30.9  34,615,502.545 112,193,000.000 112,193,000.000 وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  300

%6.1 %26.6  27,111,872.877  92,640,691.153 %3.2 %23.7  28,762,308.847 121,403,000.000 121,403,000.000 وزارة األشغــــــال العـامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 320

%2.6 %27.9  2,240,607.243  6,173,558.999 %0.3 %27.1  2,299,441.001 8,473,000.000 8,473,000.000 المجلس الوطني للثقافــة والفنـــــــــــون واآلداب 330

%2167.9 %0.7  55,125.172  7,024,800.121 %0.1 %15.1  1,250,199.879 8,275,000.000 8,275,000.000 وزارة النـــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 341

%(14.9) %1.6  2,535,661.265  181,473,413.255 %0.2 %1.2  2,157,586.745 183,631,000.000 183,631,000.000 وزارة الكهــــــــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــــــــــــاء 342

%(17.6) %17.8  4,625,292.039  25,120,190.117 %0.4 %13.2  3,809,809.883 28,930,000.000 28,930,000.000 اإلدارة العـــامة للطيــران المدنـــــــــــــــــــــــــــــــــي 510

%0.0 %0.0 601,701,000.000 601,701,000.000 600 اإلعتمـــــــــــــــــاد التكميلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

%7.7 %22.5  832,724,428.200  3,531,047,779.781 %100.0 %20.3  896,952,220.219 4,428,000,000.000 0.000 4,428,000,000.000

معدل التغير عبارة عن الفرق بين (المصروفات الفعلية في السنة المالية الحالية 2012/2011 والمصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة )/ المصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة   *
 أآبر ثالث جهات في نسبة الصرف أآبر ثالث جهات فى قيمة المصروفات الفعلية
 أقل ثالث جهات في نسبة الصرف أقل ثالث جهات فى قيمة المصروفات الفعلية

              جملـــــــــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــــــــــاب األول

نسبة الصرف مصروفات الفترة
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معـــدل التغيــــر* نسبة الصرف إلى اإلجمالي   الفـــــــــــــــــرق

نســــــبة 
الصــــــرف إلى 

اإلعتماد بعد 
التعديل

المصروفات الفعلية التـعديـــــــــــــــــل   اإلعتماد بعد التعديل اعتماد الميزانيـــــــــة الباب الثاني - المستلزمات السلعية والخدمات الرقـم

%(17.8) %82.0  24,277,973.545  14,779,138.056 %4.6 %57.5  19,955,861.944 34,735,000.000 34,735,000.000 الديــــــــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــــــــــري 110

%66.2 %24.2  155,750.197  656,084.991 %0.1 %28.3  258,915.009 915,000.000 915,000.000 ديـــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــــــــــة 120

%(67.8) %20.7  2,262,034.595  11,456,354.068 %0.2 %6.0  727,645.932 12,184,000.000 12,184,000.000 مجلــــــــــس الوزراء ـ األمانــــة الـعـامـــــــــــــــة 131

%(30.2) %7.1  267,097.819  2,058,667.224 %0.0 %8.3  186,332.776 2,245,000.000 2,245,000.000 مجلــــــس الوزراء ـ إدارة الفتــــــوى والتشريـــــــع 132

%322.2 %5.8  323,764.889  6,896,174.598 %0.3 %16.5  1,366,825.402 8,263,000.000 8,263,000.000 المجلس األعـــــــلى للتخطيــــــــــــــــط والتنميــــــة 140

%(17.3) %9.5  523,904.667  7,853,840.788 %0.1 %5.2  433,159.212 8,287,000.000 8,287,000.000 150 ديـــــــــوان الخدمـــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــــــــة

%(15.4) %21.1  5,274,032.298  25,824,021.390 %1.0 %14.7  4,459,978.610 30,284,000.000 30,284,000.000 وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 160

%(27.2) %11.1  1,288,505.020  13,745,422.358 %0.2 %6.4  937,577.642 14,683,000.000 14,683,000.000 وزارة الماليـــــــة ـ اإلدارة الـعــامـــــــــــــــــــــــــــة 171

%(10.2) %9.1  98,472.667  1,226,557.507 %0.0 %6.7  88,442.493 1,315,000.000 1,315,000.000 173 اإلدارة العامــــــــــــــــــة للجمـــــــــــــــــــــــــــارك

%(31.0) %5.5  286,679.619  7,024,313.735 %0.0 %2.7  197,686.265 7,222,000.000 7,222,000.000 وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــــــة 180

%11.3 %12.9  113,646.288  828,483.472 %0.0 %13.2  126,516.528 955,000.000 955,000.000 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 190

%(34.5) %19.2  9,905,816.700  54,084,842.155 %1.5 %10.7  6,491,157.845 60,576,000.000 60,576,000.000 وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 200

%55.2 %8.9 155,744.891 1,538,278.870 %0.1 %13.6 241,721.130 1,780,000.000 1,780,000.000 الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع وزارة 210

جدول رقم (11) 

א א א א א א א א א א א
السنة المالية 2012/2011

        السنة المالية السابقة 2011/2010

א א

نسبة الصرف  مصروفات الفترة

%55.2 %8.9  155,744.891  1,538,278.870 %0.1 %13.6 241,721.130 1,780,000.000 1,780,000.000 وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 210

%(79.4) %42.2  5,679,054.086  15,068,690.749 %0.3 %7.2  1,167,309.251 16,236,000.000 16,236,000.000 الحــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــي 220

%47.4 %9.3  8,532,930.357  115,996,168.079 %2.9 %9.8  12,574,831.921 128,571,000.000 128,571,000.000 وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 230

%23.1 %11.7  381,269.998  8,311,726.900 %0.1 %5.3  469,273.100 8,781,000.000 8,781,000.000 وزارة التعليــــــــــــم العـــالــــــــــــــــــــــــــــــي 240

%(32.0) %11.2  30,845,696.182  353,302,790.836 %4.8 %5.6  20,960,209.164 374,263,000.000 374,263,000.000 وزارة الصحــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــة 250

%37.4 %11.2  1,940,326.838  16,334,783.065 %0.6 %14.0  2,665,216.935 19,000,000.000 19,000,000.000 وزارة الشؤون اإلجتماعيــة والعمــــــــــــــــــــــــل 260

%(40.8) %19.2  9,308,783.383  45,180,795.615 %1.3 %10.9  5,515,204.385 50,696,000.000 50,696,000.000 وزارة اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 270

%12.5 %15.7  2,510,381.962  26,275,212.558 %0.6 %9.7  2,823,787.442 29,099,000.000 29,099,000.000 وزارة األوقـــاف والشـــئــون اإلسالميــــــــــــــــــــة 281

%9.5 %24.6  365,223.539  1,577,244.493 %0.1 %20.2  399,755.507 1,977,000.000 1,977,000.000 األمانـــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــة لألوقـــــــــاف  282

%(36.2) %4.9  788,547.644  25,464,821.497 %0.1 %1.9  503,178.503 25,968,000.000 25,968,000.000 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  300

%(0.6) %29.0  8,833,087.789  22,166,669.280 %2.0 %28.4  8,776,330.720 30,943,000.000 30,943,000.000 وزارة األشغــــــــال العـامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 320

%22.2 %8.6  437,251.934  4,604,777.816 %0.1 %10.4  534,222.184 5,139,000.000 5,139,000.000 الـــمجلــــس الوطني للثقافــة والفنــــــــــــون واآلداب 330

%(49.3) %6.1  61,406.793  1,042,893.271 %0.0 %2.9  31,106.729 1,074,000.000 1,074,000.000 وزارة النـــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 341

%(36.5) %24.5  538,731,908.578  1,802,409,404.400 %78.7 %16.0  342,292,595.600 2,144,702,000.000 2,144,702,000.000 وزارة الكهــــــــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــــــــاء 342

%(1.7) %13.4  510,745.796  5,002,856.620 %0.1 %9.1  502,143.380 5,505,000.000 5,505,000.000 اإلدارة العـــامـــــة للطيــران المدنـــــــــــــــــــــــــي 510

#DIV/0!  9,602,000.000 %0.0 9,602,000.000 9,602,000.000 600 اإلعتمــــــــــــــــــاد التكميلـــــــــــــــــــــــــــــــــــي

%(33.5) %22.4  653,860,038.074  2,600,313,014.391 %100.0 %14.3  434,686,985.609 3,035,000,000.000 3,035,000,000.000

معدل التغير عبارة عن الفرق بين (المصروفات الفعلية في السنة المالية الحالية 2012/2011 والمصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة )/ المصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة   *
 أآبر ثالث جهات في نسبة الصرف أآبر ثالث جهات فى قيمة المصروفات الفعلية
 أقل ثالث جهات في نسبة الصرف أقل ثالث جهات فى قيمة المصروفات الفعلية

       جملـــــــــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــــــــــاب الثاني

نسبة الصرف  مصروفات الفترة
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معـــدل التغيــــر* نســـبة الصـــرف إلى اإلجمالي   الفـــــــــــرق نســـبة الصـــرف إلى 
اإلعتماد بعد التعديل المصروفات الفعلية التـعديـــــــــــل االعتماد بعد التعديل اعتماد الميزانيــــــــة البـاب الثالث - وسائل النقل والمعدات والتجهيزات الرقـم

%(75.2) %48.2  26,513,069.762  94,558,366.700 %78.2 %6.5  6,572,633.300 101,131,000.000 101,131,000.000 الديـــــــــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــــــــري 110

%(59.1) %32.3  47,786.000  254,436.750 %0.2 %7.1  19,563.250 274,000.000 274,000.000 ديـــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 120

%59.2 %9.5  87,343.640  903,963.100 %1.7 %13.3  139,036.900 1,043,000.000 1,043,000.000 مجلــس الوزراء ـ األمانــــة الـعـامــــــــــــــــــــــة 131

%(50.8) %3.3  3,774.800  434,142.250 %0.0 %0.4  1,857.750 436,000.000 436,000.000 مجلس الوزراء -إدارة الفتــــــوى والتشريــــــــع 132

%(32.5) %5.7  24,665.280  1,168,352.350 %0.2 %1.4  16,647.650 1,185,000.000 1,185,000.000 المجلس األعـــــــــــــلى للتخطيــــــــــــط والتنمية 140

%(14.0) %1.7  16,421.000  1,167,878.200 %0.2 %1.2  14,121.800 1,182,000.000 1,182,000.000 150 ديـــــــــوان الخدمـــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــــة

%(64.9) %3.6  134,120.965  4,307,860.440 %0.6 %1.1  47,139.560 4,355,000.000 4,355,000.000 وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 160

%(30.9) %2.2  18,574.220  1,380,164.240 %0.2 %0.9  12,835.760 1,393,000.000 1,393,000.000 وزارة الماليـة ـ اإلدارة الـعــامــــــــــــــــــــــــــــــة 171

%92.9 %9.4  4,239.000  64,824.500 %0.1 %11.2  8,175.500 73,000.000 73,000.000 173 اإلدارة العامـــــــــــة للجمـــــــــــــــــــــــــــــــــارك

%89.3 %0.9  6,009.000  767,627.320 %0.1 %1.5  11,372.680 779,000.000 779,000.000 وزارة التجـــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــة 180

%89.4 %2.6  2,561.000  58,150.500 %0.1 %7.7  4,849.500 63,000.000 63,000.000 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 190

%(85.9) %5.5  1,662,746.904  54,817,067.202 %2.8 %0.4  233,932.798 55,051,000.000 55,051,000.000 وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 200

%(21.8) %30.2  38,008.450  95,285.660 %0.4 %23.8  29,714.340 125,000.000 125,000.000 وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 210

جدول رقم (12) 
א א א א א א א א א א א

السنة المالية 2012/2011
    السنة المالية السابقة 2011/2010

א א

نسبة الصرف مصروفات الفترة

%16.1 %5.8  285,545.346  24,132,592.403 %3.9 %1.4  331,407.597 24,464,000.000 24,464,000.000 الحــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 220

%(94.1) %2.5  716,045.061  27,459,030.049 %0.5 %0.2  41,969.951 27,501,000.000 27,501,000.000 وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 230

%(77.4) %2.6  10,012.400  1,224,732.584 %0.0 %0.2  2,267.416 1,227,000.000 1,227,000.000 وزارة التعليــــــــــــم العـــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــي 240

%(23.2) %0.2  119,376.499  69,237,337.350 %1.1 %0.1  91,662.650 69,329,000.000 69,329,000.000 وزارة الصحـــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 250

%38.2 %3.1  81,247.590  2,691,701.775 %1.3 %4.0  112,298.225 2,804,000.000 2,804,000.000 وزارة الشئون اإلجتماعية والعمــــــــــــــــــــــــــــل 260

%(41.0) %1.4  88,878.330  15,029,573.920 %0.6 %0.3  52,426.080 15,082,000.000 15,082,000.000 وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 270

%(26.9) %7.6  75,991.620  1,684,466.900 %0.7 %3.2  55,533.100 1,740,000.000 1,740,000.000 وزارة األوقــــــــــــاف والشئون اإلسالميــــــــــــــــــــة 281

%(4.6) %9.1  10,791.700  158,701.100 %0.1 %6.1  10,298.900 169,000.000 169,000.000 األمانــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــة لألوقـــــــــاف  282

%137.6 %0.4  7,995.800  7,403,000.400 %0.2 %0.3  18,999.600 7,422,000.000 7,422,000.000 وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  300

%(27.2) %4.4  28,643.500  1,117,141.050 %0.2 %1.8  20,858.950 1,138,000.000 1,138,000.000 وزارة األشغــــــــــــال العـامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 320

%(38.5) %3.0  17,525.550  189,223.700 %0.1 %5.4  10,776.300 200,000.000 200,000.000 المجلــــــــــس الوطني للثقافـــــــــة والفنـــــــــون واآلداب 330

%536.5 %1.5  1,030.000  79,444.500 %0.1 %7.6  6,555.500 86,000.000 86,000.000 وزارة النــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 341

%35.4 %2.8  361,594.611  64,968,316.910 %5.8 %0.7  489,683.090 65,458,000.000 65,458,000.000 وزارة الكهـــــــــــــــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــــــــاء 342

%50.8 %2.7  32,766.742  1,240,597.042 %0.6 %3.8  49,402.958 1,290,000.000 1,290,000.000 اإلدارة العـــامة للطيـــــــــران المدنــــــــــــــــــــــي 510

 0.000 %0.0 0.000 600 اإلعتمــــــــــــــــــــاد التكميلـــــــــــــــــــــــــــــــي

%(72.3) %13.5 30,396,764.770  376,593,978.895 %100.0 %2.2  8,406,021.105 385,000,000.000 0.000 385,000,000.000

معدل التغير عبارة عن الفرق بين (المصروفات الفعلية في السنة المالية الحالية 2012/2011 والمصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة )/ المصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة   *
 أآبر ثالث جهات في نسبة الصرف أآبر ثالث جهات فى قيمة المصروفات الفعلية
 أقل ثالث جهات في نسبة الصرف أقل ثالث جهات فى قيمة المصروفات الفعلية

            جملـــــــــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــــــــــاب الثالث 
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معـــدل التغيــر* الفــــرق نســـبة الصـــرف إلى اإلجمالي
نســــبة 

الصـــرف إلى 
اإلعتماد

المصروفات الفعلية اإلعتماد بعد التعديل التـعديـــــــــــــــــل إعتماد الميزانيـــــــــــة البــــــــــــــــاب الرابع - المشاريع االنشائية والصيانة 
واالستمالآات العامة الرقـم

%412.4 %10.4  3,108,620.265  51,702,125.867 %4.3 %23.6  15,927,874.133 67,630,000.000 67,630,000.000 الديـــــــــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــــــري 110

%(26.3) %30.4  517,068.273  1,314,005.462 %0.1 %22.5  380,994.538 1,695,000.000 1,695,000.000 ديـــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 120

%(96.0) %45.1  3,086,728.150  3,877,598.602 %0.0 %3.1  122,401.398 4,000,000.000 4,000,000.000 مجلــس الوزراء ـ األمانــــة الـعـامــــــــــــــــــــــــــة 131

 50,000.000 %0.0 %0.0 50,000.000 50,000.000 ادارة الفتــــــوى والتشريــــــــــــــــــــــــــــــــــع 132

%48.8 %2.9  33,005.039  1,085,885.820 %0.0 %4.3  49,114.180 1,135,000.000 1,135,000.000 المجلس األعــــــــــــــــــلى للتخطيــــــــــــــــط والتنمية 140

%(93.9) %21.0  73,329.250  495,523.800 %0.0 %0.9  4,476.200 500,000.000 500,000.000 150 ديـــــــــوان الخدمـــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــــة

%(20.6) %0.2  177,990.032  77,058,630.257 %0.0 %0.2  141,369.743 77,200,000.000 77,200,000.000 وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 160

%38.9 %3.8  115,114.346  25,640,119.427 %0.0 %0.6  159,880.573 25,800,000.000 25,800,000.000 وزارة الماليـة ـ اإلدارة الـعــامــــــــــــــــــــــــــــــة 171

%(100.0) %10.6  53,140.446  1,000,000.000 %0.0 %0.0 1,000,000.000 1,000,000.000 173 االدارة العامـــــــــــة للجمـــــــــــــــــــــــــــارك

%(29.2) %5.2  18,202.500  417,118.000 %0.0 %3.0  12,882.000 430,000.000 430,000.000 وزارة التجـــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــــــة 180

 1,185,000.000 %0.0 %0.0 1,185,000.000 1,185,000.000 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 190

%(45.3) %10.5  3,586,426.183  41,137,830.402 %0.5 %4.6  1,962,169.598 43,100,000.000 43,100,000.000 وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 200

%14 9 %6 5 973 185 435 19 431 996 951 %0 3 %5 4 1 118 003 049 20 550 000 000 20 550 000 000 الوطن رس الح 220

جدول رقم (13) 
א א א א א א א א א א א

السنة المالية 2012/2011
السنة المالية السابقة 2011/2010

א א
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%14.9 %6.5  973,185.435  19,431,996.951 %0.3 %5.4 1,118,003.049 20,550,000.000 20,550,000.000 الحــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 220

%1198.7 %0.6  440,438.812  111,280,093.225 %1.5 %4.9  5,719,906.775 117,000,000.000 117,000,000.000 وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 230

 11,898,320.000 %0.0 %0.0  1,680.000 11,900,000.000 11,900,000.000 وزارة التعليــــــــم العـــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــي 240

%111.0 %2.0  706,441.762  39,709,356.237 %0.4 %3.6  1,490,643.763 41,200,000.000 41,200,000.000 وزارة الصحـــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 250

%27.8 %9.0  719,725.698  11,079,838.486 %0.2 %7.7  920,161.514 12,000,000.000 12,000,000.000 وزارة الشئــــون االجتماعية والعمــــــــــــــــــــــــل 260

%(45.7) %5.6  502,080.052  13,227,227.371 %0.1 %2.0  272,772.629 13,500,000.000 13,500,000.000 وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 270

%71.3 %7.7  1,913,157.802  19,722,511.804 %0.9 %14.2  3,277,488.196 23,000,000.000 23,000,000.000 وزارة األوقـــاف والشئـــون اإلسالميــــــــــــــــــــة 281

 2,455,700.000 %0.0 %0.8  19,300.000 2,475,000.000 2,475,000.000 األمانـــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــة لألوقـــــــــاف  282

%(14.4) %10.8  2,706,107.326  27,684,668.184 %0.6 %7.7  2,315,331.816 30,000,000.000 30,000,000.000 وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  300

%27.8 %13.3  71,334,833.085  470,805,290.149 %24.7 %16.2  91,194,709.851 562,000,000.000 562,000,000.000 وزارة االشغــــــال العـامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 320

%299.4 %1.9  185,717.323  11,558,302.821 %0.2 %6.0  741,697.179 12,300,000.000 12,300,000.000 المجلس الوطني للثقافــة والفنـــــــــون واآلداب 330

%(14.7) %27.5  277,947,248.417  982,919,952.332 %64.1 %19.4  237,080,047.668 1,220,000,000.000 1,220,000,000.000 وزارة الكهــــــــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــــــــاء 342

%(29.4) %7.6  9,557,455.307  134,354,692.855 %1.8 %4.8  6,745,307.145 141,100,000.000 141,100,000.000 اإلدارة العـــامة للطيــران المدنــــــــــــــــــــــي 510

0 600 اإلعتمـــــــــــاد التكميلـــــــــــــــــــــــــــــــي

%(2.1) %18.1  377,756,015.503  2,061,091,788.052 %100.0 %15.2  369,658,211.948 2,430,750,000.000 2,430,750,000.000

*
 أآبر ثالث جهات في نسبة الصرف أآبر ثالث جهات فى قيمة المصروفات الفعلية
 أقل ثالث جهات في نسبة الصرف أقل ثالث جهات فى قيمة المصروفات الفعلية

     جملـــــــــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــــــــــاب الرابع

معدل التغير عبارة عن الفرق بين (المصروفات الفعلية في السنة المالية الحالية 2012/2011 والمصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة )/ المصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة  

نسبة الصرف مصروفات الفترة
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#DIV/0! %0.0  0.000 %2.5 %100.0  50,000,000.000 50,000,000.000 50,000,000.000 مخصصــــــــــــــــات رئيــــــــــــــــس الدولة 100

%(25.8) %46.2  36,656,995.736  57,144,495.004 %1.3 %32.2  27,197,504.996 84,342,000.000 84,342,000.000 الديـــــــــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــري 110

%(30.6) %21.2  206,682.951  697,458.813 %0.0 %17.1  143,541.187 841,000.000 841,000.000 ديـــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 120

%(71.1) %87.9  24,855,721.698 37,035,505.935 %0.4 %16.3  7,188,494.065 44,224,000.000 44,224,000.000 مجلــس الوزراء ـ األمانــــة الـعـامـــــــــــــــــــــــة 131

%(35.8) %24.5  91,033.650  315,535.650 %0.0 %15.6  58,464.350 374,000.000 374,000.000 مجلس الوزراء - ادارة الفتـــــوى والتشريـــــــع 132

%(65.1) %7.4  116,676.979  3,199,244.100 %0.0 %1.3  40,755.900 3,240,000.000 3,240,000.000 المجلس األعــــــــــــلى للتخطيـــــــــــــط والتنمية 140

%14.5 %29.1  84,883,500.659  227,828,110.214 %4.8 %29.9  97,156,889.786 324,985,000.000 324,985,000.000 150 ديـــــــــوان الخدمـــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــــة

%(33.7) %23.7  5,301,994.242  23,093,638.358 %0.2 %13.2  3,516,361.642 26,610,000.000 26,610,000.000 وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 160

%24.6 %36.3  10,155,367.404  15,820,477.749 %0.6 %44.4  12,649,522.251 28,470,000.000 28,470,000.000 وزارة الماليـة ـ اإلدارة الـعــامــــــــــــــــــــــــــــــة 171

%19.4 %29.5  1,155,037,995.157  3,622,752,543.703 %67.9 %27.6  1,378,585,456.297 5,001,338,000.000 5,001,338,000.000 وزارة الماليـة ـ إدارة الحســــــــــــــابات العامة 172

%22.6 %26.0  106,278.000  307,669.886 %0.0 %29.8  130,330.114 438,000.000 438,000.000 173 اإلدارة العامـــــــــــة للجمـــــــــــــــــــــــــــارك

%332.9 %7.4  9,287,591.264  298,526,178.274 %2.0 %11.9  40,205,821.726 338,732,000.000 338,732,000.000 وزارة التجـــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة 180

%(9.8) %38.4  41,778,155.196  84,243,169.574 %1.9 %30.9  37,702,830.426 121,946,000.000 121,946,000.000 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 190

%15.9 %10.5  3,457,265.716  29,759,869.047 %0.2 %11.9  4,008,130.953 33,768,000.000 33,768,000.000 وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 200

معـدل التغيــــر *

(14) מ
א א א א א א א א א א א

2012/2011 א א

السنة المالية السابقة 2011/2010

א א

الفــــرقالمصروفات الفعليةالربط بعد التعديــــــلالتـعديـــــــــلربط الميزانيـــــــــــةالباب الخامس - المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويليةالرقـم نسبة الصرف الى 
االعتماد بعد التعديل

نسبة الصرف الى 
نسبة الصرف  مصروفات الفترةاالجمالي

%0.5 %26.2  283,015,548.960  954,082,953.692 %14.0 %23.0  284,389,046.308 1,238,472,000.000 1,238,472,000.000 وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 210

%34.5 %31.2  720,377.394  1,384,969.675 %0.0 %41.2  969,030.325 2,354,000.000 2,354,000.000 الحــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 220

%(45.8) %44.7  9,122,470.893  20,034,058.645 %0.2 %19.8  4,947,941.355 24,982,000.000 24,982,000.000 وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 230

%38.7 %9.6  10,414,374.121  135,365,458.695 %0.7 %9.6  14,440,541.305 149,806,000.000 149,806,000.000 وزارة التعليــــــــم العـــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــي 240

%(82.0) %6.6  12,587,548.679  138,255,174.558 %0.1 %1.6  2,260,825.442 140,516,000.000 140,516,000.000 وزارة الصحـــــــــــــه العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 250

%(13.0) %31.0  67,826,256.994  123,381,454.109 %2.9 %32.4  59,040,545.891 182,422,000.000 182,422,000.000 وزارة الشؤون االجتماعية والعمــــــــــــــــــــــــل 260

%(14.4) %20.6  564,364.105  2,111,987.640 %0.0 %18.6  483,012.360 2,595,000.000 2,595,000.000 وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 270

%199.3 %16.7  1,148,174.859  9,452,964.772 %0.2 %26.7  3,437,035.228 12,890,000.000 12,890,000.000 وزارة األوقـــاف والشـــــؤون األسالميــــــــــــــــــــة 281

%230.1 %6.5  27,917.850  355,835.045 %0.0 %20.6  92,164.955 448,000.000 448,000.000 األمانـــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــة لألوقـــــــــاف  282

%48.4 %4.9  143,818.410  2,932,511.700 %0.0 %6.8  213,488.300 3,146,000.000 3,146,000.000 وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  300

%(5.9) %19.9  59,065.437  339,448.648 %0.0 %14.1  55,551.352 395,000.000 395,000.000 وزارة األشغــــــال العـامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 320

%(2.3) %27.4  235,939.403  1,093,440.930 %0.0 %17.4  230,559.070 1,324,000.000 1,324,000.000 المجلـــس الوطني للثقافــة والفنـــــــــون واآلداب 330

%47.1 %0.1  825,060.748  1,033,255,673.162 %0.1 %0.1  1,213,326.838 1,034,469,000.000 1,034,469,000.000 وزارة النـــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 341

%4.4 %14.5  277,583.359  1,193,087.455 %0.0 %19.5  289,912.545 1,483,000.000 1,483,000.000 وزارة الكهــــــــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــــــــاء 342

%(54.1) %39.3  173,011.861  461,514.710 %0.0 %14.7  79,485.290 541,000.000 541,000.000 اإلدارة العــــــــــامه للطيــران المدنــــــــــــــــــــــي 510

#DIV/0! %0.0  301,099,000.000 %0.0 %0.0 301,099,000.000 301,099,000.000 600 اإلعتمـــــــــــــــــــاد التكميلـــــــــــــــــــــــــــــــي

%15.4 %23.8  1,759,076,771.725  7,125,523,429.743 %100.0 %22.2  2,030,726,570.257 9,156,250,000.000 0 9,156,250,000.000

* معدل التغير عبارة عن الفرق بين (المصروفات الفعلية في السنة المالية الحالية 2012/2011 والمصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة )/ المصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة  

 أآبر ثالث جهات في نسبة الصرف أآبر ثالث جهات فى قيمة المصروفات الفعلية
 أقل ثالث جهات في نسبة الصرف أقل ثالث جهات فى قيمة المصروفات الفعلية

           جملــــــــــــــة البــــــــــــــــــــاب الخامـــــــــــــــــس 

نسبة الصرف  مصروفات الفترة
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( 15 ) מ

א א

% النسبة الفعلية المصروفات

א א א א א א א א

( א א )

السنة المالية السابقة 2011/2010 نسبة الصرف إلى 
االعتماد بعد التعديل الفــــرق التعديــــــل

2012/2011 א א

نسبة الصرف إلى إجمالي 
المصروفات المصروفات الفعليـــــــة معدل التغير *االعتماد بعـد التعديــــلاعتمــاد الميزانيــة

النسبة % المصروفات الفعلية

مجموعة ـ1 ـ المشاريع اإلنشائيــــــــــــــــــــة

%(6.8) %0.4 221,717.473               %0.1 %0.4 بند ـ 1 ـ مشاريع تتم خالل السنة الماليـــــــة            50,600,000.000               50,600,000.000               206,744.211            50,393,255.789

%(4.6) %17.5 287,375,922.161        %99.9 %14.3 1,642,969,444.027       274,174,955.973        1,917,144,400.000          (20,600.000) بند ـ 2 ـ مشاريع يمتد تنفيدها الى عدة سنوات       1,917,165,000.000

%(4.6) %16.9 287,597,639.634     74.2% %13.9 1,693,362,699.816   274,381,700.184   1,967,744,400.000     (20,600.000)         1,967,765,000.000  (1) )جملـة مجمـوعـة ) , , , , , , , , , , ( , ) , , , ( )

مجموعة ـ 2 ـ أعمال إنشائيــة صغيـــــــــرة

وصيانة المنشآت والمرافـــــــــــــــــــــــــــق  

%62.6 %8.5 5,093,934.025            %8.7 %10.1 73,708,974.823            8,281,105.177            81,990,080.000               5,000.000 بند ـ 1 ـ األعمال اإلنشائيــة الصغيـــــــرة            81,985,080.000

%2.2 %30.4 85,064,441.844          %91.3 %24.1 بند ـ 2 ـ ترميم وصيانة المنشآت والمرافق          359,999,920.000               15,600.000             360,015,520.000          86,928,536.587          273,086,983.413

%5.6 %26.5 90,158,375.869       25.8% %21.5 جملـة مجموعـة (2)       441,985,000.000             20,600.000          442,005,600.000       95,209,641.764        346,795,958.236

مجموعـة ـ 3 ـ اإلستمالآات الـعـامــــــــــة

#DIV/0! %100.0 %0.3 بند ـ 2 ـ إستمالآات عقــــــــــــــــــــــارات            21,000,000.000               21,000,000.000                 66,870.000            20,933,130.000

#DIV/0! 0.0% %0.3 جملـة مجموعـة (3)          21,000,000.000            21,000,000.000              66,870.000          20,933,130.000

%0.0 األعتمــاد التكميلـــــى الـعـــــــــــــــــــــــام

%(2.1) %18.1 377,756,015.503 %15.2 الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    2,430,750,000.000                         -       2,430,750,000.000     369,658,211.948     2,061,091,788.052

* معدل التغير عبارة عن الفرق بين (المصروفات الفعلية في السنة المالية الحالية 2012/2011 والمصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة )/ المصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة

100%

.من مصروفات الباب الرابع % 74.2ما نسبته ) المشاريع االنشائية( حققت المجموعة األولى 
   

من مصروفات الباب % 25.8 مانسبته)اعمال انشائية صغيرة و صيانة المنشآت و المرافق (حققت المجموعة الثانية     
.   الرابع 

25.8% المشاريع اإلنشائية 

أعمال إنشائية صغيرة وصيانة المنشآت 
والمرافق

الفعلية حتى  المصروفات
2011/8/31

.من مصروفات الباب الرابع % 74.2ما نسبته ) المشاريع االنشائية( حققت المجموعة األولى 
   

من مصروفات الباب % 25.8 مانسبته)اعمال انشائية صغيرة و صيانة المنشآت و المرافق (حققت المجموعة الثانية     
.   الرابع 

%74.2. حيث لم تحقق المجموعه الثالثة اي نسبة صرف من مصروفات الباب الرابع   

25.8% المشاريع اإلنشائية 

أعمال إنشائية صغيرة وصيانة المنشآت 
والمرافق

اإلستمالآات العامة

الفعلية حتى  المصروفات
2011/8/31
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معدل

التغير* المصروفات الفعلية  النسبة %

مجموعــــــــة 1 ـ المصروفـات المختلفــة

#DIV/0! %0.0  0.000 %100.0  50,000,000.000 50,000,000.000 50,000,000.000 مخصصــات رئيــس الدولـــــــــــــــــــــــــة 1

%0.5 %26.2  282,929,038.690  953,876,851.942 %23.0  284,339,148.058 1,238,216,000.000 1,238,216,000.000 وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع  2

%199.9 %0.7  209,554.328  26,521,443.821 %2.3  628,556.179 27,150,000.000 27,150,000.000 الصرف من قوانين التسليح والتعزيزات العسكرية  3

مؤتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات  4

%96.2 %2.8  586,250.132  9,366,489.501 %10.9  1,150,310.499 10,516,800.000 80,000.000 10,436,800.000 مؤتمــــــــــــــــــــــــــــــرات محليــــــــــــــــة 1

%22.7 %18.4  75,527.207  397,338.840 %18.9  92,661.160 490,000.000 490,000.000 مؤتمـــــــــــــــــــــــرات خارجيــــــــــــــــــــة 2

%87.8 %3.1 661,777.339  9,763,828.341 %11.3  1,242,971.659 11,006,800.000 10,926,800.000 إجمالي البند (4)

%1.6 2,115.000  235,000.000 %0.0 235,000.000 235,000.000 الــــــــــــــــدورات الرياضيـــــــــــــــــــــــــــــة  5

%(20.3) %92.6  28,477,808.592 27,375,364.549 %45.3  22,693,735.451 50,069,100.000 (80,000.000) 50,149,100.000 مهـــــمـــــــــــات رسميـــــــــــــة فـى الخـــــارج  6

قنصليــــــــــــــــــات فخريــــــــــــــــــــــــــــة  7

بعــثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  8

%134.5 %13.2  1,379,179.186  9,037,408.067 %26.4  3,234,591.933 12,272,000.000 12,272,000.000 بعــثــــات دراسيـــــــــــــة للموظفيـــــــــــــــــن 1

%86.3 %5.3  4,715,977.114  120,836,466.882 %6.8  8,783,533.118 129,620,000.000 129,620,000.000 بعــثـــــــات دراسيــــــــــــــــــــــة للطلبــــــــــة 2

%97.2 %6.1 6,095,156.300  129,873,874.949 %8.5  12,018,125.051 141,892,000.000 141,892,000.000 إجمالي البند (8)

%101.6 %5.2  78,096.666  1,285,545.440 %10.9  157,454.560 1,443,000.000 1,443,000.000 الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــالت الدينيــــــــــــــــة  9

تــدريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  10

%(4.9) %5.9  573,989.717  9,872,115.884 %5.2  545,984.116 10,418,100.000 10,418,100.000 محلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 1

%(3.9) %39.1  1,657,219.239  3,864,160.144 %29.2  1,592,839.856 5,457,000.000 5,457,000.000 خارجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 2

%(4.1) %15.9 2,231,208.956  13,736,276.028 %13.5  2,138,823.972 15,875,100.000 15,875,100.000 إجمالي البند (10)

اســـكـــــــــــــــــــــــــــــــان موظفيـــــــــــــــــن 11

%(33.6) %24.9  5,951,970.055  19,549,022.049 %16.8  3,950,377.951 23,499,400.000 23,499,400.000 ايجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ومبــــــــــــــــــاني 1

%(71.2) %1.7  7,765.511  519,765.798 %0.4  2,234.202 522,000.000 522,000.000 مـيــــــــــــــــــــــــــاة وآهــــــــــــــــــربـــــــاء 2

%9.7 %59.1  295,000.000  239,491.150 %57.5  323,708.850 563,200.000 563,200.000 شـــــــــــــــــــــــــــــــراء أثــــــــــــــــــــــــــــاث 3

%112.9 1,738.758  166,298.068 %2.2  3,701.932 170,000.000 170,000.000 مصــــــروفـــــــــــــــــات متنـوعـــــــــــــــــــــــــة 5

%(92.0) 2,509.942  200,799.035 %0.1  200.965 201,000.000 201,000.000 صيـــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــة مبــــــــــــــــاني 6

%(31.6) %24.8 6,258,984.266  20,675,376.100 %17.2  4,280,223.900 24,955,600.000 24,955,600.000 إجمالي البند (11)

%68.4  65,889.000 96,290.000 96,290.000 تنفيــذ احكــــــــــام قضائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 12

%(9.8) %38.4  41,778,155.196  84,233,169.574 %30.9  37,702,830.426 121,936,000.000 121,936,000.000 الشئـــــــــــــــــــــــــون القضـــــــائيــــــــــــــــــــة 13

مكــــــــــــــــــــاتــب ولجـــــــــــــــــــــــــــــــــــان 14

%(14.2) %24.2  193,228.731  1,587,264.795 %9.5  165,735.205 1,753,000.000 1,753,000.000 مرآز البــــــــــــــــحوث والدراســــــات الكـــــويتـــــية 1

%(36.4) %22.4  142,618.298  489,325.386 %15.6  90,674.614 580,000.000 580,000.000 لجنــة شـــــئــون األســرى والمفقــــــــــــوديـــــــــــن 2

%(12.9) %29.9  986,510.003  2,490,569.166 %25.7  859,430.834 3,350,000.000 3,350,000.000 المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــــظات 3

%40.6 %12.9  1,053,122.233  6,662,606.952 %18.2  1,480,393.048 8,143,000.000 8,143,000.000 مكــــتب تكــــــــــــريم الشــــــهداء وأسرهـــــــــــــم 4

%(33.6) %15.5  57,976.414  401,488.370 %8.8  38,511.630 440,000.000 440,000.000 مكتـــــــــب اإلنمـــــــــــــــــــــاء اإلجتماعـــــــــــي 5

%(15.3) %32.9  52,898.281  127,210.108 %26.0  44,789.892 172,000.000 172,000.000 اللجنة اإلستــــــــشارية العليا للعمــــــــل على إستكمال 6

تطبيـــــــق أحكام الشريــــــــــــــــعة

%40.1 %23.5  188,354.761  736,060.247 %26.4  263,939.753 1,000,000.000 1,000,000.000 مجلس األمـــــــــــــــــــن الــــــــــوطــــــــــــني  7

%(98.4) #DIV/0!  423,763.669 39,191.603 %14.8  6,808.397 46,000.000 46,000.000 مكتــــــب الدراســــــــات والبحـــــوث االقليمــــــية 8

%21.1 %5.5  122,370.821  3,418,859.862 %4.2  148,140.138 3,567,000.000 3,567,000.000 الجهــــــــاز الفنـــــــــي لدراســــــــة المشـــــاريع 9

%(3.8) %19.6  3,220,843.211  15,952,576.489 %16.3  3,098,423.511 19,051,000.000 19,051,000.000 إجمالي البند (14)

%12.5 %25.2  371,942,738.544  1,283,559,708.233 %24.6 418,366,181.767 1,701,925,890.000 96,290.000 1,701,829,600.000 جملة المجموعـــــــــة ( 1 )

* معدل التغير عبارة عن الفرق بين (المصروفات الفعلية في السنة المالية الحالية 2012/2011 والمصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة ) /المصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة  

الربط بعد التعديل التـعديـــــــــــــــــل ربط الميزانيـــــــــــة نوع بند
 السنة المالية السابق2011/2010

الفـــــــــــــــــــــــــرق نســــــبة الصـــــرف% المصروفات الفعلية

א א א א א א א

( א א א )

السنة المالية 2012/2011

− ( 16 ) מ

א
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معدل
التغير* المصروفات الفعلية  النسبة %

مجموعة -2- المدفوعات التحويلية الداخلية 
تحويــــــــــــــــــالت لألفـــــــــــــــــــــــراد 1

%18.4 %35.7  93,177.319  149,659.230 %42.4  110,340.770 260,000.000 260,000.000 تعــــــــويـــــــــــــضات حــــــــــــــــــــــوادث 1
%6.2 %24.5  8,256,195.933  30,497,992.280 %22.3  8,768,407.720 39,266,400.000 39,266,400.000 مكـــــافــــــــآت وجوائـــــز لغــير الموظفـــــــــين 2
%4.4 %44.5  5,780,802.837  7,966,769.812 %43.1  6,033,230.188 14,000,000.000 14,000,000.000 مكافآت نهـــــاية الخدمة للموظفين غير الكويتـــــيين 3

%(12.9) %34.4  67,209,418.585  119,563,621.903 %32.9  58,536,378.097 178,100,000.000 178,100,000.000 الرعــــــــــــايــــــــة اإلجتــــــماعــــــــــــــــــية 4
%(1.5)  17,181,998.443  53,042,898.963 %24.2  16,932,101.037 69,975,000.000 69,975,000.000 فـــــوائــــــــد قــــــروض عقاريــــــــــــــــــــة 5
%(47.6) %36.1  5,196,000.000  11,960,000.000 %18.5  2,722,000.000 14,682,000.000 14,682,000.000 منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح زواج 6
%287.9 %12.3  4,777,758.393  44,117,198.000 %29.6  18,532,802.000 62,650,000.000 62,650,000.000 إعفـــــــاء مــــــــــن قـــــــــروض عقاريــــة 7

%114.6 %15.5  1,088,094.592  3,165,490.265 %42.4  2,334,509.735 5,500,000.000 5,500,000.000 تحويــــــــــــــــــــــــــالت أخـــــــــــــــــرى 8

%4.0 %29.4  109,583,446.102  270,463,630.453 %29.6  113,969,769.547 384,433,400.000 384,433,400.000 إجمالي البند (1)

دعــــــــم المؤســـــــسات األهليــــــــــــــــــــــــة 2

%(11.0) %5.4  1,127,464.000  1,996,074.100 %33.5  1,003,925.900 3,000,000.000 3,000,000.000 دعـــم المـــــــــــدارس الخــــــــــــاصـــــــــــــــة 1

#DIV/0! %0.0  526,960.000 %1.3  6,750.000 533,710.000 (96,290.000) 630,000.000 دعـــــم الصحـــــــف المحـــــليـــــــــــــــــــــــــة 2
%171.3 %19.0  57,004.265  295,338.777 %34.4  154,661.223 450,000.000 450,000.000 مساعدات األنديـــــــــة واألنشـــــطـــة الرياضـــــية 3
%(19.5) %22.9  538,684.650  1,937,293.900 %18.3  433,706.100 2,371,000.000 2,371,000.000 مساعدات النقـــــابات وجمعيـــات النفـــــع العــام 4
%(7.2) %7.1  1,723,152.915  4,755,666.777 %25.2  1,599,043.223 6,354,710.000 6,451,000.000 إجمالي البند (2)
#DIV/0! إعـــــــــــــــــــــــــانــات عـــــــــــامــــــــــــــــة 3
%339.3 %7.3  9,125,241.332  296,917,063.274 %11.9  40,082,936.726 337,000,000.000 337,000,000.000 خفــــــــــــض تــــــــكالـــــيف المعيـــشــــــــــــــــــة 1
#DIV/0! %0.0  1,028,792,000.000 %0.0 1,028,792,000.000 1,028,792,000.000 دعم منتــــــــــجات مكررة وغاز مســــــال مسوق محليًا 2
%339.3 %0.9  9,125,241.332  1,325,709,063.274 %2.9  40,082,936.726 1,365,792,000.000 1,365,792,000.000 إجمالي البند (3)

تحويالت لهيئـــات ومؤسســـات عــامـــــــــــــــة 4
%2.2 %21.2  9,000,000.000  33,114,000.000 %21.7  9,200,000.000 42,314,000.000 42,314,000.000 مجلـــــــــــــــــــــــــس األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2
%14.0 %27.4  78,500,000.000  359,958,000.000 %19.9  89,500,000.000 449,458,000.000 449,458,000.000 جامعــــــــــــــــــــــــــــة الكويــــــــــــــــــــــــــــت 3
%31.1 %19.1  11,116,884.996  42,448,000.000 %25.6  14,571,000.000 57,019,000.000 57,019,000.000 معهــد الكويـــت لألبحــــــــــاث العلميـــــــــــــــــــة 4
%21.3 %37.0  704,000,000.000  1,692,009,000.000 %33.5  854,000,000.000 2,546,009,000.000 2,546,009,000.000 المؤسســـة الـعـامــــة للتأمــــــينــــات اإلجتماعيـــة 5
%(35.3) %27.1  3,800,000.000  12,358,000.000 %16.6  2,460,000.000 14,818,000.000 14,818,000.000 وآــالـــــــــة األنبــــــــــــاء الكويتيـــــــــــــــــــــة 7
%26.4 %19.8  4,273,250.606  17,445,000.000 %23.6  5,400,000.000 22,845,000.000 22,845,000.000 الهيئـــــة الـعـامــــــة للمعلومــــات المدنيـــــــــة 8
%25.0 %13.6  3,200,000.000  19,051,000.000 %17.4  4,000,000.000 23,051,000.000 23,051,000.000 الهيئــــة العامــــة  للبيئــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 10
%(15.3) %34.1  42,500,000.000  107,307,000.000 %25.1  36,000,000.000 143,307,000.000 143,307,000.000 بلــــديــــــــة الكويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 11  
%(3.3) %27.3  3,700,000.000  11,967,776.093 %23.0  3,579,223.907 15,547,000.000 15,547,000.000 بيــــــــــــــــــــــــــــــــــت الـــزآــــــــــــــــــــــــاة 12
%0.0 %100.0  2,000,000.000  0.000 %100.0  2,000,000.000 2,000,000.000 2,000,000.000 اعـــــــانــــــــــــات بــــــــــــــــت الزآـــــــــــــــاة 13
%5.7 %27.3  21,750,000.000  65,530,000.000 %26.0  23,000,000.000 88,530,000.000 88,530,000.000 اإلدارة الــعــامـــــــــــة لإلطفــــــــــــــــــــــــــــاء 14
%23.9 %18.4  9,710,831.516  43,127,857.680 %21.8  12,029,142.320 55,157,000.000 55,157,000.000 الهيئـــــــــة الــعــامـــــــــــة لإلستثمــــــــــــــــــار 15
%(2.3) %31.2  88,000,000.000  201,717,000.000 %29.9  86,000,000.000 287,717,000.000 287,717,000.000 الهيئــة الــعــامـــة للتعليـــم التطبيــقي والتدريـــب 16

%604.5 %8.9  2,213.400  9,406.000 %62.4  15,594.000 25,000.000 25,000.000 مكتـــــــب تصفيــــة معامــــالت األسهـــم باألجــــل 17
%(13.2) %34.7  4,853,285.739  13,847,094.349 %23.3  4,212,905.651 18,060,000.000 18,060,000.000 الهيئــــة العــامـــــــة لشئــــون القصــــــــــــــــــــر 18
%53.8 %13.5  13,000,000.000  109,339,000.000 %15.5  20,000,000.000 129,339,000.000 129,339,000.000 الهيئة العامة لشئـــون الزراعــــة والثروة السمكية 19
%(14.1) %40.6  1,440,692.201  2,181,440.277 %36.2  1,237,559.723 3,419,000.000 3,419,000.000 الهيئة العامة لتقدير التعويضات عــــــــــــــــــــــــن 21
#DIV/0! خســـائر العدوان العراقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
%(25.5) %33.4  25,500,000.000  68,489,000.000 %21.7  19,000,000.000 87,489,000.000 87,489,000.000 الهيئــــة الـعـامــــة للشبـــاب والرياضـــــــــــــــــة 24
%(5.6) %29.2  80,000,000.000  216,652,613.712 %25.9  75,557,386.288 292,210,000.000 292,210,000.000 المؤسســــــــة العــامـــــــــة للرعايـــة السكنيــــــــــة 26
#DIV/0!  94,832,000.000 %0.0 94,832,000.000 94,832,000.000 الهيئــــة العامـــــــة لشئــــــــون ذوي اإلعاقــــــــــــة 27

%14.0 %32.9  1,106,347,158.458  3,111,383,188.111 %28.9  1,261,762,811.889 4,373,146,000.000 4,373,146,000.000 إجمالي البند (4)

%15.5 %25.7  1,226,778,998.807  9,424,623,097.230 %23.1  1,417,414,561.385 6,129,726,110.000 (96,290.000) 6,129,822,400.000 مــــا بعـــــــــــــــــده

* معدل التغير عبارة عن الفرق بين (المصروفات الفعلية في السنة المالية الحالية 2012/2011 والمصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة ) / المصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة  
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معدل

التغير* المصروفات الفعلية  النسبة %

%15.5 %25.7 1,226,778,998.807 9,424,623,097.230 %23.1 1,417,414,561.385 6,129,726,110.000 (96,290.000) 6,129,822,400.000 مــا قبلــــــــــــــــــــــــــــــــــة

تعويضـــات األنشطـــة الخاصــــة والشرآـــــــات  5

االنشــــــــــــــــــــطة الخاصــــــــــــــــــة 1

الشــــــــــــــرآـــــــــــــــــــــــــــــــــــات    2

%(50.7) %33.4  34,550,601.440  110,254,641.090 %13.4  17,026,558.910 127,281,200.000 127,281,200.000 أنشـــطـــــــــــــــــــــــة مختلفـــــــــــــــة 3

%31.0 %11.6  698,762.529  5,084,962.657 %15.3  915,037.343 6,000,000.000 6,000,000.000 دعم الوقود لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية 9

%80.3 %18.7  2,244,110.143  9,453,485.128 %30.0  4,046,514.872 13,500,000.000 13,500,000.000 دعم تخفيض تكلفة وقود الشرآات الطيران األخرى  12

%(46.5) %28.0  9,512,524.129  30,913,352.659 %14.1  5,086,647.341 36,000,000.000 36,000,000.000 تكاليف تشــــــــــغيل الطــــــائرات الحكومية 13

%(42.4) %30.2  47,005,998.241  155,706,441.534 %14.8  27,074,758.466 182,781,200.000 182,781,200.000 إجمالي البند (5)

دعم العمالة الوطنية في القطاع الغير الحكومي  6

%112.7 %10.8  215,459.201  1,041,752.720 %30.5  458,247.280 1,500,000.000 1,500,000.000 إعانة الباحثـــــــــين عن العــــــمــــــل  1

%11.0 %26.7  39,733,458.325  119,875,997.128 %26.9  44,124,002.872 164,000,000.000 164,000,000.000 عالوة إجتمــــــــاعية للعــــــمالة الوطنــــية  2

%41.1 %27.1  3,926,754.207  11,160,070.795 %33.2  5,539,929.205 16,700,000.000 16,700,000.000 عالوة أوالد للعمالة الوطنيــــــــة  3

%(4.2) %6.8  147,588.149  1,458,675.419 %8.8  141,324.581 1,600,000.000 1,600,000.000 تنمية القوى العاملـــــــــــــــــــــة  4

%199.9 %35.0  1,049,873.256  1,622,255.338 %66.0  3,148,744.662 4,771,000.000 4,771,000.000 أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى  5

%6.1 %33.0  31,846,149.911  74,597,120.096 %31.2  33,802,879.904 108,400,000.000 108,400,000.000 عـــــــالوة غـــــــالء معيشــــــــــة 6

%13.4 %22.0  76,919,283.049  209,755,871.496 %29.4  87,215,128.504 296,971,000.000 296,971,000.000 إجمالي البند (6)

%(9.7) %62.7  8,153,814.618  4,634,209.688 %61.4  7,365,790.312 12,000,000.000 12,000,000.000 زآــــــــاة الشــــــرآات المحــــــولة 7
%13.3 %11.5 1,358,858,094.715  10,160,181,932.978 %23.2 1,539,070,238.667 6,621,478,310.000 6,621,574,600.000 جملة المجموعـــــــــة ( 2 )

مجموعـة ـ 3 ـ المدفوعـــات التحويليـــة الخارجيـة

الخدمــــــــــــات الصحيــــــــــــــــــة 1

%(61.8) %7.4  14,570,058.562  142,495,522.494 %3.8  5,564,477.506 148,060,000.000 148,060,000.000 عـــــــــــــالج مـــــواطنيـــــــــــــــــن 1

#DIV/0! %0.0  5,010,000.000 %0.0 5,010,000.000 5,010,000.000 عــــــالج طلبـــــــة ومبعــوثيــــــــن 2

%(61.8) %7.2  14,570,058.562  147,505,522.494 %3.6  5,564,477.506 153,070,000.000 153,070,000.000 إجمالي البند (1)

إشــــتراآــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 2

%22.4 %15.5  3,787,999.955  23,439,565.773 %16.5  4,635,434.227 28,075,000.000 28,075,000.000 هيئــــــــات ومنظمـــــات دوليـــــــــــــــة 1

%(43.0) %26.5  157,333.768  512,056.577 %14.9  89,743.423 601,800.000 601,800.000 رســــــوم  إشــــــــتراك مهمـــات رسميــــه 3

%19.8 %15.8  3,945,333.723  23,951,622.350 %16.5  4,725,177.650 28,676,800.000 28,676,800.000 إجمالي البند (2)

%545.5 %3.3  9,760,546.181  286,999,505.333 %18.0  63,000,494.667 350,000,000.000 350,000,000.000 اإلعـانــــــــــات الخـــــــــارجيــــــــــــــــــه 3

%159.2 %5.4  28,275,938.466  629,913,795.021 %13.8  73,290,149.823 531,746,800.000 0.000 531,746,800.000 جملة المجموعـــــــــة ( 3 )

#DIV/0! %0.0  301,099,000.000 %0.0 301,099,000.000 301,099,000.000 االعتمــــــاد التكميلـــــي الـعـــــــــــــــــام

%15.4 %23.8 1,759,076,771.725 12,374,754,436.232 %22.2 2,030,726,570.257 9,156,250,000.000 96,290.000 9,156,250,000.000 الجملـــــــــــــــــــــــــــة

* معدل التغير عبارة عن الفرق بين (المصروفات الفعلية في السنة المالية الحالية 2012/2011 والمصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة ) / المصروفات الفعلية عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة  
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א א מ א א א

א א
نسبـــــة  المنقول من االعتمادات

الصرف الرصيـــــــــــــــد مــن 2011/4/1  حتى 2011/8/31 ربــــط الميـــزانيـــة البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان البــاب

%                          

%0.0 601,701,000.000 601,701,000.000 المرتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 1

%0.0 9,602,000.000 9,602,000.000 المستلزمــــــــات السلعيــة والخدمـــــــــــــــــــــــــات 2
 

#DIV/0! 0.000 وسائــل النقــل والمعــدات والتجهيـــــــــــــــــــــــزات 3

#DIV/0! 0.000 المشاريع اإلنشائيــة والصيانــة واإلستمالآات العامة 4

%0.0 301,099,000.000 301,099,000.000 المصــــــروفات المختلفة والمدفوعات التحويليــــــــــة 5

 
%0.0 912,402,000.000 0.000 912,402,000.000 الجملــــــــــــــــــة

 
  

(17) מ

2012/2011 א א
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أ ـ األمـــــــانـــــــــــــــــات
%1.1 644,803.292 60,736,857.957 60,092,054.665 تـــــــــأمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

%(48.9) (68,297,192.357) 71,334,822.281 139,632,014.638 مـــــــــرتجــــــــــــــــــــــــع مرتبــــــــــــــــــــــــــــــــات

%(161.6) (28,491,609.782) (10,862,335.676) 17,629,274.106 خصميـــات مــــن المرتبـــــات لحســــاب جهات أخـــــرى

%9.4 4,053,971.040 47,303,883.217 43,249,912.177 مقبوضــــــــات تحت تســويتهـــــــا إليرادات الميزانيـــــة

%(63.4) (1,219,497,369.731) 703,392,217.155 1,922,889,586.886 مبالغ مخصوم بها على أنـــواع بنودمصروفات الميزانية

%58.8 326,669,835.005 881,935,040.180 555,265,205.175 مبالــــــــــــــــغ تحـــــــــــــــــــــــت التسويـــــــــــــــــــــة

%29.4 1,372,387.370 6,035,652.139 4,663,264.769 مبالـــــغ محصلـــــــــة  لحســــــــــاب جهــات أخـــــــــرى

%(35.9) (983,545,175.163) 1,759,876,137.253 2,743,421,312.416 إجمـــــــــــــالي اآلمـــــــــــــانــــــــــــــات

ب ـ العــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــد
%64.6 340,367,248.171 867,545,069.563 527,177,821.392 مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية

%1852.3 2,167,991.271 2,285,032.696 117,041.425 العهـــــــــــــد النقديــــــــــــة الشخـــصيــــــــــــــــــة

%31.5 80,044,132.727 334,123,765.803 254,079,633.076 دفعـــــــــــــــات وإعتمـــــادات نقديــــــة بالخـــــارج

%19.7 59,496,278.034 362,048,613.298 302,552,335.264 مبـــــــالـــــغ تحـــــــــــت التــــحـــــــصيـــــــــــــل

%(6.1) (15,606,773.102) 239,138,352.481 254,745,125.583 مبــــــالـــــغ تحـــــــــــــــت التســــــويــــــــــــــــة

%362687.8 288,514,724.057 288,594,273.112 79,549.055 دفعــــــــــــــــــــــات نقــــــــــــدية داخليـــــــــــــة

%6.5 12,119,039.885 199,603,299.215 187,484,259.330 دفعــــــــــــــات عن إعتمــــــادات مستنديــــــــــــة

%50.3 767,102,641.043 2,293,338,406.168 1,526,235,765.125 إجمـــــــــــــالي العهــــــــــــــــــــــــــــــد

ثانيا :- الحسابات الجارية
%194.1 (379,591,820.700) (575,190,485.001) (195,598,664.301) بنك الكويت المرآزي - رئيــــسي/وزارات

%0.0 0.000 (1,037,763.014) (1,037,763.014) بنك الكويت المرآزي - مشاريع إنشائيـــة

%749.0 17,307,074.818 19,617,870.706 2,310,795.888 بنـــــك الكويت المـرآـزي - إيــــــــــرادات

%747.9 276,862,968.931 313,884,087.738 37,021,118.807 بنــــــــــك الكويت المرآزي - عــــــــــــام

%53.2 149,404.939 430,157.161 280,752.222 الصــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوق

%(40.6) (555,485,543.694) 811,838,638.120 1,367,324,181.814 جــــــــــــــــاري الماليــــــــــــــــــــــــــة

%157.2 1,812,323,402.080 2,965,404,890.184 1,153,081,488.104 جــــــــــــــاري اإلستــــــثـــمــــــــــــــــــار

%6051.5 (2,408,153,966.841) (2,447,948,098.702) (39,794,131.861) جـــــــــــــــاري سلــــــــــــــف الــوزارات

%348.0 23,883,125.520 30,745,565.393 6,862,439.873  بنــــــــــوك أخــــــــــــــرى محليــــــــــــة

%0.0 0.000 22,686.003 22,686.003  بنــــــــــــــــوك أخـــــــــرى أجنبيــــــــــة

%303.3 595,830,564.761 792,311,899.658 196,481,334.897 بنك الكويت المرآزي- حساب الخزينة الموحد

%(24.4) (616,874,790.186) 1,910,079,448.246 2,526,954,238.432 إجمالي الحسابات الجارية

* نسبة التغير عبارة عن (الفرق بين الرصيد في نهاية الفترة المعنية والرصيد في 2011/4/1) على الرصيد في 2011/4/1.

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

( 18 ) מ

א א א א א

اوال :- حسابات التسوية ( االمانات والعهد)

2012/2011 א א
( א א א א ) א

نسبة التغير*الفـــــــــــــــــرق رصيد 2011/8/31 رصيد 2011/4/01
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إجمالي االمانات مبالغ محصلة لحساب 
جهات اخرى مبالغ تحت التسوية مبالغ مخصوم بها على انواع 

بنود مصروفات الميزانية
مقبوضات تحت تسويتها 
إليرادات الميزانية

خصميات من مرتبات 
لحساب جهات اخرى

مرتجــــــــــع 
مرتبــــــــــــــات تأمــينـــــــــــــــــات الجهـــــــــــــــــــــــــــــــــات الحكــــــــــــــــــــومية الرقـم

الديـــــــــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــري 185.807 149,203.911 2,905,956.600 5,125,650.184 8,180,996.502 110

ديـــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 825.000 144,432.921 43,571.392 125,958.665 314,787.978 120

2,530,266.355 84.000 207,406.442 2,259,362.124 70,923.789 (7,510.000) مجلــس الوزراء ـ األمانــــة الـعـامــــــــــــــــــــــــة 131

153,179.555 38.976 477.066 154,662.107 (8,504.503) مجلس الوزراء-إدارة الفتـــــــــوى والتشريـــــــــــع 6,505.909 132

1,995,816.467 29,405.304 1,838,971.805 200.000 (3,472.642) المجلس األعــــــــــــــلى للتخطيـــــــــــط والتنميــــــة 130,712.000 140

22,061,496.616 3,387,961.440 17,142,738.110 (193,223.469) 150 ديـــــــــــــــوان الخدمـــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــــــة 2,440.250 1,721,580.285

وزارة الخــــــــارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 34,144.606 2,318,348.221 10,241,788.971 58,441,603.068 833,179.181 71,869,064.047 160

232,315,395.161 9,411,313.291 222,646,791.757 659,444.199 (595,994.577) وزارة الماليـة ـ اإلدارة الـعــامــــــــــــــــــــــــــــــة 191,047.275 2,793.216 171

796,802,862.085 559,981,333.395 239,067,508.404 (2,245,979.714) وزارة الماليـة ـ الحسابات الـعــامــــــــــــــــــــــــة 172

15,806,367.694 1,283,159.352 170,411.355 12,043,811.843 (1,085,674.663) 173 اإلدارة العامـــــــــــة للجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــارك 3,284,788.236 109,871.571

وزارة التجـــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــــــة 160,923.789 169,957.927 850.000 1,253,573.522 549,874.613 50,000.000 2,185,179.851 180

14,589,614.919 829,772.987 1,653,200.010 14,242,217.219 (3,030,732.195) وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 895,156.898 190

وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 3,288,474.310 5,748,495.060 4,621,355.666 16,479,015.834 2,680,253.748 32,817,594.618 200

وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 14,998,807.263 1,465,250.758 462.000 16,316,246.507 11,780,583.214 44,561,349.742 210

الحــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 395,394.057 11,898,059.910 1,224.911 811,930.364 2,059,267.855 15,165,877.097 220

وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2,622,108.204 22,851,497.986 170,603.726 10,886,637.546 4,531,527.689 41,062,375.151 230

9,800,841.684 5,519,436.597 2,819,488.381 127,819.236 (127,417.849) وزارة التعليــــــــم العـــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــي 896,058.525 565,456.794 240

137,421,051.984 176,410.250 11,863,321.578 113,781,156.162 1,227,894.883 (6,268,896.285) وزارة الصحـــــــــــــه العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 1,214,956.750 15,426,208.646 250

5,076,410.517 1,371,097.180 5,489,934.100 4,245.000 (4,698,065.667) وزارة الشؤون اإلجتماعية والعمــــــــــــــــــــــــل 228,750.000 2,680,449.904 260

11,207,231.137 1,984,661.929 7,405,178.273 849,040.341 (327,226.720) وزارة اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 406,660.651 888,916.663 270

4,803,613.483 1,688,765.790 2,507,124.723 210.000 (164,038.019) وزارة األوقـــاف والشؤون اإلسالميــــــــــــــــــــة 30.883 771,520.106 281

األمانـــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــة لألوقـــــــــــــاف  6,228.000 460,154.830 190,104.527 2,151.768 658,639.125 282

10,281,820.088 5,556,683.735 3,008,517.229 45,165.812 (2,307,114.408) وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  3,830,726.681 147,841.039 300

107,545,821.332 72,498,810.220 21,398,205.910 12,811,747.570 (7,440.215) وزارة االشغــــــال العـامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 844,497.847 320

المجلس الوطني للثقافـــــة والفنـــــــــون واآلداب 6,237.500 18,033.289 51,738.200 40,780.845 1,283,062.246 698,664.734 2,098,516.814 330

(11,035,573.722) 15,830.798 133,487.493 (11,261,194.939) وزارة النـــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 76,302.926 341

174,177,236.134 4,975,939.732 116,163,981.870                          613,966.109 5,105,256.889 (57,389.670) وزارة الكهــــــــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــــــــــاء 44,528,145.678 2,847,335.526 342

اإلدارة العـــامة للطيــران المدنـــــــــــــــــــــــــــــي 236,433.014 12,648.094 143,512.469 889,625.594 4,146,085.668 5,428,304.839 510

1,759,876,137.253 6,035,652.139 881,935,040.180 703,392,217.155 47,303,883.217 (10,862,335.676) 71,334,822.281 60,736,857.957 االجمــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــي

(19) מ
א א א א א א

2012/2011 א א

أوال :- تفصيل حســــــــــابات التســـــــــــوية - األمــــانــــــــات (على مستوى الجهات الحكومية)
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إجمالي العهد دفعات عن اعتمادات 
مستندية دفعات نقدية داخلية مبالغ تحت التسوية مبالغ تحت التحصيل دفعات واعتمادات نقدية 

بالخارج
العهد النقدية 
الشخصية

مصروفات تحت تسويتها علي 
أنواع بنود مصروفات الميزانية الجهـــــــــــــــــــــــات الحكــــــــــــــــومية الرقـم

72,179,232.930 211,681.055  9,629.762 15,000.000 71,942,922.113 الديــــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــري 110

1,189,654.091  315,927.462 1,300.000 872,426.629 ديـــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــــة 120

18,670,428.592  5,146,836.488                     (40.00) 28,194.415 13,495,437.689 مجلــس الوزراء ـ األمانــــة الـعـامــــــــة 131

2,002,568.219  1,917,077.901  43,167.642 400.000 41,922.676 مجلس الوزراء - إدارة الفتـوى والتشريـع 132

1,195,527.377  790,792.873  139,609.399  23,579.887 2,400.000 239,145.218 المجلس األعـــــــــلى للتخطيــــط والتنميـة 140

28,819,192.377 2,280,719.176 (302,946.447)  4,741,405.522 3,190,095.279 2,600.000 18,907,318.847 150 ديـــــــــوان الخدمـــــــــة المدنيـــــــــــــة

138,655,651.627  24,606,222.639  3,502,133.317 109,055,833.364 9,953.160 1,481,509.147 وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 160

25,921,020.376 7,592,509.730  15,879,730.812  89,593.837 8,490.750 2,350,695.247 وزارة الماليـة ـ اإلدارة الـعــامـــــــــــــــة 171

607,308,536.208  93,934,621.531  315,491,516.552 4,238.060 197,878,160.065 وزارة الماليـة ـ الحسابات الـعــامــــــــــة 172

14,346,087.959 13,640,580.450  5,439.914  276,056.631 2,850.000 421,160.964 173 اإلدارة العامــــــــة للجمـــــــــــــــــــارك

11,276,638.320 8,214,296.080  562,440.288  58,797.698 57,900.346 33,334.700 2,349,869.208 وزارة التجـــــــــــارة والصناعـــــــــــــــة 180

11,482,345.137  8,255,405.028  18,253.250  257,336.158 8,482.595 2,942,868.106 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 190

50,057,287.079  15,434,125.728  2,691,373.127  1,876,191.273 249,322.220 29,806,274.731 وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 200

209,188,781.381  76,955,285.631 (2,683.982)  34,927,028.374  8,375,186.264 57,583,580.655 592,732.549 30,757,651.890 وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 210

166,562,146.623  120,383,712.463  1,874,072.007  26,868.657 10,478.500 44,267,014.996 الحــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي 220

67,500,073.141 18,513,765.549  153,572.895  4,126,004.113 140,021.941 246,732.522 44,319,976.121 وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 230

65,753,408.059  74,644.868  4,073,079.620  4,352,773.610 56,689,819.294 7,245.600 555,845.067 وزارة التعليــــــــم العـــالـــــــــــــــــــــي 240

203,557,047.435 41,420,170.351  8,255,971.034  10,111,141.045 106,988,555.980 59,231.791 36,721,977.234 وزارة الصحـــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــة 250

79,997,684.761 37,783,725.450  40,511,636.645  586,334.460 581,497.660 534,490.546 وزارة الشؤون اإلجتماعية والعمـــــــــــــل 260

33,273,006.924  31,912,897.207  142,830.623  299,690.309 417,958.944 32,920.000 466,709.841 وزارة اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 270

14,353,717.731 8,449,657.565  186,097.257  368,282.732 333,480.650 5,016,199.527 وزارة األوقـــــــــاف والشؤون اإلسالميـــــة 281

1,160,971.698 1,081,489.207  600.000 3,500.000 75,382.491 األمانـــــــــة العامــــــــــة لألوقـــــــــــــاف  282

18,597,112.470  2,257,459.237  10,077,299.045  3,293,097.690  247,263.533 2,554.069 2,719,438.896 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  300

187,369,827.090  15,214,738.204  2,720,455.741  6,600,946.228 4,584.640 162,829,102.277 وزارة األشغــــــال العـامــــــــــــــــــــــــــة 320

1,016,434.566  608,922.903  23,094.815  1,120.353 14,650.000 368,646.495 المجلس الوطني للثقافــة والفنـون واآلداب 330

790,199.473 523,360.848  3,629.722  19,034.644 11.495 244,162.764 وزارة النـــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــط 341

242,260,597.861  57,173,839.342  75,017.017  95,834.512 24,047.320 184,891,859.670 وزارة الكهـــــــــــرباء والمــــــــــــــــاء 342

18,853,226.663  6,841.884  7,636,939.589 5,506.985  152,237.097 4,800.000 11,046,901.108 اإلدارة العـــامة للطيــران المدنـــــي 510

 2,293,338,406.168  199,603,299.215 288,594,273.112 239,138,352.481  362,048,613.298 334,123,765.803 2,285,032.696 867,545,069.563 االجمــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــي

2012/2011 א א

أوال : تفصيــــــــــل حســــــــــــــــــابات التــــســــــــوية -  العــــــــــــــــــهد (علـــــى مستـــــوى الجهـــــــات الحكــــــوميــــة)

(20) מ

א א א א א
א א
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السنة المالية 2012/2011

جاري المالية الصندوق بنك الكويت المرآزي/ عام بنك الكويت المرآزي/ 
ايرادات

بنك الكويت المرآزي/ 
مشاريع انشائية

بنك الكويت المرآزي/ 
رئيسي الجهــــــــــــــــــــــــــــات الحكــــــــــــــــــــومية الرقـم

(50,000,000.000) مــخــصــصـــــات رئــــيـــس الــــدولـــــــــــــــــة 1

(123,021,953.080) 20,000.000 2,339.505 (15,492,923.009) الديـــــــــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــــــري 110

(12,261,216.257) 4,529.763 40.000 (50.000) ديـــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــــــــــــــة 120

(36,741,404.044) مجلــس الوزراء ـ األمانــــة الـعـامـــــــــــــــــــــــة 4,803,596.922 58,977.637 7,233.917 131

(4,268,812.929) 66.802 (1,189,605.840) مجلس الوزراء - إدارة الفتــــــوى والتشريــــــــــع 132

(2,826,649.079) 50.000 6,099.514 (840,812.837) المجلس األعــــــــــــــلى للتخطيــــــــــــــــط والتنمية 140

(43,435,976.227) (3,270.758) (18,241.434) (63,119,999.438) 150 ديـــــــــوان الخدمـــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــــة

(81,436,781.014) (2,307.000) 2,244,935.916 250.000 (3,713,099.585) وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 160

276,897,954.961 13,018.124 4,252,832.220 (5,795,993.476) وزارة الماليـة ـ اإلدارة الـعــامــــــــــــــــــــــــــــــة 171

(1,357,951,579.368) 294,045,428.285 12,789,498.589 (5,152,271.115) وزارة الماليـة ـ الحسابــات الـعــامـــــــــــــــــــــــة 172

47,567,034.915 17,556,294.263 (425.279) 173 اإلدارة العامـــــــــــة للجمـــــــــــــــــــــــــــارك 8,643.307

(50,081,110.881) 12,360.767 (933,204.307) وزارة التجـــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة 729,008.602 180

(10,581,873.865) 7,380.718 74,659.283 (10,821,688.702) وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 190

(224,120,087.265) 17,743.921 1,507,215.632 (12,603,407.433) وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 200

(409,324,015.061) وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 2,434,076.283 194,339.793 210

(222,940,489.110) 10.000 (28,831,139.812) الحــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 220

(342,583,319.853) 3,868.290 62,648.228 (47,198,618.423) وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 230

(69,943,504.266) (8,828.943) 12,349.317 (5,471,368.638) وزارة التعليــــــــم العـــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــي 240

(132,358,287.067) 285,547.355 (4,605,483.772) وزارة الصحـــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــة 23,387,852.895 250

(124,621,862.967) 39,652.580 (328,763.869) (13,002,226.287) وزارة الشؤون اإلجتماعية والعمــــــــــــــــــــــــل 260

(20,953,572.048) 30,018.534 (135,303.983) (11,212,350.669) وزارة اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 270

(41,543,050.466) (199,183.310) 128,943.500 (8,565,595.575) وزارة األوقـــاف والشؤون اإلسالميــــــــــــــــــــة 281

(1,523,758.790) 326.955 (419,743.758) األمانـــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــة لألوقـــــــــاف  282

15,723,883.202 37,429.274 18,168,796.158 (25,403,298.675) وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  300

(209,602,680.517) وزارة األشغــــــال العـامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2,434,559.966 4,174.216 1,586.256 320

(2,485,482.794) 6,200.082 (3,456.697) (241,037.572) المجلس الوطني للثقافــة والفنـــــــــون واآلداب 330

4,431,674,823.462 (987.921) 4,386.227 (105,891,258.468) وزارة النـــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 341

(375,021,521.882) (855.742) (11,431,891.934) (1,037,763.014) (237,982,733.270) وزارة الكهــــــــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــــاء 342

(10,396,069.590) 1,983.933 1,105.000 (6,039,000.394) اإلدارة العـــامة للطيــران المدنــــــــــــــــــــــي 510

811,838,638.120 430,157.161 313,884,087.738 19,617,870.706 (1,037,763.014) (575,190,485.001) اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــي

א א
א א א א א א
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 - (21) מ



السنة المالية 2012/2011

جملة الحسابات الجارية المرآزي/ حساب الخزينة الموحد بنوك اخري أجنبية بنوك اخري محلية جاري سلف الوزارات جاري اإلستثمار الجهــــــــــــــــــــــــــــات الحكــــــــــــــــــــومية الرقـم

(50,000,000.000) مــخــصــصـــــات رئــــيـــس الــــدولـــــــة 1

(138,492,536.584) الديـــــــــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــــــري 110

(12,256,696.494) ديـــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــــــــــــــة 120

(31,871,596.607) (1.039) مجلــس الوزراء - األمانــــة الـعـامـــــــــــــــــــــــة 131

(5,458,351.967) 132 مجلس الوزراء - إدارة الفتــــــوى والتشريــــــــــــع

(3,661,312.402) المجلس األعــــــــــــــلى للتخطيــــــــــــــــط والتنمية 140

(106,577,487.857) 150 ديـــــــــوان الخدمـــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــــة

(82,907,001.683) وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 160

281,105,560.275 وزارة الماليـة - اإلدارة الـعــامــــــــــــــــــــــــــــــة 5,737,748.446 171

253,499,767.531 792,311,899.658 (2,447,948,098.702) وزارة الماليـة - الحسابــات الـعــامـــــــــــــــــــــــة 2,965,404,890.184 172

68,414,436.036 173 اإلدارة العامـــــــــــة للجمـــــــــــــــــــــــــــارك 3,282,888.830

(50,272,945.819) وزارة التجـــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة 180

(20,534,277.622) وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 787,244.944 190

(235,185,216.887) وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 13,318.258 200

(406,695,598.985) وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 210

(251,771,618.922) الحــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 220

(386,717,478.285) وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2,997,943.473 230

(75,411,352.530) وزارة التعليــــــــم العـــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــي 240

(111,307,265.632) وزارة الصحـــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــة 1,983,104.957 250

(137,913,200.543) وزارة الشؤون اإلجتماعية والعمــــــــــــــــــــــــل 260

(32,207,277.163) وزارة اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 41,245.000 22,686.003 270

(49,373,290.851) وزارة األوقـــاف والشؤون اإلسالميــــــــــــــــــــة 805,595.000 281

(1,943,175.593) األمانـــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــة لألوقـــــــــاف  282

9,268,033.553 وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  741,223.594 300

(207,162,360.079) وزارة األشغــــــال العـامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 320

(2,723,776.981) المجلس الوطني للثقافــة والفنـــــــــون واآلداب 330

4,325,786,963.300 وزارة النـــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 341

(611,119,511.912) وزارة الكهــــــــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــــاء 14,355,253.930 342

(16,431,981.051) االدارة العـــامة للطيــران المدنــــــــــــــــــــــي 510

1,910,079,448.246 792,311,899.658  22,686.003  30,745,565.393 (2,447,948,098.702)  2,965,404,890.184 اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــي
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א א



א 2012/2011א א א

نسبة التغير*    الفرق
%زيادة / نقص

 الحسابات النظامية

3.6%773,638,200.255801,619,748.14027,981,547.885ديـــــــــون مستحقة للحكومــــــــة

8.5%92,685,878.181100,520,208.5007,834,330.319ديون مستحقة على الحكــــــــومة

51.3%1,418,291.5002,145,666.500727,375.000عهدة الطوابــــــــــــــــــــع المالية

3.5%1,993,414,352.1952,063,804,090.16670,389,737.971بنــك شيكات وخطابــــــــات ضمان

(1.1)%(51,004.800)4,774,403.1294,723,398.329عهدة الطوابـــــــــــــــــــع البريدية

40.5%233,857,240.850328,626,616.35094,769,375.500عهدة الطوابـــــــــــع المالية العامة

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

7.7%34,793,025.33637,477,885.5652,684,860.229 مبالغ عن خدمات وأعمـــال مؤداة

!DIV/0#63,525.24463,525.244بنك شيكـــــــــات تحت التحصــــــيل

(3.3)%(8,697.750)262,252.790253,555.040عهد األوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية

0.0%8,249,076,714.7838,249,076,714.7830.000أمالك الدولـــــــــــــــــــة العقاريـــــة

ة ق ة أ

رصيد 2011/8/31رصيد 2011/4/01

(22 ) מ
א א א א א

א א

0.0%15,783,505.52615,783,505.5260.000إهالك أمالك الدولــــــــــــة العقارية

1.8%11,401,504,323.99911,605,895,373.597204,391,049.598إجمــــــــالى الحسابــــات النظاميــة

* نسبة التغير عبارة عن (الفرق بين الرصيد فى  نهاية الفترة المعنية والرصيد فى 2011/4/01) / الرصيد فى 2011/4/1

7% 1%

18%

3%

71%

ديـــــــــون مستحقة للحكومــــــــة

ديون مستحقة على الحكــــــــومة

عهدة الطوابــــــــــــــــــــع المالية

بنــك شيكات وخطابــــــــات ضمان

عهدة الطوابـــــــــــــــــــع البريدية

عهدة الطوابـــــــــــع المالية العامة

إعتمادات مستنديــــة تحـت التنفيذ

مبالغ عن خدمات وأعمـــال مؤداة 

بنك شيكـــــــــات تحت التحصــــــيل

عهد األوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية

أمالك الدولـــــــــــــــــــة العقاريـــــة

إهالك أمالك الدولــــــــــــة العقارية

2011/8/31الحسابات النظامية حتى 
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جملة الحسابات النظامية اھالك امالك الدولة 
العقارية امالك الدولة العقارية عھد االوراق والبطاقات 

ذات القيمة النقدية بنك شيكات تحت التحصيل مبالغ عن خدمات 
واعمال مؤداه

اعتمادات مستندية 
تحت التنفيذ

عھدة الطوابع المالية 
العامة عھدة الطوابع البريدية بنك شيكات وخطابات 

ضمان
عھدة الطوابع 

المالية
ديون مستحقة على 

الحكومة ديون مستحقة للحكومة الجھـــــــــــــــــــــــــــــــــات الحكــــــــــــــــــــومية الرقـم

2,259,070,270.547  2,239,017,700.000  19,333,144.376 690,729.170 28,697.001 الديـــــــــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــــــــــري 110

25,088,503.687  24,658,611.000  416.700  232,351.986 290.000 195,743.863 1,090.138 ديـــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 120

33,132,171.869  31,203,500.000  1,622,258.161 1,639.500 69,993.728 234,780.480 مجلــس الوزراء ـ األمانــــة الـعـامــــــــــــــــــــــــــة 131

245,451.003  137,580.500 130.000 83,719.290 24,021.213 مجلس الوزراء - ادارة الفتــــــوى والتشريــــــــــــع 132

109,215,248.993  787,500.000  107,250,000.000  576,043.486 591,923.926 9,781.581 األمـانة العـامة للمجـلس األعلى للتخطيط والتنميـــــة  140

20,873,415.482  8,050,253.099  1,810,379.845 11,012,782.538 150 ديـــــــــوان الخدمـــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــــة

320,005,834.340  318,111,365.000  141,738.900 1,643,290.000 8,340.477 101,099.963 وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 160

2,624,981,376.188  2,408,649,027.113  106,798.493  67,296,193.527 4,164,079.228 144,765,277.827 وزارة الماليـة ـ اإلدارة الـعــامــــــــــــــــــــــــــــــة 171

352,840,027.343  1,800,459.454  328,626,616.350  3,050,943.600 2,762,876.309 16,599,131.630 وزارة المــالية - الحســــــابات العــــــامـــــــــــــــة 172

37,914,751.616  180.000  35,555,683.615 1,194,146.401 1,164,741.600 173 االدارة العامـــــــــــة للجمــــــــــــــــــــــــــــــــارك

6,004,810.310  2,952,900.400 3,051,909.910 وزارة التجـــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــــــة 180

249,174,404.572  4,795,089.000  220,936,928.000  6,810.000  6,591.453  1,918,968.978 7,371,508.865 14,138,508.276 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 190

75,975,660.675  28,022,874.146 93,683.000 1,376,927.665 46,482,175.864 وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 200

55,525,098.475  28,383.638  52,217,064.778 3,690.000 1,742,563.307 1,533,396.752 وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 210

137,285,276.234  10,020,868.526  56,936,284.000  70,125,966.713 94,568.303 107,588.692 الحــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 220

89,100,216.903  1,035.000  2,895.755  77,115,453.277 6,136,467.553 5,844,365.318 وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 230

8,039,411.590  821.316  109,053.110 2,097.500 881,289.757 7,046,149.907 وزارة التعليــــــــم العـــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــى 240

289,060,210.478  218,518,809.000  5,722,161.700  23,533,838.763 400,793.500 15,479,020.554 25,405,586.961 وزارة الصحـــــــــــــه العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 250

17,524,190.476  6,008,496.741 7,663,199.261 3,852,494.474 وزارة الشؤون االجتماعيه والعمـــــــــــــــــــــــــــل 260

29,728,646.058  98.244  1,033,011.713  14,043,867.446 4,207,487.339 10,444,181.316 وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 270

94,970,587.357  180,048.000  77,044,569.000  17,674,491.357 553.900 70,925.100 وزارة األوقـــاف والشؤون األسالميـــــــــــــــــــــــة 281

379,346.651  84,281.204 291,684.347 3,381.100 األمانـــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــة لألوقـــــــــاف  282

140,527,908.494  12,208,890.340  4,716,806.876  20,260,154.419 4,706,228.602 98,635,828.257 وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  300

2,405,256,954.713  1,797,173,324.000  16,466.935  579,651,046.278 19,362,550.250 9,053,567.250 وزارة االشغــــــال العـامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 320

1,768,231.221  1,670,663.868 0.000 97,567.353 المجلس الوطنى للثقافـــــــة والفنـــــــــون واآلداب 330

104,522,953.628  55,192.712 53.000 3,835.233 104,463,872.683 وزارة النـــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 341

1,330,891,421.187  252,103.340  18,352,286.991  995,140,157.974 21,432,517.879 295,714,355.003 وزارة الكھــــــــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــــــــاء 342

786,792,993.507  741,525,523.255  63,427.000  43,463,300.006 8,253.293 1,732,489.953 االدارة العـــامة للطيــران المدنــــــــــــــــــــــــــى 510

 11,605,895,373.597 15,783,505.526 8,249,076,714.783 253,555.040 63,525.244 37,477,885.565 1,800,459.454 328,626,616.350 4,723,398.329 2,063,804,090.166 2,145,666.500 100,520,208.500 801,619,748.140 االجمــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــي

السنة المالية 2012/2011

ثالثا :- تفصيـــــــــــل الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــات النــــــــــــــــــــــــــــــــــــظامــــــــــــــــــــــــــــية  (على مستـــــــوى الجھــات الحكومية)

(23) מ

א א א א א א
א א
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40,983,000.00040,983,000.000528,218.47040,454,781.530%1.3%0.3467,221.327

436,073,000.000436,073,000.0008,436,488.700427,636,511.300%1.9%4.111,233,565.363
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يل** التحص بة نس رادات اإلي ركة ح ة الميزاني ادات إعتم

( 2 ) מ

א א א א א א

2012/2011 א א

2011/ 2010السنة المالية السابقة
معدل التغير*** نسبة التحصيل 

والصرف
الحركــة عــن نفـس 

الفتــرة

نســبة التحصــيل**
والصــرف الفــــــــــرق *         حـركة اإليـــــــرادات

والمصروفات الفعلية
إعتمـــادات الميزانيــة  
بعــــدالتعديــــــــــــــل التعــــــــديل إعتمادات الميزانية البيــــــــــــــــــــــــــــــان

 أوال : إيرادات الجھات ذات الميزانيات الملحقة

%110.6 %24.3 77,868.520 %54.7 (136,019.397) 163,980.603 300,000.000 300,000.000                   أ ـ إيـــــــــــــــــرادات الضريبـــــــــــة 

%250.4 %8.4 3,822,489.184 %26.6 (37,039,691.384) 13,392,308.616 50,432,000.000 50,432,000.000                     ب ـ إيـرادات الخدمــــات واإليرادات األخرى

ة ا ال ا ا اإل 247.6%لة %8.5 3,900,357.704 %26.7 (37,175,710.781) 13,556,289.219 50,732,000.000 50,732,000.000 جمـــــــلة اإليــــــــرادات العــــــــــــــامــــــة

ثانيا : مصروفات الجھات ذات الميزانيات الملحقة

1 ـ اإلنفــــــــــــــــــــاق الجـــــــــــــــــــــاري

%(13.7) %29.0 152,834,136.888 %24.2 413,733,366.929 131,888,633.071 545,622,000.000 545,622,000.000     أ ـ المرتبـــــــــــــــــــــات

%15.5 %13.6 13,233,570.496 %12.6 105,664,281.957 15,284,718.043 120,949,000.000 120,949,000.000             ب ـ المستلزمات السلعيـــة والخدمات

%(16.0) %16.1 5,823,655.959 %11.3 38,494,795.714 4,893,899.286 43,388,695.000 5,695.000 43,383,000.000 ج ـ المصروفات المختلفة

%(11.5) %26.0 171,891,363.343 %21.4 557,892,444.600 152,067,250.400 709,959,695.000 5,695.000 709,954,000.000  جمـــــــــــــلة اإلنـــــــــــــفاق الجــــــــــــــاري

2 ـ اإلنــــــــــــــــفاق الرأســــــــــــــــمالي

%13.1 %1.8 467,221.327 %1.5 34,273,781.530 528,218.470 34,802,000.000 34,802,000.000              أ ـ وسـائل النقل والمعدات والتجھيزات

%(24.9) %4.0 11,233,565.363 %2.0 414,658,511.300 8,436,488.700 423,095,000.000 423,095,000.000 ب ـ اإلنفاق االنشــــــــائى

%(23.4) %3.8 11,700,786.690 %2.0 448,932,292.830 8,964,707.170 457,897,000.000 457,897,000.000 جمـــلة اإلنـــــــــــــفـــــاق الرأســــــــــــــــمالي

3 ـ المـــــــــــــدفوعات التــــــــــــــــــــحويلية

%(18.9) %34.6 55,728,240.246 %15.8 240,743,074.104 45,171,730.896 285,914,805.000 (5,695.000) 285,920,500.000   أ - م. التحويلية الداخليــــــــــــة

%(2.8) %28.9 21,517.815 %21.2 77,591.321 20,908.679 98,500.000 98,500.000 ب - م. التحويلية الخارجيــــــــة

%(18.9) %34.6 55,749,758.061 %15.8 240,820,665.425 45,192,639.575 286,013,305.000 (5,695.000) 286,019,000.000 جـــــــــــــــملة المــــــــدفوعات التـــــــــــحويلية

%0.0 42,380,000.000 42,380,000.000 0.000 42,380,000.000 4ـ مجلـــــــــــــــــــــس األمــــــــــــــــــــــــــة

%(13.8) %20.8 239,341,908.094 %13.8 1,290,025,402.855 206,224,597.145 1,496,250,000.000 0.000 1,496,250,000.000 جمــــــــــلة المــــــــــــصروفات العــــــــــــــــــامـــــــة

%(18.2) %21.3 235,441,550.390 %13.3 1,252,849,692.074 192,668,307.926 1,445,518,000.000 1,445,518,000.000 جـــــــــــــــمـــــــــلة الــــــتمــــــــــــــــــــــــويل

العامة اإليرادات إجمال من %98 8 بلغت حيث تحصيل نسبة أعل االخرى واإليرادات الخدمات إيرادات حققت : أوال

رابعا : حققت المدفوعات التحويلية نسبة صرف بلغت 21.9% من إجمالي المصروفات العامة ، وقد حقق البند -ب- م. التحويلية الخارجية أعلى نسبة صرف 
بمعدل 21.2% من اعتماد الميزانية بعد التعديل .

ثالثا : حقق اإلنفاق الرأسمالي نسبة صرف بلغت 4.3% من إجمالي المصروفات العامة ، وقد حقق البند -ب- االنفاق اإلنشائي أعلى نسبة صرف بمعدل 2.0 % 
من اعتماد الميزانية بعد التعديل .

ثانيا : حقق اإلنفاق الجاري نسبة صرف بلغت 73.7% من إجمالي المصروفات العامة ، وقد حقق البند -أ- المرتبات أعلى نسبة صرف بمعدل 24.2% من 
اعتماد الميزانية بعد التعديل .

. من إجمالي اإليرادات العامة %98.8 أوال : حققت إيرادات الخدمات واإليرادات االخرى أعلى نسبة تحصيل حيث بلغت

220,000,000.000

265,000,000.000

310,000,000.000

355,000,000.000

400,000,000.000

445,000,000.000

*** معدل التغير (ھو الفرق بين الرصيد في نھاية الفترة الحالية لاليرادات الفعلية او المصروفات الفعلية و الرصيد لنفس الفترة من السنة الماضية)/ الرصيد 
لنفس الفترة من السنة الماضية .

** نسبة التحصيل والصرف من اعتماد الميزانية بعد التعديل.

* الفرق بين المحصل والمنصرف الفعلي والميزانية بعد التعديل عن الفترة من 2011/4/1 حتى 2011/8/31 .

40,000,000.000

85,000,000.000

130,000,000.000

175,000,000.000

, ,

جـــاري رأسمالي تحويلي
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2012/2011 א א

المقــــدرالتعديـــل

أوًال: ــ  اإليـــــــــرادات  :

300,000.00025,000.00047,181.25051,088.78332,576.30033,134.270163,980.603   الباب الرابع ـ الضرائب والرسوم على السلع والخدمات

22,181.25026,088.7837,576.3008,134.27038,980.603(25,000.000)* الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

30,010,000.0002,500,833.333288,774.5811,077,716.4963,359,283.4031,110,799.325444,772.1696,281,345.974   الباب السادس ـ إيرادات الخــدمــــات

(6,222,820.693)(2,056,061.164)(1,390,034.008)858,450.070(1,423,116.837)(2,212,058.752)* الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

20,422,000.0001,701,833.3332,247,288.2971,288,257.1181,092,984.6381,264,359.0281,218,073.5617,110,962.642   الباب السابع ـ اإليرادات والرسوم المتنوعة

(1,398,204.025)(483,759.772)(437,474.305)(608,848.695)(413,576.215)545,454.964* الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

50,732,000.0004,227,666.6672,536,062.8782,413,154.8644,503,356.8242,407,734.6531,695,980.00013,556,289.219جمـــــــــــلــــــــــــــة اإليــــــــــــــــــرادات  

(7,582,044.114)(2,531,686.667)(1,819,932.014)275,690.157(1,814,511.803)(1,691,603.789)جملــــــــــــــة الفـــروقـات  

ثــانيًا: ــ  المصروفات  :

564,680,000.00047,056,666.66710,134,584.66934,373,384.04554,117,482.69012,834,657.08920,428,524.578131,888,633.071   الباب األول ـ المرتبــــــــــــــات

34,222,009.57826,628,142.089103,394,700.262(7,060,816.023)36,922,081.99812,683,282.622* الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

124,606,000.00010,383,833.333585,865.8981,029,133.8234,031,357.4523,789,420.1265,848,940.74415,284,718.043   الباب الثاني ـ المستلزمـــات السلعية والخدمـــــــــــات

9,797,967.4359,354,699.5106,352,475.8816,594,413.2074,534,892.58936,634,448.624* الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

40,983,000.0003,415,250.000180.00028,451.585206,377.810204,351.27588,857.800528,218.470   الباب الثالث ـ وسائل النقل والمعدات والتجهــــــــــزات

3,415,070.0003,386,798.4153,208,872.1903,210,898.7253,326,392.20016,548,031.530* الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

436,073,000.00036,339,416.667440,251.5291,032,508.2073,241,018.5903,722,710.3748,436,488.700   الباب الرابع ـ المشاريع اإلنشائية والصيانــــــــة واالستمالآات العامة

36,339,416.66735,899,165.13835,306,908.46033,098,398.07732,616,706.293173,260,594.633* الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

329,908,000.00027,492,333.3333,537,678.9078,331,913.7854,337,810.70618,156,319.89415,722,815.56950,086,538.861   الباب الخامس ـ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية

23,954,654.42619,160,419.54823,154,522.6279,336,013.43911,769,517.76487,375,127.806* الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

1,496,250,000.000124,687,500.00014,258,309.47444,203,134.76763,725,536.86538,225,766.97445,811,849.065206,224,597.145جمــــــــــلــــــــــة المــــــــصـــــــــــروفــــــــــات

110,429,190.52680,484,365.23360,961,963.13586,461,733.02678,875,650.935417,212,902.855جملــــــــــــــة الفـــروقـات  

ثـــالثـًا : ــ  التمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويل :

1,445,518,000.000120,459,833.33311,722,246.59641,789,979.90359,222,180.04135,818,032.32144,115,869.065192,668,307.926التمـــــــــــــــــــــــــــــــويل الفعـــــــــــــــــــــــــــــلي

108,737,586.73778,669,853.43061,237,653.29284,641,801.01276,343,964.268409,630,858.741* الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

* الفرق بين المتوسط المقدر شهريًا والمحصـــل  .

*التمويل الفعلي هو الفرق بين المصروفات الفعلية - االيراد الفعلي  .

البيــــــــــان / الشهــــــــــــر
المتوسط الشهرىاإلعتمادات بعد

اإلجمـــــالــــيإبريــــل سبتمبــرأغـســطــسيــوليــويــونيـــومــايــو

− (3 ) מ

2012/2011 א א א א א א א א א
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الفعلينسبة الصرفنسبة الصرفالفعلي    اإلعتماد بعد التعديل

2011/2010إلى اإلجمالي**إلى اآلعتماد بعد التعديل2012/2011        2012/2011                         

الخــــدمــــــــــات العـــــامـــــــــــــة

 3,543,750.284               66.9%11.4% 55,229,389.913          7,119,610.087 62,349,000.000                       الخدمــــــــــــــــــــات التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــة 

              33.16,001,125.883%6.0%          3,518,741.10055,091,258.900                     58,610,000.000الخدمـــــــــــــــــــــــــــات الماليـــــــــــــــــــــــــــة 

              5.29,544,876.167%8.8%        10,638,351.187110,320,648.813                   120,959,000.000جملــــــــــــــــة الوظيفــــــــــــــــــــــــة

الخـــــــــــــــــــدمات اإلجتماعيـــــة  

          82.4125,947,737.536%12.4%        92,422,611.251655,004,388.749                   747,427,000.000الخدمــــــــــــــــــــــات التعليميــــــــــــــــــــــــــــة 

                 1.0982,782.586%4.8%          1,106,330.64322,025,669.357                     23,132,000.000الخدمـــــــــــــــــــات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

            16.620,618,337.813%17.5%          18,624,063.33287,575,936.668                   106,200,000.000تكافـــــل إجتماعــــي وشئـــــــون إجتماعيــــــــة 

          54.4147,548,857.935%12.8%        112,153,005.226764,605,994.774                   876,759,000.000جملـــــــــــــــــة الوظيفــــــــــــــــــــــة 

خدمـــــــــــــــات المجتمـــــــــــــــــع 

            10061,934,556.564%25.2%        65,517,245.540194,710,754.460                   260,228,000.000المــــــــــــــــرافـــــــــــــــــــــــــــــــق

            31.861,934,556.564%25.2%        65,517,245.540194,710,754.460                   260,228,000.000جملـــــــــــــــــة الوظيفــــــــــــــــــــــة 

الخدمـــــــــــــات اإلقتصاديــــــــــــة 

            10020,313,617.428%13.5%        17,915,995.192115,034,004.808                   132,950,000.000زراعـــــــــــــــة وثـــــروة سمكيـــــــة

            8.720,313,617.428%13.5%        17,915,995.192115,034,004.808                   132,950,000.000جملـــــــــــــــــة الوظيفــــــــــــــــــــــة 

          100239,341,908.094%14.8%     206,224,597.1451,184,671,402.855                1,390,896,000.000الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

( 4 ) מ

א א א

ــ حققـــــــــــت الوظيفــــــــــة الرئيسية ـ الخدمات اإلجتماعية  ـ أعلى نسبة صرف ، حيث بلغت 54.4% من إجمالي المصروفات الفعلية على مستوى جميع الوظائف .

2012/2011 א א

ــ حققــــــــــــت وظيفـــــــة ـ الخدمــــــــات التنظيمية ـ أعلى نســــبة صرف ، حيث بلغت 66.9 % من جملة المصروفات الفعلية لمجموعة ـ الخدمات العامة  .

ــ حققـــــــــــــت وظيفـــــــــة ـ الخدمـــــــات التعليمية ـ أعلى نسبة صرف ، حيث بلغت 82.4% من جملة المصروفات الفعلية لمجموعة ـ الخدمات اإلجتماعية .

ــ تجـــــــــــــدر االشـــارة بان وظيفـــة خدمــات المجتمـــع و وظيفــــة الخدمـــــات االقتصاديـــة تشمــل كــل منھمــا وظيفــة فرعيــة واحــدة .

** تمثل ھذه النسبة حاصل قسمة المصروف الفعلي للوظيفة الفرعية على الوظيفة الرئيسية، وبالنسبة للوظائف الرئيسية على إجمالي المصروفات.

  الفــــــــــــــــــــــــرق

* البيانات الواردة في الجدول السابق ال تتضمن بينات الھيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة.

المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروفات  
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معدل التغير** نسبة التحصيـل نسبة التحصيـل  مجموعة بــــــاب

نسبة التحصيل المحصل الى االجمالي* الى المقدر

الضرائب والرسوم علـى السلع والخدمات 4

%110.6 %24.3  77,868.520 %100.0 %54.7 (136,019.397)  163,980.603 300,000.000 رســــــــــوم القيــــــــــــد والتسجيــــــــل 2

%110.6 %24.3 77,868.520 %1.2 %54.7 (136,019.397) 163,980.603 300,000.000 جمـــــــــــــــــــلة البــــــــــــــــــاب الرابـــــــــع

ايـــــــــــــرادات الخدمـــــــــــــــــــــــــات 6
#DIV/0! %0.0 (10,000.000) 10,000.000 مجــلــــــــــــــــــس األمـــــــــــــــــــــــــة 0

%37.0 %37.2  252,101.175 %5.5 %47.0 (389,628.825)  345,371.175 735,000.000 خــدمـــــات األمـــن والعدالــــــــــــــــــــة 1

%393.4 %5.1  851,797.930 %66.9 %23.8 (13,457,480.541)  4,202,519.459 17,660,000.000 الخدمـــات التعليميـــــة والثقافيــــــــــــة 2

%15.5 %6.1  21,473.270 %0.4 %7.0 (329,195.175)  24,804.825 354,000.000 الخــدمــــــــــــات الصحيـــــــــــــــــــــــة 3

%(34.4) %27.8  714,151.692 %7.5 %17.8 (2,168,793.905)  468,206.095 2,637,000.000 خـدمـــات االسكـــــــــان والمرافــــــــــق 4

%(36.0) %49.4  570,000.000 %5.8 %15.5 (1,989,000.000)  365,000.000 2,354,000.000 ايـــــــرادات الطوابـــــــع الــمـــاليـــــــة 7

%(35.5) %25.9  1,358,114.164 %13.9 %14.0 (5,384,555.580)  875,444.420 6,260,000.000 خـدمـــــــــــــات أخــــــــــــــــــــــــــــرى 8

%66.7 %14.1 3,767,638.231 %46.3 %20.9 (23,728,654.026) 6,281,345.974 30,010,000.000 جمـــــــــــــــــلة البـــــــــــــاب الســـــــــــــادس

االيـــــــرادات والرســــوم المتنوعــــــــة 7
#DIV/0! %0.0 %0.0 %0.0 (56,000.000)  0.000 56,000.000 مجــلــــــــــــــــــس األمـــــــــــــــــــــــــة 0

%12864.2 %0.3 54,850.953 %100.0 %34.9 (13,255,037.358) 7,110,962.642 20,366,000.000 االيـــــــــــــــرادات والرســـــــــــــــــــوم 1

%12864.2 %0.3 54,850.953 %52.5 %34.8 (13,311,037.358) 7,110,962.642 20,422,000.000 جمـــــــــــــــــلة البــــــــــــاب الســــــــــــــــابع

%247.6 %8.5 3,900,357.704 %100.0 %26.7 (37,175,710.781) 13,556,289.219 50,732,000.000 الجــــــــــمــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

** معدل التغير عبارة عن الفرق بين (المصروف الفعلي في السنة المالية الحالية 2012/2011 والمصروف الفعلي عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة )/المصروف الفعلي عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة. 

الفــــــــرقالمحصـــــــــل  تقديرات الميزانية

* نسبة التحصيل للمجموعة تمثل: المبلغ المحصل للمجموعة/ إجمالي الباب. و نسبة التحصيل إلجمالي الباب تمثل: المبلغ اإلجمالي للباب/ إجمالي اإليرادات العامة. 

السنة المالية السابقة 2011/2010 

( 5 ) מ
א א א א א א

2012/2011 א א
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الفـــــــــــــــــــــــــــــــرق
زیادة / نقص

(66,000.000) %0.0 %0.0 66,000.000 مجـلــــــس األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 610

%(447.5) %(8.8) (2,071,979.471) (20,023,253.790) %53.1 %26.4 7,199,746.210 27,223,000.000 بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیة الكــــــــــــــویت 620

%2.3 %25.6  1,775,264.885 (6,128,315.411) %13.4 %22.9  1,815,684.589 7,944,000.000 جــــــــــــــــــــــــــــامعـــــــة الكویــــــــــــــــــــت 630

%2.0 %40.1  2,894,926.677 (4,689,815.507) %21.8 %38.6  2,954,184.493 7,644,000.000 الھیئـــــــــة العامــــــــــة للمعلومـــــــات المدنیـــــة 660

%6.0 %41.3  459,254.767 (681,151.968) %3.6 %41.7  486,848.032 1,168,000.000 اإلدارة العامــــــــــــــــــــــــــــــة لإلطفــــــــــــــــاء 670

الرقـــــــم
السنة المالیة السابقة 2011/2010 نسبة التحصیـل إلى 

المقدر% اإلیـــــرادات المحققة  تقدیـــــــرات المیزانیـــــــة نسبة التحصیـل إلى الجھـــــــــــات الملحقـــــــــــــة
معـــدل التغیــــر *اإلجمالي%

نسبة التحصیل ایرادات الفترة

%(33.5) %56.6  11,316.575 (22,479.331) %0.1 %25.1  7,520.669 30,000.000 الھیئــــــــــــة العامــــــــــة لالســـــــــــــــــــــــــتثمار 680

%16.6 %16.0  424,801.712 (1,812,836.000) %3.7 %21.5  495,164.000 2,308,000.000 الھیئــة العامـــــة للتعلیــــم التطبیقي والتدریـــــــب 690

%2.8 %22.7  12,702.183 (37,948.072) %0.1 %25.6  13,051.928 51,000.000 700 الھیئـــــــــــــــة العامـــــــــــة لشئــــــــــون القصـر

%72.7 %8.5  274,807.145 (3,136,294.850) %3.5 %13.1  474,705.150 3,611,000.000 الھیئــة العامــة لشئــون الزراعـة والثروة السمكیــة 710

%395.7 %14.2  566.546 (1,191.506) %0.0 %70.2  2,808.494 4,000.000 الھیئــــــــــــة العامــــــــــة لتقدیــــــر التعویضـــــات 740

%(26.5) %18.2  109,117.885 (519,796.108) %0.6 %13.4  80,203.892 600,000.000 الھیئــــــــــــة العامــــــــــة للشبــــــاب والریاضـــــة 750

%175.3 %13.3  9,578.800 (54,628.238) %0.2 %32.6  26,371.762 81,000.000 الھیئــــــــــــة العامــــــــــة للبیئــــــــــــــــــــــــــــة 760

#DIV/0! (2,000.000) %0.0 %0.0 2,000.000 الھیئـــــــــــة العامــــة لشــــئون ذوي األعاقـــــــة  770

%247.6 %8.5 3,900,357.704 (37,175,710.781) %100.0 %26.7  13,556,289.219 50,732,000.000 الجمـــــــــلــــــــــــــــــــة

 أكبر  جھتین فى نسبة التحصیل 
 أقل جھتین فى قیمة الإلیرادات المحققة أقل  جھتین فى نسبة التحصیل 

* معدل التغیر عبارة عن الفرق بین ( نسبة التحصیل في السنة المالیة الحالیة 2012/2011 ونسبة التحصیل عن نفس الفترة للسنة المالیة السابقة )/ نسبة التحصیل عن نفس الفترة للسنة المالیة السابقة.

 أكبر جھتین فى قیمة اإلیرادات المحققة 

نسبة التحصیل ایرادات الفترة
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معدل التغير  نسبة التحصيـل نسبة التحصيـل
% نسبة التحصيل المحصل الى االجمالي الى المقدر

الضرائب والرسوم علـى السلع والخدمات 4

%5446 %0.9  1,050.400 %35.5 %58.3 (41,747.397)  58,252.603 100,000.000 بــــلـــــــــــــدية الــــــــــــكـــــــــــــــويت 620

%37.6 %38.4  76,818.120 %64.5 %52.9 (94,272.000)  105,728.000 200,000.000 الھيئة الـــــــــعامة للزراعة والثروة السمكية 710

%110.6 %24.3 77,868.520 %1.2 %54.7 (136,019.397) 163,980.603 300,000.000 جـــــــــــــملة البــــــــــــــاب الـــرابـــــــــــــع

إيــــــــــــــــــــرادات الخدمــــــــــــــــــــــــــــــــــات 6

#DIV/0! %0.0 0.000 %0.0 %0.0 (10,000.000) 10,000.000 مجـلـــــــــــــــــــس األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 610

%123.9 %11.0  2,013,952.149 %71.8 %22.2 (15,780,595.615)  4,509,404.385 20,290,000.000 بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدية الكــــــــــــــــــــــويت 620

%(0.7) %23.2  1,334,138.566 %21.1 %19.2 (5,591,900.877)  1,325,099.123 6,917,000.000 جـــــــــــــــــــــامعـــــــــــة الكويــــــــــــــــــــــــــت 630

%17.0 %32.1  17,000.150 %0.3 %36.2 (35,116.668)  19,883.332 55,000.000 الھيئـــــــــة العامــــــــــة للمعلومـــــــات المدنيـــــة 660

%23.3 %26.1  35,000.000 %0.7 %28.4 (108,840.050)  43,159.950 152,000.000 اإلدارة العامـــــــــــــــــــــــــــة لإلطفــــــــــــــــــــاء 670

%(12.7) %11.1  105,902.336 %1.5 %9.7 (858,498.196)  92,501.804 951,000.000 الھيئــة العامـــــة للتعليــــم التطبيقي والتدريـــــــب 690

%(18.0) %32.0  2,560.000 %26.3 (5,900.000)  2,100.000 8,000.000 700 الھيئــــــــــــة العامـــــــــــة لشئــــــــــون القصــــــر

%33.3 %12.8  179,309.530 %3.8 %16.4 (1,215,010.120)  238,989.880 1,454,000.000 الھيئــة العامــة لشئــون الزراعـة والثروة السمكيــة 710

%(36.0) %49.6  74,385.500 %0.8 %31.7 (102,421.500)  47,578.500 150,000.000 الھيئــــــــــــة العامــــــــــة للشبــــــاب والرياضـــــة 750

%(51.2) %23.4  5,390.000 %11.4 (20,371.000)  2,629.000 23,000.000 الھيئــــــــــــة العـــامـــــــــــــة للبيئـــــــــــــــــــــــة 760

%66.7 %14.1 3,767,638.231 %46.3 %20.9 (23,728,654.026) 6,281,345.974 30,010,000.000 جـــــــــــــــــــــــــــملة البــــــــــــــاب الـســـــــادس

االيـــــــــرادات والرســـــــــوم المتـــنوعـــــــــــــــة  7

#DIV/0! %0.0 %0.0 %0.0 (56,000.000) 56,000.000 مجـلــــــس األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 610

%(164.4) %(77.3) (4,086,982.020) %37.0 %38.5 (4,200,910.778) 2,632,089.222 6,833,000.000 بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدية الكــــــــــــــويت 620

%11.2 %37.0  441,126.319 %6.9 %47.8 (536,414.534)  490,585.466 1,027,000.000 جــــــــــــــــــــــــــــامعـــــــة الكويــــــــــــــــــــت 630

%2.0 %40.2  2,877,926.677 %41.3 %38.7 (4,654,698.839)  2,934,301.161 7,589,000.000 الھيئـــــــــة العامــــــــــة للمعلومـــــــات المدنيـــــة 660

%4.6 %43.4  424,254.617 %6.2 %43.7 (572,311.918)  443,688.082 1,016,000.000 اإلدارة العامــــــــــــــــــــــــــــــة لإلطفــــــــــــــــاء 670

%(33.5) %56.6  11,316.575 %0.1 %25.1 (22,479.331)  7,520.669 30,000.000 الھيــــــــــــــــــئة الـــــــــــعامة لالستثمـــــــــــــــار 680

%26.3 %18.7  318,899.376 %5.7 %29.7 (954,337.804)  402,662.196 1,357,000.000 الھيئــة العامـــــة للتعليــــم التطبيقي والتدريـــــــب 690

%8.0 %21.1  10,142.183 %0.2 %25.5 (32,048.072)  10,951.928 43,000.000 700 الھيئــــــــــة العامـــــــــــة لشئــــــــــون القصـــــــر

%596 %1.2 18,679.495 %1.8 %6.6 (1,827,012.730) 129,987.270 1,957,000.000 الھيئــة العامــة لشئــون الزراعـة والثروة السمكيـة 710

%396 %14.2  566.546 %70.2 (1,191.506)  2,808.494 4,000.000 الھيــــــــــئة العـــامة لتـــــــقدير التعـــــــويضات 740

%(6.1) %7.7  34,732.385 %0.5 %7.3 (417,374.608) 32,625.392 450,000.000 الھيئــــــــــــة العامــــــــــة للشبــــــاب والرياضـــــة 750

%466.8 %8.5 4,188.800 %0.3 %40.9 (34,257.238) 23,742.762 58,000.000 الھيئــــــــــــة العامـــــــــــــــــة للبيئـــــــــــــــــــــة 760

#DIV/0! #DIV/0! %0.0 (2,000.000) 2,000.000 الھيئـــــة العامـــــة لشئــــــــون ذوي االعاقـــــــــــة  770

%12864.2 %0.3 54,850.953 %52.5 %34.8 (13,311,037.358) 7,110,962.642 20,422,000.000 جــــــــــــــملـــــــة البـــــــــــــاب الســـــــــابـــــــــع

%247.6 %8.5 3,900,357.704 %100 %26.7 (37,175,710.781) 13,556,289.219 50,732,000.000 جـــــــــــمــلــــــة اإليــــــــرادات الـــــــعامــــــــــــــــة

* معدل التغير عبارة عن الفرق بين (المحصل في السنة المالية الحالية 2012/2011 والمحصل عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة )/ المحصل عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة  

א א א א א א א א א א

(7) מ

الفــــــــرقالرقمبــــــاب المحصـــــــــلتقديرات الميزانية
السنة المالية 2011/2010

2012/2011 א א
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السنة المالیة 2012/2011

نسبة الصرف المنصـرف

 42,380,000.000 %0.0 %0.0 42,380,000.000 42,380,000.000 مجـلــــــس األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 610

%4.4 %24.8  36,835,870.139  132,066,091.258 %18.7 %22.6  38,463,908.742 170,530,000.000 170,530,000.000 بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیة الكــــــــــــــویت 620

%(42.3) %20.6  60,532,103.774  422,453,162.863 %16.9 %7.6  34,948,837.137 457,402,000.000 457,402,000.000 جــــــــــــــــــــــــــــامعـــــــة الكویــــــــــــــــــــت 630

%100.9 %12.3  3,543,750.284  23,369,389.913 %3.5 %23.4  7,119,610.087 30,489,000.000 30,489,000.000 الھیئـــــــــة العامــــــــــة للمعلومـــــــات المدنیـــــة 660

%7.8 %31.0  25,098,686.425  62,644,663.202 %13.1 %30.2  27,053,336.798 89,698,000.000 89,698,000.000 اإلدارة العامــــــــــــــــــــــــــــــة لإلطفــــــــــــــــاء 670

%(47.6) %9.6  5,056,564.064  52,538,560.763 %1.3 %4.8  2,648,439.237 55,187,000.000 55,187,000.000 الھیئــــــــــــة العامــــــــــة لإلســــــتثـــــــــــــمار 680

الجھــــــــــــــــات الملحقة  اعتماد المیزانیـــــــــــة معدل التغیر %التـعدیـــــــــل    االعتماد بعد التعدیلالرقـم الفــــــــــــــــــرق نسبة الصرف إلى 
اإلجمالي

نسبة الصرف إلى 
االعتماد بعد 
التعدیل

المصروفات الفعلیة
   السنة المالیة 2011/2010

%(12.1) %22.9  65,415,633.762  232,551,225.886 %27.9 %19.8  57,473,774.114 290,025,000.000 290,025,000.000 الھیئــة العامـــــة للتعلیــــم التطبیقي والتدریـــــــب 690

%(31.1) %27.2  3,820,416.903  15,479,920.075 %1.3 %14.5  2,631,079.925 18,111,000.000 18,111,000.000 700 الھیئـــــــــــــــة العامـــــــــــة لشئــــــــــون القصـر

%(11.8) %20.5  20,313,617.428  115,034,004.808 %8.7 %13.5  17,915,995.192 132,950,000.000 132,950,000.000 الھیئـــة العامـــة لشئـــون الزراعـة والثروة السمكیـــة 710

%(7.9) %26.6  944,561.819  2,552,698.137 %0.4 %25.4  870,301.863 3,423,000.000 3,423,000.000 الھیئــــــــــــة العامــــــــــة لتقدیــــــر التعویضـــــات 740

%(4.8) %21.8  16,797,920.910  72,096,016.593 %7.8 %18.2  15,992,983.407 88,089,000.000 88,089,000.000 الھیئــــــــــــة العامــــــــــة للشبــــــاب والریاضـــــة 750

%12.6 %4.2  982,782.586  22,025,669.357 %0.5 %4.8  1,106,330.643 23,132,000.000 23,132,000.000 الھیئــــــــــــة العامــــــــــة للبیئــــــــــــــــــــــــــــة 760

 94,834,000.000 %0.0 %0.0 94,834,000.000 94,834,000.000 الھیئــــــــــة العامـــــــة لشئــــون ذوي اإلعاقة 770

%(13.8) 20.8%  239,341,908.094  1,290,025,402.855 %100 %13.8  206,224,597.145 1,496,250,000.000 1,496,250,000.000 الجمــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

* معدل التغیر عبارة عن الفرق بین (المصروفات الفعلیة في السنة المالیة الحالیة 2012/2011 والمصروفات الفعلیة عن نفس الفترة للسنة المالیة السابقة )/ المصروفات الفعلیة عن نفس الفترة للسنة المالیة السابقة  

 أكبر جھتین فى نسبة الصرف  أكبر جھتین فى قیمة المصروفات الفعلیة

 أقل جھتین  فى نسبة الصرف  أقل جھتین فى قیمة المصروفات الفعلیة
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نسبة الصرف نســــــبة الصــــــرف
البـاب االول - المرتبــــــــــــــــــــــات الرقـم

نسبة الصرف المصروف القترة
إلى اإلجمالي  إلى اإلعتماد بعد التعديل

 19,058,000.000 19,058,000.000 19,058,000.000 مجـلــــــس األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 610

%4.1 %31.7  31,714,338.957  77,951,520.588 %25.0 %29.8  33,025,479.412 110,977,000.000 110,977,000.000 بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدية الكــــــــــــــويت 620

%(70.4) %25.8  35,745,516.048  131,221,360.077 %8.0 %7.5  10,585,639.923 141,807,000.000 141,807,000.000 جــــــــــــــــــــــــــــــــــامعـــــــة الكويــــــــــــــــــــت 630

%102.2 %20.3  3,174,149.698  10,338,318.556 %4.9 %38.3  6,416,681.444 16,755,000.000 16,755,000.000 الهيئـــــــــة العامــــــــــة للمعلومـــــــات المدنيـــــة 660

%11.3 %35.7  23,380,076.837  48,817,113.983 %19.7 %34.8  26,025,886.017 74,843,000.000 74,843,000.000 اإلدارة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــة لإلطفــــــــــــــــاء 670

%(56 1) %19 8 3 358 716 938 17 985 953 651 %1 1 %7 6 1 475 046 349 19 461 000 000 19 461 000 000 ا تث لإل ة ا ال ة ال 680

جدول رقم ( 9 )
א א א א א א א א א

                               السنة المالية 2012/2011

المصروفـــــــات اإلعتماد بعد التعديلالتعديـــلإعتماد الميزانيــــــــة
الفعليــــــــة

السنة المالية السابقة 2011/2010

معدل التغير* الفــــــــــــــــــــــــــرق

%(56.1) %19.8  3,358,716.938  17,985,953.651 %1.1 %7.6 1,475,046.349 19,461,000.000 19,461,000.000 الهيئـــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــة لإلســــــــتثمار 680

%(0.3) %35.1  42,209,661.138  83,004,390.588 %31.9 %33.6  42,089,609.412 125,094,000.000 125,094,000.000 الهيئــة العامـــــة للتعليــــم التطبيقي والتدريـــــــب 690

%(20.5) %31.2  2,734,886.305  7,270,724.670 %1.6 %23.0  2,175,275.330 9,446,000.000 9,446,000.000 700 الهيئـــــــــــــــة العامـــــــــــة لشئـــــــــــــون القصـر

%(16.8) %31.2  6,906,137.277  18,255,432.793 %4.4 %23.9  5,742,567.207 23,998,000.000 23,998,000.000 الهيئـــة العامـــة لشئـــون الزراعـة والثروة السمكيـــة 710

%(6.5) %33.5  842,023.733  1,653,855.973 %0.6 %32.2  787,144.027 2,441,000.000 2,441,000.000 الهيئــــــــــــة العامــــــــــة لتقديــــــر التعويضـــــات 740

%11.9 %27.4  2,520,720.458  7,533,865.617 %2.1 %27.2  2,820,134.383 10,354,000.000 10,354,000.000 الهيئــــــــــــة العامــــــــــة للشبــــــاب والرياضـــــة 750

%200.6 %2.8  247,909.499  7,519,830.433 %0.6 %9.0  745,169.567 8,265,000.000 8,265,000.000 الهيئــــــــــــة العامــــــــــة للبيئــــــــــــــــــــــــــــة 760

 2,181,000.000 2,181,000.000 2,181,000.000 الهيئــــــــة العامـــــــة لشئـــــون ذوي االعاقــــــــــة  770

%(13.7) %29.0  152,834,136.888  432,791,366.929 %100.0 %23.4 131,888,633.071 564,680,000.000    564,680,000.000

         أقل جهتين فى نسبة الصرف 

            جملـــــــــــــــــة البــــــــــــــــــــــــــــــــــاب االول

* معدل التغير عبارة عن الفرق بين (المصروف الفعلي في السنة المالية الحالية 2012/2011 والمصروف الفعلي عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة )/ المصروف الفعلي عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة  

 أقل جهتين فى قيمة المصروفات الفعلية

 أآبر جهتين فى نسبة الصرف  أآبر جهتين فى قيمة المصروفات الفعلية
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البـاب الثانى ـ المستلزمات السلعية والخدمات الرقـم

نسبة الصرف مصروفات الفترة

 3,657,000.000 3,657,000.000 3,657,000.000 مجـلــــــس األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 610

%23.5 %15.4  4,107,116.705  30,616,536.419 %33.2 %14.2  5,073,463.581 35,690,000.000 35,690,000.000 بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدية الكــــــــــــــويت 620

%30.4 %20.6  4,051,820.639  18,355,279.594 %34.6 %22.4  5,283,720.406 23,639,000.000 23,639,000.000 جــــــــــــــــــــــــــــامعـــــــة الكويــــــــــــــــــــت 630

%80.7 %4.1  331,533.467  11,247,979.949 %3.9 %5.1  599,020.051 11,847,000.000 11,847,000.000 الهيئـــــــــة العامــــــــــة للمعلومـــــــات المدنيـــــة 660

%(10.9) %21.5  759,091.192  3,753,736.515 %4.4 %15.3  676,263.485 4,430,000.000 4,430,000.000 اإلدارة العامــــــــــــــــــــــــــــــة لإلطفــــــــــــــــاء 670

%9.8 %10.5  603,501.496  4,897,591.121 %4.3 %11.9  662,408.879 5,560,000.000 5,560,000.000 الهيئـــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــة لإلســــــتثمار 680

%(13.1) %10.6  1,612,034.178  17,925,716.593 %9.2 %7.2  1,400,283.407 19,326,000.000 19,326,000.000 الهيئــة العامـــــة للتعليــــم التطبيقي والتدريـــــــب 690

معدل التغير*  الفـــــــــــــــــــــرق

جدول رقم ( 10 )
א א א א א א א א א

                               السنة المالية 2012/2011

 السنة المالية السابقة 2011/2010 
نســــــبة الصــــــــرف المصـروفات الفعليةاالعتماد بعد التعديلالتـعديـــــــــــــــــلاعتماد الميزانيـــــــــــة

إلى اإلعتماد بعد التعديل
نسبة الصرف إلى 

اإلجمالي

%(33.0) %37.4  600,909.504  1,252,124.230 %2.6 %24.3  402,875.770 1,655,000.000 1,655,000.000 700 الهيئـــــــــــــــة العامـــــــــــــة لشئــــــــــون القصـر

%3.5 %9.3  726,880.207  7,708,699.092 %4.9 %8.9  752,300.908 8,461,000.000 8,461,000.000 لهيئـــة العامـــة لشئـــون الزراعـة والثروة السمكيـــة 710

%(2.2) %13.7  62,679.836  307,701.514 %0.4 %16.6  61,298.486 369,000.000 369,000.000 الهيئــــــــــــة العامــــــــــة لتقديــــــر التعويضـــــات 740

%60.8 %4.7  136,411.091  3,025,611.746 %1.4 %6.8  219,388.254 3,245,000.000 3,245,000.000 الهيئــــــــــــة العامــــــــــة للشبــــــاب والرياضـــــة 750

%(36.4) %11.0  241,592.181  3,806,305.184 %1.0 %3.9  153,694.816 3,960,000.000 3,960,000.000 الهيئــــــــــــة العامــــــــــة للبيئــــــــــــــــــــــــــــة 760

 2,767,000.000 2,767,000.000 2,767,000.000 الهيئــــــــــة العامــــــــــــــة لشئون ذوي اإلعاقــة 770

%15.5 %13.6 13,233,570.496  109,321,281.957 %100.0 %12.3 15,284,718.043 124,606,000.000    124,606,000.000

 أآبر جهتين  فى قيمة المصروفات الفعلية

 أقل جهتين فى قيمة المصروفات الفعلية

 أآبر جهتين فى نسبة الصرف 

   أقل جهتين فى نسبة الصرف 

           جملــــــــــــــــة البـــــــــــــاب الثانــــــــــــــــــى

* معدل التغير يمثل الفرق بين ( المحصل في السنة المالية الحالية 2012/2011 و المحصل عن نفس الفتره للسنة المالية السابقة )/ المحصل للسنة المالية السابقة
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( 11 جدول رقم (

                               السنة المالیة 2012/2011

%(65.4) %2.2 121,533.100  14,536,998.875 %8.0 %0.3 42,001.125 14,579,000.000 14,579,000.000 الهیئــة العامـــــة للتعلیــــم التطبیقي والتدریـــــــب 690

%(1.7) %11.3  9,121.290  122,034.575 %1.7 %6.8  8,965.425 131,000.000 131,000.000 700 الهیئـــــــــــــــة العامـــــــــــــة لشئــــــــــون القصـر

%8.8 %5.0  16,841.000  909,681.950 %3.5 %2.0  18,318.050 928,000.000 928,000.000 الهیئـــة العامـــة لشئـــون الزراعـة والثروة السمكیـــة 710

%(79.8) %16.9  9,658.250  91,046.500 %0.4 %2.1 1,953.500 93,000.000 93,000.000 الهیئــــــــــــة العامــــــــــة لتقدیــــــر التعویضـــــات 740

%86.4 %0.4  2,754.750  1,264,866.500 %1.0 %0.4  5,133.500 1,270,000.000 1,270,000.000 الهیئــــــــــــة العامــــــــــة للشبــــــاب والریاضـــــة 750

%171.2 %2.6  10,162.800  668,439.250 %5.2 %4.0  27,560.750 696,000.000 696,000.000 الهیئــــــــــــة العامــــــــــة للبیئــــــــــــــــــــــــــــة 760

 437,000.000 437,000.000 437,000.000 الهیئــــــــــة العامــــــــــــــة لشئــون ذوي اإلعاقــة 770

%13.1 %1.8 467,221.327  40,454,781.530 %100.0 %1.3 528,218.470 40,983,000.000    40,983,000.000

 أكبر جهتین  فى قیمة المصروفات الفعلیة

 أقل جهتین فى قیمة المصروفات الفعلیة

 أكبر جهتین فى نسبة الصرف 

          أقل جهتین فى نسبة الصرف 

           جملــــــــــــــــة البـــــــــــــاب الثالث

*معدل التغیر یمثل الفرق بین ( المحصل في السنة المالیة الحالیة 2012/2011 و المحصل عن نفس الفتره للسنة المالیة السابقة )/ المحصل للسنة المالیة السابقة 
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( 12 جدول رقم (
 المصروفات الفـعلیة على مستوى أبواب المیزانیة للجهات ذات المیزانیات الملحقة

                               السنة المالیة 2012/2011

%(49.0) %5.6 4,949,072.686  63,708,146.725 %29.9 %3.8 2,521,853.275 66,230,000.000 66,230,000.000 الهیئــة العامـــــة للتعلیــــم التطبیقي والتدریـــــــب 690

%(97.6) %0.1  1,995.000  5,649,952.250 %0.0 %0.0  47.750 5,650,000.000 5,650,000.000 700 الهیئـــــــــــــــة العامـــــــــــــة لشئــــــــــون القصـر

%23.9 %6.0  2,343,257.203  45,097,082.279 %34.4 %6.0  2,902,917.721 48,000,000.000 48,000,000.000 الهیئـة العامة لشئـــون الزراعـة والثروة السمكیة 710

 400,000.000 %0.0 400,000.000 400,000.000 الهیئــــــــــــة العامــــــــــة لتقدیــــــر التعویضـــــات 740

%34.2 %0.4  35,842.474  10,401,890.360 %0.6 %0.5  48,109.640 10,450,000.000 10,450,000.000 الهیئــــــــــــة العامــــــــــة للشبــــــاب والریاضـــــة 750

%(85.4) %2.9  343,334.531  9,649,737.540 %0.6 %0.5  50,262.460 9,700,000.000 9,700,000.000 الهیئــــــــــــة العامــــــــــة للبیئــــــــــــــــــــــــــــة 760

 180,000.000 %0.0 180,000.000 180,000.000 الهیئــــــــــة العامــــــــــــــة لشئـــون ذوي اإلعاقــة 770

%(24.9) %3.7 11,233,565.363  427,636,511.300 %100.0 %1.9 8,436,488.700 436,073,000.000    436,073,000.000

 أكبر جهتین  فى قیمة المصروفات الفعلیة

 أقل جهتین فى قیمة المصروفات الفعلیة

    *معدل التغیر یمثل الفرق بین (المحصل في السنة المالیة الحالیة 2012/2011 والمحصل عن نفس الفتره للسنة المالیة السابقة )/المحصل للسنة المالیة السابقة 

 أكبر جهتین فى نسبة الصرف 

   أقل جهتین فى نسبة الصرف 

           جملــــــــــــــــة البـــــــــــــاب الرابع
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السنة المالية 2012/2011

نسبة الصرف المصروفات

 506,000.000 506,000.000 506,000.000 مجـلــــــس األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 610

%4.7 %17.8  315,751.278  1,709,439.913 %0.7 %16.2  330,560.087 2,040,000.000 2,040,000.000 بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدية الكــــــــــــــويت 620

%(9.9) %39.5  17,780,743.091  32,796,181.035 %32.0 %32.8  16,011,818.965 48,808,000.000 48,808,000.000 جــــــــــــــــــــــــــــامعـــــــة الكويــــــــــــــــــــت 630

%185.4 %12.6  21,252.369  139,336.568 %0.1 %30.3  60,663.432 200,000.000 200,000.000 الھيئـــــــــة العامــــــــــة للمعلومـــــــات المدنيـــــة 660

%(77.1) %71.6  782,306.735  371,677.851 %0.4 %32.5  179,322.149 551,000.000 551,000.000 اإلدارة العامــــــــــــــــــــــــــــــة لإلطفــــــــــــــــاء 670

%(54.7) %14.6  1,083,845.630  7,054,426.153 %1.0 %6.5  490,573.847 7,545,000.000 7,545,000.000 الھيئــــــــــــة العامــــــــــة لالســــــتثـــــــــــــــمار 680

מ (13)
א א א א א א א א א

االعتماد بعد التعديلالتـعديـــــــــــــــــلاعتماد الميزانيـــــــــــة البـاب الخامس - المصروفات المختلفة والمدفوعات 
التحويلية الرقـم

السنة المالية 2011/2010

معدل التغيرالمصروفات الفعلية نسبة الصرف نســــــبة الصــــــرف
    الفــــــــــــــــرقالى اإلجمالي

%(30.9) %30.1  16,523,332.660  53,375,973.105 %22.8 %17.6  11,420,026.895 64,796,000.000 64,796,000.000 الھيئــة العامـــــة للتعليــــم التطبيقي والتدريـــــــب 690

%(90.7) %59.3  473,504.804  1,185,084.350 %0.1 %3.6  43,915.650 1,229,000.000 1,229,000.000 700 الھيئـــــــــــــــة العامـــــــــــة لشئــــــــــون القصـر

%(17.6) %34.5  10,320,501.741  43,063,108.694 %17.0 %16.5  8,499,891.306 51,563,000.000 51,563,000.000 الھيئـــة العامـــة لشئـــون الزراعـة والثروة السمكيـــة 710

%(34.1) %24.4  30,200.000  100,094.150 %0.0 %16.6  19,905.850 120,000.000 120,000.000 الھيئــــــــــــة العامــــــــــة لتقديــــــر التعويضـــــات 740

%(8.5) %25.2  14,102,192.137  49,869,782.370 %25.8 %20.6  12,900,217.630 62,770,000.000 62,770,000.000 الھيئــــــــــــة العامــــــــــة للشبــــــاب والرياضـــــة 750

%(7.3) %44.2  139,783.575  381,356.950 %0.3 %25.4  129,643.050 511,000.000 511,000.000 الھيئــــــــــــة العامــــــــــة للبيئــــــــــــــــــــــــــــة 760

 89,269,000.000 89,269,000.000 89,269,000.000 الھيئـــــــــــة العامــــــــة لشئـــــون ذوي اإلعاقـــة 770

%(18.7) %31.1  61,573,414.020  279,821,461.139 %100.0 %15.2 50,086,538.861 329,908,000.000    329,908,000.000

                                                                         أقل جھتين فى قيمة المصروفات الفعلية

* معدل التغير عبارة عن الفرق بين (المصروف الفعلي في السنة المالية الحالية 2012/2011 والمصروف الفعلي عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة )/المصروف الفعلي عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة  

                       أكبر جھتين فى نسبة الصرف 
   أقل جھتين فى نسبة الصرف 

                    جملــــة البـــاب الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامس

                                                                         أكبر جھتين فى قيمة المصروفات الفعلية
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2012/2011 א א

معدل* نسبة الصرف إلى  نسبة الصرف إلى       اعتمــــــــــــاد    االعتماد بعــــــد     المصروفات

التغير النسبة % المصروفات الفعلية إجمالي المصروفات االعتماد بعد التعديل      التعديـــــــــل     الفعليـــــــة
     الميزانيــــــــة 

مجموعة ـ 0 - مجــلــس االمـــــــــــــــــــــــــة

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! %0.0 بند ـ 0 ـ مجلــــــــــس االمــــــــــــــــــــــــة             12,978,000.000                      12,978,000.000              12,978,000.000

#DIV/0! 0.0% جملـة مجمـوعـة (0)          12,978,000.000                          -                   12,978,000.000                              -           12,978,000.000

مجموعة ـ1 ـ المشاريع اإلنشائيــــــــــــــــــــة

بند ـ 1 ـ مشاريع تتم خالل السنة الماليـــــــة

%(58.9) %3.3 7,807,945.047           %100.0 %0.9 بند ـ 2 ـ مشاريع يمتد تنفيدها الى عـدة سنوات           364,365,000.000                    364,365,000.000               3,211,203.493            361,153,796.507

%(58.9) %3.3 7,807,945.047        38.1% %0.9 جملـة مجمـوعـة (1)        364,365,000.000                 364,365,000.000            3,211,203.493         361,153,796.507

مجموعة ـ 2 ـ أعمال إنشائيــة صغيـــــــــرة

( 14 ) מ
א א א א א − א א א
( א א ) − א א א א

السنة المالية السابقة 2011/2010
التعديــــــل        الفــــرق

وصيانة المنشآت والمرافـــــــــــــــــــــــــــق  

%(28.7) %1.6 261,738.549              %3.6 %1.5 بند ـ 1 ـ األعمال اإلنشائيــة الصغيـــــــرة             12,860,000.000                      12,860,000.000                  186,627.552              12,673,372.448

%59.3 %10.0 3,163,881.767           %96.4 %11.0 بند ـ 2 ـ ترميم وصيانة المنشآت والمرافق             45,870,000.000                      45,870,000.000               5,038,657.655              40,831,342.345

%52.5 %7.1 3,425,620.316 %61.9 %8.9 جملـة مجموعـة (2)          58,730,000.000                   58,730,000.000            5,225,285.207           53,504,714.793

اإلعتمــاد التكميلـــــي الـعـــــــــــــــــــــــام                                      -                               -

%(24.9) %3.7 11,233,565.363 %1.9 100.0%الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 427,636,511.300         8,436,488.700            436,073,000.000                 0.000 436,073,000.000        

38.1%
61.9%

مصروفات الباب الرابع على مستوى المجموعات

مجـــــــــــــــلس األمـــــــــــــــــة

المشــــاريـــــع اإلنشــــائيــــــــة 

أعمال إنشائية صغيرة وصيانة المنشآت والمرافق

2011/8/31حتى 
א− א−א א38.1٪א א .א

א− א−א א 61.9٪א
א א .א
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معدل

التغير* المصروفات الفعلية  النسبة %

مجموعــــــــة 0 ـ مجلس األمة
مجلـــــــــــــــــس األمــــــــــــــــــــــــة 0

 506,000.000 %0.0 506,000.000 506,000.000 جملـــــة مصروفات مجلس االمـــــــــة 610

 506,000.000  0.000  506,000.000  0.000 506,000.000 جملة المجموعـــــــــة ( 0 )

مجموعــــــــة 1 ـ المصروفـات المختلفــة

مؤتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات  4

%(71.0) %29.0  159,558.915  722,745.955 %98.3 %6.0  46,254.045 769,000.000 769,000.000 مؤتمــــــــــــــــــــــــــــــرات محليــــــــــــــــة 1

%(77.2) %43.8  3,505.835  9,200.000 %1.7 %8.0  800.000 10,000.000 10,000.000 مؤتمـــــــــــــــــــــــرات خارجيــــــــــــــــــــة 2

%(71.1) %29.2  163,064.750  731,945.955 %1.0 %6.0  47,054.045  779,000.000 779,000.000 جملة البنـــــــــــــــد (4)

%110.5 %6.5  840,782.752  13,161,125.793 %160.7 %11.9  1,769,874.207 14,931,000.000 14,931,000.000 الــــــــــــــــدورات الرياضيـــــــــــــــــــــــــــــة  5

%(18.6) %45.9  1,491,694.964  2,534,952.287 %110.2 %32.4  1,214,047.713 3,749,000.000 3,749,000.000 مهمـــــــــــات رسميـــــــــــــة فـى الخـــــارج  6

بعــثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  8

%(30.6) %10.5  1,347,245.473  16,223,485.381 %84.8 %5.4  934,514.619 17,158,000.000 17,158,000.000 بعــثــــات دراسيـــــــــــــة للموظفيـــــــــــــــــن 1

%(65.0) %26.2  476,945.639  1,807,991.245 %15.2 %8.5  167,008.755 1,975,000.000 1,975,000.000 بعــثـــــــات دراسيــــــــــــــــــــــة للطلبــــــــــة 2

%(39.6) %12.5  1,824,191.112  18,031,476.626 %22.5 %5.8  1,101,523.374  19,133,000.000 19,133,000.000 جملة البنـــــــــــــــد (8)

تــدريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  10

%(61.6) %25.7  255,234.185  1,010,027.558 %22.3 %8.8  97,972.442 1,108,000.000 1,108,000.000 محلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 1

%(34.7) %38.1  524,014.346  1,339,046.976 %77.7 %20.3  341,953.024 1,681,000.000 1,681,000.000 خارجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 2

%(43.5) %32.9  779,248.531  2,349,074.534 %9.0 %15.8  439,925.466  2,789,000.000 2,789,000.000 جملة البنـــــــــــــــد (10)

إســـكـــــــــــــــــــــــــــــــان موظفيـــــــــــــــــن 11

%526.3 %4.6  9,204.226  468,357.835 %100.0 %11.0  57,642.165 526,000.000 526,000.000 إيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ومبــــــــــــــاني 1

#DIV/0! %0.0  40,000.000 0.0% %0.0 40,000.000 40,000.000 مـيــــــــــــــــــــــــــاة وآهربـــــــــــــــــــــــــاء 2

#DIV/0! %0.0  74,000.000 0.0% %0.0 74,000.000 74,000.000 شـــــــــــــــــــــــــــــــراء أثــــــــــــــــــــــــــــاث 3

#DIV/0! %0.0  1,000.000 0.0% 1,000.000 1,000.000 مصــروفـــــــــــــــــات متنـوعـــــــــــــــــــــــــة 5

%526.3 %2.9  9,204.226  583,357.835 %1.2 %9.0  57,642.165  641,000.000 641,000.000 جملة البنـــــــــــــــد (11)

%(63.1) %34.8  715,469.624  1,097,167.684 %5.4 %19.4  263,832.316 1,361,000.000 1,361,000.000 تنفيــذ أحكــــــام قضائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 12

%(16.0) %15.9 5,823,655.959 38,995,100.714 9.8% %11.2 4,893,899.286 43,889,000.000 43,383,000.000 جملة المجموعـــــــــة ( 1 )

التـعديـــــــــــــــــل اعتماد الميزانيـــــــــــة نوع بند
 السنة المالية السابقة 2011/2010

الفـــــــــــــــــــــــــرق نســبة الصـرف إلى 
االعتماد بعد التعديل المصروفات الفعلية نســبة الصـرف إلى إجمالي االعتماد بعد التعديل

المصروفات

2012/2011 א א

− ( 15 ) מ
א א א א א א א
( א א א ) − א א א א
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معدل
التغير* المصروفات الفعلية  النسبة %

تحويــــــــــــــــــالت لألفـــــــــــــــــــــــراد 1

%(11.7) %2.8  114.244  3,999.075 %0.0 %2.5  100.925 4,100.000 4,100.000 تعــــــــويـــــــــــــضات حــــــــــــــــــــــوادث 1

%(5.3) %46.5  1,719,665.586  3,357,794.537 %7.3 %32.7  1,629,105.463 4,986,900.000 4,986,900.000 مكافــــــــــآت وجـــــــــوائز لغــير الموظفــــين 2

%35.9 %34.4  437,831.618  742,487.217 %2.7 %44.5  595,012.783 1,337,500.000 1,337,500.000 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين 3

%(26.2) %35.4  27,111,770.000  120,785,300.000 %89.7 %14.2  20,000,700.000 140,786,000.000 140,786,000.000 الرعــــــــــــايــــــــة اإلجتماعــــــــــــــــــية 4

%(38.4) %27.0  107,130.179  6,805,000.000 %0.3 %1.0  66,000.000 6,871,000.000 6,871,000.000 تحويــــــــــــــــــــــــــالت أخـــــــــــــــــرى 8

%(24.1) %35.8  29,376,511.627  131,694,580.829 %49.3 %14.5  22,290,919.171  153,985,500.000 153,985,500.000 جملة البنـــــــــــــــد (1)

دعــــــــــــــــم المؤسســــــــــات األهليـــــــــة 2

%0.0 %0.0 25,818,000.000 25,818,000.000 دعــــــــــــــــم المــــدارس الخاصــــــــــــــــة 1

%(15.9) %30.7  13,146,387.985  36,354,513.379 %100.0 %23.3  11,054,486.621 47,409,000.000 47,409,000.000 مساعدات األنديـــــــــة واألنشطـــة الرياضـــــية 3

%(15.9) %30.7  13,146,387.985  36,354,513.379 %24.5 %15.1  11,054,486.621  73,227,000.000 73,227,000.000 جملة البنـــــــــــــــد (2)

تعويــــــــــــض األنشــــــــــطة الخــــــــــاصة 5

%12.2 %27.2  3,089,513.700  4,392,600.043 %29.3 %44.1  3,465,399.957 7,858,000.000 7,858,000.000 أنشطــــــــــــــــــــة مختــــــــــــــــلفـــــــــــــة 3

%197.1 %19.5  2,340,324.700  30,046,794.400 %58.8 %18.8  6,953,205.600 37,000,000.000 37,000,000.000 دعـــــــــــــــــم األعــــــــــــــــــــــــــــــــالف 4

%(91.8) %79.9  6,393,966.994  7,477,921.733 %4.4 %6.5  522,078.267 8,000,000.000 8,000,000.000 دعـــــــــــــــــــــــــــــــــم نبــــــــــــــــــاتي 5

#DIV/0! %0.0  450,000.000 %0.0 %0.0 450,000.000 450,000.000 دعـــــــــــــــــــــــم األسمـــــــــــــــــــــــــاك 6

#DIV/0! #DIV/0!  396,500.000 %0.0 %0.9  3,500.000 400,000.000 400,000.000 دعــــــــــــــم أنــــــــــــواع أخـــــــــــــــرى 7

%(36.1) %52.1  1,381,535.240  2,117,858.720 %7.5 %29.4  882,141.280 3,000,000.000 3,000,000.000 دعــــــــــــــم الحليـــــــــــــــب الطــــــــــازج 10

#DIV/0! %0.0  2,000,000.000 %0.0 %0.0 2,000,000.000 2,000,000.000 دعـــــــــــــــــــــــــم النــخيـــــــــــــــــــــــــل 11

%(10.4) %36.2  13,205,340.634  46,881,674.896 %26.2 %20.1  11,826,325.104  58,708,000.000 58,708,000.000 جملة البنـــــــــــــــد (5)

%(18.9) %34.6 55,728,240.246 214,930,769.104 %90.2 %17.4 45,171,730.896 260,102,500.000 285,920,500.000 جملة المجموعـــــــــة ( 2 )

مجموعـة ـ 3 ـ المدفوعـــات التحويليـــة الخارجيـة

إشــــتراآــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 2

%(78.3) %76.4  6,496.368  8,088.325 %6.8 %14.9  1,411.675 9,500.000 9,500.000 هيئــــــــات ومنظمـــــات دوليــــــــــــــــــــــــــة 1

%130.9 %49.4  7,898.342  17,758.996 %87.2 %50.7  18,241.004 36,000.000 36,000.000 مؤسســــــــــــــــــــــــــــــات علميـــــــــــــــــــة 2

%(82.4) %14.2  7,123.105  51,744.000 %6.0 %2.4  1,256.000 53,000.000 53,000.000 رســـــوم  إشـــــــتراك مهمـــــات رسميـــــه 3

%(2.8) %28.9  21,517.815  77,591.321 %0.0 %21.2  20,908.679 98,500.000 98,500.000 جملة المجموعـــــــــة ( 3 )

%(18.7) %31.1 61,573,414.020 254,509,461.139 %100.0 %16.4 50,086,538.861 304,596,000.000 329,908,000.000 الجملـــــــــــــــــــــــــــة

مجموعة -2- المدفوعات التحويلية الداخلية 

اعتماد الميزانيـــــــــــة نوع بند

− ( 15 ) מ /

א א א א א א א

( א א א ) − א א א א

 السنة المالية السابقة 2011/2010

الفــــــــــــــــــــــــرق

نســبة 
الصـرف إلى 
االعتماد بعد 
التعديل

المصروفات الفعلية االعتماد بعد التعديل التـعديـــــــــــــــــل

نســبة 
الصـرف إلى 

إجمالي 
المصروفات

2012/2011 א א
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السنة المالية 2012/2011

نسبة التغير*     الفرق
% زيادة / نقص

أ ـ األمـــــــانـــــــــــــــــات

%6.0 199,907.295 3,516,101.670 3,316,194.375 تأمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

%(63.1) (7,046,439.338) 4,117,535.387 11,163,974.725 مرتجــــــــــــــــــــــــع مرتبــــــــــــــــــــــــــــــــات

%119.8 (4,064,352.802) (7,456,832.650) (3,392,479.848) خصميـــات مــــن المرتبـــــات لحســــاب جھات أخرى

%(73.6) (132,429.549) 47,428.658 179,858.207 مقبوضــــــــات تحت تســويتھا إليرادات الميزانيـــــة

%(50.4) (49,759,497.419) 48,958,593.064 98,718,090.483 مبالغ مخصوم بھا على أنواع بنود مصروفات الميزانية

%(2.2) (625,609.636) 27,364,106.825 27,989,716.461 مبالــــــــــــــــغ تحـــــــــــــــــــــــت التسويـــــــــــــــة

%134.6 2,180.000 3,800.000 1,620.000 مبالـــــغ محصلــــة  لحســــــــــاب جھــات أخـــــــــرى

%(17.5) (3,038,300.000) 14,336,027.826 17,374,327.826 أمــــــانــــــــات صنــــدوق مكافـــــآت اجتمــــاعيــــة 

%9.6 314,895.000 3,605,562.946 3,290,667.946 أمــــــانــــــــات صنــــدوق مكافـــــآت تشجيــــعيـــة 

%(40.4) (64,149,646.449) 94,492,323.726 158,641,970.175 إجمـــــــــــــالي األمـــــــــــــانــــــــــــــات

ب ـ العــــــــــــــــــــھـــــــــــــــــد

%34.6 8,118,288.816 31,590,001.697 23,471,712.881 مصروفات تحت تسويتھا على أنواع بنود مصروفات الميزانية

%986.1 217,136.261 239,155.255 22,018.994 العھـــــــــــــد النقديــــــــــــة الشخـــصيــــــــــــــــــة

%730.7 10,665,652.467 12,125,206.574 1,459,554.107 دفعـــــــــــــــات وإعتمـــــادات نقديــــــة بالخـــــارج

%(3.5) (49,622.809) 1,356,050.390 1,405,673.199 مبـــــــالـــــغ تحـــــــــــت التــــحـــــــصيـــــــــــــل

%(2.5) (43,786.403) 1,693,383.696 1,737,170.099 مبــــــالـــــغ تحـــــــــــــــت التســــــويــــــــــــــــة

%841.3 58,781,536.880 65,768,255.073 6,986,718.193 دفعــــــــــــــــــــــات نقــــــــــــدية داخليـــــــــــــة

%(18.3) (284,753.602) 1,269,187.983 1,553,941.585 دفعــــــــــــــات عن إعتمــــــادات مستنديــــــــــــة

%211.3 77,404,451.610 114,041,240.668 36,636,789.058 إجمـــــــــــــالي العھــــــــــــــــــــــــــــــد

 ج-الحسابات الجارية

%89.4 24,637,823.715 52,201,567.269 27,563,743.554 بنك الكويت المركزي - رئيــــسي

%(15.3) (2,600.000) 14,434.624 17,034.624 بنك الكويت المركزي -عـــــــام 

%(130.9) (17,909.555) (4,223.133) 13,686.422 الصــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوق

%(474.6) (355,390,894.419) (280,510,684.119) 74,880,210.300 جـــــــــــــاري المــــــاليـــــــــــــــة

%(16.3) (3,448,390.549) 17,703,954.082 21,152,344.631  بنـــــــوك أخــــــــــرى محليــــــــــــة

%(270.3) (334,221,970.808) (210,594,951.277) 123,627,019.531 إجمالي الحسابات الجارية

* نسبة التغير عبارة عن: (الفرق بين الرصيد فى  نھاية الفترة المعنية والرصيد فى اول الفترة 2011/4/01) / الرصيد فى اول الفترة 2011/4/01.
طبيعة حسابات األمانات دائنة، والعھد مدينة، والحسابات الجارية مدينة، لذا وعند ظھور أرصدة باللون األحمر فذلك يعني أنھا على عكس طبيعتھا. *

رصيد 2011/8/31   رصيد 2011/4/01

جدول رقم ( 16 )
א א א א א

א א ( א א ) א
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جملة االمانات أمانات صندوق مكافآت 
تشجيعية

أمانات صندوق 
مكافآت اجتماعية

مبالغ محصلة لحساب جھات 
اخرى مبالغ تحت التسوية

مبالغ مخصوم بھا على 
انواع بنود مصروفات 

الميزانية

مقبوضات تحت 
تسويتھا اليرادات 

الميزانية

خصميات من مرتبات 
لحساب جھات اخرى

مرتجــــــــــع 
مرتبــــــــــــــات تأمــينـــــــــــــــــات الجھــــــــــات ذات الميزانيات الملحقـــــــــة الرقـم

15,267,358.657 2,941,521.992 9,153,494.806 1,600.050 670,253.762 310,178.177 2,190,309.870 بلـــــــــــــــــــــــــــدية الكــــــــــــــويت 620

11,191,788.551 522,489.705 1,569,292.485 4,490,880.722 4,823,794.520 470.889 (2,528,114.700) 2,267,104.930 45,870.000 جـــــــــــــــــــــــامعه الكــــــــــــــــــويت 630

1,339,783.759 3,800.000 332,170.723 1,048,602.614 (48,066.955) 3,277.377 الھيئـــة العامــة للمعلومــات المدنيـــــة 660

2,418,389.941 648,803.531 1,835,370.762 33,707.800 (123,177.771) 23,685.619 اإلدارة العامــــــــــــــة لإلطفــــــــــاء 670

76,043.695 241,649.654 35,541.000 (201,146.959) الھيئــــــــة العــــــــامة لالستــــــــثمار 680

40,885,690.509 3,083,073.241 12,766,735.341 11,092,312.036 18,014,159.461 11,488.629 (4,912,204.448) 830,096.249 30.000 الھيئة العامـة للتعليم التطبيقي والتدريب 690

245,987.784 7,535.966 331.992 (111,492.674) 349,612.500 700 الھيئـــــــــة العامـــــة لشئـــون القصـر

15,160,469.230 4,552,811.787 9,362,446.458 161.290 (152,165.914) 117,323.809 1,279,891.800 الھيئة العامة لشئون الزراعـة والثروة السمكيـة 710

945,140.502 913,738.237 3,976.116 الھيئـــــة العامـــة لتقديـر التعويضــات 27,426.149 740

6,023,758.230 1,669,269.558 4,160,119.866 13,375.809 180,992.997 الھيئــــــة العامـــة للشبــاب والرياضــة 750

937,912.868 473,412.619 520,755.469 (91,518.949) 35,263.729 الھيئــــــة العامــــــــة للبيئـــــــــــــــــة 760

94,492,323.726 3,605,562.946 14,336,027.826 3,800.000 27,364,106.825 48,958,593.064 47,428.658 (7,456,832.650) 4,117,535.387 3,516,101.670 االجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

دفعات عن اعتمادات مستندية دفعات نقدية داخلية مبالغ تحت التسوية مبالغ تحت التحصيل دفعات واعتمادات نقدية 
بالخارج العھد النقدية الشخصية مصروفات تحت تسويتھا علي انواع 

بنود مصروفات الميزانية الجھـــــــــــــات ذات الميزانيات الملحقــــــــة

88,389.049 14,600.000 2,031,502.250 بلـــــــــــــــــــــــــــدية الكــــــــــــــويت 620

1,221,700.599 42,918,706.928 750.000 325,651.342 3,872,487.443 169,220.237 2,887,084.188 جـــــــــــــــــــــــامعه الكــــــــــــــــــويت 630

47,487.384 1,149,821.957 16,135.391 2,018.275 146,866.418 الھيئـــة العامــة للمعلومــات المدنيـــــة 660

4,814,948.491 (7,600.000) 83,022.361 2,549.030 384,858.879 اإلدارة العامــــــــــــــة لإلطفــــــــــاء 670

1,754,765.934 13,462.219 5,165.889 4,164,412.500 2,000.000 2,701,904.844 الھيئــــــــة العــــــــامة لالستــــــــثمار 680

10,111,613.600 14,232.460 384,253.258 3,790,867.529 14,226.000 8,345,887.924 الھيئة العامـة للتعليم التطبيقي والتدريب 690

580,803.296 3,232.327 13,865.141 525.000 342,689.526 700 الھيئـــــــــة العامـــــة لشئـــون القصـر

1,594,281.646 9,728.245 301,562.885 246,042.853 9,901.713 7,405,451.653 الھيئة العامة لشئون الزراعـة والثروة السمكيـة 710

(842.125) 1,270,157.623 132,608.221 51,396.249 600.000 22,493.329 الھيئـــــة العامـــة لتقديـر التعويضــات 740

539,020.867 21,365.000 7,205,957.549 الھيئــــــة العامـــة للشبــاب والرياضــة 750

2,305,134.479 389,420.822 5,396.853 2,150.000 115,305.137 الھيئــــــة العامــــــــة للبيئـــــــــــــــــة 760

1,269,187.983 65,768,255.073 1,693,383.696 1,356,050.390 12,125,206.574 239,155.255 31,590,001.697 االجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

7,766,343.416 

2,817,407.291 

 114,041,240.668

8,641,711.386 

22,661,080.771 

941,115.290 

9,566,968.995 

1,476,413.297 

جملة العھد

2,134,491.299 

51,395,600.737 

1,362,329.425 

5,277,778.761 

(17) מ

א א א א א א
السنة المالية 2012/2011

ثانياً :- تفصيل حســــــــــابات التســـــــــــــوية  - العـــــــــــــھد (على مستوى الجھات ذات الميزانيات الملحقة)

أوالً :- تفصيل حســــــــــابات التســـــــــــــوية  - األمانات (على مستوى الجھات ذات الميزانيات الملحقة)
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جملة الحسابات الجارية بنوك اخرى محلية جاري المالية الصندوق بنك الكويت المرآزي/ عام بنك الكويت المرآزي/ رئيسي الجهــــــــــــــــــــــات المـــــــــلحــــــــــــقة الرقـم

مجـلــــــس األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 1,621,838.414 1,621,838.414 610

(18,131,295.174) (22,673,211.363) (17,765.910) بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدية الكــــــــــــــويت 4,559,682.099 620

(73,336,964.734) 2,230,578.233 (90,830,046.117)  5,111.342 جـــــــــــــــــــــــــــــــامعه الكـــــــــــــــــــــــــــــويت 15,257,391.808 630

(4,187,971.260) 29,527.000 (4,216,317.102) 4,131.750 (5,312.908) الهيئـــــــــة العامــــــــــة للمعلومـــــــات المدنيـــــة 660

(29,425,877.586) (30,250,000.000) 1,643.978  14,434.624 اإلدارة العامــــــــــــــــــــــــــــــة لإلطفــــــــــــــــاء 808,043.812 670

(11,206,586.259) (13,329,142.320) الهيئـــــــــــــة العـــــــــــــــامة لالستـــــــــــــــــثمار 2,122,556.061 680

(38,753,565.199) 15,797,779.563 (76,325,443.927)  2,112.671 الهيئــة العامـــــة للتعليــــم التطبيقي والتدريـــــــب 21,771,986.494 690

(3,313,155.503) (4,512,905.651) 700 الهيئـــــــــــــــة العامـــــــــــة لشئــــــــــون القصـر 1,199,207.112 543.036

(11,847,789.807) (353,930.714) (11,216,548.348) (277,310.745) الهيئة العامة لشئـون الزراعـة والثروة السمكية 710

(1,398,766.164) (1,587,559.723) الهيئــــــــــــة العامــــــــــة لتقديــــــر التعويضـــــات 188,793.559 740

(17,655,364.701) (22,291,347.982) الهيئــــــــــــة العامــــــــــة للشبــــــاب والرياضـــــة 4,635,983.281 750

(2,959,453.304) (4,900,000.000) الهيئــــــــــــة العامــــــــــة للبيئــــــــــــــــــــــــــــة 1,940,546.696 760

الهيئـــــــــــة العامــــة لشــــئون ذوي األعاقـــــــة  0.000 770

(210,594,951.277) 17,703,954.082 (280,510,684.119) (4,223.133)  14,434.624 52,201,567.269 االجمــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــي

(18) מ
א א א א א א

2012/2011 א א

ثانيا : تفصيـــل الحســــــابات الجــــــــارية (علـــــــى مستـــــوى الجهــــــــات ذات الميزانيات الملحقــــــــة)
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نسبة التغير* الفـــــــــــرق

% زيـــــــــــــادة / نقــــــــــص

%5.0 2,446,512.290 51,450,105.335                          49,003,593.045 ديـــــــــون مستحقة للحكومــــــــة

%(0.2) (36,117.579) 22,579,659.044 22,615,776.623 ديون مستحقة على الحكــــــــومة

%2.1 472.000 23,064.500 22,592.500 عهدة الطوابــــــــــــــــــــع المالية

%(1.3) (3,374,702.659) 253,270,214.951 256,644,917.610 بنــك شيكات وخطابــــــــات ضمان

%(5.8) (44.905) 734.236 779.141 عهدة الطوابــــــــــــــــــــع البريدية

%(21.4) (169,163.211) 622,023.181 791,186.392  مبالغ عن خدمات وأعمـــال مؤداه 

%(43.4) (93,514.446) 122,011.510 215,525.956 بنــك شيكات تحت التحصيــــل

%(11.0) (20,201.000) 162,898.370 183,099.370 عهد األوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية

%0.0 0.000 6,639,591,440.079 6,639,591,440.079 أمالك الدولـــــــــــــــــــة العقارية

%0.0 0.000 392,346,568.150 392,346,568.150 اهالك أمالك الدولــــــــــــة العقارية

%(0.02) (1,246,759.510) 7,360,168,719.356 7,361,415,478.866 إجمالـــــى الحسابات النظاميــــــة

* نسبة التغير عبارة عن (الفرق بين الرصيد فى  نهاية الفترة المعنية والرصيد فى 2011/4/01) / الرصيد فى 2011/4/1

 الحســــــــــابات النظاميــــــــــــة

2012/2011 א א

א א

א א א א א
(19)

رصيد 2011/8/31  رصيد 2011/4/01
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66,300,684.196 66,000,000.000  2,012.000 734.236 282,769.460 15,168.500 الهیئـــــــــة العـــــــــامة لالستــــــــــــــثمار 680

1,264,677,724.336 1,204,897,000.000 42,490.000 56,066,773.068 7,728.500 1,494,501.775 2,169,230.993 الهیئــة العامـــــة للتعلیــــم التطبیقي والتدریـــــــب 690

38,650,426.859 38,500,000.000  340.000 146,946.510 1,950.000 1,190.349 700 الهیئـــــــــــــــة العامـــــــــــة لشئــــــــــون القصـر

33,595,033.575  107,100.000 (654.343) 26,340,876.969 6,198,807.138 948,903.811 الهیئـــة العامـــة لشئـــون الزراعـة والثروة السمكیـــة 710

1,172,479.731 24,459.924 56.000 1,147,963.807 الهیئــــــــــــة العامــــــــــة لتقدیــــــر التعویضـــــات 740

391,822,150.990 2,619,275.400 375,195,321.000 11,413,985.354 1,333,569.236 1,260,000.000 الهیئــــــــــــة العامــــــــــة للشبــــــاب والریاضـــــة 750

25,215,403.165 21,600.000 24,625,000.000 3,133.250 484,573.400 81,096.515 الهیئــــــــــــة العامــــــــــة للبیئــــــــــــــــــــــــــــة 760

 7,360,168,719.356 392,346,568.150 6,639,591,440.079 162,898.370 122,011.510 622,023.181 734.236 253,270,214.951 23,064.500 22,579,659.044 51,450,105.335 االجمــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــي
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