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2009/2008 א א

المحصــــــــــــــــلنسبــــــــةاإليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادات

2008/2007التحصيــــــــــل2009/2008

119.37,868,233,914.034%11,652,632,000.00013,900,403,663.7142,247,771,663.714الباب األول ــ النفط الخام والغاز 

93.471,107,255.392%(7,568,896.959)114,000,000.000106,431,103.041الباب الثانى ــ الضرائب على صافى الدخل واألرباح 

45.210,427,641.748%(7,807,085.518)14,250,000.0006,442,914.482الباب الثالث ــ الضرائب والرسوم على الممتلكات 

31.6812,808.550%(1,368,663.185)2,000,000.000631,336.815الباب الرابع ــ الضرائب والرسوم على السلع والخدمات 

44.1109,394,170.882%(116,886,423.693)209,144,000.00092,257,576.307الباب الخامس ــ الضرائب والرسوم على التجـــارة 

37.6250,322,143.466%(362,587,865.843)580,867,380.000218,279,514.157الباب السادس ــ ايرادات الخدمات 

191.3116,601,401.109%103,637,620.000198,277,917.49494,640,297.494الباب السابع ــ االيرادات والرسوم المتنوعة 

33.93,016,861.300%(1,427,958.295)2,160,000.000732,041.705الباب الثامن ــ االيرادات الرأسمالية 

114.68,429,916,196.481%12,678,691,000.00014,523,456,067.7151,844,765,067.715جملة اإليـــــــــــــــرادات 

114.6842,991,619.648%(184,476,506.772)1,267,869,100.0001,452,345,606.772إحتياطي األجيال القادمة 

( 1 ) מ

א א א א א א א א א א א א −

 موجــــــز اإليــــــــــــرادات  

الـــــــفـــــــــــرق المحــصـــــــــــلالــمــقـــــــــدر

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ـ حقق الباب األول ـ النفط الخام والغاز ـ ما نسبته 95.7 % من جملة اإليرادات المحصلة لجميع األبواب وذلك حتى 2008/9/30  وهو محصلة لزيادة أسعار برميل النفط في األسواق العالمية .

ـ حققت اإليرادات الغير نفطية ( األبواب : ـ الثاني ، الثالث ، الرابع ، الخامس ، السادس ، السابع ، الثامن ) ما نسبته  4.3 % من جملة اإليرادات المحصلة لجميع األبواب وذلك حتى 2008/9/30 .
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2009/2008 א א

الــفــعــلـــي

2008/2007

3,210,000,000.0003,210,000,000.000510,934,307.6882,699,065,692.312        %15.9609,538,900.836

3,077,000,000.0003,077,000,000.000569,114,074.5552,507,885,925.445        %18.5299,380,061.948

179,000,000.000179,000,000.00013,163,390.394165,836,609.606           %7.415,587,118.115

1,664,500,000.0001,664,500,000.000317,312,509.8381,347,187,490.162        %19.1208,353,312.656

10,835,500,000.00010,835,500,000.0004,112,726,777.0186,722,773,222.982        %38.01,550,181,833.447

18,966,000,000.00018,966,000,000.0005,523,251,059.49313,442,748,940.507      %29.12,683,041,227.002

20,233,869,100.00020,233,869,100.0006,975,596,666.26513,258,272,433.736      %34.53,526,032,846.650

السنــة المـاليــة

(2008/2007 )النسبة الفرق الفعليالمقــدر

(6,287,309,000.000)9,000,205,008.22215,287,514,008.222%(143.1)5,746,874,969.479

(7,555,178,100.000)7,547,859,401.45115,103,037,501.451%(99.9)4,903,883,349.831

( 1 ) מ

المصروفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
الفعلـــيالتعديــلاإلعتمـــاد

א א א א א א א א א א א / א −

الفــــرق نسبـــة الصــرفاإلعتماد بعد التعديل 

 .2008/9/30 ـ حقق الباب الخامس ـ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية ـ أعلى نسبة صرف لجميع األبواب حيث بلغت 74.5% من جملة المصروفات الفعلية لجميع األبواب وذلك حتى 

1,452,345,606.772 دينار . 2008/9/30  مبلغ  ـ يخصص ما نسبته 10 % من جملة اإليرادات العامة إلحتياطي األجيال القادمة ، حيث أنه بلغ حتى 

15,103,037,501.451 دينار عن ماهو مقدر بالميزانية . 7,547,859,401.451  دينار، بزيادة بلغت  2008/9/30  مبلغ  ـ حققت الميزانية  فائضا بلغ  حتى 

2009/2008

الفائض / العجز األولي = إيرادات - مصروفات 

الفائض / العجز النهائي = إيرادات - مصروفات وإلتزامات

المصروفـــــــــات واإللتزامـــــــــات

الباب الثالث ــ وسائل النقل والمعدات والتجهــــيزات

الباب األول ــ المرتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

الباب الثانى ــ المستلزمات السلعية والخدمـــــــــات 

 موجــــــــــز المصروفات واإللتزامات وفائض / عجز الميزاينة   

الباب الرابع ــ المشاريع االنشائية والصـيانة واالستمالآات العامة

الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية

جملــــــــــــــــة المصروفـــــــــات 

نتيجــــــة الفتــــــــرة  ــــ  فائض / عجز الميزانيــــــــة 
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المصروفات الفعلية حتى 2008/9/30 المصروفات الفعلية
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(1)(2)(3)(4)(5)(6)

2008/2007998,275,641.4451,823,007,554.2342,817,941,953.9653,460,036,723.4694,151,775,363.3924,903,883,349.831

2009/20081,602,326,859.9213,014,569,156.0633,884,382,185.4165,030,385,697.4837,285,373,500.3627,547,859,401.451

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

2008/20075,404,500,090.6896,265,525,521.1277,029,670,854.2248,010,188,591.2258,768,652,660.5847,422,341,804.749

2009/2008

2009/2008 א א

א א א א א
( 2 ) מ

א

مقارنة فائض أو عجز الميزانية للسنتين الماليتين  2008/2007-2009/2008
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السنة المالية 2009/2008
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2009/2008 א א

معدل التغيــر***
نسبة التحصيل والصرف

     الحرآــة عــن       
نفـس الفتــرة

نســبة 
التحصــيل 
والصــرف

الفــــرق**    حـــــــرآة اإليـــرادات 
والمصروفات الفعلية

   إعتمـــــادات الميزانيـــة     
بعــــد التعديــــــــــل إعتمادات الميزانية البيــــــــــــــــــــــــــــــان

 أوال : إيرادات الوزارات واإلدارات الحكومية
%12.9 %105.6 7,868,233,914.034 %119.3 2,247,771,663.714 13,900,403,663.714 11,652,632,000.000 11,652,632,000.000 1 ـ االيرادات النفطيــــــــة

2 ـ االيرادات غير النفطية
%(11.6) %68.6 191,741,876.572 %60.6 (133,631,069.355) 205,762,930.645 339,394,000.000 339,394,000.000  أ ـ إيــــــــــــــــــــــــرادات الضريبـــــــــــة *
%(2.1) %62.1 366,923,544.575 %60.9 (267,947,568.349) 416,557,431.651 684,505,000.000 684,505,000.000 ب ـ إيــــرادات الخدمــــات واإليرادات األخرى

%(96.6) %1005.6 3,016,861.300 %33.9 (1,427,958.295) 732,041.705 2,160,000.000 2,160,000.000 ج ـ االيـــــــــــــــــرادات الراسـماليـــــــــــــــة
%(5.9) %64.5 561,682,282.447 %60.7 (403,006,595.999) 623,052,404.001 1,026,059,000.000 1,026,059,000.000 جملة االيرادات غير النفطية
%13.1 %101.3 8,429,916,196.481 %114.6 1,844,765,067.715 14,523,456,067.715 12,678,691,000.000 12,678,691,000.000 جملة االيرادات العامــــــة

ثانيا : مصروفات الوزارات واإلدارات الحكومية
1 ـ االنفاق الجارى

%(22.8) %25.0 609,538,900.836 %19.3 2,132,593,692.312 510,934,307.688 2,643,528,000.000 2,643,528,000.000 أ ـ المرتبـــــــــــــــــــــات
%13.7 %16.7 299,380,061.948 %18.9 2,436,555,925.445 569,114,074.555 3,005,670,000.000 3,005,670,000.000 ب ـ المستلزمات السلعيـــة والخدمات
%22.3 %32.4 434,557,336.350 %39.6 812,039,074.520 533,396,093.480 1,345,435,168.000 1,345,434,600.000 ج ـ المصروفات المختلفة
%(4.3) %24.1 1,343,476,299.134 %23.1 5,381,188,692.277 1,613,444,475.723 6,994,633,168.000 6,994,632,600.000  جملة االنفاق الجارى

2 ـ االنفاق الرأسمالى
%3.4 %7.8 15,587,118.115 %8.1 150,290,609.606 13,163,390.394 163,454,000.000 163,454,000.000 أ ـ وسـائل النقل والمعدات والتجهيزات

%0.0 179,200,000.000 179,200,000.000 179,200,000.000 ب ـ االستمالآات العامـــة
%91.9 %11.7 208,353,312.656 %22.5 1,090,626,490.162 317,312,509.838 1,407,939,000.000 1,365,239,000.000 ج ـ االنفاق االنشــــــــائى
%89.0 %10.0 223,940,430.771 %18.9 1,420,117,099.768 330,475,900.232 1,750,593,000.000 1,707,893,000.000 جمـــلة االنفـــــاق الرأسمالى

3 ـ المدفوعات التحويلية
%11.6 %35.5 972,878,266.983 %39.7 5,384,614,591.615 3,537,893,740.385 8,922,508,332.000 8,848,373,900.000 أ - م. التحويلية الداخليــــــــــــة
%(78.9) %34.4 142,746,230.114 %7.2 530,182,556.847 41,436,943.153 571,619,500.000 571,619,500.000 ب - م. التحويلية الخارجيــــــــة
%6.6 %35.4 1,115,624,497.097 %37.7 5,914,797,148.462 3,579,330,683.538 9,494,127,832.000 9,419,993,400.000 جملة المدفوعات التحويلية

800,781,000.000 800,781,000.000 843,481,000.000  4 ـ االعتمـــــاد التكميــــلى
%22.2 %23.7 2,683,041,227.002 %29.0 13,516,883,940.507 5,523,251,059.493 19,040,135,000.000 18,966,000,000.000 جملة المصروفات العامـــــــة
%13.1 %101.3 842,991,619.648 %114.6 (184,476,506.772) 1,452,345,606.772 1,267,869,100.000 1,267,869,100.000 ثالثا : المخصصــــــــــــــــات  
%18.2 %29.1 3,526,032,846.650 %34.3 13,332,407,433.736 6,975,596,666.265 20,308,004,100.000 20,233,869,100.000 جملة المصروفات والمخصصات
%(23.1) %(128.7) 4,903,883,349.831 %(98.9) 15,177,172,501.451 7,547,859,401.451 (7,629,313,100.000) (7,555,178,100.000) رابعا : الفـــــائض / العجـــــــز

 *** معدل التغير عبارة عن ( الفرق بين نسبة الصرف او التحصيل في السنة المالية الحالية 2009/2008 ونسبة الصرف او التحصيل عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة ) 
  / نسبة الصرف أو التحصيل عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة .

( 3 ) מ
א א א א א א

 * بلغ ما تم تحصيله من " الرسوم الجمرآيـــة " حتى 2008/9/30  مبلغ 92,257,576.307  دينار.

 حقق االنفاق الجاري نسبة 29.2 % من جملة المصروفات العامة، هذا وقد حققت المصروفات المختلفة اعلى نسبة صرف بمعدل 39.6 % من اعتمادات الميزانية بعد التعديل .
 حقق االنفاق الراسمالي نسبة 6.0% من جملة المصروفات العامة، هذا وقد حقق االنفاق االنشائي اعلى نسبة صرف بمعدل 22.5 % من اعتمادات الميزانية بعد التعديل .

 حققت المدفوعات التحويلية نسبة 64.8 % من جملة المصروفات العامة، هذا وقد حققت التحويالت الداخليه اعلى نسبة صرف بمعدل 39.7 % من اعتمادات الميزانية بعد التعديل .
 ** الفرق بين المحصل والمنصرف الفعلي والميزانية بعد التعديل عن الفترة من 2008/4/1 حتى 2008/9/30.

2008/2007 السنة المالية السابقة

المصروفات على المستوى االقتصادي

29.2%

6.0%64.8%

جـــاري

رأسمالي

تحويلي
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2009/2008 א א

اإلجمـــــالــــيأآتــوبــرسبتمبــرأغـســطــسيــوليــويــونيـــومــايــوإبريــــل
المقــــدرالتعديـــل

: א א א :
א מ א א א  2,491,668,816.1183,495,048,780.8241,627,402,335.72013,900,403,663.714        2,363,675,376.274        2,024,342,769.037           1,898,265,585.741          971,052,666.667     11,652,632,000.000א

 8,074,087,663.714 656,349,669.053 2,523,996,114.157 1,520,616,149.451 1,392,622,709.607 1,053,290,102.370 927,212,919.074                     * الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

א א א א א  6,215,618.0365,707,978.0096,438,917.561106,431,103.041               9,698,380.100               9,391,981.425                68,978,227.910              9,500,000.000          114,000,000.000א

 49,431,103.041(3,061,082.44)(3,792,021.991)(3,284,381.964) 198,380.100(108,018.575) 59,478,227.910                        * الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

א מ א א א א  1,217,917.292593,380.892890,429.4356,442,914.482               1,486,826.595               1,028,323.968                  1,226,036.300              1,187,500.000            14,250,000.000א

(682,085.518)(297,070.56)(594,119.108) 30,417.292 299,326.595(159,176.032) 38,536.300                               * الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

א א מ א א א א א  70,691.99979,471.97847,912.337631,336.815                    67,755.902                    85,503.366                     280,001.233                 166,666.667              2,000,000.000א

(368,663.185)(118,754.33)(87,194.689)(95,974.668)(98,910.765)(81,163.301) 113,334.566                             * الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

א מ א א א א  14,790,376.68316,972,641.31213,066,216.89592,257,576.307             16,591,068.168             16,226,237.148                14,611,036.101            17,428,666.667          209,144,000.000א

(12,314,423.693)(4,362,449.77)(456,025.355)(2,638,289.984)(837,598.499)(1,202,429.519)(2,817,630.566)* الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

א א א א  38,326,851.87630,395,809.52725,775,999.779218,279,514.157             54,429,334.900             42,394,528.065                26,956,990.010            48,405,615.000          580,867,380.000א

(72,154,175.843)(22,629,615.22)(18,009,805.473)(10,078,763.124) 6,023,719.900(6,011,086.935)(21,448,624.990)* الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

א מ א א א א א  27,818,852.1796,735,550.72414,527,108.065198,277,917.494           127,601,875.276             11,930,046.740                  9,664,484.510              8,636,468.333          103,637,620.000א

 145,431,091.317 4,862,623.5550(1,900,917.609) 19,182,383.846 118,965,406.943 3,293,578.407 1,028,016.177* الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

א א א א א  253,741.800732,041.705                420,794.905                   29,580.000                      27,925.000                180,000.000             2,160,000.000א

(347,958.295)(180,000.00)(180,000.000) 240,794.90573,741.800(150,420.000)(152,075.000)* الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

א א 14,523,456,067.715       1,688,148,919.792      3,555,533,613.266       2,580,362,865.983        2,573,971,412.120        2,105,428,969.749           2,020,010,286.805       1,056,557,583.333     12,678,691,000.000א

8,184,110,567.715 1,517,413,828.7871,523,805,282.6502,498,976,029.933631,591,336.459              1,048,871,386.416                    963,452,703.472جملــــــــــــــة الفـــروقـات  

: א :
א א  114,874,900.63790,553,905.78496,578,627.042510,934,307.688           106,970,437.587             75,279,988.864                26,676,447.774          267,500,000.000       3,210,000,000.000א

 1,094,065,692.312 170,921,372.958 176,946,094.216 152,625,099.363 160,529,562.413 192,220,011.136 240,823,552.226                     * الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

א א א א  160,567,382.18330,972,019.788302,129,774.351569,114,074.555             25,433,633.070             48,350,279.526                  1,660,985.637          256,416,666.667       3,077,000,000.000א

 969,385,925.445(45,713,107.68) 225,444,646.879 95,849,284.484 230,983,033.597 208,066,387.141 254,755,681.030                     * الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

א א א א א א  962,959.3052,479,584.4172,663,652.30713,163,390.394                  581,714.688               5,927,394.227                     548,085.450            14,916,666.667          179,000,000.000א

 76,336,609.606 12,253,014.360 12,437,082.250 13,953,707.362 14,334,951.979 8,989,272.440 14,368,581.217                        * الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

א א א א א  79,335,018.771130,712,523.01439,156,819.684317,312,509.838             59,975,703.938               8,129,213.261                         3,231.170          138,708,333.333       1,664,500,000.000א

 514,937,490.162 99,551,513.649 7,995,810.319 59,373,314.562 78,732,629.395 130,579,120.072 138,705,102.163                     * الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

א א א א א  820,582,806.421690,274,416.058816,319,253.3404,112,726,777.018        1,253,799,752.272           344,956,900.754              186,793,648.173          902,958,333.333     10,835,500,000.000א

 1,305,023,222.982 86,639,079.993 212,683,917.275 82,375,526.912(350,841,418.939) 558,001,432.579 716,164,685.160                     * الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

5,523,251,059.493    1,256,848,126.724       944,992,449.061    1,176,323,067.317     1,446,761,241.555        482,643,776.632           215,682,398.204    1,580,500,000.000  18,966,000,000.000א

133,738,758.445404,176,932.683635,507,550.939323,651,873.2763,959,748,940.507              1,097,856,223.368                 1,364,817,601.796جملــــــــــــــة الفـــروقـات  

: א א :
( א א א ٪10 ) א  1,452,345,606.772          168,814,891.979         355,553,361.327          258,036,286.598           257,397,141.212           210,542,896.975              202,001,028.681          105,655,758.333       1,267,869,100.000א

(818,411,056.772)(63,159,133.646)(249,897,602.993)(152,380,528.265)(151,741,382.879)(104,887,138.642)(96,345,270.347)* الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

א א 6,975,596,666.265    1,425,663,018.703    1,300,545,810.388    1,434,359,353.915     1,704,158,382.767        693,186,673.607           417,683,426.885    1,686,155,758.333  20,233,869,100.000א

251,796,404.4180385,609,947.9457260,492,739.63013,141,337,883.736(18,002,624.434)                 992,969,084.726                 1,268,472,331.449جملـــة الفـــروقـات للمصروفات واإللتــزامات  

א א א − א א = /א א : 7,547,859,401.451       262,485,901.089    2,254,987,802.878    1,146,003,512.068        869,813,029.353     1,412,242,296.142        1,602,326,859.921(629,598,175.000)(7,555,178,100.000)א

 11,325,448,451.451 892,084,076.089 2,884,585,977.878 1,775,601,687.068 1,499,411,204.353 2,041,840,471.142                2,231,925,034.921                  * الفــــــــرق  ( زيادة ـ نقص)

* الفرق بين المتوسط المقدر شهريًا والمحصـــل  .

2009/2008 א א א א / א א א א א
( 4 ) מ

البيــــــــــان / الشهــــــــــــر
المتوسط الشهرىاإلعتمادات بعد
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2009/2008 א א

نسبة الفعلياإلعتماداإلعتماد

الصرف2009/2008بعد التعديل2009/2008

الخــــدمــــــــــات العـــــامـــــــــــــة

36.6%                    347,779,042.987603,357,457.013                    48,660,000.000951,136,500.000                   902,476,500.000الخدمــــــــــــــــــــات التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــة 

35.9%                      52,171,573.87793,016,426.123                    145,188,000.000                   145,188,000.000الخدمـــــــــــــــــــــــــــــــات الماليـــــــــــــــــــــــــــة 

29.1%                    229,481,108.755558,305,141.245                    71,250.000787,786,250.000                   787,715,000.000األمــــــــــــــــــــــــــن والعدالــــــــــــــــــــــــــــــــــة

16.1%                    32,210,675.450167,789,324.550                    200,000,000.000                   200,000,000.000اإللتـــــــــــــــــزامـــــــات الــــخارجـــــــــــــــــــــــية

31.7%                 661,642,401.0691,422,468,348.931                 48,731,250.0002,084,110,750.000                2,035,379,500.000جملــــــــــــــــة الوظيفــــــــــــــــــــــــة#

38.4%                    475,129,062.785761,663,937.215                 20,000.0001,236,793,000.000                1,236,773,000.000الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

الخـــــــــــــــــــدمات اإلجتماعيـــــة  

18.9%                 298,080,745.7291,278,188,254.271                 1,576,269,000.000                         186,000.000                1,576,083,000.000الخدمــــــــــــــــــــــات التعليميــــــــــــــــــــــــــــــة 

4.7%                    45,446,104.809931,569,145.191                    977,015,250.000                   977,015,250.000الخدمـــــــــــــــــــــــــات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

41.9%                 2,911,663,968.3654,039,530,774.635                 1,220,350.0006,951,194,743.000                6,949,974,393.000تكافـــــل إجتماعــــي وشئـــــــون إجتماعيــــــــة 

34.2%                 3,255,190,818.9036,249,288,174.097                 1,406,350.0009,504,478,993.000                9,503,072,643.000جملـــــــــــــــــة الوظيفــــــــــــــــــــــة #

خدمـــــــــــــــات المجتمـــــــــــــــــع 

35.7%                    61,295,595.295110,209,404.705                    171,505,000.000                   171,505,000.000الخدمــــــــــــــــــــــــــات اإلعالميـــــــــــــــــــــــــــــة

33.3%                      34,084,546.84168,220,103.159                    102,304,650.000(80,350.000)                   102,385,000.000الخدمــــــــــــــــــــــــــات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــة 

26.1%                    54,800,000.000155,552,107.000                    210,352,107.000                   210,352,107.000اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكان

24.0%                    97,617,117.308309,962,482.692                    407,579,600.000(7,377,250.000)                   414,956,850.000المـــــــــــــــــــــــرافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

27.8%                    247,797,259.444643,944,097.556                    891,741,357.000(7,457,600.000)                   899,198,957.000جملـــــــــــــــــة الوظيفــــــــــــــــــــــة #

الخدمـــــــــــــات اإلقتصاديــــــــــــة 

18.5%                 663,284,180.8882,929,750,819.112                 3,593,035,000.000                3,593,035,000.000الطــــــاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

13.1%                      11,344,995.16675,340,154.834                      86,685,150.000(700.000)                     86,685,850.000النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

30.9%                      37,359,966.86883,353,033.132                    120,713,000.000                   120,713,000.000الــمـــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 

1.9%                      475,337.42524,586,662.575                      25,062,000.000                     25,062,000.000خـــدمــــــات تجـــــــــاريـــــــــــة وصنــــــاعيـــــــــة

27.1%                      25,100,000.00067,572,000.000                      92,672,000.000                     92,672,000.000زراعـــــــــــــــة وثـــــروة سمكيــــــــــــــــــــــــــــة

18.8%                 737,564,480.3473,180,602,669.653                 3,918,167,150.000(700.000)                3,918,167,850.000جملـــــــــــــــــة الوظيفــــــــــــــــــــــة #

خدمـــــــات غيـــــــــــر مصنفــــــــة 

12.7%                 145,927,036.9451,005,581,713.055                 1,151,508,750.000(42,699,300.000)                1,194,208,050.000فرعيـــــــــــــة غيـــــــــــرمصنفــــــــــــــــــــــــــة 

0.0%                    179,200,000.000                    179,200,000.000                   179,200,000.000اإلستمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالآــات 

11.0%                 145,927,036.9451,184,781,713.055                 1,330,708,750.000(42,699,300.000)                1,373,408,050.000جملـــــــــــــــــة الوظيفــــــــــــــــــــــة 

29.1%5,523,251,059.49313,442,748,940.507               18,966,000,000.000              18,966,000,000.000الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة #

المصروفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

א א א א א א א א

( 5 מ(

الفرق التعديل

المصـــــــــــــروفات  

ــ حققت وظيفة ـ الخدمات التنظيمية ـ أعلى نسبة صرف ، حيث بلغت 52.6 % من جملة المصروفات الفعلية لمجموعة ـ الخدمات العامة  .

ــ حققت وظيفة ـ تكافل اجتماعي و شئون اجتماعية ـ أعلى نسبة صرف ، حيث بلغت 89.4% من جملة المصروفات الفعلية لمجموعة ـ الخدمات اإلجتماعية .

ــ حققت وظيفة ـ المرافق ـ أعلى نسبة صرف ، حيث بلغت 39.4% من جملة المصروفات الفعلية لمجموعة ـ خدمــات المجتمــع  .

ــ حققت وظيفة ـ الطاقة  ـ أعلى نسبة صرف ، حيث بلغت 89.9% من جملة المصروفات الفعلية لمجموعة ـ الخدمات اإلقتصــــادية  .

ــ حققت وظيفة ـ فرعيه غير مصنفه ـ أعلى نسبة صرف ، حيث بلغت 100 % من جملة المصروفات الفعلية لمجموعة ـ خدمات غير مصنفة  .

ــ حققت الوظيفة الرئيسية ـ الخدمات االجتماعيه ـ أعلى نسبة صرف ، حيث بلغت 58.9% من إجمالي المصروفات الفعلية على مستوى جميع الوظائف .
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معدل* نسبة التحصيـل تقديرات 
التغير النسبة المحقـــــــــــــق % الميزانية

%12.9 %105.6 7,868,233,914.034 %119.3 2,247,771,663.714  13,900,403,663.714 11,652,632,000.000 النفــــــــــــط الخـــــــام والغــــــــــــــــــاز 1

الضرائـــب علــى صافــى الدخل واألربــاح  2

%3.1 %89.9 25,175,325.680 %92.7 (2,188,518.135)  27,811,481.865 30,000,000.000 ضريبة الدخل من غير شرآات النفــــط 2

%22.3 %76.6 45,931,929.712 %93.6 (5,380,378.824)  78,619,621.176 84,000,000.000 الضرائب على صافي األرباح 3

%15.5 %80.8 71,107,255.392 %93.4 (7,568,896.959) 106,431,103.041 114,000,000.000 جملة الباب الثاني

الضرائــب والرســــوم علـى الممتلكــــــات  3

%(46.9) %85.1 10,427,641.748 %45.2 (7,807,085.518)  6,442,914.482 14,250,000.000 رســـــــــــوم نقــــــــــــــل الملكيـــــــــــــة 1

الضرائب والرسوم علـى السلع والخدمات   4

%(33.2) %47.2 812,808.550 %31.6 (1,368,663.185)  631,336.815 2,000,000.000 رســــــــــوم القيــــــــــــد والتسجيــــــــل 2

الضرائـــب والرســــوم علــى التجــــــارة   5

والمعــــامـــــــــــالت الدوليـــــــــــــــــــــة  

%(28.3) %61.6 109,394,170.882 %44.1 (116,886,423.693)  92,257,576.307 209,144,000.000 الضرائـــــــب والرســـــــــوم الجمرآيــــــة 1

ايـــــــــــــرادات الخدمـــــــــــــــــــــــــات   6

%(11.3) %49.9  25,052,997.525 %44.3 (31,299,915.146)  24,853,584.854 56,153,500.000 خــدمـــــات األمـــن والعدالــــــــــــــــــــة 1

%(15.0) %30.7 1,266,298.400 %26.1 (3,461,043.040)  1,224,856.960 4,685,900.000 الخدمـــات التعليميـــــة والثقافيــــــــــــة 2

%(72.5) %61.2 22,338,474.176 %16.8 (52,698,070.492)  10,643,929.508 63,342,000.000 الخــدمــــــــــــات الصحيـــــــــــــــــــــــة 3

%(20.1) %76.5 30,774,015.595 %61.1 (14,714,692.771)  23,117,027.229 37,831,720.000 خـدمـــات االسكـــــــــان والمرافــــــــــق 4

%(29.7) %37.8 57,939,258.096 %26.6 (131,656,244.460)  47,726,615.540 179,382,860.000 خــدمــــــات الكهربـــــاء والمـــــــــــــــاء 5

%(5.6) %46.1 79,079,616.871 %43.5 (99,446,552.233)  76,516,447.767 175,963,000.000 خـدمــــات النقــــــــل والمواصــــــــــالت 6

%(4.2) %56.1 33,659,654.250 %53.8 (29,128,646.250)  33,871,353.750 63,000,000.000 ايـــــــرادات الطوابـــــــع الــمـــاليـــــــة 7

%66.5 %38.5 211,828.553 %64.1 (182,701.451)  325,698.549 508,400.000 خـدمـــــــــــــات أخــــــــــــــــــــــــــــرى 8

%(22.5) %48.5 250,322,143.466 %37.6 (362,587,865.843)  218,279,514.157 580,867,380 جملة الباب السادس

االيـــــــرادات والرســــوم المتنوعــــــــة  7

%21.4 %157.6 116,601,401.109 %191.3 94,640,297.494  198,277,917.494 103,637,620.000 االيـــــــــــــــرادات والرســـــــــــــــــــوم 1

االيـــــــــــرادات الرأسماليــــــــــــــــــــة   8

%(96.6) %1005.6 3,016,861.300 %33.9 (1,427,958.295)  732,041.705 2,160,000.000 مبيــــــــــع أراضــــــــى وعقــــــــارات 1

%13.1 %101.3  8,429,916,196.481 %114.6 1,844,765,067.715  14,523,456,067.715 12,678,691,000.000 الجملــــــــــــــــــــــــــة

معدل التغير عبارة عن الفرق بين ( نسبة التحصيل في السنة المالية الحاليه2009/2008 ونسبة التحصيل عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة )/ نسبة التحصيل عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة  *

א א א א א א
2009/2008 א א

  السنة المالية السابقة 2008/2007 
الفــــــــرق المحصـــــــــل مجموعة بــــــاب

(6) מ
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معدل التغير الفـــــــــــــــــــــــــــــــرق اإليـــــرادات المحققة تقديـــــــرات الميزانيـــــــة
* النسبة اإليرادات المحققة زيادة / نقص

%(67.7) %456.2  82,111.157 17,689.944 %147.2  55,189.944 37,500.000 الديــــــــــــــــوان االميـــــــــــــــــــــرى 110

%875.9 %61.3  11,032.095 24,904.780 %598.1  29,904.780 5,000.000 ديـــــــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــة 120

%(0.9) %278.4  7,523,982.579 4,823,401.219 %275.7  7,568,401.219 2,745,000.000 مجلـــس الوزراء - األمانـــــــة العامــــــة 131

%161.2 %23.7  10,686.620 (10,630.877) %62.0  17,369.123 28,000.000 مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتـوى والتشـريع  132

%(10.8) %40.1  73,404.045 (77,684.009) %35.8  43,315.991 121,000.000 المجلس األعلي للتخــــــــــطيط والتنـــــــــــمية 140

%104.5 %62.4  179,176.833 81,623.580 %127.7  376,623.580 295,000.000 ديــــــــــوان الخــــــدمـــــة الـمـــــدنـــيــــة 150

%22.9 %5.5  249,499.152 (9,707,336.266) %6.8  705,663.734 10,413,000.000 وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 160

%3.7 %85.8  101,952,572.965 (15,636,080.193) %89.0  127,155,919.807 142,792,000.000 وزارة الـماليــة ـ اإلدارة الـعـامــــــــــــــــــة 171

%24.7 %73.6  49,553,696.660 (7,682,099.653) %91.8  86,277,900.347 93,960,000.000 ـ الحسابـــــــات العامـــــــــــــــــــــــــــــــة 172

%(31.8) %60.7  118,824,323.642 (133,295,977.644) %41.4  94,134,022.356 227,430,000.000 ـ االدارة العامـــــــــــة للجمـــــــــــــــــارك 173

%(14.6) %27.8  651,467.443 (1,349,295.481) %23.7  419,704.519 1,769,000.000 وزارة التجــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــة 180

%(27.9) %71.1  16,428,662.649 (12,299,328.410) %51.2  12,924,671.590 25,224,000.000 وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 190

%(24.5) %55.9  35,246,464.281 (39,286,837.063) %42.3  28,751,662.937 68,038,500.000 وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 200

%156.9 %99.6  8,224,213.434 16,133,517.997 %256.0  26,477,517.997 10,344,000.000 وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 210

%70.6 %49.8  230,645.877 (239,098.363) %85.0  1,353,901.637 1,593,000.000 الحــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــى 220

%148.7 %71.9  7,022,691.331 8,483,783.216 %178.7  19,263,783.216 10,780,000.000 وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 230

%47.8 %14.1 60,820.459 (355,897.711) %20.9                                94,102.289 450,000.000 وزارة التعليــــــــم العـــالـــــــــــــــــــــــــى 240

%(54.6) %72.3  28,752,905.977 (45,568,636.007) %32.9  22,292,363.993 67,861,000.000 وزارة الصحـــــــــــــه العامــــــــــــــــــــــــة 250

%108.4 %23.9  1,766,621.790 (2,106,749.029) %49.8  2,090,250.971 4,197,000.000 وزارة الشؤون االجتماعيه والعمـــــــــــــــــل 260

%(16.8) %67.6  3,168,996.587 (2,154,369.265) %56.3  2,776,630.735 4,931,000.000 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 270

%(1.1) %125.9  308,404.745 127,496.593 %124.5  647,496.593 520,000.000 وزارة األوقاف والشئون األسالميـــــــــــــــة 281

%(97.1) %4304.6  301,324.530 3,661.782 %126.2  17,661.782 14,000.000 األمانـــــــــــــة العامــــــــــــــــــــة لألوقاف 282

%(14.8) %56.8  83,442,540.376 (77,467,115.808) %48.4  72,532,884.192 150,000,000.000 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  300

%(56.1) %205.9  8,544,539.401 (572,337.606) %90.5  5,427,662.394 6,000,000.000 وزارة االشغال العــامـــــــــــــــــــــــــــــــة 320

%(48.7) %52.6  171,433.225 (222,645.757) %27.0  82,354.243 305,000.000 المجلس الوطنى للثقافــة والفنـــــون واآلداب 330

%12.9 %105.7  7,875,793,628.240 2,256,415,830.656 %119.4  13,909,062,830.656 11,652,647,000.000 وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 341

%11.3 %47.7  73,813,634.033 (84,352,034.393) %53.1  95,374,965.607 179,727,000.000 وزارة الكــــــــــــــــــــهرباء والمــــــــــــــاء  342

%(9.9) %50.6  7,526,716.355 (8,962,688.517) %45.6  7,501,311.483 16,464,000.000 اإلدارة العامه للطيــران المدنــــــــــــــــــــى 510

%13.1 %101.3  8,429,916,196.481 1,844,765,067.715 %114.6  14,523,456,067.715 12,678,691,000.000

معدل التغير عبارة عن الفرق بين ( نسبة التحصيل في السنة المالية الحالية 2009/2008 ونسبة التحصيل عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة) / نسبة التحصيل عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة  *
 أآبر ثالث جهات فى نسبة التحصيل  أآبر ثالث جهات فى قيمة اإليرادات المحققة 
 أقل ثالث جهات فى نسبة التحصيل  أقل ثالث جهات فى قيمة الإليرادات المحققة
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معـــدل التغيــــر الفــــرق نســــــبة 
الصـــــرف% المصروفات الفعلية الربط بعد التعديل التـعديـــــــــــــــــل ربط الميزانيـــــــــــة إجمالى أبواب المصروفات الرقـم

0 %100.0  50,000,000.000 %100.0  50,000,000.000 50,000,000.000 50,000,000.000 مخصصــــــــــــات رئيــــــــــس الــــــــــــــــــدولة 100

%(0.1) %54.4  55,935,321.697  87,131,811.119 %54.3  103,505,188.881 190,637,000.000 190,637,000.000 الديـــــــــــــــــوان االميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 110

%(8.9) %39.0  8,188,920.221  14,190,231.492 %35.6  7,830,768.508 22,021,000.000 22,021,000.000 ديــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 120

%(25.2) %32.2  27,842,646.732  96,244,017.886 %24.1  30,573,982.114 126,818,000.000 126,818,000.000 مجلـــــــــــــــــــــــــــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 131

%(20.2) %45.3  4,925,102.458  7,762,071.602 %36.2  4,399,928.398 12,162,000.000 12,162,000.000 132 ادارة الفتـــــــــوى والتشريـــــــــــــــــــــــــــــــع

%3.1 %21.1  2,925,193.570  9,501,151.584 %21.8  2,644,848.416 12,146,000.000 12,146,000.000 المجلـــــــــس األعلـــــــــى للتخطـــــــــيط والتنميه 140

%7.0 %40.2  53,595,695.633  120,709,845.555 %43.0  91,000,154.445 211,710,000.000 211,710,000.000 ديــــــــــوان الخدمـــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــــة 150

%137.7 %5.9  10,558,488.169  134,638,614.764 %14.1  22,154,385.236 156,793,000.000 42,680,000.000 114,113,000.000 وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 160

%54.7 %5.5  17,918,897.485  218,309,878.402 %8.5  20,308,121.598 238,618,000.000 238,618,000.000 وزارة الـمـاليــة ـ اإلدارة الـعـامـــــــــــــــــــــــــة 171

%6.6 %38.2  1,038,006,725.383  4,872,112,946.913 %40.8  3,351,706,053.087 8,223,819,000.000 8,223,819,000.000 وزارة الـمـاليــة ـ الحسابــــــــــات العامــــــــــــــة 172

%(4.1) %45.8  16,466,647.398  21,259,715.253 %43.9  16,652,284.747 37,912,000.000 37,912,000.000 173 االدارة العامـــــــــــة للجمـــــــــــــــــــــــــــارك

%663.3 %5.0  2,919,564.800  96,013,187.687 %38.1  59,048,812.313 155,062,000.000 155,062,000.000 وزارة التجـــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــة 180

%(5.5) %47.7  37,732,720.069  52,499,834.445 %45.1  43,076,165.555 95,576,000.000 95,576,000.000 وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 190

%12.5 %24.7  158,941,918.867  481,548,938.600 %27.8  185,300,061.400 666,849,000.000 666,849,000.000 وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 200

%40.8 %27.7  274,301,385.904  588,386,039.191 %39.0  375,726,960.809 964,113,000.000 964,113,000.000 وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 210

%(1.9) %37.6  65,959,041.218  125,795,848.614 %36.9  73,584,151.386 199,380,000.000 20,000.000 199,360,000.000 الحـــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 220

%(42.7) %11.3  101,153,272.050  903,048,114.472 %6.5  62,678,885.528 965,727,000.000 965,727,000.000 وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 230

%9.9 %14.2  8,480,219.844  77,822,465.858 %15.6  14,339,534.142 92,162,000.000 92,162,000.000 وزارة التعليــــــــم العـــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــى 240

%(74.4) %17.0  105,677,099.510  920,394,395.191 %4.3  41,845,604.809 962,240,000.000 962,240,000.000 وزارة الصحـــــــــــــه العامــــــــــــــــــــــــــــــــــة 250

%(13.0) %38.6  80,947,462.801  172,479,039.766 %33.6  87,108,960.234 259,588,000.000 259,588,000.000 وزارة الشؤون االجتماعيه والعمـــــــــــــــــــــــــل 260

%26.8 %29.7  33,644,370.067  86,068,939.694 %37.7  52,082,060.306 138,151,000.000 138,151,000.000 وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 270

%1.8 %33.0  28,445,378.163  64,638,577.627 %33.6  32,747,422.373 97,386,000.000 97,386,000.000 وزارة األوقـــاف والشؤون األسالميـــــــــــــــــة 281
%0.7 %28.9  1,138,444.156  3,081,604.372 %29.1  1,267,395.628 4,349,000.000 4,349,000.000 األمانـــــــــــــة العامــــــــــــــــــــة لألوقــــاف  282
%50.9 %20.5  21,851,460.744  83,253,033.132 %31.0  37,359,966.868 120,613,000.000 120,613,000.000 وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  300

%(30.9) %23.3  105,638,275.322  410,830,456.816 %16.1  78,738,543.184 489,569,000.000 489,569,000.000 وزارة االشغــــــال العــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 320

%(17.3) %31.4  3,957,451.493  11,428,294.849 %26.0  4,013,705.151 15,442,000.000 15,442,000.000 المجلس الوطنى للثقافــة والفنـــــــــــــون واآلداب 330

%(32.9) %8.3  15,275,174.739  304,507,820.981 %5.6  17,940,179.019 322,448,000.000 322,448,000.000 وزارة النـــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 341

%47.7 %13.4  340,787,341.284  2,625,242,998.131 %19.7  645,344,001.869 3,270,587,000.000 3,270,587,000.000 وزارةالكــهـــــــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــــــاء  342

%(12.2) %18.5  9,827,007.225  53,068,066.511 %16.2  10,272,933.489 63,341,000.000 63,341,000.000 االدارة العـــامه للطيــران المدنـــــــــــــــــــــــــــى 510

#DIV/0! %0.0  800,781,000.000 %0.0 800,781,000.000 (42,700,000) 843,481,000.000 األعتمـــــاد التكميـــــلى الــعـــــــــــــــــــــــــــام 600

%22.7 %23.7  2,683,041,227.002  13,442,748,940.507 %29.1  5,523,251,059.493 18,966,000,000.000 18,966,000,000.000

* معدل التغير عبارة عن الفرق بين (نسبة الصرف في السنة المالية الحالية 2009/2008 ونسبة الصرف عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة )/ نسبة الصرف 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

السنة المالية السابقة 2008/2007

الجملــــــــــــــــــــــــــــــــة

א א
( א א א א א א א )

2009/2008 א א

( 8 ) מ

نسبة الصرفمصروفات الفترة
*
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معـــدل التغيــــر الفــــرق نســــــبة 
الصــــــرف% المصروفات الفعلية الربط بعد التعديل التـعديـــــــــــــــــل ربط الميزانيـــــــــــة البــــــــــــــــاب األول ـ المرتبـــــــــــــــــــات الرقـم

%15.3 %43.9  7,904,255.039  9,362,449.041 %50.6  9,607,550.959 18,970,000.000 18,970,000.000 الديـــــــــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــــــري 110

%(8.2) %41.5  7,015,464.060  11,432,391.974 %38.1  7,037,608.026 18,470,000.000 18,470,000.000 ديـــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 120

%1.6 %40.8  8,827,586.117  15,007,416.329 %41.5  10,639,583.671 25,647,000.000 25,647,000.000 مجلــس الوزراء ـ األمانــــة الـعـامــــــــــــــــــــــــــة 131

%(23.0) %46.7  4,626,534.319  7,103,095.312 %36.0  3,991,904.688 11,095,000.000 11,095,000.000 ادارة الفتــــــوى والتشريــــــــــــــــــــــــــــــــــع 132

%(6.2) %35.0  2,596,290.797  4,898,777.221 %32.8  2,395,222.779 7,294,000.000 7,294,000.000 المجلس األعــــــــــــــــــلي للتخطيــــــــــــــــط والتنميه 140

%2.1 %36.2  3,765,511.167  7,890,060.463 %36.9  4,619,939.537 12,510,000.000 12,510,000.000 150 ديـــــــــوان الخدمـــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــــة

%103.6 %14.2  4,519,654.200  25,393,450.275 %28.9  10,320,549.725 35,714,000.000 35,714,000.000 وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 160

%0.3 %35.6  11,180,866.346  22,300,021.647 %35.7  12,396,978.353 34,697,000.000 34,697,000.000 وزارة الماليـة ـ اإلدارة الـعــامــــــــــــــــــــــــــــــة 171

%(6.9) %47.7  16,229,138.762  20,381,359.164 %44.4  16,306,640.836 36,688,000.000 36,688,000.000 173 االدارة العامـــــــــــة للجمـــــــــــــــــــــــــــارك

%(35.4) %1.1  172,302.492  19,564,583.446 %0.7  135,416.554 19,700,000.000 19,700,000.000 وزارة التجـــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــــــة 180

%1.0 %47.8  3,099,060.228  3,622,577.194 %48.2  3,372,422.806 6,995,000.000 6,995,000.000 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 190

%7.6 %28.8  142,736,839.940  377,118,260.041 %30.9  169,011,739.959 546,130,000.000 546,130,000.000 وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 200

%24.8 %38.4  11,529,479.891  16,800,208.848 %47.9       15,439,791.152 32,240,000.000 32,240,000.000 وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 210

%1.9 %41.5  57,080,736.279  93,373,574.636 %42.3  68,426,425.364 161,800,000.000 161,800,000.000 الحــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 220

%(63.1) %10.8  79,675,551.690  753,622,153.409 %4.0  31,177,846.591 784,800,000.000 784,800,000.000 وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 230

%17.5 %28.5  3,477,226.389  8,546,712.163 %33.5  4,305,287.837 12,852,000.000 12,852,000.000 وزارة التعليــــــــم العـــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــى 240

%(92.9) %26.2  89,393,513.267  345,463,342.652 %1.9  6,536,657.348 352,000,000.000 352,000,000.000 وزارة الصحـــــــــــــه العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 250

%(18.7) %38.9  38,751,396.764  70,333,943.580 %31.6  32,546,056.420 102,880,000.000 102,880,000.000 وزارة الشؤون االجتماعيه والعمــــــــــــــــــــــــل 260

%(29.4) %42.1  23,925,158.726  45,569,315.544 %29.7  19,280,684.456 64,850,000.000 64,850,000.000 وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 270

%1.7 %34.6  19,194,870.878  38,879,738.795 %35.2  21,120,261.205 60,000,000.000 60,000,000.000 وزارة األوقـــاف والشؤون األسالميــــــــــــــــــــة 281

%(26.2) %37.3  928,222.482  2,044,488.760 %27.5  775,511.240 2,820,000.000 2,820,000.000 األمانـــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــة لألوقـــــــــاف  282

%53.3 %24.9  18,062,382.551  50,009,426.486 %38.2  30,895,573.514 80,905,000.000 80,905,000.000 وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  300

%(50.9) %43.3  27,466,424.163  58,908,158.394 %21.2  15,891,841.606 74,800,000.000 74,800,000.000 وزارة االشغــــــال العـامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 320

%(18.8) %43.2  2,582,477.277  4,192,620.507 %35.1  2,265,379.493 6,458,000.000 6,458,000.000 المجلس الوطنى للثقافــة والفنـــــــــون واآلداب 330

%3913.5 %0.9  50,608.468  3,849,699.796 %37.1  2,267,300.204 6,117,000.000 6,117,000.000 وزارة النـــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 341

%(91.8) %19.6  18,342,843.146  106,763,879.124 %1.6  1,736,120.876 108,500,000.000 108,500,000.000 وزارة الكهــــــــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــــــــاء 342

%19.6 %37.9  6,404,505.398  10,161,987.511 %45.4  8,434,012.489 18,596,000.000 18,596,000.000 االدارة العـــامه للطيــران المدنــــــــــــــــــــــى 510

  566,472,000 566,472,000.000 566,472,000.000 600 األعتمـــــــــــاد التكميلـــــــــــــــــــــــــــــــي

%(31.4) %23.2  609,538,900.836  2,699,065,692.312 %15.9  510,934,307.688 3,210,000,000.000 3,210,000,000.000

معدل التغير عبارة عن الفرق بين (نسبة الصرف في السنة المالية الحالية 2009/2008 ونسبة الصرف عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة )/ نسبة الصرف 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

(9) מ

א א א א א א א א א א א
2009/2008 א א

السنة المالية السابقة 2008/2007
نسبة الصرفمصروفات الفترة

*
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معـــدل التغيــــر الفــــرق نســــــبة 
الصــــــرف% المصروفات الفعلية الربط بعد التعديل التـعديـــــــــــــــــل ربط الميزانيـــــــــــة البـاب الثانى ـ المستلزمات السلعية والخدمات الرقـم

%15.9 %72.3  17,916,790.255  10,762,081.592 %83.8  55,474,918.408 66,237,000.000 66,237,000.000 الديـــــــــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــــــري 110

%(42.8) %23.5  209,120.459  672,483.394 %13.5  104,516.606 777,000.000 777,000.000 ديـــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 120

%(66.2) %55.6  7,837,155.734  11,652,887.139 %18.8  2,690,112.861 14,343,000.000 14,343,000.000 مجلــس الوزراء ـ األمانــــة الـعـامــــــــــــــــــــــــــة 131

%22.8 %30.9  199,745.089  446,950.240 %37.9  273,049.760 720,000.000 720,000.000 ادارة الفتــــــوى والتشريــــــــــــــــــــــــــــــــــع 132

%40.8 %6.2  151,719.096  1,237,831.593 %8.8  119,168.407 1,357,000.000 1,357,000.000 المــــجلـــس االعـــــلى للتــــــخطـــــيط والتنمية 140

%13.0 %17.0  478,508.965  3,515,943.552 %19.2  834,056.448 4,350,000.000 4,350,000.000 150 ديـــــــــوان الخدمـــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــــة

%65.5 %18.5  3,914,213.058  18,199,337.717 %30.6  8,016,662.283 26,216,000.000 26,216,000.000 وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 160

%9.6 %16.4  1,527,868.764  8,150,455.738 %18.0  1,790,544.262 9,941,000.000 9,941,000.000 وزارة الماليـة ـ اإلدارة الـعــامــــــــــــــــــــــــــــــة 171

%72.3 %17.3  113,791.536  508,247.189 %29.8  215,752.811 724,000.000 724,000.000 االدارة العامـــــــــــة للجمـــــــــــــــــــــــــــــــارك 173

%(65.1) %13.0  384,756.644  2,990,782.169 %4.5  142,217.831 3,133,000.000 3,133,000.000 وزارة التجـــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــــــة 180

%(49.5) %33.2  167,710.531  595,899.124 %16.8  120,100.876 716,000.000 716,000.000 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 190

%3.7 %19.8  8,761,030.905  35,721,816.625 %20.6  9,240,183.375 44,962,000.000 44,962,000.000 وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 200

%(5.5) %31.7  336,382.301  804,957.115 %30.0  345,042.885 1,150,000.000 1,150,000.000 وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 210

%(21.5) %39.2  5,766,435.683  8,221,429.885 %30.7  3,648,570.115 11,870,000.000 11,870,000.000 الحــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 220

%14.9 %13.0  6,770,044.586  61,246,670.332 %15.0  10,786,329.668 72,033,000.000 72,033,000.000 وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 230

%7.9 %18.8  338,213.251  1,723,759.249 %20.2  437,240.751 2,161,000.000 2,161,000.000 وزارة التعليــــــــم العـــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــى 240

%102.3 %7.4  10,893,218.707  158,871,870.117 %15.0  28,034,129.883 186,906,000.000 186,906,000.000 وزارة الصحـــــــــــــه العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 250

%12.7 %21.8  2,532,556.014  9,137,270.457 %24.6  2,985,729.543 12,123,000.000 12,123,000.000 وزارة الشؤون االجتماعيه والعمــــــــــــــــــــــــل 260

%47.0 %21.3  8,395,343.523  26,723,603.184 %31.3  12,158,396.816 38,882,000.000 38,882,000.000 وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 270

%(35.0) %45.7  3,297,225.109  6,091,840.798 %29.7  2,572,159.202 8,664,000.000 8,664,000.000 وزارة األوقـــاف والشؤون األسالميــــــــــــــــــــة 281

%165.7 %12.2  142,147.586  825,466.747 %32.5  397,533.253 1,223,000.000 1,223,000.000 األمانـــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــة لألوقـــــــــاف  282

%6.6 %18.3  1,480,984.321  6,790,843.605 %19.5  1,643,156.395 8,434,000.000 8,434,000.000 وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  300

%(23.3) %41.4  11,824,118.051  19,579,844.538 %31.8  9,120,155.462 28,700,000.000 28,700,000.000 وزارة االشغــــــال العـامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 320

%10.6 %16.3  603,942.498  3,307,222.397 %18.0  726,777.603 4,034,000.000 4,034,000.000 المجلس الوطنى للثقافــة والفنـــــــــون واآلداب 330

%97.5 %8.8  152,292.813  759,165.148 %17.3  158,834.852 918,000.000 918,000.000 وزارة  الـــــنـــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 341

%12.2 %15.1  204,898,702.989  2,036,479,748.936 %17.0  416,568,251.064 2,453,048,000.000 2,453,048,000.000 وزارة  الكــــــــــهــــــربــــــــاء والمــــــــــــــــــــــاء 342

%25.0 %19.9  286,043.480  1,537,516.865 %24.9  510,483.135 2,048,000.000 2,048,000.000 االدارة العـــامه للطيــران المدنــــــــــــــــــــــى 510

 71,330,000.000 71,330,000.000 71,330,000.000 600 األعتمـــــــــــاد التكميلـــــــــــــــــــــــــــــــي

%13.3 %16.3  299,380,061.948  2,507,885,925.445 %18.5  569,114,074.555 3,077,000,000.000    3,077,000,000.000

* معدل التغير عبارة عن الفرق بين ( نسبة الصرف في السنة المالية الحالية 2009/2008 ونسبة الصرف عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة )/ نسبة الصرف 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

جملــــة البـــاب الثانــــــــى

( 10 ) מ

א א א א א א א א א א א
2009/2008 א א

السنة المالية السابقة 2008/2007
نسبة الصرفمصروفات الفترة

**
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معـــدل التغيــــر
السنة المالية السابقة 2008/2007

الفـــــــــرق نســــــبة 
الصــرف  % المصروفات الفعلية الربط بعد التعديل التـعديـــــــــــــــــل ربط الميزانيـــــــــــة البـاب الثالث ــ وسائل النقل والمعدات والتجهيزات الرقـم

%11.1 %61.2  9,365,811.805  3,124,691.948 %67.9  6,623,308.052 9,748,000.000 9,748,000.000 الديــــــــــــــــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــــــــري 110

%(87.2) %49.4  684,000.449  247,303.350 %6.3  16,696.650 264,000.000 264,000.000 ديـــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 120

%(34.7) %7.0  180,895.600  1,009,609.500 %4.6  48,390.500 1,058,000.000 1,058,000.000 مجلــس الوزراء ـ األمانــــة الـعـامــــــــــــــــــــــــــة 131

%187.8 %2.7  2,359.000  68,226.000 %7.8  5,774.000 74,000.000 74,000.000 132 ادارة الفتــــــوى والتشريــــــــــــــــــــــــــــــــــع

%572.8 %2.6  10,304.767  87,348.800 %17.6  18,651.200 106,000.000 106,000.000 المــــجلس األعــــــــلى للتخــــــطيط والتــــــــــنمية 140

%29.5 %6.6  18,663.325  311,056.760 %8.5  28,943.240 340,000.000 340,000.000 150 ديـــــــــوان الخدمـــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــــة

%256.7 %4.8  128,083.275  2,697,331.099 %17.1  556,668.901 3,254,000.000 3,254,000.000 وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 160

%270.5 %0.7  18,525.600  2,261,815.050 %2.6  60,184.950 2,322,000.000 2,322,000.000 وزارة الماليـة ـ اإلدارة الـعــامــــــــــــــــــــــــــــــة 171

%(36.8) %13.0  11,927.150  87,217.500 %8.2  7,782.500 95,000.000 95,000.000 االدارة العامـــــــــــة للجمـــــــــــــــــــــــــــــــارك 173

%(97.3) %4.5  23,167.550  1,105,650.150 %0.1  1,349.850 1,107,000.000 1,107,000.000 وزارة التجـــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــــــة 180

%22.8 %4.9  4,251.640  54,520.150 %6.0  3,479.850 58,000.000 58,000.000 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 190

%22.9 %2.3  1,139,374.210  25,844,186.485 %2.9  762,813.515 26,607,000.000 26,607,000.000 وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 200

%(12.9) %52.0  55,140.500  148,760.015 %45.3  123,239.985 272,000.000 272,000.000 وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 210

%(92.4) %11.0  1,508,556.388  13,387,997.050 %0.8  112,002.950 13,500,000.000 13,500,000.000 الحــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 220

%197.1 %3.1  1,004,004.505  35,638,958.414 %9.1  3,558,041.586 39,197,000.000 39,197,000.000 وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 230

%(62.8) %8.6  12,762.075  192,654.095 %3.2  6,345.905 199,000.000 199,000.000 وزارة التعليــــــــم العـــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــى 240

%5.2 %0.3  221,933.659  47,816,232.498 %0.4  172,767.502 47,989,000.000 47,989,000.000 وزارة الصحـــــــــــــه العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 250

%(47.6) %16.0  162,294.620  1,108,719.420 %8.4  101,280.580 1,210,000.000 1,210,000.000 وزارة الشؤون االجتماعيه والعمــــــــــــــــــــــــل 260

%(19.3) %2.1  85,594.525  4,490,684.475 %1.7  76,315.525 4,567,000.000 4,567,000.000 وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 270

%187.2 %7.4  77,233.361  767,066.100 %21.3  207,933.900 975,000.000 975,000.000 وزارة األوقـــاف والشؤون األسالميــــــــــــــــــــة 281

%382.4 %2.5  3,302.363  94,764.360 %12.3  13,235.640 108,000.000 108,000.000 األمانـــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــة لألوقـــــــــاف  282

%(19.7) %4.2  21,616.973  1,525,752.200 %3.4  53,247.800 1,579,000.000 1,579,000.000 وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  300

%(32.9) %8.9  60,422.500  699,515.250 %6.0  44,484.750 744,000.000 744,000.000 وزارة االشغــــــال العـامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 320

%6.2 %21.6  29,435.225  87,795.100 %23.0  26,204.900 114,000.000 114,000.000 المجلس الوطنى للثقافــة والفنـــــــــون واآلداب 330

%(86.2) %8.1  12,986.792  130,533.000 %1.1  1,467.000 132,000.000 132,000.000 وزارة  الـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــط 341

%(57.2) %17.5  716,435.933  6,223,604.481 %7.5  505,395.519 6,729,000.000 6,729,000.000 وزارة الكهــــــــــــــرباء والــــــــــــــــــــمـــــــــــــاء 342

%45.0 %1.7  28,034.325  1,078,616.356 %2.5  27,383.644 1,106,000.000 1,106,000.000 االدارة العـــامه للطيــران المدنــــــــــــــــــــــى 510

 15,546,000.000 15,546,000.000 15,546,000.000 600 األعتمـــــــــــاد التكميلـــــــــــــــــــــــــــــــي

%1.9 %7.2  15,587,118.115  165,836,609.606 %7.4  13,163,390.394 179,000,000.000    179,000,000.000

* معدل التغير عبارة عن الفرق بين ( نسبة الصرف في السنة المالية الحالية 2009/2008 ونسبة الصرف عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة )/ نسبة الصرف 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 

( 11 ) מ
א א א א א א א א א א א

2009/2008 א א

جملــــة البـــاب الثالـــــــث

نسبة الصرفمصروفات الفترة
*
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معـــدل التغيــــر
السنة المالية السابقة 2008/2007

الفــــرق نســــــبة 
الصــــــرف  % المصروفات الفعلية الربط بعد التعديل التـعديـــــــــــــــــل ربط الميزانيـــــــــــة البـاب الرابع ـ المشاريع اإلنشائية والصيانة واإلستمالآات العامة الرقـم

%13.6 %22.2  3,181,334.158  11,371,772.073 %25.2  3,828,227.927 15,200,000.000 15,200,000.000 الديـــــــــــــــــوان االميـــــــــــــــــــــــــــرى 110

%284.9 %6.3  74,252.441  1,309,925.495 %24.3  420,074.505 1,730,000.000 1,730,000.000 ديــــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــــــة 120

%30.6 %6.3  313,514.808  3,837,646.969 %8.2  342,353.031 4,180,000.000 4,180,000.000 مجلس الوزراء ـ األمانة الـعـامــــــــــــــة 131

 0.000 %100.0  2,000.000 2,000.000 2,000.000 132 ادارة الفتــــــوى والتشريـــــــــــــــــــــــــع

%(26.6) %2.9  60,230.960  1,957,874.840 %2.1  42,125.160 2,000,000.000 2,000,000.000 المــجلس االعــلى للتخطـيط والـــتنــــمــية 140

%4.5 %2.6  19,607.530  622,511.925 %2.7  17,488.075 640,000.000 640,000.000 ديـــــــــــوان الخدمـــــــــــــــة المدنيـــــــــــــة 150

%304.2 %0.2  203,241.375  75,344,536.279 %0.8  580,463.721 75,925,000.000 42,680,000.000 33,245,000.000 وزاره الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 160

%0.1  186,018.177  1,331,870.289 %12.3  187,129.711 1,519,000.000 1,519,000.000 وزاره الماليــه ـ االداره العامـــــــــــــــــة 171

 195,854.000 %2.1  4,146.000 200,000.000 200,000.000 173  اإلدارة الـعـامــة للجمــــــــــــــــــــــــارك

%(16.0) %3.2  15,059.544  408,808.560 %2.7  11,191.440 420,000.000 420,000.000 وزارة التجــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــة 180

 979,646.350 %2.0  20,353.650 1,000,000.000 1,000,000.000 وزاره العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 190

%9.6 %12.7  2,327,525.132  11,270,520.613 %13.9  1,819,479.387 13,090,000.000 13,090,000.000 وزاره الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 200

%(79.9) %10.2  692,356.149  9,178,191.154 %2.0  191,808.846 9,370,000.000 20,000.000 9,350,000.000 الحـــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــى 220

%19.9 %18.7  9,545,855.786  39,556,431.164 %22.4  11,443,568.836 51,000,000.000 51,000,000.000 وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 230

%(100.0) %0.2  4,800.000  4,890,000.000 4,890,000.000 4,890,000.000 وزارة التعليــــــــم العـــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــى 240

%1203.1 %0.7  110,175.364  31,859,365.352 %9.0  3,140,634.648 35,000,000.000 35,000,000.000 وزارة الصحـــــــــــــه العامـــــــــــــــــــــة 250

%52.8 %17.4  783,241.284  3,303,331.758 %26.6  1,196,668.242 4,500,000.000 4,500,000.000 وزارة الشؤون االجتماعيه والعمــــــــــــل 260

%85.8 %5.5  495,344.242  6,463,709.685 %10.2  736,290.315 7,200,000.000 7,200,000.000 وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 270

%68.3 %21.1  3,488,801.584  13,929,567.669 %35.6  7,694,432.331 21,624,000.000 21,624,000.000 وزارة األوقـــاف والشؤون األسالميـــــــــــــــــة 281

%84.1 %8.4  2,112,444.249  24,588,291.224 %15.6  4,530,708.776 29,119,000.000 29,119,000.000 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  300

%(24.2) %18.3  66,127,883.346  331,579,032.447 %13.9  53,420,967.553 385,000,000.000 385,000,000.000 وزارة االشغــــــال العــامــــــــــــــــــــــــــة 320

%(34.7) %24.0  518,307.143  3,280,661.567 %15.7  609,338.433 3,890,000.000 3,890,000.000 المجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب 330

%207.1 %10.5  115,196,094.332  473,320,210.649 %32.3  225,929,789.351 699,250,000.000 699,250,000.000 وزارة الكـــهــــــــــــرباء والمـــــــــاء 342

%(68.4) %8.8  2,897,225.052  40,046,730.100 %2.8  1,143,269.900 41,190,000.000 41,190,000.000 االدارة العـــامه للطيــران المدنـــــــــــــــــى 510

 77,361,000.000 77,361,000.000 (42,700,000.000) 120,061,000.000 األعتمـــــاد التكميـــــلى الــعـــــــــــــــــام 600

%111.0 %10.1  208,353,312.656  1,167,987,490.162 %21.4  317,312,509.838 1,485,300,000.000 1,485,300,000.000

* معدل التغير عبارة عن الفرق بين (نسبة الصرف في السنة المالية الحالية 2009/2008 ونسبة الصرف عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة )/ نسبة الصرف 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

( 12 ) מ

א א א א א א א א א א א
2009/2008 א א

جملـــــة البــــــاب الـرابــــــــع

نسبة الصرفمصروفات الفترة
*
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معـــدل التغيــــر
السنة المالية السابقة 2008/2007

الفـــــرق نســــــبة 
الصــــــرف% المصروفات الفعلية الربط بعد التعديل التـعديـــــــــــــــــل ربط الميزانيـــــــــــة البــــاب الخامس ـ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية الرقـم

%100.0  50,000,000.000 %100.0  50,000,000.000 50,000,000.000 50,000,000.000 مخصصــات رئيــس الدولــــــــــــــــــة 100

%(39.7) %57.7  17,567,130.440  52,510,816.465 %34.8  27,971,183.535 80,482,000.000 80,482,000.000 الديـــــــــــــــــوان االميــــــــــــــــــــرى 110

%(2.4) %33.1  206,082.812  528,127.279 %32.3  251,872.721 780,000.000 780,000.000 ديــــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــة 120

%(16.7) %24.8  10,683,494.473  64,736,457.949 %20.7  16,853,542.051 81,590,000.000 81,590,000.000 مجلس الوزراء ـ األمانـــة الـــعــامـــة 131

%11.4 %42.1  96,464.050  143,800.050 %46.9  127,199.950 271,000.000 271,000.000 132 ادارة الفتــــــوى والتشريـــــــــــــــــــع

%(29.0) %7.1  106,647.950  1,319,319.130 %5.0  69,680.870 1,389,000.000 1,389,000.000 المجــــلس االعـــــلى للتخطـــيط والتنــــمية 140

%6.5 %41.4  49,313,404.646  108,370,272.855 %44.1  85,499,727.145 193,870,000.000 193,870,000.000 ديـــــــــوان الخدمـــــــــــــة المدنيـــــــــــة 150

%37.5 %12.4  1,793,296.261  13,003,959.394 %17.1  2,680,040.606 15,684,000.000 15,684,000.000 وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 160

%46.6 %36.6  5,005,618.598  5,065,715.678 %53.7  5,873,284.322 10,939,000.000 10,939,000.000 وزارة الـمـاليــة ـ اإلدارة الـعـامــــــــة 171

%6.6 %38.2  1,038,006,725.383  4,872,112,946.913 %40.8  3,351,706,053.087 8,223,819,000.000 8,223,819,000.000 وزارة المالية - ادارة الحسابــــات العامــــــة 172

%4.0 %55.3  111,789.950  87,037.400 %57.5  117,962.600 205,000.000 205,000.000 االدارة العامــــــــــــة للجمـــــــــــارك 173

%642.2 %6.1  2,324,278.570  71,943,363.362 %45.0  58,758,636.638 130,702,000.000 130,702,000.000 وزارة التجــــــــــارة والصناعـــــــــة 180

%(4.8) %47.9  34,461,697.670  47,247,191.627 %45.6  39,559,808.373 86,807,000.000 86,807,000.000 وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 190

%10.6 %11.2  3,977,148.680  31,594,154.836 %12.4  4,465,845.164 36,060,000.000 36,060,000.000 وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 200

%41.4 %27.3  262,380,383.212  570,632,113.213 %38.7  359,818,886.787 930,451,000.000 930,451,000.000 وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 210

%20.0 %35.4  910,956.719  1,634,655.889 %42.4  1,205,344.111 2,840,000.000 2,840,000.000 الحـــــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــى 220

%21.7 %25.1  4,157,815.483  12,983,901.153 %30.6  5,713,098.847 18,697,000.000 18,697,000.000 وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 230

%24.8 %10.7  4,647,218.129  62,469,340.351 %13.3  9,590,659.649 72,060,000.000 72,060,000.000 وزارة التعليــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــى 240

%(88.2) %9.8  5,058,258.513  336,383,584.572 %1.2  3,961,415.428 340,345,000.000 340,345,000.000 وزارة الصحـــــة العامـــــــــــــــــــــــــة 250

%(13.0) %41.6  38,717,974.119  88,595,774.551 %36.2  50,279,225.449 138,875,000.000 138,875,000.000 وزارة الشؤون اإلجتماعيـــــــة والعمـــل 260

%339.5 %19.9  742,929.051  2,821,626.806 %87.5  19,830,373.194 22,652,000.000 22,652,000.000 وزارة األعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 270

%(53.8) %40.8  2,387,247.231  4,970,364.265 %18.8  1,152,635.735 6,123,000.000 6,123,000.000 وزارة األوقـــاف والشؤون األسالميـــــــــة 281

%(4.5) %42.9  64,771.725  116,884.505 %41.0  81,115.495 198,000.000 198,000.000 األمانــــة العامــــــــــــــــة لألوقــــــــــــــاف 282

%(13.1) %47.4  174,032.650  338,719.617 %41.2  237,280.383 576,000.000 576,000.000 وزارة المـواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

%15.4 %69.6  159,427.262  63,906.187 %80.3  261,093.813 325,000.000 325,000.000 وزارة األشغــــــــــــال العامـــــــــــــــــــــــة  320

%12.6 %36.2  223,289.350  559,995.278 %40.8  386,004.722 946,000.000 946,000.000 المجلس الوطنى للثقافة والفنون واألداب 330

%(42.2) %8.5  15,059,286.666  299,768,423.037 %4.9  15,512,576.963 315,281,000.000 315,281,000.000 وزارة النــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــط 341

%(45.1) %36.0  1,633,264.884  2,455,554.941 %19.8  604,445.059 3,060,000.000 3,060,000.000 وزارة االكــــهــــــربـــــــاء والــــــــمــــــاء 342

%(51.2) %80.6  211,198.970  243,215.679 %39.3  157,784.321 401,000.000 401,000.000 اإلداره العامـــــــــــــــه للطيران المدنـــــــــي  510

 70,072,000.000 70,072,000.000 70,072,000.000 االعتمـــــــــاد التكميلـــــــــى الـعــــــــــام  

%11.8 %33.9  1,550,181,833.447  6,722,773,222.982 %38.0  4,112,726,777.018 10,835,500,000.000 10,835,500,000.000
 

* معدل التغير عبارة عن الفرق بين (نسبة الصرف في السنة المالية الحالية 2009/2008 ونسبة الصرف عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة )/ نسبة الصرف 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

( 13 ) מ

א א א א א א א א א א א
2009/2008 א א

جملـــــة البــــــاب الخامــــــــــــــــــس

نسبة الصرفمصروفات الفترة
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2009/2008 א א

معدل* المصروفات ربـــــــــــــــط    الربط بعــــــد

التغير النسبة % المصروفات الفعلية الفعليـــــــة الميزانيــــــــة    التعديـــــــــل

مجموعة ـ1 ـ المشاريع اإلنشائيــــــــــــــــــــة

%(100.0) %0.1 61,763.573 بند ـ 1 ـ مشاريع تتم خالل السنة الماليـــــــة        31,290,000.000     41,415,000.000           72,705,000.000                 3,741.163           72,701,258.837

%139.3 %10.4 145,679,647.170     %24.8 بند ـ 2 ـ مشاريع يمتد تنفيدها الى عـــــــدة   1,003,784,000.000       1,285,000.000     1,005,069,000.000      249,468,739.993         755,600,260.007

سنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات  

%132.4 %10.0 145,741,410.743     %23.1 جملـة مجمـوعـة (1)   1,035,074,000.000     42,700,000.000     1,077,774,000.000      249,472,481.156         828,301,518.844

مجموعة ـ 2 ـ أعمال إنشائيــة صغيـــــــــرة

وصيانة المنشآت والمرافـــــــــــــــــــــــــــق  

%62.2 %10.8 5,657,594.982         %17.5 بند ـ 1 ـ األعمال اإلنشائيــة الصغيـــــــرة        62,811,000.000           (38,900.000)           62,772,100.000        11,000,309.695           51,771,790.305

%(3.6) %22.0 56,954,306.931       %21.3 بند ـ 2 ـ ترميم وصيانة المنشآت والمرافق      267,354,000.000            38,900.000         267,392,900.000        56,839,718.987         210,553,181.013

%2.0 %20.2 62,611,901.913       %20.5 جملـة مجموعـة (2)      330,165,000.000                         -         330,165,000.000        67,840,028.682         262,324,971.318

مجموعـة ـ 3 ـ اإلستمالآات الـعـامــــــــــة

بند ـ 2 ـ إستمالآات عقــــــــــــــــــــــارات      179,200,000.000 179,200,000.000                  179,200,000.000

جملـة مجموعـة (3)       179,200,000.000                         -         179,200,000.000                            -         179,200,000.000

77,361,000.000           77,361,000.000           (42,700,000.000) األعتمــاد التكميلـــــى الـعـــــــــــــــــــــــام      120,061,000.000

* معدل التغير عبارة عن الفرق بين (نسبة الصرف في السنة المالية الحالية 2009/2008 ونسبة الصرف عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة ) / نسبة الصرف عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة  

( 14 ) מ
א א א א א א א א

( א א )

السنة المالية السابقة
النسبــة % الفــــرق التعديــــــل

%88.3 %10.1 208,353,312.656 %19.1 الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   1,664,500,000.000     1,664,500,000.000      317,312,509.838     1,347,187,490.162

مصروفات الباب الرابع على مستوى المجموعات

78.6%

21.4%

المشاريع اإلنشائية 

أعمال إنشائية صغيرة
وصيانة المشآت والمرافق

اإلستمالآات العامة

      

      
 

 حققت المجموعة االولي (المشاريع االنشائيه) ما نسبته 78.6% من مصروفات الباب الرابع .

  حققت المجموعة الثانية  (اعمال انشائية صغيره وصيانة المنشآت والمرافق ) ما نسبته 21.4% من مصروفات الباب الرابع .
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معدل

التغير* المصروفات الفعلية  النسبة %

مجموعــــــــة 1 ـ المصروفـات المختلفــة

%100.0  50,000,000.000 %100.0  50,000,000.000 50,000,000.000 50,000,000.000 مخصصــات رئيــس الدولـــــــــــــــــــــــــة 1

%41.5 %27.3  262,224,801.164  570,426,418.097 %38.7  359,669,081.903 930,095,500.000 930,095,500.000 وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع  2

%(19.3) %43.6  60,157,217.175  47,482,049.410 %35.2  25,817,950.590 73,300,000.000 73,300,000.000 الصرف من قوانين التسليح والتعزيزات العسكرية  3

مؤتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات  4

%131.5 %22.7  741,459.076  3,811,508.261 %52.5  4,204,491.739 8,016,000.000 8,016,000.000 مؤتمــــــــــــــــــــــــــــــرات محليــــــــــــــــة 1

%(21.7) %32.5  130,132.049  387,534.700 %25.5  132,465.300 520,000.000 520,000.000 مؤتمـــــــــــــــــــــــرات خارجيــــــــــــــــــــة 2

 170,000.000 %0.0 170,000.000 170,000.000 الــــــــــــــــدورات الرياضيـــــــــــــــــــــــــــــة  5

%(44.9) %40.2  11,889,491.912  45,116,261.888 %22.1  12,826,288.112 57,942,550.000 57,942,550.000 مهمـــــــــــات رسميـــــــــــــة فـى الخـــــارج  6

%(48.3) %21.4  8,548.839  35,583.855 %11.0  4,416.145 40,000.000 40,000.000 قنصليــــــــــــــــــات فخريــــــــــــــــــــــــــــة  7

بعــثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات   8

%(14.3) %24.4  2,641,608.021  8,625,111.057 %20.9  2,281,888.943 10,907,000.000 10,907,000.000 بعــثــــات دراسيـــــــــــــة للموظفيـــــــــــــــــن 1

%26.8 %10.4  4,661,035.528  62,695,964.961 %13.1  9,474,035.039 72,170,000.000 72,170,000.000 بعــثـــــــات دراسيــــــــــــــــــــــة للطلبــــــــــة 2

%(41.1) %20.2  148,702.623  701,985.000 %11.9  95,015.000 797,000.000 797,000.000 الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــالت الدينيــــــــــــــــة  9

تــدريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   10

%(27.2) %14.5  505,574.023  4,926,120.874 %10.5  579,935.126 5,506,056.000 (6,294.000) 5,512,350.000 محلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 1

%86.6 %23.8  1,106,470.780  2,309,927.682 %44.5  1,851,366.318 4,161,294.000 6,294.000 4,155,000.000 خارجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 2

اســـكـــــــــــــــــــــــــــــــان موظفيـــــــــــــــــن 11

%43.4 %20.6  2,978,381.724  11,916,753.933 %29.6  5,012,946.067 16,929,700.000 16,929,700.000 ايجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ومبــــــــــــــاني 1

%223.1 %3.6  14,333.998  406,029.877 %11.6  53,470.123 459,500.000 459,500.000 مـيــــــــــــــــــــــــــاة وإنــــــــــــــــــــــــــــــــارة 2

%(48.2) %92.6  306,750.000  171,754.141 %48.0  158,245.859 330,000.000 330,000.000 شـــــــــــــــــــــــــــــــراء أثــــــــــــــــــــــــــــاث 3

%336.8 %8.7  3,919.425  35,315.850 %38.0  21,684.150 57,000.000 57,000.000 مصــروفـــــــــــــــــات متنـوعـــــــــــــــــــــــــة 5

%519.8 %5.1  1,330.426  21,168.430 %31.7  9,831.570 31,000.000 31,000.000 صيـــــــانــــــــــــــــــــــــــة مبــــــــــــــــاني 6

%0.1 %99.9  22,409.500  568.000 %100.0  18,700,000.000 18,700,568.000 568.000 18,700,000.000 تنفيــذ احكــــــام قضائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 12

%(4.8) %47.9  34,461,697.670  47,242,191.627 %45.6  39,559,808.373 86,802,000.000 86,802,000.000 الشئـــــــــــــــــــــون القضــائيــــــــــــــــــــة 13

مكــــــــــــاتــب ولجــــــــــــــــــــــــــــــان 14

%(15.8) %47.7  367,939.837  468,440.832 %40.2  314,559.168 783,000.000 783,000.000 مرآز البـــــــحوث والدراســــــات الكويتـــــية 1

%(35.8) %28.4  202,131.443  592,777.263 %18.2  132,222.737 725,000.000 725,000.000 لجنــة شئــون األســرى والمفقـــــوديـــــــــــن 2

%(6.3) %41.9  879,227.540  1,640,508.724 %39.2  1,059,491.276 2,700,000.000 2,700,000.000 المحـــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــــظات 3

%52.4 %27.4  853,162.218  1,630,799.836 %41.8  1,169,700.164 2,800,500.000 2,800,500.000 مكــــتب تكريم الشــــــهداء وأسرهـــــــــــــم 4

 448,932.890  67.110 449,000.000 449,000.000 مكتـــــــــب اإلنمــــــــــاء اإلجتماعـــــــــــي 5

%(25.3) %34.3  49,376.724  121,643.874 %25.6  41,856.126 163,500.000 163,500.000 اللجنة اإلستشارية العليا للعمل على إستكمال 6

تطبيـــــــق أحكام الشريــــــــــــــــعة

%(10.4) %28.6  201,634.655  653,723.458 %25.6  225,276.542 879,000.000 879,000.000 مجلس األمـــــــــــــــــــن الــــــــــوطــــــــــــني  7

%22.3 %32.4  434,557,336.350  812,039,074.520 %39.6  533,396,093.480 1,345,435,168.000 568.000 1,345,434,600.000 جملة المجموعـــــــــة ( 1 )

* معدل التغير عبارة عن الفرق بين (نسبة الصرف في السنة المالية الحالية 2009/2008 ونسبة الصرف عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة ) / نسبة الصرف عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة  

ـ 21 ـ

الربط بعد التعديل التـعديـــــــــــــــــل ربط الميزانيـــــــــــة الرقم بند
 السنة المالية السابقة 2008/2007

الفـــــــــــــــــــــــــرق نســــــبة 
الصـــــرف% المصروفات الفعلية

א א א א א א א
( א א א )

2009/2008 א א

( 15 ) מ



معدل

التغير* المصروفات الفعلية  النسبة %
%22.3 %32.4  434,557,336.350 812,039,074.520 %39.6 533,396,093.480 1,345,435,168.000 1,345,434,600.000 مـــا قــبــلــــــة

مجموعة -2- المدفوعات التحويلية الداخلية 
تحويــــــــــــــــــالت لألفـــــــــــــــــــــــراد 1

%23.8 %43.7  131,117.202  114,967.203 %54.1  135,625.797 250,593.000 250,593.000 تعــــــــويـــــــــــــضات حــــــــــــــــــــــوادث 1
%(31.8) %24.0  3,921,544.810  13,770,380.415 %16.4  2,703,119.585 16,473,500.000 16,473,500.000 مكافآت وجوائز لغــير الموظفــــين 2
%4.7 %59.3  6,231,380.350  5,109,211.738 %62.2  8,390,788.262 13,500,000.000 13,500,000.000 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين 3

%(14.4) %47.8  37,653,653.050  71,281,682.676 %40.9  49,418,317.324 120,700,000.000 120,700,000.000 الرعــــــــــــايــــــــة اإلجتماعــــــــــــــــــية 4
%(2.2) %23.8  17,122,995.945  56,609,422.538 %23.3  17,168,377.462 73,777,800.000 73,777,800.000 فوائــــــــد قــــــروض عقاريــــــــــــــــــــة 5
%(8.2) %45.7  7,126,000.000  9,058,000.000 %41.9  6,542,000.000 15,600,000.000  15,600,000.000 منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح زواج 6

%(100.0) %40.5  15,000,000.000  35,000,000.000 35,000,000.000 35,000,000.000 إعفـــــــاء مــــــــــن قـــــــــروض عقاريــــة 7
%(48.7) %37.3  1,271,362.322  4,132,637.080 %19.1  977,362.920 5,110,000.000 5,110,000.000 تحويــــــــــــــــــــــــــالت أخـــــــــــــــــرى 8
%(80.2) %19.0  3,634,729.023  384,950.958 %3.8  15,049.042 400,000.000 400,000.000 أعبـــــــــــاء المديونيـــــــات الصعبـــــــــــة 9

دعــــــــم المؤســسات األهليــــــــــــــــــــــــة 2
%(17.5) %11.9  1,904,405.500  16,185,855.000 %9.8  1,764,145.000 17,950,000.000 17,950,000.000 دعـــم المـــــــــــدارس الخـــــــاصـــــــــــــــة 1
%(12.0) %22.0  133,403.848  507,816.614 %19.3  121,615.386 629,432.000 (568.000) 630,000.000 دعـــــم الصحـــــــف المحليـــــــــــــــــــــــــة 2
%(50.9) %71.1  213,360.507  195,210.730 %34.9  104,789.270 300,000.000 300,000.000 مساعدات األنديـــــــــة واألنشطـــة الرياضـــــية 3
%1.5 %19.2  422,042.217  1,835,425.070 %19.5  444,974.930 2,280,400.000 2,280,400.000 مساعدات النقابات وجمعيـــات النفـــــع العــام 4

إعـــــــــــــــــانــات عــــــامــــــــــــــــة 3
%741.3 %5.4  2,035,011.020  71,426,525.112 %45.1  58,573,474.888 130,000,000.000 130,000,000.000 خفض تــــــــكالـــــيف المعيشــــــــــــــــــة 1
%(42.5) %8.0  13,992,136.264  297,842,757.911 %4.6  14,434,242.089 312,277,000.000 312,277,000.000 دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليًا 2

تحويالت لهيئـــات ومؤسســـات عــامـــــــــــــــة 4
%(23.4) %31.2  7,000,000.000  29,320,000.000 %23.9  9,200,000.000 38,520,000.000 38,520,000.000 مجلـــــــــــــــــــــــــس األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2
%35.3 %35.7  79,800,000.000  116,794,000.000 %48.3  109,000,000.000 225,794,000.000 225,794,000.000 جامعــــــــــــــــــــــــــــة الكويــــــــــــــــــــــــــــت 3
%19.9 %41.7  12,245,415.000  15,905,335.000 %50.0  15,886,665.000 31,792,000.000 31,792,000.000 معهــد الكويـــت لألبحـــــاث العلميـــــــــــــــــــة 4
%24.2 %34.4  236,000,000.000  3,610,964,165.544 %42.8  2,698,544,834.456 6,309,509,000.000 6,309,509,000.000 المؤسســـة الـعـامــــة للتأمينــــات اإلجتماعيـــة 5
%(9.8) %30.1  3,300,000.000  10,572,000.000 %27.2  3,950,000.000 14,522,000.000 14,522,000.000 وآــالـــــــــة األنبــــــــــــاء الكويتيـــــــــــــــــــــة 7
%(22.6) %24.9  3,800,000.000  14,396,592.971 %19.3  3,441,407.029 17,838,000.000 17,838,000.000 الهيئـــــة الـعـامــــــة للمعلومــــات المدنيـــــــــة 8
%30.5 %23.5  2,700,000.000  8,116,000.000 %30.7  3,600,000.000 11,716,000.000 11,716,000.000 الهيئــــة العامــــة  للبيئــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 10
%296.7 %5.7  7,000,000.000  69,629,000.000 %22.7  20,500,000.000 90,129,000.000 90,129,000.000 بلــــديــــــــة الكويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 11  
%11.4 %33.1  2,908,000.000  7,268,848.063 %36.9  4,254,651.937 11,523,500.000 11,523,500.000 بيــــــــــــــــــــــــــــــــــت الـــزآــــــــــــــــــــــــاة 12

%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
%26.8 %34.9  21,700,000.000  41,285,000.000 %44.3  32,850,000.000 74,135,000.000 74,135,000.000 اإلدارة الــعــامـــــــــــة لإلطفــــــــــــــــــــــــــــاء 14
%(5.2) %31.6  9,600,000.000  30,644,007.473 %30.0  13,110,992.527 43,755,000.000 43,755,000.000 الهيئـــــــــة الــعــامـــــــــــة لإلستثمــــــــــــــــــار 15
%20.4 %34.2  71,500,000.000  159,180,000.000 %41.2  111,500,000.000 270,680,000.000 270,680,000.000 الهيئــة الــعــامـــة للتعليـــم التطبيــقي والتدريـــب 16
%21.6 %3.9  1,123.711  23,821.758 %4.7  1,178.242 25,000.000 25,000.000 مكتـــــــب تصفيــــة معامــــالت األسهـــم باألجــــل 17
%67.2 %22.0  3,200,000.000  9,614,000.000 %36.8  5,600,000.000 15,214,000.000 15,214,000.000 الهيئــــة العــامـــــــة لشئــــون القصــــــــــــــــــــر 18
%6.7 %25.4  20,700,000.000  67,572,000.000 %27.1  25,100,000.000 92,672,000.000 92,672,000.000 الهيئة العامة لشئـــون الزراعــــة والثروة السمكية 19

%30.6 %39.2  1,500,000.000  2,002,824.995 %51.2  2,100,175.005 4,103,000.000 4,103,000.000 الهيئة العامة لتقدير التعويضات عــــــــــــــــــــــــن 21
خســـائر العدوان العراقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

%34.0 %29.4  19,600,000.000  43,936,000.000 %39.4  28,600,000.000 72,536,000.000 72,536,000.000 الهيئــــة الـعـامــــة للشبـــاب والرياضـــــــــــــــــة 24
%(2.9) %26.8  56,000,000.000  155,552,107.000 %26.1  54,800,000.000 210,352,107.000 210,352,107.000 المؤسســــــــة العــامـــــــــة للرعايـــة السكنيــــــــــة 26

%36.3 %29.3  671,347,680.769  4,976,230,545.849 %39.9  3,304,833,786.151 8,281,064,332.000 (568.000) 8,281,064,900.000 مــــا بعـــــــــــــــــده

* معدل التغير عبارة عن الفرق بين (نسبة الصرف في السنة المالية الحالية 2009/2008 ونسبة الصرف عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة ) / نسبة الصرف عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة  

( 15 ) מ /
א א א א א א א

( א א א )

المصروفات الفعلية الربط بعد التعديل التـعديـــــــــــــــــل ربط الميزانيـــــــــــة

ـ  22 ـ

2009/2008 א א

الفــــــــــــــــــــــــرق السنة المالية السابقة 2008/2007 نســــــبة 
الصـــــرف% الرقم بند



معدل
 

التغير* المصروفات الفعلية  النسبة % الرقم بند
%36.3 %29.3  671,347,680.769  4,976,230,545.849 %39.9 3,304,833,786.151 8,281,064,332.000 (568.000) 8,281,064,900.000 مــا قبلــــــــــــــــــــــــــــــــــة

تعويضـــات األنشطـــة الخاصــــة والشرآـــــــات  5
االنشــــــــــــــــــــطة الخاصــــــــــــــــــة 1

الشــــــــــــــرآـــــــــــــــــــــــــــــــــــات    2
%(46.9) %74.7  261,072,261.015  217,062,503.366 %39.7  142,783,496.634 359,846,000.000 359,846,000.000 أنشـــطـــــــــــــــــــــــة مختلفـــــــــــــــة 3

المنحــــــــــــــــة األميريـــــــــــــــــــــــة 8

 5,556,091.538 %20.6  1,443,908.462 7,000,000.000 7,000,000.000 دعم الوقود لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية 9

 4,401,671.682 %56.0  5,598,328.318 10,000,000.000 10,000,000.000 دعم تخفيض تكلفة وقود الشرآات الطيران األخرى  12

 13,282,539.791 %39.6  8,717,460.209 22,000,000.000 22,000,000.000 تكاليف تشغيل الطائرات الحكومية 13

دعم العمالة الوطنية في القطاع الغير الحكومي  6

%(46.8) %21.6  734,824.079  1,770,138.949 %11.5  229,861.051 2,000,000.000 2,000,000.000 إعانة الباحثين عن العــــــمــــــل  1

%4.0 %43.6  34,883,701.381  52,511,314.892 %45.3  43,488,685.108 96,000,000.000 96,000,000.000 عالوة إجتماعية للعمالة الوطنية  2

%3.4 %43.0  4,734,473.983  6,660,092.134 %44.5  5,339,907.866 12,000,000.000 12,000,000.000 عالوة أوالد للعمالة الوطنيــــــــة  3

%122.7 %4.2  105,325.756  2,265,471.275 %9.4  234,528.725 2,500,000.000 2,500,000.000 تنمية القوى العاملـــــــــــــــــــــة  4

 963,000.000 963,000.000 963,000.000 أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى  5

 29,776,222.139 %45.9  25,223,777.861 55,000,000.000 55,000,000.000 عـــــــالوة غـــــــالء معيشــــــــــة 6

%12.5 %35.5  972,878,266.983  5,310,479,591.615 %40.0 3,537,893,740.385 8,848,373,332.000 (568.000) 8,848,373,900.000 جملة المجموعـــــــــة ( 2 )

مجموعـة ـ 3 ـ المدفوعـــات التحويليـــة الخارجيـة

الخدمــــــــــــات الصحيــــــــــــــــــة 1

%(90.0) %10.6  6,756,833.185  344,847,007.368 %1.1  3,692,992.632 348,540,000.000 348,540,000.000 مــــــــواطنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 1

 768.951  2,614,913.555  86.445 2,615,000.000 2,615,000.000 طلبــــــــــــــــــــــــة ومبعــوثيــــــــــــــــــــــن 2

إشــــتراآــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 2

%19.3 %22.6  4,455,033.984  14,485,518.176 %27.0  5,356,581.824 19,842,100.000 19,842,100.000 هيئــــــــات ومنظمـــــات دوليـــــــــــــــــــــــــــــــــة 1

%(2.3) %29.0  138,215.052  445,793.198 %28.4  176,606.802 622,400.000 622,400.000 رســــــــوم  إشــــــــــتراك مهمـــــات رسميــــــــه 3

%(59.7) %39.9  131,395,378.942  167,789,324.550 %16.1  32,210,675.450 200,000,000.000 200,000,000.000 اإلعـانـات الخــارجيــــــــــــــــــه 3

إلتــزامـــــات مؤتمـــــــــــــــرات 5

إلتـــــــــــزامات أخـــــــــــــــــرى 6

%(78.9) %34.4  142,746,230.114  530,182,556.847 %7.2  41,436,943.153 571,619,500.000 571,619,500.000 جملة المجموعـــــــــة ( 3 )

 70,072,000.000 70,072,000.000 70,072,000.000 االعتمــــــاد التكميلـــــي الـعــــــــــــــــــــــــــام

%11.8 %33.9 1,550,181,833.447  6,722,773,222.982 %38.0 4,112,726,777.018 10,835,500,000.000 10,835,500,000.000

* معدل التغير عبارة عن الفرق بين (نسبة الصرف في السنة المالية الحالية 2009/2008 ونسبة الصرف عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة ) / نسبة الصرف عن نفس الفترة للسنة المالية السابقة  

( 15 ) מ /
א א א א א א א

( א א א )
2009/2008 א א

ـ  23 ـ

الربط بعد التعديل التـعديـــــــــــــــــل ربط الميزانيـــــــــــة

الجملـــــــــــــــــــــــــــة

الفـــــــــــــــــــرق السنة المالية السابقة 2008/2007 نســــــبة 
الصـــــرف% المصروفات الفعلية



א א מ א א א

نسبـــــة  المنقول من االعتمادات
الصرف الرصيـــــــــــــــد مــن 4/1 /2008 حتى 2008/9/30 الربط بعد التعديل التعديـــــــــــــــــل ربــــط الميـــزانيـــة البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان البــاب

%                          

%0.0 566,472,000.000 566,472,000.000 566,472,000.000 المرتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 1

%0.0 71,330,000.000 71,330,000.000 71,330,000.000 المستلزمــــــــات السلعيــة والخدمـــــــــــــــــــــــــات 2
 

%0.0 15,546,000.000 15,546,000.000 15,546,000.000 وسائــل النقــل والمعــدات والتجهيـــــــــــــــــــــــزات 3

%35.6 77,361,000.000 42,700,000.000 120,061,000.000 120,061,000.000 المشاريع اإلنشائيــة والصيانــة واإلستمالآات العامة 4

%0.0 70,072,000.000 70,072,000.000 70,072,000.000 المصــــــروفات المختلفة والمدفوعات التحويليــــــــــة 5

 
%5.1 800,781,000.000 42,700,000.000 843,481,000.000 843,481,000.000 الجملــــــــــــــــــة

 
  

(16) מ

2009/2008 א א

 ــ 24 ــ



نسبة التغير* الفرق

% زيادة / نقص دائن مدين دائن مدين

أ ـ اآلمـــــــانـــــــــــــــــات
%3.8 1,929,585.494 53,277,295.552 51,347,710.058 تأمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

%(51.6) (33,670,218.188) 31,526,304.608 65,196,522.796 مرتجــــــــــــــــــــــــع مرتبــــــــــــــــــــــــــــــــات
%(276.8) (52,986,284.846) (33,844,688.902) 19,141,595.944 خصميـــات مــــن المرتبـــــات لحســــاب جهات أخرى
%45.0 14,524,732.394 46,770,179.971 32,245,447.577 مقبوضــــــــات تحت تســويتها لإليرادات الميزانيـــــة

%(51.4) (642,702,814.027) 607,340,911.368 مبالغ مخصوم بها على أنواع بنودمصروفات الميزانية 1,250,043,725.395

%56.3 158,506,967.862 440,253,043.633  281,746,075.771 مبالــــــــــــــــغ تحـــــــــــــــــــــــت التسويـــــــــــــــة
%298.8 1,986,969.477 2,651,921.793 664,952.316 مبالـــــغ محصلــــة  لحســــــــــاب جهــات أخـــــــــرى
%(32.5) (552,411,061.834) 1,147,974,968.023 1,700,386,029.857 إجمـــــــــــــالى اآلمـــــــــــــانــــــــــــــات

ب ـ العــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــد
%50.1 212,429,848.207 636,542,306.288 424,112,458.081 مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية
%626.9 2,868,894.524 3,326,499.886 457,605.362 العهـــــــــــــد النقديــــــــــــة الشخـــصيــــــــــــــــــة
%58.8 165,242,505.313 446,050,913.128 280,808,407.815 دفعـــــــــــــــات وإعتمـــــادات نقديــــــة بالخـــــارج
%1.3 1,095,725.144 85,137,038.624 84,041,313.480 مبـــــــالـــــغ تحـــــــــــت التــــحـــــــصيـــــــــــــل

%(31.4) (71,935,587.635) 157,463,050.295 229,398,637.930 مبــــــالـــــغ تحـــــــــــــــت التســــــويــــــــــــــــة
%18066536.0 659,771,829.465 659,775,481.365 3,651.900 دفعــــــــــــــــــــــات نقــــــــــــدية داخليـــــــــــــة

%7.6 4,550,460.737 64,135,489.070 59,585,028.333 دفعــــــــــــــات عن إعتمــــــادات مستنديــــــــــــة

%90.3 974,023,675.755 2,052,430,778.656 1,078,407,102.901 إجمـــــــــــــالى العهــــــــــــــــــــــــــــــد
2008/4/1 2008/04/01)/א א א א א (א א *

( 17 ) מ
א א א א א

( א א ) א

رصيد 2008/9/30رصيد 2008/04/01

أرصدة حسابات األمانات في 2008/9/30

36%

50%

4%
3%3%4%

تأمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات مرتجــــــــــــــــــــــــع مرتبــــــــــــــــــــــــــــــــات
خصميـــات مــــن المرتبـــــات لحســــاب جهات أخرى مقبوضــــــــات تحت تســويتها لإليرادات الميزانيـــــة
مبالغ مخصوم بها على أنواع بنودمصروفات الميزانية مبالــــــــــــــــغ تحـــــــــــــــــــــــت التسويـــــــــــــــة
مبالـــــغ محصلــــة  لحســــــــــاب جهــات أخـــــــــرى

أرصدة حسابات العهد 2008/9/30

31%

22%4%8%

32%

3%

مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية العهـــــــــــــد النقديــــــــــــة الشخـــصيــــــــــــــــــة
دفعـــــــــــــــات وإعتمـــــادات نقديــــــة بالخـــــارج مبـــــــالـــــغ تحـــــــــــت التــــحـــــــصيـــــــــــــل
مبــــــالـــــغ تحـــــــــــــــت التســــــويــــــــــــــــة دفعــــــــــــــــــــــات نقــــــــــــدية داخليـــــــــــــة
دفعــــــــــــــات عن إعتمــــــادات مستنديــــــــــــة
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نسبة التغير* الفرق رصيد 2008/04/01
% زيادة / نقص دائن مدين دائن مدين

 الحسابات الجارية
%49.8 78,345,174.154 235,738,140.219 157,392,966.065  رئيســـــــــــى ـ وزارة المــــــــــالية

%(120.5) (40,733,529.002) (6,937,780.168) 33,795,748.834 رئيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسى
%(2782.7) 89,387,952.414 86,175,639.367 (3,212,313.047)  مشاريـــــــــــــع إنشائيـــــــــــــــــة
%(67.8) (17,968,023.488) 8,525,110.945 26,493,134.433 إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادات
%107.9 115,924,110.000 223,398,294.432 107,474,184.432 عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
%(0.2) (771.665) 449,610.445 450,382.110 الصــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوق

%1077.6 4,866,143,349.539 5,317,704,306.066 451,560,956.527 جـــــــــــــارى الماليــــــــــــــــــــــة
%298.1 44,355,999.131 59,234,261.759 14,878,262.628 جــــــــــــارى سلــــــــــف الــوزارات
%550.4 29,688,549.641 35,082,697.306 5,394,147.665  بنـــــــوك أخــــــــــرى محليــــــــــــة

22,686.003 22,686.003  بنـــــــــــــوك أخـــــــــرى أجنبيـــــــة
%(41.8) (8,819,492.108) 12,302,245.264 21,121,737.372 بنك الكـويت المرآزي/ حساب الخزينة الموحد

%632.4 5,156,323,318.616 5,971,695,211.638 815,371,893.022 إجمالى الحسابات الجارية

نسبة التغير عبارة عن (الفرق بين الرصيد فى  نهاية الفترة المعنية والرصيد فى 2008/04/01)/الرصيد فى 2008/4/1 *

א א א א א
( 18 ) מ

א א

رصيد 2008/9/30

أرصدة الحسابات الجارية 2008/9/30

1%1%

89%

4%1%4%

 رئيســـــــــــى ـ وزارة المــــــــــالية

رئيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسى

 مشاريـــــــــــــع إنشائيـــــــــــــــــة

إيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادات

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

الصــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوق

جـــــــــــــارى الماليــــــــــــــــــــــة

جــــــــــــارى سلــــــــــف الــوزارات

 بنـــــــوك أخــــــــــرى محليــــــــــــة

 بنـــــــــــــوك أخـــــــــرى أجنبيـــــــة

بنك الكـويت المرآزي/ حساب الخزينة الموحد
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نسبة التغير* الفرق
المبلغ  الجهــــــــة  % زيادة / نقص دائن مدين دائن مدين

5,743.837 الديــوان االميـــرى  الحسابات النظامية
ديــوان المحاسبـــة               1,770.414

مجلـــس الــــوزراء           198,785.092 %19.9 131,406,528.891 792,924,454.305              661,517,925.414 ديـــــــــون مستحقة للحكومــــــــة
ادارة الفتــوى والتشريــــع             19,152.312 %(2.8) (2,260,296.326) 78,471,514.001 80,731,810.327 ديون مستحقة على الحكــــــــومة
المجلس االعلى للتخطيط والتنمية             12,742.929 %0.1 2,158.250 1,503,329.750 1,501,171.500 عهدة الطوابــــــــــــــــــــع المالية

ديوان الخدمه المدنيه         5,516,146.470 %0.2 2,145,763.701 1,422,180,233.052 1,420,034,469.351 بنــك شيكات وخطابــــــــات ضمان
وزارة الخارجيـــة           101,267.780 %0.9 46,883.003 5,074,669.480 5,027,786.477 عهدة الطوابـــــــــــــــــــع البريدية

وزارة الـمـاليــة ـ اإلدارة الـعـامــة      83,605,307.786 %(17.0) (35,846,733.750) 174,889,951.000 210,736,684.750 عهدة الطوابـــــــــــع المالية العامة
وزارة الـمـاليــة ـ الحسابـات العامــة      16,853,580.341 %(28.8) (1,713,144.855) 4,238,888.316 5,952,033.171 إعتمادات مستنديــــة تحـت التنفيذ
االدارة العامة للجمـارك        2,411,462.848 %(11.2) (4,767,581.819) 37,962,490.153 42,730,071.972  مبالغ عن خدمات وأعمـــال مؤداه 
وزارة التجاره والصناعه         3,980,636.795 9,043.400 9,043.400 بنــك شيكات تحت التحصيــــل

وزارة العـــــدل           180,356.799 %87.2 140,389.176 301,338.064 160,948.888 عهد األوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية
وزارة الداخليـــــة        1,654,829.437 2,008,062,079.670 2,008,062,079.670 أمالك الدولـــــــــــــــــــة العقارية

وزارة الدفــــاع           850,502.101 2,264,405.250 2,264,405.250 اهالك أمالك الدولــــــــــــة العقارية

الحـــرس الوطنــى           181,735.304 %2.0 89,163,009.671 4,527,882,396.441 4,438,719,386.770 إجمالى الحسابات النظامية
وزارة التربيــة        7,187,502.499
وزارة التعليــم العـالــى        6,830,696.637

وزارة الصحه العامـــة      23,970,532.583
وزارة الشؤون االجتماعيه والعمـــل        2,741,849.351

وزارة االعـــالم      13,873,404.376
وزارة األوقـــاف والشؤون األسالميــة           115,511.553

االمانه العامه لالوقاف               2,017.000
وزارة المواصالت      76,576,241.737
وزارة االشغـال العــامـــة        4,686,445.226

المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب               2,544.000
وزارة النفـــــــــــــــــــــط    313,555,403.827
وزارة الكهربـــاء والمـاء    226,035,490.963

االدارة العـــامه للطيــران المدنــى        1,772,794.308
اإلجمالي     792,924,454.305

* نسبة التغير عبارة عن (الفرق بين الرصيد فى  نهاية الفترة المعنية والرصيد فى 2008/04/01) / الرصيد فى 2008/4/1

ديون مستحقة  للحكومة 

( 19 ) מ
א א א א א

א א

رصيد 2008/9/30 رصيد 2008/04/01

أرصدة الحسابات النظامية  2008/9/30

18%

2%

31%

44%

4%1%

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 مؤداه 
بنــك شيكات تحت التحصيــــل
عهد األوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية
أمالك الدولـــــــــــــــــــة العقارية
اهالك أمالك الدولــــــــــــة العقارية
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