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2015 2014O @@òîÛb½a@òäÜÛ@òîßìØ§a@pa‰a…üaë@pa‰a‹ìÛa@òîãaŒî¶@pa…aŠíüa@paŠí†Ôm

2015 2014O @òîÛb½a@òäÛapaŠí†ÔmóÏ@Ý–a

lbiòÇìà©òîÛb½a@òäÛaòîÛb½a@òäÛa
2014/20132013/2012

1òîİÐäÛa@pa…aŠíüa18,805,673,00018,805,673,00016,883,142,00029,969,672,171

2bi‰üaë@Ý†Ûa@óÏb•@óÜÇ@köaŠšÛa79,000,00085,000,00073,872,219
2ÁÐäÛa@pb×Š‘@Ë@åß@Ý†Ûa@òjíŠ™36,000,000
3bi‰üaë@Ý†Ûa@¿b•@óÜÇ@köaŠšÛa43,000,000

3pbØÜnà½a@óÜÇ@âìŠÛaë@köaŠšÛa17,500,00017,500,00015,561,858
1òîØÜ½a@ÝÔã@âì‰17,500,000

4pbß†¨aë@ÉÜÛa@óÜÇ@âìŠÛaë@köaŠšÛa3,568,0002,096,0002,268,354
2ÝîvnÛaë@†îÔÛa@âì‰3,568,000

5òîÛë†Ûa@pýßbÈ½aë@ñ‰bvnÛa@óÜÇ@âìŠÛaë@köaŠšÛa260,200,000225,159,150258,991,018
1òî×Šà¦a@âìŠÛaë@köaŠšÛa260,200,000

6pbß†¨a@pa…aŠía732,675,500709,853,150706,738,759
1òÛa†ÈÛaë@åßþa@pbß†81,463,000
2òîÏbÔrÛaë@òîàîÜÈnÛa@pbß†¨a4,361,500
3òîz–Ûa@pbß†¨a91,863,000
4ÕÏaŠ½aë@æbØüa@pbß†65,075,000
5õb½aë@õbiŠèØÛa@pbß†238,000,000
6pý•aì½aë@ÝÔäÛa@pbß†211,417,000
7òîÛb½a@ÉiaìİÛa@pa…aŠía40,000,000
8ôŠc@pbß†496,000

7òÇìän½a@âìŠÛaë@pa…aŠíüa155,423,500143,132,700954,875,342

1âìŠÛaë@pa…aŠíüa155,423,500

8òîÛbcŠÛa@pa…aŠíüa15,000,00030,000,00026,562,899

1pa‰bÔÇë@ó™a‰c@Éîjß15,000,000

òÜà¦a20,069,040,00020,069,040,00018,095,883,00032,008,542,620

توزيع تقديرات االيرادات
السنة المالية  2014/2013السنة المالية  2015/2014

النسبةالمبلغالنسبةالمبلغ

احتياطي األجيال القادمة :

%1,809,588,30010.0%2,006,904,00010.0أ  - 10% النسبة الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 1976 

%2,714,382,45015.0%3,010,356,00015.0ب - 15 % مبلغ إضافي  

%21,002,597,000116.1%23,212,164,000115.7المخصص لمصروفات الوزارات واإلدارات الحكومية          

%7,430,684,75041.1%8,160,384,00040.7زيادة المصروفات والمخصصات عن اإليرادات          

100%10018,095,883,000%20,069,040,000الجمــــــــلة

óÜî–Ðmμbºa



Éí‰b’½a
pbßŒÜn½aÝÔäÛa@Ýöbëòîöb’ãüapbÏëŠ–½a

pbjmŠ½aòîÈÜÛapa†È½aëòãbî–ÛaëòÐÜn‚½aòÜà¦a
pbß†¨aëpaŒîèvnÛaëpb×ýànüaëpbÇìÏ†½aë

JòßbÈÛaòîÜíìznÛaالرقم
100òÛë†Ûa@îö‰@pb––«50,000,00050,000,00050,000,000
110ôßüa@æaìí†Ûa43,259,00065,838,00035,668,000495,000,00093,515,000733,280,000562,981,000
120òjba@æaìí…39,755,0001,320,000137,0001,850,000789,00043,851,00040,100,000
131õa‰‹ìÛa@Ü©70,818,00045,642,0007,971,0008,000,00017,418,000149,849,000150,035,000
132ÉíŠ’nÛaë@ôìnÐÛa@ñ‰a…a25,017,0002,216,000150,00035,000753,00028,171,00025,515,000
140òîàänÛaë@Áîİ‚nÜÛ@óÜÇþa@Üa10,203,0001,420,000496,000640,0004,959,00017,718,00019,896,000
141õb–yfiÛ@òíŒ×Š½a@ñ‰a…üa5,300,0001,583,000294,000100,000244,0007,521,0008,010,000
150òîã†½a@òß†¨a@æaìí…25,402,0006,377,000452,0001,000,000588,926,000622,157,000529,974,000
160òîu‰b¨a@ñ‰a‹ë59,992,00040,547,0005,585,00066,000,00039,590,000211,714,000216,430,000
171M òîÛb½a@ñ‰a‹ëòßbÈÛa@ñ‰a…üa68,444,00019,661,0002,180,00066,600,00028,910,000185,795,000143,891,000
172M òîÛb½a@ñ‰a‹ëòßbÈÛa@pbib§a6,156,943,0006,156,943,0005,664,781,000
173Ú‰bàvÜÛ@òßbÈÛa@ñ‰a…üa61,248,0001,290,000259,000235,000630,00063,662,00062,861,000
180òÇbä–Ûaë@ñ‰bvnÛa@ñ‰a‹ë45,241,0005,763,0001,130,000360,000242,937,000295,431,000295,611,000
190Þ†ÈÛa@ñ‰a‹ë12,836,0001,040,00068,0005,200,000160,545,000179,689,000173,855,000
200òîÜa†Ûa@ñ‰a‹ë836,243,00093,224,00072,545,00038,000,00044,260,0001,084,272,0001,088,624,000
210ÊbÏ†Ûa@ñ‰a‹ë60,871,0002,785,000329,0001,302,405,0001,366,390,0001,230,412,000
220óäìÛa@Š§a274,627,00013,833,00038,291,00028,000,0003,694,000358,445,000406,650,000
230òîiÛa@ñ‰a‹ë1,653,209,00097,563,0008,470,00063,000,00020,943,0001,843,185,0001,718,574,000
240μbÈÛa@áîÜÈnÛa@ñ‰a‹ë22,730,0004,860,0001,557,0004,000,000332,145,000365,292,000320,281,000
250òz–Ûa@ñ‰a‹ë774,268,000483,255,00080,861,00080,500,000348,023,0001,766,907,0001,397,534,000
260ÝàÈÛa@ë@òîÇbànuüa@æì÷’Ûa@ñ‰a‹ë213,370,00019,444,0002,895,0004,390,000356,634,000596,733,000446,116,000
270âýÇüa@ñ‰a‹ë133,101,00056,691,00013,081,00010,300,0003,534,000216,707,000195,988,000
281òîßýüa@æì÷’Ûaë@ÒbÓëüa@ñ‰a‹ë174,180,00022,663,0001,459,00028,000,00012,629,000238,931,000234,645,000
282ÒbÓëÿÛ@òßbÈÛa@òãbßüa5,797,0002,343,000191,000490,0001,409,00010,230,00012,064,000
المواصــــالت300 ñ‰a‹ë136,494,00010,867,0006,470,00017,400,000967,000172,198,000199,966,000
320òßbÈÛa@ÞbÌ‘üa@ñ‰a‹ë201,733,00036,683,0001,477,000448,860,0001,301,000690,054,000922,074,000
330la…Łaë@@æìäÐÛaë@òÏbÔrÜÛ@óäìÛa@Üa11,926,0006,171,000497,0007,240,0001,633,00027,467,00027,382,000
341ÁÐäÛa@ñ‰a‹ë12,475,0001,039,000256,0001,580,595,0001,594,365,000646,918,000
342õb½aë@õbiŠèØÛa@ñ‰a‹ë302,288,0002,869,437,0004,471,000574,300,0002,848,0003,753,344,0003,808,733,000
510óã†½a@æaİÜÛ@òßbÈÛa@ñ‰a…üa50,471,0005,515,0003,087,00067,500,000588,000127,161,000152,404,000

5,331,298,0003,919,070,000290,327,0002,017,000,00011,399,767,00022,957,462,000020,752,305,000المجمـــــــــــوع

600âbÈÛa@óÜîàØnÛa@…bànÇüa254,702,000254,702,000250,292,000

òÜà¦a5,586,000,0003,919,070,000290,327,0002,017,000,00011,399,767,00023,212,164,00021,002,597,000

*

*
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 املذكرة اإليضاحية

 ياايية اوزاااا  ااإلاااا  اكحوزيية مل
  1014/1015ولسنة املاوية 

 

 

بشددددداا  تدددددزاا   دددددزيرا   1023( وسدددددنة 6صدددددزا  ااااة املاويدددددة او)  دددددي  ا ددددد   أ

ييااييدددا  ات دددا  اكحوزييدددة ااو) لي دددا  ااو زاتدددددز اودددإ يندهدددل   دات دددا    تدددزاا ا ولسدددنة    

ااوددإ  ددنى تلدد         ( يددا اوزودد)زا  240املددااة   ألحوددا  نفيددذا   اذودد  1024/1025املاويددة 

  ىلاوزاودددة ايفدددراوا  ا ا  زيددد     إليدددرااا   دددز اوزاودددة يشدددراة امليااييدددة اوسدددنزية اوشدددايلة     

املدددزاا  ا(   ا  راا ددداجملدددأل األيدددة  ددددا اي) ددداي اوسدددنة املاويدددة بشددد ريا تلددد  األ دددا   وف فددد ا     

ب زاتددددز  تددددزاا امليااييددددا  او ايددددة   2,91وسددددنة  32( يددددا املروددددز  ب ددددايزا ا دددد   412,25 

 ااور ابة تل   نفيذ ا ااكحساب اخل)ايل .

 

شددد زا امليااييدددة او ايدددة بوتدددزاا يشدددراة ييااييدددة اودددزاااا      –ااااة املاويدددة   ايددد ا دددز 

املاويددددددة  ا اوددددددا  زل ددددددا  اوسياودددددد  1024/1025ااالاااا  اكحوزييددددددة ولسددددددنة املاويددددددة  

حبيدددع   دددر   دددزيرا  امليااييدددة تدددا األ دددزا  ااودددراي         زاودددةول ااال )فدددااية ااالل) اتيدددة 

 . 1024/1025حت ي  ا خالل اوسنة املاوية   ىل س   اكحوزية ااألت ال اوإ 

 

ا دددز ت لددد  أ ددد  او زاتدددز ااألودددأل ااو)زل دددا  املاويدددة ااال )فدددااية ولسدددنة املاويدددة        

   اآل ل   1024/1025



 

 
 
 

1 

 

   

 

ئف امليااييدة   ااااة املاويدة  حيدع   دز  ااااة املاويدة      االو) راا    ف يا يدزأ  زحيدز اادا   

كاوة أبزاب يفراوا  املياايية مبا يساتز تلد   وايدا اوزااودة اابدو أبدزاب         زيرا  بوتزاا

 املفراوا  بد ض ا مما ين وأل  جيابيا تل  ا ة او) زيرا  .

 

كاوة اخلزيا  او اية يع يا ي)طلدا  املزاطنني  ليبضرااة او  ا تل   تزاا يياايية  ن زية   

اورتكيددا تلدد   طددزير خددزيا  او) لددي  ااخلددزيا  اوفدد ية ااالل) اتيددة ااألينيددة ا ددزو      

ااملراوددا  االت) ددااا  املاويددة اوالايددة و)نفيددذ املشدداايع اكحيزيددة ااوضددرااية ولدنيددة األواوددية 

 .او اية

 

وتددزاا ب سددا  املسدد) لة  زليدد  عيددع اوددزاااا  ااإلاااا  اكحوزييددة االي ددا  املل  ددة اامل و   

او دزايني  اوسياودا  او ايدة ولزاودة ا   ااااوة   دزيرا  اإليدرااا  ااملفدراوا    مبدا ي)فدا يدع       

 ااملراوي  ااو رااا  اوفاااة ح)   اايخ  تزاا  ل  او) زيرا  .

 

 يوا املاويدة او ايدة   باو  دا تلد   ن يدة اإليدرااا  فد  اونفطيدة اايدااة            صالحاو  ا تل   

 .االو)  ااي  اإليفاقاتااي اايااة  اإليفاقا اكحز يا او اية   ا  ) ا   اإليرااا  يسدة يس
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اامندا  خدالل ب دزاة ات دا  اكحوزييدة تلد   نفيدذ         اضدهو املفدراوا    رشيز اإليفاق او دا    

 براجم ا احت يا أ زاو ا اأااي أت الا باووفاية املطلزبة .

 

 

  زيرا  يشراة يياايية اوزاااا  ااإلاااا  اكحوزيية ولسدنة املاويدة    ملا   ز  ي)   تزااااو ا 

1024/1025 . 
 

 

 

     ااهلل اول او)زويا
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 اإليراداتتقديرات 

 مبيزانية الوزارات واإلدارات احلكومية
 4112/4112للسنة املالية 

 
 

يف خمتلف املصادر اليت حتصل منها الدولة على املوارد املالية احلكومية تتمثل إيرادات الوزارات واإلدارات         

يلي  بالدولة،ومن أهم تلك املصادر النفط حيث يعترب املصدر الرئيسي للموارد املالية  ،ملواجهة احلاجات العامة

ذلك من حيث األهمية إيرادات اخلدمات اليت حتصل مقابل اخلدمات املؤداة من قبل الدولة ثم الضرائب والرسوم 

 على التجارة واملعامالت الدولية. 

 

كل شتمل يندرج حتت كل باب عدد من اجملموعات اليت تشمل عدة بنود وتتكون اإليرادات من مثانية أبواب ي       

 على أنواع خمتلفة.منها 
 

 لددوزارات واإلدارات احلكوميددة واملتوقدده حتصدديلها ةددالا السددنة املاليددة       مبيزانيددة اقدددرت اإليددرادات  وقددد        

عدن تقدديرات    ديندار   000 157 973 1 اهمقددار  زيدادة بديندار    20 069 040 000 مببلد   41/5142

 . %10.90     أي بنسبة دينار 18   095 883   000 ةوالبالغ 31/2014 السنة املالية

 السابقة كاآلتي :الثالث هذا وقد بلغت اإليرادات اإلمجالية احملصلة يف السنوات املالية 

 احملصل يف السنوات املالية دينار
 5143/  45السنة املالية  620 542 008 32

 5145/  44السنة املالية  31 535 185 542
 5144/ 141السنة املالية  649 984 501 21
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 :النحو التالي علىوذلك وتنقسم اإليرادات اإلمجالية إىل اإليرادات النفطية واإليرادات غري النفطية 
 

 اإليرادات النفطية    
 

تتمثل هذه اإليرادات يف مبيه النفط اخلام والغاز الطبيعي وضريبة الدةل من شركات النفط ورسوم 
 االمتياز من شركات النفط .

 

 السنة املالية دينار
 41/5142تقديرات السنة املالية  000 673 805 18
 5141/  43تقديرات السنة املالية  000 142 883 16
 43/5141        عن تقديرات السنة املالية % 11.39 بنسبة زيادة 000 531 922 1

    

.  41/5142من اإليرادات اإلمجالية املقدرة للسنة املالية %93.71تساهم اإليرادات النفطية بنسبة       
 .%93.30بنسبة  43/5141 بينما كانت مساهمتها يف اإليرادات اإلمجالية املقدرة للسنة املالية

 

         مببل  5141/5142 وقد قدرت إيرادات الغاز الطبيعي مبشروع ميزانية السنة املالية  -
( دينار عن تقديرات الغاز مبيزانية  000 843 13) دينار بنقص قدره    000 915 185

 % 5.6بنسبة  5143/5141 السنة املالية 
 

 اإليرادات غري النفطية 
 

رسوم القيد ، ضريبة الدةل من غري شركات النفط،الضرائب والرسوم على املمتلكات تتمثل هذه اإليرادات يف       
والتسجيل ، الضرائب والرسوم على التجارة واملعامالت الدولية ،إيرادات اخلدمات ، اإليرادات والرسوم املتنوعة 

 واإليرادات الرأمسالية .
 

 السنة املالية دينار
 41/5142تقديرات السنة املالية  000 367 263 1
 5141/  43تقديرات السنة املالية  000 741 212 1

 5141/ 43من تقديرات السنة املالية  % 4.17 بنسبة  زيادة 000 626 50
 
.  41/5142مدن اإليدرادات اإلمجاليدة املقددرة للسدنة املاليدة        %6.29  تساهم اإليرادات غري النفطية بنسبةو 

 . %6.70بنسبة  43/5141 بينما كانت مساهمتها من اإليرادات اإلمجالية املقدرة للسنة املالية
    

  : وفيما يلي دراسة حتليلية للزيادة والنقص ألبواب اإليرادات على مستوى اجملموعات   
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 اإليرادات النفطية -الباب األوا 
 
 

 السنة املالية دينار
 41/5142تقديرات السنة املالية  000 673 805 18
 5141/  43تقديرات السنة املالية  000 142 883 16
 43/5141        عن تقديرات السنة املالية %11.39 بنسبة زيادة 000 531 922 1

 
 : وقد مت تقدير اإليرادات النفطية طبقا لألسس التالية

 

 حصة دولة الكويت املقررة يف  منظمة األوبك
(OPEC) 

 مليون برميل/اليوم 5.011
 

 دوالر أمريكي / برميدل . 75   سعر الربميل

 فلس / دوالر أمريكدي 286 سعر الصدددرف

 يددددددددددوم  352 41/5142السنة املاليدة 

 مليون دينار 2483.001  املقدرة مببل  ةصم تكاليف اإلنتداج
 

 الفعلية هلذا الباب ةالا السنوات املالية السابقة كما يلي :النفطية هذا و قد بلغت اإليرادات 
 

 احملصل يف السنوات املالية دينار
 5143/  45السنة املالية  171 672 696 29
 5145/  44السنة املالية   009 556 569 28

 5144/ 141السنة املالية  46  610  301 138
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 الدةل واألرباحالضرائب على صايف  –الباب الثاني 
  
غري شركات النفط والضرائب على صايف األرباح السنوية  منتتمثل يف اإليرادات احملصلة من ضريبة الدةل     

 املالية.يف سوق الكويت لألوراق  ةللشركات الكويتية املدرج
 

 السنة املالية دينار
 41/5142تقديرات السنة املالية  000 000 79
 5141/  43تقديرات السنة املالية  000 000 85

 .5141/  43من تقديرات السنة املالية   %7.05بنسبة نقص  ( 000 000 6 )
 
 هذا وقد بلغت اإليرادات الفعلية احملصلة لدهذا الباب يف السنوات املالية السابقة كما يلي :   

 
 احملصل يف السنوات املالية دينار

  5143 / 45السنة املالية  219 872 73
  5145/  44السنة املالية  516 283 86

 5144/ 141السنة املالية  80  003  064
 

 وتتكون إيرادات هذا الباب من جمموعتني.
 

 ضريبة الدةل من غري شركات النفط - 2جمموعة 
 

 السنة املالية دينار
 41/5142تقديرات السنة املالية  000 000 36
 5141/  43تقديرات السنة املالية  000 200 39

 .5141/  43من تقديرات السنة املالية  %8.16 بنسبة نقص ( 000 200 3 )
 

 اإلدارة العامة . -وخيتص بهذه اجملموعة وزارة املالية  
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 وتتكون إيرادات هذه اجملموعة من البنود التالية : 
 

 البنود دينار
 شركات مالية  14بند   1

 شركات جتارية  15 بند  000 900
 شركات مقاوالت  13بند   000 000 14
 شركات تأمني  11بند   000 000 1
 شركات فنادق  12بند   000 400

 شركات ةدمات  15بند   000 000 14
 شركات استشارية  10بند   000 700 2
 شركات مطاعم   18بند   000 500 1
 شركات أةرى  41بند   000 500 1

 

 الضرائب على صايف األرباح – 3 جمموعة 
 

من صايف األرباح السنوية على الشركات الكويتية  % 5.2وهي اإليرادات الناجتة عن فرض ضريبة بنسبة      
يف شأن دعم  5111لسنة     ( 46املدرجة يف سوق الكويت لألوراق املالية، وذلك تطبيقا ألحكام القانون رقم )

 احلكومية.  غري العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل يف اجلهات
 

 

 السنة املالية دينار
 41/5142تقديرات السنة املالية  000 000 43
 5141/  43تقديرات السنة املالية  000 800 45

 .5141/  43من تقديرات السنة املالية  %6.11 بنسبةنقص  ( 000 800 2 )
 

 االدارة العامة. –اجملموعة وزارة املالية وخيتص بهذه 
 : البنود التاليةوتتكون إيرادات هذه اجملموعة من     

 

 الضرائب على الشركات الكويتية - 1بند  000 000 25

 حصيلة الزكاة من الشركات الكويتية – 2بند  000 000 11

 مساهمة الشركات الكويتية يف ميزانية الدولة – 3بند  000 000 5

 التوزيعاتأرباح  _ 4بند  000 000 2
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 الضرائب والرسوم على املمتلكات –الباب الثالث 
 
 
 على متلك أو نقل ملكية األراضي والعقارات . املفروضةتتمثل إيرادات هذا الباب يف الضرائب والرسوم        
 وتتكون إيرادات هذا الباب من جمموعة واحدة .     
 

 : نقل امللكيدددددة رسوم - 1جمموعة 
 

تتمثل إيرادات هذه اجملموعة يف الرسوم املفروضه على ملكية ونقل ملكية األراضي والعقارات اليت  
حتصل لدى وزارة العدا عند تسجيل نقل ملكية األراضي والعقارات فيما عدا عقود البيه اليت تربمها اجلهات 

 احلكومية .
  

 السنة املالية دينار
 41/5142تقديرات السنة املالية  000 500 17
 5141/  43تقديرات السنة املالية  000 500 17

 
 هذا وقد بلغت اإليرادات الفعلية هلذا الباب ةالا السنوات املالية السابقة كما يلي:

 

 احملصل يف السنوات املالية دينار

 5143/  45السنة املالية  858 561 15
 5145/  44السنة املالية  033 464 14

 5144/ 141السنة املالية  44 445 045
 

 وتتكون هذه اجملموعة من بندين :
 

 أراضي  14بند  000 500 8
 عقارات  15بند  000 000 9
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 الضرائب والرسوم على السله واخلدمات –الباب الرابه 

 
 تتمثل إيرادات هذا الباب يف الضرائب والرسوم اليت تفرض على السله واخلدمات ومزاولة األعماا . 

 وتتكون إيرادات هذا الباب من جمموعة واحدة .
 

 : رسوم القيد والتسجيل - 2جمموعة 
 

الثمينة  وتشتمل هذه اجملموعة على رسوم قيد وتسجيل الشركات وطلبات الرتةيص ورسوم دم  املعادن       
 ورسوم العالمات التجارية  .

 
 السنة املالية دينار

 41/5142تقديرات السنة املالية  000 568 3
 5141/  43تقديرات السنة املالية  000 096 2
 5141/  43من تقديرات السنة املالية    %01.53 ةبنسب زيادة 000 472 1

 
 -هذا وقد بلغت اإليرادات الفعلية احملصلة يف السنوات املالية السابقة كاآلتي :

 

 احملصل يف السنوات املالية  دينار 

  5143/  45السنة املالية  354 268 2
  5145/  44السنة املالية  553 475 2

 5144/ 141السنة املالية  5  850 506
 

 التالية :وتتكون هذه اجملموعة من البنود 
 

 الشركات ووثائق التأمنيتسجيل   14بند  000 018 2
 طلبات الرتةيص  15بند  000 475 1

 رسوم دم  املعادن الثمينة   13بند  000 75
 
 



 

 

8 

 
 

 االدولية الضرائب والرسوم على التجارة واملعامالت –الباب اخلامس 
 
تتمثل إيرادات هذا الباب يف الضرائب والرسوم احملصلة نظري استرياد وتصدير البضائه من واىل اخلارج ورسوم      

 اخلدمات على التجارة اخلارجية .
 وتتكون إيرادات هذا الباب من جمموعة واحدة .

 
 : الضرائب والرسوم اجلمركية - 1جمموعة 

 
 بال  احملصلة نظري ضرائب ورسوم أرضية ورسوم الشهادات . وتتمثل إيرادات هذه اجملموعة يف امل    

 
 السنة املالية دينار

 41/5142تقديرات السنة املالية  000 200 260
 5141/  43تقديرات السنة املالية  150 159 225

 .5141/  43من تقديرات السنة املالية  %15.56بنسبة  زيادة 850 040 35

  
 هذا وقد بلغت اإليرادات الفعلية احملصلة يف السنوات املالية السابقة كاالتي :

 
 احملصل يف السنوات املالية  دينار

  5143/  45السنة املالية  018 991 258
  5145/  44السنة املالية  768 903 222

 5144/ 141السنة املالية  548  300  831
 
 

 تتكون هذه اجملموعة من البندين التاليني :

 ضرائب 14بند  000 000 260
 رسوم 15بند   000 200
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 إيرادات اخلدمات –الباب السادس 
 
 

الوزارات واإلدارات احلكومية ويتم  اليت تؤديهادمات اخل مقابلتتمثل إيرادات هذا الباب يف املبال  احملصلة      
 حتصيل هذه املبال  إما نقدا أو بواسطة الطوابه املالية والربيدية وفقا للقواعد املقررة يف هذا الشأن .

 
 السنة املالية دينار

 41/5142تقديرات السنة املالية  500 675 732
 5141/  43تقديرات السنة املالية  150 853 709
 .5141/  43 ة املاليةدددمن تقديرات السن %3.21  بنسبة ادةددزي 350 822 22

 
 وقد بلغت اإليرادات الفعلية احملصلة هلذا الباب ةالا السنوات املالية  السابقة كما يلددددددي :

 

 احملصل يف السنوات املالية دينار
  5143/  45السنة املالية  759 738 706
  5145/  44السنة املالية  312 696 576

 5144/ 141السنة املالية   255  554  611
 

 وتتكون إيرادات هذا الباب من مثاني جمموعات هدددي :
 

 : ةدمات األمن والعدالة - 1جمموعة 
 

تتمثل إيرادات هذه اجملموعة يف املبال  احملصلة كرسوم وغرامات قضائية ومبيه مواد مصادرة وكذلك عدادات      
   القيادة.نتظار السيارات ورسوم إصدار رةص ا

 

 السنة املالية دينار
 41/5142تقديرات السنة املالية  000 463 81
 5141/  43تقديرات السنة املالية  000 457 75
 .5141/  43املالية من تقديرات السنة  % 7.96بنسبة  زيادة 000 006 6
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 -التالية :وتتكون هذه اجملموعة من البنود 
 

 رسوم قضائية   14بند  000 350 81
 مبيه مواد مصادرة  15بند  000 2
 حصيلة عدادات انتظار السيارات  13بند  000 45
 رسوم إصدار رةص قيادة   11بند  000 66

 (.ةصناعية،زراعي إنشائية،) عامة ، 
 

 : اخلدمات التعليمية والثقافية - 2جمموعة 
 

تتمثل إيرادات هذه اجملموعة يف املبال  اليت حتصل من مبيه املطبوعات احلكومية ونشر اإلعالنات بوسائل   
النشر احلكومية وكذلك مبيه الربامج التليفزيونية وإيرادات األفالم واألشرطة باإلضافة إىل رسوم التدريب 

 والتعليم.
 

 السنة املالية دينار
 41/5142تقديرات السنة املالية  500 361 4
 5141/  43تقديرات السنة املالية  100 273 4

 .5141/  43من تقديرات السنة املالية   %2.07 بنسبة زيادة 400 88
 

 وتتكون هذه اجملموعة من البنود التالية : 
 

 رسوم دراسية   14بند  000 110 1
 مبيه مطبوعات حكومية   15بند  500 261 2
 إعالنات  13بند  000 854

 مبيه برامج تلفزيونية  11بند  0
 إيرادات أفالم وأشرطة  12بند  0

 رسوم تدريب وتعليم  15بند  000 136
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 : اخلدمات الصحية - 3جمموعة 
 
 تتمثل إيرادات هذه اجملموعة يف املبال  احملصلة نظري تقديم اخلدمات الصحية املختلفة.    
 

 املاليةالسنة  دينار
 41/5142تقديرات السنة املالية  000 863 91
 5141/  43تقديرات السنة املالية  000 980 81

 .5141/  43من تقديرات السنة املالية  %12.05بنسبة  زيادة 000 883 9

 
 وتتكون هذه اجملموعة من البنود التالية :

 

 رسوم احلجر الصحي   14بند  000 10
 إيرادات املستشفيات  15بند  000 400 2
 إيرادات التأمني الصحي   13بند  000 453 89

 
 :  ةدمات اإلسكان واملرافق - 4جمموعة 

 

 تتمثل إيرادات هذه اجملموعة يف املبال  اليت حتصل نظري تقديم اخلدمات املتعلقة باإلسكان واملرافق . 
 

 السنة املالية دينار
 41/5142تقديرات السنة املالية  000 075 65
 5141/  43تقديرات السنة املالية  900 462 50
 .5141/  43من تقديرات السنة املالية  %28.96بنسبة  زيادة 100 612 14

 
 : التاليةد وبنالوتتكون هذه اجملموعة من 

 
 

 إجيار   14بند  000 625 64
 املنطقة احلرة  إيرادات   15بند  000 450
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 : الكهرباء واملاء ةدمات - 5جمموعة 

 
 تتمثل إيرادات هذه اجملموعة يف املبال  احملصلة نظري ةدمات الكهرباء واملاء. 

 

 السنة املالية دينار
 41/5142تقديرات السنة املالية  000 000 238
 5141/  43تقديرات السنة املالية  500 995 227
 . 5141/  43 املاليةمن تقديرات السنة  %4.39 زيادة بنسبة 500 004 10

 
 وتتكون هذه اجملموعة من البندين التاليني :

 

 كهرباء  14بند  000 725 155

 مياه  15بند  000 275 82

 
 : ةدمات النقل واملواصالت - 6جمموعة 

 
تتمثل إيرادات هذه اجملموعة يف املبال  احملصلة نظري تأدية ةدمات الطريان املدني والربيد والربق   

 واهلاتف وكذلك ةدمات املوانئ .
 

 السنة املالية دينار
 41/5142تقديرات السنة املالية  000 417 211
 5141/  43تقديرات السنة املالية  350 209 198
 .5141/  43من تقديرات السنة املالية  %6.66 بنسبة زيادة  650 207 13

 
 وتتكون هذه اجملموعة من البنود التالية :

 

 الطريان املدني  14بند  000 428 15
 الربيدددد  15بند  000 911

 الربق واهلاتف  13بند  000 097 188
 ةدمات املوانئ  11بند  000 981 6
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 : إيرادات الطوابه املالية - 7جمموعة 
 

تتمثل إيرادات هذه اجملموعة يف املبال  احملصلة من مبيه الطوابه املالية اليت تستخدم يف حتصيل  
 رسوم اخلدمات على اةتالف أنواعها .

 

 السنة املالية دينار

 41/5142تقديرات السنة املالية  0000 000 40

 5141/  43تقديرات السنة املالية  04 111 111
  

 .5141/  43من تقديرات السنة املالية  %43.66بنسبة  نقص ( 000 000 31 )
 

 وتتكون هذه اجملموعة من بند واحددد :
 

 مبيه الطوابه املالية  14بند  40 111 111
 

 ةدمات أةدددرى : - 8جمموعة 
 

مل يسبق إدراجها ضمن  اخلدمات اليتتتمثل إيرادات هذه اجملموعة يف املبال  اليت حتصل نظري تقديم  
 اجملموعات السابقة يف نفس الباب .

 

 السنة املالية دينار
 41/5142تقديرات السنة املالية  000 496

 5141/  43تقديرات السنة املالية  300 475

 .5141/  43من تقديرات السنة املالية  % 4.35 بنسبة زيادة 700 20
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 التالية :وتتكون هذه اجملموعة يف البنود 
 

 

 مطبوعات اجلهات احلكومية  14بند  000 420
 إيرادات صيانة  15بند  000 50
 خمططات ومواصفات  11بند  000 21
 تصوير  15بند  000 5
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 اإليرادات والرسوم املتنوعة –الباب السابه 

 
خمتلف األنواع والبنود اليت مل تدرج ضمن منطية األبواب من تتمثل إيرادات هذا الباب يف املبال  اليت حتصل      

 السابقة .
 

 السنة املالية دينار
 41/5142تقديرات السنة املالية  500 423 155
 5141/  43تقديرات السنة املالية  700 132 143
 . 5141/  43من تقديرات السنة املالية   % 8.59بنسبة  زيادة 800 290 12

 

 -وقد بلغت اإليرادات الفعلية احملصلة هلذا الباب ةالا السنوات املالية السابقة  كما يلدددي :   
 

 احملصل يف السنوات املالية دينار
  5143/  45السنة املالية  342 875 954
  5145/  44السنة املالية  213 433 746

 5144/ 141السنة املالية  551 534 388
 

 وتتكون إيرادات هذا الباب من جمموعة واحدة :
 

 : اإليرادات والرسددوم - 1جمموعة  
 

 وتتكون هذه اجملموعة من البنود التالية :
 

 رسدددددوم  14بند  600 840 24
 إيرادات مبيعات  15بند  400 299 3
 غرامات وأرباح  13بند  800 661 22
 إيرادات قيدية  11بند  500 137 27
 إيرادات أةرى  12بند  200 979 75

 إجيار وسائل النقل واملعدات والتجهيزات   15بند  000 525
 تعويضات   10بند  000 980
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 اإليرادات الرأمسالية –الباب الثامن 
 
 األراضي والعقارات . تتمثل إيرادات هذا الباب يف املبال  احملصلة من مبيه أصوا مملوكة للدولة مثل         
 

 السنة املالية دينار
 41/5142تقديرات السنة املالية  000 000 15
 5141/  43تقديرات السنة املالية  000 000 30

 . 5141/  43من تقديرات السنة املالية   %50بنسبة  نقص ( 000 000 15 )
 

 

 
 -كما يلدددي :ب ةالا السنوات املالية السابقة وقد بلغت اإليرادات الفعلية احملصلة هلذا البا

 
 

 احملصل يف السنوات املالية دينار

  5143/  45السنة املالية  899 562 26

  5145/  44السنة املالية  211 274 17

 5144/ 141السنة املالية  0 551 853

 

 ويتكون هذا الباب من جمموعة واحدة :
 

 : مبيه أراضي وعقارات - 1جمموعة 
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 من البنود التالية:وتتكون هذه اجملموعة 
 
 : اراضي 10بند 

 مبيه األراضي اململوكة للدولة .وهي املبال  احملصلة من 

 السنة املالية دينار
 41/5142تقديرات السنة املالية  000 000 15
 5141/  43تقديرات السنة املالية  000 000 30

 . 5141/  43من تقديرات السنة املالية   % 50بنسبة  نقص ( 000 000 15 )
 

 

 : عقارات 02بند 

 .وهي املبال  احملصلة من بيه العقارات والبيوت احلكومية املوزعة على املواطنني مبوجب وثائق متلك 

 السنة املالية دينار
 41/5142تقديرات السنة املالية  1
 5141/  43تقديرات السنة املالية  1

 
 وتتكون هذه اجملموعة من البنود التالية :

 

 أراضي   14بند  000 000 15
 عقارات   15بند  0
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 يف تقديرات اإليرادات النفطية  زيادةأهم أسباب ال
 4112/4112ميزانية السنة املالية شروع مب

 1341/4112عن تقديرات السنة املالية 
 
 
 5141/5142بلغت تقديرات اإليرادات النفطية مبشروع ميزانية الوزارات واإلدارات احلكومية للسنة املالية     

ديندار عدن تقدديرات السدنة املاليدة         000 531 922 1 امقدداره  بزيدادة ديندار   673 805 18 111 مبلد  

 .%11.39بنسبة   45 883 415 111  والبالغة 5143/5141

 : إىل يف تقديرات اإليرادات النفطية  زيادةالأهم أسباب وترجه  

يف ميزانيدة   ربميدلللدوالر أمريكي /   01مقابل   ربميدلللدوالر أمريكي /  02اعتماد سعر تأشريي  -4

 . 5143/5141السنة املالية 

فلدددس يف ميزانيدددة    ,502فلدددس مقابدددل   , 585اعتمددداد سدددعر صدددرف الددددوالر علدددى أسددداس       -5

5143/5141 . 

 

  



( 2 )جذول 

انًحصم فً انطُخ انًبنيخانفرقتمذيراد انطُخ انًبنيخ

2013/20122012/20112011/2010َمص/ زيبدح2014/20132015/2014انرلى

321,0001,094,000773,0002,079,3906,375,2551,034,816انذيىاٌ االييري110

4,00033,30284,638322,072-51,00047,000ديىاٌ انًحبضجخ120

5,384,0005,676,000292,0005,315,9664,985,4284,864,643يجهص انىزراء131

60,00068,0008,000121,26839,64337,450ادارح انفتىي وانتشريغ132

325,000376,00051,000398,913326,422328,387انًجهص األػهً نهتخطيط وانتًُيخ140

88,000101,00013,00047,603االدارح انًركسيخ نالحصبء140

3,766,0006,328,0002,562,0004,972,2333,706,8842,166,229ديىاٌ انخذيخ انًذَيخ150

4,703,0004,732,00029,0003,517,5565,281,8756,618,146وزارح انخبرجيخ160

7,292,000159,879,087159,463,511130,791,922-157,413,000150,121,000االدارح انؼبيخ-وزارح  انًبنيـــــخ  171

26,200,000266,019,690241,752,535177,147,540-99,010,00072,810,000انحطبثبد انؼبيخ-وزارح  انًبنيـــــخ  172

232,753,000268,085,00035,332,000265,967,071229,788,777225,047,780االدارح انؼبيخ نهجًبرن173

2,375,0003,958,0001,583,0002,699,3343,556,5462,654,493وزارح انتجبرح وانصُبػخ180

38,373,00039,427,0001,054,00036,123,48333,740,63028,004,530وزارح انؼذل190

76,450,00081,700,0005,250,00075,548,20268,479,48174,997,804وزارح انذاخهيخ200

8,881,0009,783,000902,000169,976,198223,284,513159,325,072وزارح انذفبع210

546,000566,00020,000785,876601,754995,837انحرش انىط220ًُ

1,637,00020,090,71317,550,05914,619,143-22,136,00020,499,000وزارح انترثيخ230

237,000247,00010,000181,579289,065161,508وزارح انتؼهيى انؼبن240ً

90,128,000100,058,0009,930,00094,385,19786,963,28676,373,126وزارح انصحخ 250

8,399,00010,725,0002,326,0009,707,35810,613,3257,397,252وزارح انشئىٌ االجتًبػيخ و انؼًم260

5,963,0006,036,00073,0005,175,5895,085,2024,280,654وزارح االػالو270

1,420,0002,103,000683,0002,053,3101,726,7901,193,667وزارح االولبف وانشئىٌ االضالييخ281

1,00076,17317,74518,784-18,00017,000االيبَخ انؼبيخ نالولبف282

177,923,000193,290,00015,367,000186,900,292126,595,893161,550,353 وزارح انًىاصالد 300

20,000,00020,035,00035,00018,225,02523,414,1169,787,749وزارح االشغبل انؼبيخ320

355,000434,00079,000478,493350,131295,093انًجهص انىطًُ نهثمبفخ وانفُىٌ واآلداة330

16,883,178,00018,805,716,0001,922,538,00030,453,646,59928,811,778,83220,257,967,340وزارح  انُفط341

232,000,000242,540,00010,540,000202,553,085149,366,115134,376,201وزارح انكهرثبء وانًبء342

1,159,00021,584,03520,868,16419,627,058-23,627,00022,468,000االدارح انؼبيخ نهطيراٌ انًذ510ًَ

18,095,883,00020,069,040,0001,973,157,00032,008,542,62030,236,086,61521,501,984,649انجًهــــــــخ

2015/2014تمذيراد االيراداد حطت انىزاراد واالداراد انحكىييخ نهطُخ انًبنيخ 
-1 



 االيراداد حطت انجُىد
(1-1)جذول 

انًحصم فً انطُخ انًبنيخانفرقتمذيراد انطُخ انًبنيخ

2013/20122012/20112011/2010َمص/ زيبدح2014/20132015/2014

16,883,142,00018,805,673,0001,922,531,00029,969,672,17128,569,556,00919,947,374,438االيراداد انُفطيخ1

   

16,883,142,00018,805,673,0001,922,531,00029,969,672,17128,569,556,00919,947,374,438جًهخ انجبة االول

انضرائت ػهً صبفً انذخم واالرثبح2

ضريجخ انذخم يٍ غير شركبد انُفط2

000000شركبد يبنيخ1

280,000900,000620,000458,187480,985292,227شركبد تجبريخ2

9,360,00013,694,16114,368,13025,173,152-23,360,00014,000,000شركبد يمبوالد3

750,0001,000,000250,000318,7301,739,706738,459شركبد تبيي4ٍ

325,000400,00075,000282,821420,587318,194شركبد فُبدق5

8,250,00014,000,0005,750,00014,019,19113,672,0448,359,835شركبد خذيبد6

1,950,0002,657,4362,041,7724,556,053-4,650,0002,700,000شركبد اضتشبريخ7

1,400,0001,500,000100,0001,744,6731,107,4361,438,684شركبد يطبػى8

185,0001,500,0001,315,000724,4072,034,014230,997شركبد أخري10

ضرائت ػهً صبفي االرثبح3

3,000,00024,677,01431,014,29028,478,402-28,000,00025,000,000انضرائت ػهً انشركبد انكىيتيخ1

11,000,00011,000,00008,383,24610,156,11614,500,409حصيهخ انسكبح يٍ انشركبد انكىيتيخ2

4,000,0005,000,0001,000,0005,918,2586,556,0131,587,173يطبهًخ انشركبد انكىيتيخ في ييساَيخ انذونخ3

800,000994,0952,692,4232,100,206-2,800,0002,000,000أرثبح انتىزيؼبد4

6,000,00073,872,21986,283,51687,773,791-85,000,00079,000,000جًهخ انجبة انثبًَ

انضرائت وانرضىو ػهً انًًتهكبد3

رضىو َمم انًهكيخ1

8,500,0008,500,00007,255,4766,916,4245,352,357اراض1ً

9,000,0009,000,00008,306,3827,547,6095,760,355ػمبراد2

17,500,00017,500,000015,561,85814,464,03311,112,712جًهخ انجبة انثبنث

ثُذيجًىػخثبة

-1 



االيراداد حطت انجُىد- 1تبثغ 
(2-1)تبثغ جذول 

انًحصم فً انطُخ انًبنيخانفرقتمذيراد انطُخ انًبنيخ

2013/20122011/20102010/2009َمص/ زيبدح2014/20132015/2014

انضرائت وانرضىو ػهً انطهغ وانخذيبد4

رضىو انميذ وانتطجيم2

1,410,0002,018,000608,0001,569,4381,778,5092,190,933تطجيم انشركبد ووثبئك انتأيي1ٍ

631,0001,475,000844,000632,310636,244587,547طهجبد انترخيص2

55,00075,00020,00066,60660,80049,199رضىو ديغ انًؼبدٌ انثًيُخ3

000رضىو ػاليبد تجبريخ4

2,096,0003,568,0001,472,0002,268,3542,475,5532,827,679جًهخ انجبة انراثغ

انضرائت وانرضىو ػهً انتجبرح5

وانًؼبيالد انذونيخ

انضرائت وانرضىو انجًركيخ1

225,000,000260,000,00035,000,000258,700,329222,780,060218,247,998ضرائت1

159,150200,00040,850290,689123,708129,836رضىو2

225,159,150260,200,00035,040,850258,991,018222,903,768218,377,834جًهخ انجبة انخبيص

ايراداد انخذيبد6

خذيبد االيٍ وانؼذانخ1

75,335,00081,350,0006,015,00072,043,37567,849,50872,625,129رضىو لضبئيخ1

2,0002,0000000يجيغ يىاد يصبدرح2

10,00035,18737,47545,625-55,00045,000حصيهخ ػذاداد اَتظبر انطيبراد3

رضىو اصذار رخص ليبدح ػبيخ اَشبئيخ4

65,00066,0001,00066,44061,41047,528زراػيخ صُبػيخ

ثُذمجموعةثبة



االيراداد حطت انجُىد- 1تبثغ 
(3-1)تبثغ جذول 

انًحصم فً انطُخ انًبنيخانفرقتمذيراد انطُخ انًبنيخ

2013/20122012/20112011/2010َمص/ زيبدح2014/20132015/2014

6تبثغ ثبة 

انخذيبد انتؼهيًيخ وانثمبفيخ2

1,096,4001,110,00013,600790,4701,119,937805,885رضىو دراضيخ1

2,135,9002,261,500125,6001,954,1541,720,2811,847,758يجيغ يطجىػبد حكىييخ2

51,400848,787711,565778,393-905,400854,000اػالَبد3

000000يجيغ ثرايج تهفسيىَيخ4

000000ايراداد افالو واشرطخ5

135,400136,0006000134,9500رضىو تذريت وتؼهيى6

0انخذيبد انصحيخ3

10,00010,00009,0066,6539,238رضىو انحجر انصح1ً

2,100,0002,400,000300,0002,379,6941,848,1021,918,318ايراداد انًطتشفيبد2

79,870,00089,453,0009,583,00080,143,90177,124,02470,811,970ايراداد انتأييٍ انصحي3

خذيبد االضكبٌ وانًرافك4

50,012,90064,625,00014,612,10070,710,79164,852,57546,499,481ايجبر1

450,000450,0000375,628487,532423,600ايراداد انًُطمخ انحرح2

0خذيبد انكهرثبء وانًبء5

150,556,000155,725,0005,169,000129,390,66190,295,64175,991,280كهرثبء1

77,439,50082,275,0004,835,50061,357,90646,648,10844,139,537ييبح2

خذيبد انُمم وانًىاصالد6

932,00014,173,74813,287,94712,410,086-16,360,00015,428,000انطيراٌ انًذ1ًَ

106,700826,312974,241871,768-1,017,700911,000انجريذ2

174,158,000188,097,00013,939,000183,304,936123,502,197158,873,638انجرق وانهبتف3

ًْء4 6,673,6506,981,000307,3505,963,8866,039,8395,813,697خذيبد انًىاَ

0ايراداد انطىاثغ انًبنيخ7

31,000,00081,906,99479,707,13472,149,968-71,000,00040,000,000يجيغ انطىاثغ انًبنيخ1

ثُذمجموعةثبة



االيراداد حطت انجُىد- 1تبثغ 

(4-1)تبثغ جذول 

انًحصم فً انطُخ انًبنيخانفرقتمذيراد انطُخ انًبنيخ

2013/20122012/20112011/2010َمص/ زيبدح2014/20132015/2014

خذيبد اخري8

400,000420,00020,000383,451240,365527,581يطجىػبد انجهبد انحكىييخ1

45,00050,0005,00057,99137,08915,520ايراداد صيبَخ2

20,30021,00070012,3605,68312,010يخططبد ويىاصفبد4

5,0003,0824,0563,934-10,0005,000تصىير6

000يتُىػخ9

709,853,150732,675,50022,822,350706,738,760576,696,312566,621,944جًهخ انجبة انطبدش

االيراداد وانرضىو انًتُىػخ7
االيراداد وانرضىو1

21,647,87024,840,6003,192,73024,217,33921,601,62920,699,370رضىو1

2,724,1003,299,400575,30010,975,3413,179,4852,101,406ايراداد يجيؼبد2

21,816,26022,661,800845,54021,890,22523,832,17219,374,509غرايبد وارثبح3

2,452,650174,742,29578,767,09028,060,667-29,610,15027,157,500ايراداد ليذيخ4

67,101,32076,045,2008,943,88083,485,95483,693,53955,494,722ايراداد اخري5

233,000505,000272,000792,1821,750221,663ايجبر وضبئم انُمم وانًؼذاد وانتجهيساد6

0914,000914,000638,772,005535,357,548534,679,051تؼىيضبد7

143,132,700155,423,50012,290,800954,875,341746,433,213660,631,388جًهخ انجبة انطبثغ

االيراداد انراضًبنيخ8
يجيغ اراضً وػمبراد 1

15,000,00026,562,89917,265,9977,259,360-30,000,00015,000,000اراض1ً

0008,2145,503ػمبراد2

15,000,00026,562,89917,274,2117,264,863-30,000,00015,000,000جًهخ انجبة انثبيٍ

18,095,883,00020,069,040,0001,973,157,00032,008,542,62030,236,086,61521,501,984,649جًهخ االيراداد

ثُذمجموعةثبة



وزارة المالية
امةشئون الميزانية الع
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:المرتبات –تقديرات الباب األول 
الوزارات واإلدارات الحكومية لميزانية 

معتمدة



 

 

1 

 

 ميزانية الوزارات واإلدارات احلكومية 
  -الباب األول  -

 املرتبات 
 4102/4102للسنة املالية 

 

 

متثل املرتبات عنصرا رئيسيا يف ميزانية الوزارات واإلدارات احلكوميةة   ودةق دامةز وزارمل املاليةة ادعةقاد       

  مع مراعامل التنسيق والتعاون   4112/4112ومراجعة االعتمادات التققيرية للباب األول املرتبات للسنة املالية 

اتةةاري   4/4112-33جبلسةةتر ردةة   592ردةة  إىل دةةرار سلةةو الةةوزرا    اسةةتنادامةةع ديةةوان ا قمةةة املقنيةةة  

املرتبةات ييزانيةات ااتةات     –اشأن املوافقة على نقل تبعية دراسة وإعقاد تقةقيرات البةاب األول    31/5/4112

 .احلكومية من ديوان ا قمة املقنية إىل وزارمل املالية 

 

ودق حرصز وزارمل املالية على توفري االعتمادات املاليةة الززمةة السةتيعاب عناصةر العمةل الكويتيةة مةن  ر ة               

ومتطلبات أجتزمل ا قمات احلكوميةة مةن وئةائأ وأعمةال      الحتياجاتااامعات واملراحل التعليمية املختلفة وفقا 

إلدارات احلكوميةة واسةتمرار تيطيةة احتياجةات اةها ااتةات       الزمة للتنمية اإلدارية يف كافة اجملاالت االوزارات وا

الصادر اتةاري    221رد  وفقا ملركزية التعيني تنفيها  طة توئيأ الكويتيني املعتمقمل من سلو الوزرا  االقرار 

2/2/1999 .  

 

بةات االلتةزاب ااألسةو    املرت –الوزارات واإلدارات احلكوميةة للبةاب األول    اعتماداتودق روع  يف إعقاد ومراجعة      

والتديةات ااال تيةار ودواعةق     ااألدقميةة والقواعق املتبعة يف إعقاد اها البةاب فيمةا صةتا ااملكافةات والتديةات      

 تنفيه سياسة اإلحزل وما سبق إدرارا من اقالت ومكافات . 
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للةوزارات واإلدارات احلكوميةة    4112/4112املرتبةات للسةنة املاليةة     –البةاب األول   اعتماداتودق اليز مجلة      
مليةون   2192واةو   4113/4112عةن املعتمةق للسةنة املاليةة السةااقة       %5.2مليون دينار يعقل زيةادمل   2225
 .دينار

 مليون دينار ( ألدرب )  
 املعتمق ايان

4112/4112 
 املعتمق

4113/4112 
 نسبة الزيادمل الفرق

% 
 –مجلة الباب األول 

 % 5.2 394 2192 2225 املرتبات

 

وموضح فيما يل  جقول ملقارنة مجلة مقتحات الوزارات واإلدارات احلكومية هلها الباب للسنة املالية     
   اإلنفاق .اهل من جتود لتشيق وزارمل املالية   لبيان نتائج ما  دراسةيا أسفرت عنر  4112/4112

 ) ألدرب مليون دينار (                                                                     

 الفرق للباب األول مجلة االعتماد ايان
 وفقا الدتاح وزارمل املالية وفقا الدتاح ااتات ) االنقا (

مجلةةةة املرتبةةةات املقتحةةةةة   
للسةةةةةةةةةةةةةنة املاليةةةةةةةةةةةةةةة  

4112/4112  
352 5  225 2   (522 *  ) 

  :  ميثل اها املبلغ التخفيضات اليت أجرتتا وزارمل املالية على ادتاح ااتات  *
 
      
وئيفةة موزعةة   ( 325 352) : 4112/4112 ب األول للسةنة املاليةة  ودق الغ عقد الوئةائأ املقرجةة يف البةا          

  -كاآلت  :
 

 وئيفة كوييت        413 151
 وئيفة غري كوييت        91 531
 وئيفة عسكرية      24 552
 إمجال  عقد الوئائأ        325 352
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   -ودق الغ نصيب اها الوئائأ من اعتمادات الباب األول كاآلت  :
 

 عقد الوئائأ ايان الوئائأ
 نصيبتا من االعتمادات
 ) ألدرب مليون دينار (

النسبة املئوية إىل مجلة 
 الباب %

 % 55.2  2 459 413 151 وئائأ الكويتيني 
 % 9.2 245 91 531 وئائأ غري الكويتيني 

 %12.4 591 24 552 وئائأ العسكريني 
 % 111  2 225 325 352 ااملة 

  

 

فيمةا عةقا   ) املرتبةات       -االبةاب األول   اعتمةادات العمالةة الوينيةة إىل إمجةال  االعتمةادات      ويزحظ أن نسبة       

ودةق كانةز    % 59  واليز نسبة اها العمالة إىل إمجال  عقد املوئفني ) فيما عقا العسةكريني (   %29العسكريني ( 

 .% 52حنو  4113/4112   4114/4113اها النسبة يف السنتني السااقتني 

 

واملطلةةوب يميةةقاا ييزانيةةة   اإلحةةزلودةةق الةةغ إمجةةال  عةةقد وئةةائأ غةةري الكةةويتيني املشةةمولني اسياسةةة           

 وئيفة وفقا للمتن احملقدمل . 525عقد  1/5/4112اعتبارا من  4112/4112
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اها الباب السيطرمل على الزيادمل املسةتمرمل واملتناميةة يف اعتماداتةر املاليةة يةا       اعتماداتودق روع  يف مراجعة       

دون املساس ااملرتبةات واالسةتاقادات الفعليةة احلاليةة للمةوئفني ودون التةأ ري        اإلنفاقيتمشى مع سياسة ترشيق 

 على مستوى ا قمات املؤداا من دبل الوزارات واإلدارات احلكومية . 

 

 املرتبات . –عتمادات الباب األول ومراسي  ودرارات ذات تأ ري على ا صقورا من دوانني قما سبوأ ه يف االعتبار 
  

املرتبةةةات للةةةوزارات واإلدارات احلكوميةةةة للسةةةنة املاليةةةة    –البةةةاب األول  اعتمةةةاداتوتةةةتلخا أاةةة  مزمةةةح         
  -فيما يل  : 4112/4112

 

( مليون دينار يف االعتماد التكميل  ) األول والثان  ( لتعةيني الكةويتيني و ر ة      411ختصيا مبلغ )  -
يني غةري للةة املةؤازت العلميةة أو الةقورات التقريبيةة         ااامعات واملعااق العليا واملعااق املتوسطة وتعة 

 احلكومية . وفقا الحتياجات الوزارات واإلدارات

 
 

( مليون دينار يف االعتماد التكميل  الثان  لتعيني غري الكويتيني على الوئائأ اليت  15 ختصيا مبلغ ) -
 تتس  االطااع الفين أو النقرمل واحلاجة امللاة . 

 
 

 تكاليأ الوئائأ الززمة لتعيني العسكريني اااتات املختصة يف ضو  االحتياجات الفعلية .  اعتمادمت  -

 
 

سةبق إدةرارا مةن زيةادات أو مزايةا ماليةة للعقيةق مةن          مشول االعتمادات املاليةة اامليزانيةة علةى تكلفةة مةا      -
إدراراا مةن دبةل سلةو     الزيادات والكوادر اليت مت يا يف ذلك الشرائح الوئيفية  زل السنوات السااقة

ولةةبعا الوئةةائأ  واإليفةةا للعسةةكريني يف وزارات الةةقفال والقا ليةةة واحلةةرس الةةويين املقنيةةة ا قمةةة 
القانونية واهلنقسةية يف احلةرس الةويين ووزارمل القا ليةة ااإلضةافة إىل زيةادات  اصةة اوئةائأ اةوزارمل          

)  4114لسةنة   212ر سلةو الةوزرا  ردة     والزيةادمل املتتبةة علةى دةرا     التاية واعا الةوزارات األ ةرى   
  من أول مراوط املرتب األساس  للموئفني الكويتيني ( . % 42منح مكافأمل  اصة  املتضمنة
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فيمةا عةقا    1924لسةنة   3رد   إليا  كافة الوئائأ الشاغرمل اامليزانية وفقا لقرار سلو ا قمة املقنية -

 الوئائأ اااري شيلتا . 

 
 

وئيفةةة فئةة غةري كةةوييت ورد عليتةا  فةظ اةةأن يةت  يميةةقاا       525تطبيةق سياسةة اإلحةةزل علةى عةقد      -

 .  1/5/4112من  اعتبارا 4112/4112ييزانية 

 
 

والعةزوات   ااألدقميةة مت إدراج الزيادات احلتمية وااقيقمل يف املرتبات اعق تةقديقتا وتتضةمن التديةة     -

القورية والنمو الطبيع  يف تكلفة البقالت واملكافةات والتأمينةات وفقةا للاالةة الوئيفيةة واالجتماعيةة       

 للموئفني ااإلضافة إىل تكاليأ التدية ااال تيار . 

 

إنشا  وئائأ ختصصير غري متوفرمل من ا ر ني الكةويتيني يف اعةا ااتةات ) مةن االعتمةاد التكميلة         -

 الثان  ( . 

 

( مليون دينار ضمن االعتماد التكميل  الثان  ملواجتة أي زيةادمل   514.32ختصيا مبلغ احتياي  دقرا ) -

يف الصرف تطرأ نتيجة تنفيه دانون أو مرسوب أو درار من سلو الوزرا  أو سلو ا قمة املقنية أو تقاري 

 .ات أي مستاقات من اقالت أو مكاف اعتمادات مالية ملقاالة تيري مستوى صرف
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املرتبةات يشةرول ميزانيةة الةوزارات واإلدارات      –ودق مت توزيع الوئةائأ واالعتمةادات املاليةة للبةاب األول         

علةةى القطاعةةات املختلفةةة يةةا يتفةةق مةةع الةةقليل النمطةة  املوحةةق    4112/4112احلكوميةةة للسةةنة املاليةةة 

  -للاسااات على الناو اآلت  :

 

 االعتمادات عقد الوئائأ القطال ملسلسلا
 املالية

 مليون دينار () 

 النسبة املئوية 
 اعتمادات  وئائأ 

 %42.2 %44.2 1 353 55 925 ا قمات العامة  1
 %5.5 %5.4 352 41 231 القفال  4
 %21.9 %22.4  4 911 191 392 قمات االجتماعية ا  3
 %5.3 %5.3 322 41 521  قمات اجملتمع  2
 % 11.2 %9.2 513  33 213 ا قمات االدتصادية  2

 %111 %111  2 225  325 352 اجملمول 
  

 –ميزانيةة البةاب األول   تتا وفيما يل  عةر  تفصةيل  لبيةان مقةقار الزيةادات والتخفيضةات الةيت تضةمن         

  . 4112/4112املرتبات للسنة املالية 

 
 امليزانية ) الباب األول ( : تتا الزيادات اليت تضمن 

 

 255.312 مبلغ  4112/4112ميزانية الباب األول للسنة املالية تتا اليز مجلة الزيادات اليت تضمن 

مليون دينار زيادمل جقيقمل   وتفصيل اها  214.921 دينار زيادمل حتمية ومليون  53.322 دينار منتامليون 

  -الزيادات كما يل  :
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 أوال : زيادمل حتمية ) مقتح حتم  ( : 
 

  " يليون دينار "

يةةا يتفةةق  ااألدقميةةةللتديةةة  أنشةةئزوئيفةةة  44234تكلفةةة وئةةائأ عةةقداا   - 11.249
 من نظاب ا قمة املقنية موزعة على الناو التال  :  94و  43وأحكاب املادتني 

 

 عقد الوئائأ  البيان  
 ) كوييت ( 

  44 225 سموعة الوئائأ العامة 
  5 سموعة الوئائأ الفنية املساعقمل 

 52 سموعة الوئائأ املعاونة 

  234 44  
  

 1/1/4112و    1/5/4113جز  من تكلفةة العةزومل القوريةة والتديةة ااألدقميةة يف       - 13.125
حيةةةا كانةةةز عتسةةةبة عةةةن الفةةةتمل الةةةيت يةةةت  تنفيةةةهاا ييزانيةةةة السةةةنة املاليةةةة   

 عن سنة كاملة . 4112/4112ودق احتسبز ييزانية  4113/4112
  

جز  من تكلفةة التديةة ااال تيةار املنتظةر تنفيةهاا يف الراةع األ ةري مةن السةنة املاليةة            - 15.513
حيةا أن   –البةاب األول   –مليزانيةة  وفقا للتافظ الةوارد علةى ا   4113/4112ااارية 

عن  4112/4112ييزانية  احتسبزاها التكلفة كانز عتسبة عن  ز ة شتور ودق 
 سنة كاملة .
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 " يليون دينار "

 

تكلفةةة العةةزومل القوريةةة املنتظةةر مناتةةا للمةةوئفني الكةةويتيني  ةةزل السةةنة املاليةةة           - 41.292
4112/4112  . 

  

 وئيفة  32وعقداا  4113/4112تكلفة الوئائأ املنشأمل يرسوب  زل السنة املالية  - .522
  .  لتعيني كويتيني 

 

كةةوييت حلصةةول شةةاغليتا علةةى  فئةةة تكلفةةة الوئةةائأ املنقولةةة مةةن فئةةة غةةري كةةوييت إىل   - .122
 ( وئيفة . 3اانسية الكويتية وعقداا ) 

 
 

الزيادمل يف تكلفة العزج الطيب والتعلي  ملواجتة الصرف على اها البنق وصةا املوئفةون    - 1.593
 يف البعثات التمثيلية يف ا ارج وعائزتت  . 

 

 .  زيادمل تكلفة التأمني الصا  للموئفني غري الكويتيني - 1.122
  

 سمول الزيادمل احلتمية ) أوال (  53.322
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  انيا : زيادمل جقيقمل ) مقتح جقيق ( 
 

   " يليون دينار "
  تكلفة التعيينات  -1 434.4

   

  " يليون دينار "  
 االعتماد التكميل  ) األول ( :   
ملواجتةةة تعةةيني الكةةويتيني علةةى االعتمةةاد التكميلةة  األول    - 191 

مةةن اةةني املنتظةةر ختةةرجت  مةةن    –املخصةةا هلةةها اليةةر   
ااتةات   الحتياجةات ااامعات واملعااق العليا وذلةك وفقةا   

احلكوميةةةةةةة هلةةةةةةؤال  ا ةةةةةةر ني للسةةةةةةنة املاليةةةةةةة    
4112/4112 . 

 
ملواجتةةة تعةةيني الكةةويتيني غةةري للةةة املةةؤازت العلميةةة أو    - 11 

 القورات التقريبية على االعتماد التكميل  الثان  .
 

تعيني غري الكويتيني على االعتماد التكميل  الثان  ملواجتة  - 15 
الهين دق  تاجت  ااتات احلكومية  زل السةنة املاليةة   

يف الوئائأ اليت تتس  االطااع الفين  –4112/4112
 أو النقرمل . 

 
( وئيفةة منشةأمل لتعةيني     2 125تكلفة الوئائأ وعقداا )  - 15.4 

نتةا  اوزارمل القا لية واحلرس الةويين م  عسكريني ومتنيني
فة اةاحلرس  وئي 1 121القا لية ووئيفة اوزارمل  3 115

 .الويين 
 

 (  1مجلة التعيينات )  434.4 
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 تكلفة زيادات جقيقمل  -
 

   " يليون دينار " 
2.955 
 

تكلفة الوئائأ اليت أنشةئز للتديةة ااال تيةار وفقةا      - 
رفع املستوى املادي واملعنوي ألسو موضوعية موحقمل اتقف 

للموئفني الكويتيني وليكون ذلةك دافعةا هلة  علةى زيةادمل      
 اإلنتاجية واالتةال  رفةع مسةتوى األدا  احلكةوم  اوجةر     

 عاب . 
   

ودق الةغ عةقد الوئةائأ املخصصةة للتديةة ااال تيةار        -  
(  15 242)    4112/4112 ةةةةزل السةةةةنة املاليةةةةة  

 وئيفة موزعة على الناو            التال  .  
 عقد الوئائأ  البيان  

 ) كوييت ( 
  15 213 سموعة الوئائأ العامة 

  12 سموعة الوئائأ الفنية املساعقمل 

 112 سموعة الوئائأ املعاونة 

  15 242 اجملمول  
   

لنظةاب وئيفة   ةاه واةها التديةة ختةا       تكلفة الوئائأ اليت أنشئز للتدية وفقةا   - 2.115
) شةرية وحةرس                 شاغل  الوئائأ ا اصة اقيوان احملاسبة   والوئائأ العسةكرية 

( وئيفةة   13 244)  ودةق الةغ عةقد الوئةائأ املخصصةة للتديةة       ووزارمل الصاةويين ( 
 موزعة على الناو التال  . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

 

 

 

 

  
 البيان 

 عقد الوئائأ 

 324 كوييت 
 13 151 عسكري ) شرية / حرس ويين ( 

  244 13  
 

 

 

 " يليون دينار "
 

 تكلفة العزوات والبقالت ملواجتة التعيينات ااقيقمل اوزارمل التاية  - 153.2
  
اوزارمل وعزومل غز  املعيشة  تكلفة استاقاث وئائأ وتكلفة العزوات االجتماعية - 53

 الصاة .
  

تكلفة رفع املستوى الوئيف  للموئفني الكويتيني العاملني يف اعا الوزارات  - 5.925
واإلدارات احلكومية ومعظمت  يف وزارمل الصاة ووزارمل الكتراا  واملا  ووزارمل 

 املواصزت . 
  

  تكلفة الزيادمل يف عقد األوالد احملتسب هل  عزومل اجتماعية .  - 32.231
 
 
 

 

 ( 4الزيادات ااقيقمل )  مجلة تكلفة  421.521

 ( 4( + )  1مجلة الزيادات ااقيقمل )  214.921 

 مجلة الزيادات ) أوال +  انيا (  255.312
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 الثا : التخفيضات  
 

احلةق مةن الزيةادمل     سياسةة مليةون دينةار   يف ضةو      122.312 مت إجرا  التخفيضات التالية واليت اليز مجلتتا     

 اها الباب .  اعتماداتاليت تطرأ سنويا على اعتمادات الباب األول والقراسة اليت أجرتتا وزارمل املالية حول 
  

 394 مبلةغ   4113/4112واهلك يكون صايف الزيةادمل الةيت يةرأت علةى اعتمةادات البةاب األول للسةنة املاليةة              
 مليون دينار مجلة التخفيضات ( . 122.312مليون دينار مجلة الزيادات نادصا   255.312)  مليون دينار 

  " يليون دينار " 
 4 432كةوييت     12 535)      وئيفةة  15 951الفرق االنقا اني تكلفة الوئائأ وعقداا  - 21.233

نقل املةوئفني الةهين عينةوا  صةما     ئز على ميزانيات ااتات مباشرمل لاليت أنشغري كوييت ( 
مليون دينةار واملبلةغ    122.155من االعتماد التكميل  واليت تبلغ تكلفتتا املالية السنوية 

  مليون دينار .  415ودقرا  4113/4112املقرج ااالعتماد التكميل  للسنة املالية 
  

(  3الوئائأ الشاغرمل احملظور شيلتا وفقا لقرار سلو ا قمة املقنيةة ردة  )   ختفيا تكلفة  -  54.519
والوئائأ اليت مت إلياؤاا انا  على يلب ااتات احلكومية أو وفقةا للةتافظ    1924لسنة 

 2 195( وئيفةة منتةا    9 112)              الوارد على امليزانية   حيا الةغ عةقد اةها الوئةائأ    
            وئيفة عسكرية .  3 155يفة غري كوييت   وئ 521وئيفة كوييت   

  

شاغرمل مت إلياؤاةا وفقةا لسسةو الةيت اتبعتتةا وزارمل املاليةة يف إعةقاد          وئيفة 1 141تكلفة  -  5.315
 الباب األول . 

  

  وئيفة غري كوييت مشلتتا سياسة اإلحزل ) عن تسعة شتور ( .  525تكلفة  - 2.129
  

 ) للوئائأ العسكرية (   عقد األوالد احملتسب هل  العزومل االجتماعيةتكلفة فروق تققيرات  - 35.151
  

   غهية وتهاكر السفر للموئفني ختفيا تكلفة املزاو واأل  - 11.1
  

 ختفيا انق املكافات  - 4.545
  

 فرودات خمتلفة  - 2.391
  

 مجلة التخفيضات  122.312 



(1)جدول رقم 

الفرق تقديرات السنة الماليةمعتمد السنة المالية

( زيادة أو نقص ) 2014/20132015/2014

41,434,00043,259,0001,825,000الديوان االمــيري110

36,871,00039,755,0002,884,000ديوان المحاســــــبة120

60,310,00070,818,00010,508,000مجلـــس الــــوزراء131

22,856,00025,017,0002,161,000ادارة الفتـوى والتشريــع132

812,000-11,015,00010,203,000المجلس األعلى للتخطيط والتنمية140

4,888,0005,300,000412,000االدارة المركزية لالحصاء141

23,453,00025,402,0001,949,000ديــوان الخدمة المدنية150

57,870,00059,992,0002,122,000وزارة الخارجيــة160

5,543,000-73,987,00068,444,000وزارة الماليـــــــة171

59,694,00061,248,0001,554,000االدارة العامـــة للجمارك173

43,931,50045,241,0001,309,500وزارة التجـارة والصناعــة180

12,639,00012,836,000197,000وزارة العــــــــــــــــــدل190

826,795,000836,243,0009,448,000وزارة الداخليــــــــــــــــة200

57,972,00060,871,0002,899,000وزارة الدفــــــــــــــــــاع210

254,886,000274,627,00019,741,000الحـــــــرس الوطنــــــــــي220

1,465,038,0001,653,209,000188,171,000وزارة التربيـــــــــــــــــــة230

21,210,00022,730,0001,520,000وزارة التعليـــــــم العالـــــي240

693,313,000774,268,00080,955,000وزارة الصحـــــــــــــــــــة250

212,919,000213,370,000451,000وزارة الشــــــــئون االجتماعيــــة والعمـل260

123,448,000133,101,0009,653,000وزارة االعــالم270

162,160,000174,180,00012,020,000وزارة االوقاف والشئون االسالميـــة281

5,410,0005,797,000387,000االمانــــة العامـــة لالوقـــــاف282

135,997,000136,494,000497,000وزارة المواصالت 300

180,967,000201,733,00020,766,000وزارة االشغال العامة320

10,257,00011,926,0001,669,000المجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب330

1,925,000-14,400,00012,475,000وزارة النفط341

282,860,000302,288,00019,428,000 وزارة الكهرباء والماء342

47,199,00050,471,0003,272,000االدارة العامة للطيران المدني510

180,000,000190,000,00010,000,000االعتماد التكميلي االول

5,590,000-70,292,00064,702,000االعتماد التكميلي الثاني

5,194,071,5005,586,000,000391,928,500    جملة الباب االول

الجــــهـــــــــــــــة

المرتبات بمشروع ميزانية الوزارات واالدارت الحكومية- تقديرات الباب االول 

  وفقا لتقديرات وزارة المالية2015/2014للسنة المالية  



(2)جدول رقم 

اإلعتماد الماليمجموع عدد 

2015/2014الوظائف وظائف خاصة غير كويتي كويتي الجهة الحكومية 

عسكريون

النقديـــــة - 1مجموعة 

56561,118,900رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم - 1بند 

2522522,109,500مجموعـــــة الوظائــف القياديــــــــة - 2بند 

193,957193,957749,552,000مجموعــــة الوظائــــف العامــــــة - 3بند 

313313696,400مجموعة الوظائف الفنية  المساعدة - 4بند 

1,9831,9833,422,000مجموعة الوظائـــــــف المعاونــــــــة - 5بند 

0العقود - 6بند 

72,91072,910472,855,600         عقــــــــــــد ثانــــي

6166166,796,600           عقــــــــــــد ثالـــث

17,02817,02824,637,800           عقــــــــــــد بمرتب مقطــــوع 

1313631,600(كويتي)عقـــــــــــــد خاص 

0وظائــــــــف خاصـــــــــــــة - 7بند 

5245243,409,000          الوظائف الدبلوماسية والقنصليــــــه

416264424,000,000           وظائف القضاء و النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريـــــع 

75717588,500,000           وظائف ادارة التحقيقـــات

52,66452,664235,000,000           الوظاائـــــــف العسكريــــــة

199502491,990,000           اعضاء هيئة التدريس

0           اعضاء هيئة التدريب

3,8613,86142,374,000           وظائف االطباء والبشريين واالسنــان

73973911,311,000           وظائف ديـــــوان المحاسبــــة

03,117,305,500العـــــــــــالوات والبــــدالت - 8  بند 

0221,438,340المكافـــآت - 11 بند 

0العينــيــــــــه والتأمينيــــــه - 2مجموعة 

036,073,550مالبس وأغذية وتذاكر سفر للموظفين - 1بند 

010,147,000عــــالج طبـــــــــي وتعليـــــــم - 2بند 

0371,326,510التأمينـــــات - 3بند 

04,725,200التأمين الصحي - 4بند 

1,877,500 التأمينات على مواطني مجلس التعاون الخليجي5بند 

0254,702,000االعتمـــــاد التكمياـــــــــي

203,07090,63152,664346,3655,586,000,000المجمــــــــــــوع العــــــام

عدد الوظائف

المرتبات-  الباب األول 
الوظائف واالعتمادات المدرجة بميزانية الوزارات واالدارات الحكومية

 موزعة حسب البنود2015/2014للسنة المالية 



 (3)جدول رقم 

المجموع عقودمعاونةفنية مساعدةعامةقياديةرئيس مجلس

العامعسكرىك.غكعسكريك.غككويتىك. غكككك الوزراء والوزراء الجهة الحكومية

عقد خاصمرتب مقطوعثالثثانى ومن فى حكمهم

213810685108139881132110902241الديوان االميري

151323296573975026001010ديوان المحاسبة

314927821821650295287156103432مجلس الوزراء

12851131641626703550758ادارة الفتوى والتشريع

5560221278567560623المجلس األعلى للتخطيط والتنمية

3287431290440334االدارة المركزية لالحصاء

11112431136125613601392ديوان الخدمة المدنية

841169327415231364243603800وزارة الخارجية

13311621301035313117503306وزارة المالية

13544527312235775303630االدارة العامة للجمارك

10318145032332453503280وزارة التجارة والصناعة

88061082238241050929وزارة العدل

315746225548945061479051354951711516093549554219وزارة الداخلية

731541710421731865203238وزارة الدفاع

2801861716922661716917437الحرس الوطنى

1170856172823312017011289171167445790115746وزارة التربية

9694384721817587847401352وزارة التعليم العالى

519061252132890216124938272313130167053298وزارة الصحة

41292037361722210813330932014262وزارة الشئون االجتماعية والعمل

9712579433996151725655607812وزارة االعالم

887412403206410387913313012104وزارة االوقاف والشئون االسالمية

330017303170320االمانة العامة لالوقاف

98150773122249823917308412وزارة المواصالت 

1210923602336244629311228963012191وزارة االشغال العامة

56995373709400749المجلس الوطنى للثقافة والفنون واالداب

46095161810619وزارة النفط

141495151581673105571150742349017423وزارة الكهرباء والماء

52315238310228233311502448االدارة العامة للطيران المدنى

562521939573131983729106161702813649677526642030709063152664346365جملة الباب االول

المجموع حسب الجنسيةوظائف خاصة

المرتبـــــــــــــــات- الباب االول 

2015/2014عدد الموظفين العاملين فى الوزارات واالدارات الحكومية  المدرجة بميزانية  السنة المالية 



المرتبـــــــــــــــات- الباب االول 

  حسب الوظائف الرئيسية والوظائف الفرعية2015/2014اعتمادات السنة المالية  

2014/2013ومقارنتها باعتمادات السنة المالية 
النسبة المئويةالفرقأعتماداتأعتمادات

لتقديرات السنةزيادة السنة الماليةالسنة الماليةوظيفةوظيفة

2015/2014المالية او نقص2014/20132015/2014فرعيةرئيسية

الخدمات العامة1
5.05%260,778,100281,943,90021,165,800الخدمات التنظيمية1
2.32%3,989,000-133,681,000129,692,000الخدمات المالية2
15.20%839,434,000849,079,0009,645,000االمن والعدالة3

22.57%1,233,893,1001,260,714,90026,821,800جملة الخدمات العامة

2
6.01%312,858,000335,498,00022,640,000الدفاع

الخدمات االجتماعية 3
30.00%1,486,248,0001,675,939,000189,691,000الخدمات التعليمية1
13.86%693,313,000774,268,00080,955,000الخدمات الصحية2

3.82%212,919,000213,370,000451,000التكافل االجتماعي والشئون  االجتماعية3

47.68%2,392,480,0002,663,577,000271,097,000جملة الخدمات االجتماعية

خدمات المجتمع4

2.60%133,705,000145,027,00011,322,000الخدمات االعالمية1

3.22%167,570,000179,977,00012,407,000الخدمات الدينية2

0.61%32,847,40034,106,4001,259,000المرافق4

6.43%334,122,400359,110,40024,988,000جملة خدمات المجتمع

الخدمات االقتصادية5
0.22%1,925,000-14,400,00012,475,000التعدين والنشاطات االستخراجية1
1.14%58,250,40063,500,2005,249,800النقل 2
2.44%135,997,000136,494,000497,000المواصالت3
5.41%282,860,000302,288,00019,428,000الكهرباء والماء4
0.81%43,931,50045,241,0001,309,500الخدمات التجارية والصناعية5

10.03%535,438,900559,998,20024,559,300جملة الخدمات االقتصادية

7.29%385,279,100407,101,50021,822,400*اخرى غير مصنفة6

100%5,194,071,5005,586,000,000391,928,500جملة الباب االول

* تمثل االعتمادات التكميلية ونصيب وزارة االشغال 

(4)جدول رقم 



وزارة المالية
امةشئون الميزانية الع

2015/2014

:المستلزمات السلعية  والخدمات–تقديرات الباب الثاني 
الوزارات واإلدارات الحكومية لميزانية 

معتمدة



 

 

1 

 

 املستلزمات السلعية واخلدمات -الباب الثاني  اعتمادات

 مبيزانية الوزارات واإلدارات احلكومية

 4112/4115 للسنة املالية
 

 

يف قيمة املواد والسلع اليت حتصلل عليالا    -املستلزمات السلعية واخلدمات  -تتمثل مصروفات الباب الثاني            

الل ا اداللدايت  تنفيلل يللا اداللدايت اللليت من للله ملل  مالللاا مو تسللاعداا يف   الللوزارات واإلدارات احلكوميللة لت  

 باإلضافة إىل قيمة اخلدمات املؤداة م  الغري والالزمة لتأدية ن اط اجلاة احلكومية وتسيري معماهلا. 

 

املطلوب اعتمادالا  وبناء على ذلك ت دمه الوزارات واإلدارات احلكومية إىل وزارة املالية مب رتحاتاا للمبالغ            

، وقامله اداالزة الفنيلة املةتصلة ب للو        4115/ 4112 وذلك م  خلال  م لاريع ميزانياتالا للسلنة املاليلة     

بدراسة م رتحات اجلاات وف ا لألسس وال واعد املالية آخ ة بعني االعتبار توااات  بوزارة املالية  امليزانية العامة

 السياسة املالية العامة .

 

للسللنة املاليللة  املسللتلزمات السلللعية واخلللدمات   -البللاب الثللاني   اعتمللادات ا دجللدر اإلةللارة إليلل  م   وملل         

، وذلك بناءا على التوااات العاملة يف ال ا   واالحتيااات الفعليةيف امل رتحات احلتمية  تركزت 2015/2014

  ال أ .



 

 

4 

 

 

 املستلزمات السلعية واخلدمات –الباب الثاني  اعتماداتم ارنة 

 2015/2014 للسنة املالية

 2014/2013باعتمادات السنة املالية 

 

بدراسلة م رتحلات اللوزارات واإلدارات احلكوميلة دراسلة وافيلة        -ةلو  امليزانيلة العاملة    -قامه وزارة املالية          

ة دقي ل  راتت لدي لوةاملة وع دت عدة ااتماعات مع املسلولني بالوزارات واإلدارات احلكوميلة حتلى ا التو لل    

    مراعاة السياسة العامة للدولة . مبنية على مسس علمية سليمة وفى حدود االحتيااات الفعلية مع

    

  2015/2014ة لللللللة املاليلللللات للسنللللات السلعية واخلدمللللاملستلزم    –اب الثاني للالب اعتماداتبلغه        

دينلللار عللل  اعتملللادات السلللنة املاليلللة    45 349 000 اراا م لللد بزيلللادةدينلللار   3 191 070 000 مبللللغ 

 . % 9.3 وبنسبة   3 373 731 000 و البالغة  3093/3094

 

 السنة املالية دينار

 4112/4115  السنة املالية اعتمادات 3 191 070 000

 4112/4112  السنة املالية اعتمادات  3 373 731 000

 4112/4112عتمادات السنة املالية ع  ا %9.3 بنسبة زيادة   45 349 000

 



 

 

2 

 

 

 : ترتيبا تنازليا مرتبالزيادة وفيما يلي نصيب كل ااة حكومية م  إمجالي 

 اجلاة دينلار
 وزارة الكارباء واملاء 33 447 000

 وزارة الص ة 45 343 000

 وزارة االعالم 5 437 000

 وزارة اخلاراية 9 375 000

 ادمرييالديوا   9 903 000

 للث افة والفنو  واآلداب الوطيناجمللس  100 000

 املدنياالدارة العامة للطريا   490 000

 ادارة الفتوى والت ريع 330 000

 وزارة ال لو  االاتماعية و العمل 373 000

 ديوا  احملاسبة 340 000

 وزارة العد  5 000

 4112/4112الية السنة امل اعتماداتم   %2.1 بنسبة زيادةمجلة ال 993 154 000

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

 

 :يف اجلاات التالية ن ص  زيادةا الوي ابل ا 

 اجلالللللللللة دينار
 (000 333 33)  وزارة الداخلية 
 وزارة املوا الت (94 530 000)
 وزارة الرتبية (90 333 000)
 جملس الوزراء (4 151 000)
 وزارة التجارة والصناعة (3 741 000)
   اخلدمة املدنيةديوا (3 793 000) 
 وزارة االوقايت وال لو  االسالمية (3 933 000) 
 العاليوزارة التعليم  (9 135 000) 

 وزارة االةغا  العامة (9 395 000) 
 وزارة الدفاع (9 073 000) 
 االدارة العامة -وزارة املالية (341 000) 
 الوطيناحلرس  (343 000) 
 لإلحصاءاالدارة املركزية  (533 000) 
 لألوقايتاالمانة العامة  (379 000) 
 وزارة النفط (971 000) 
 االدارة العامة للجمارك (933 000) 
 (000 59)  اجمللس ادعلى للتةطيط والتنمية 
 4112/4112 يةاللالسنة امل اعتمادات م  %1.1بنسبة  لن صا مجلة  (32 312 111)

111 221 25 
املسللتلزمات السلللعية واخلللدمات  -البللاب الثللاني  اعتمللاداتيف   للايف الزيللادة 

  4112/4112 املاليةم  اعتمادات السنة  %1.4بنسبة  
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 اجملموعتني اآلتيتني : الثاني إىلين سم الباب 

 املستلزمات السلعية   : - 1جمموعة 

ة لت  يلا ادالدايت الليت    وتتمثل ا ا اجملموعة يف قيمة امللواد والسللع الليت حتصلل عليالا اجلالة احلكوميل               
 من له م  مالاا مو تساعداا على تنفي  ا ا ادادايت .

 

 السنة املالية دينار

 الثاني.الباب  م  مجلة %34.4 بنسبة 4112/4115السنة املالية اعتمادات   3 303 903 333

 4112/4112اعتمادات السنة املالية  3 303 153 470

   .4112/4112اعتمادات السنة املالية م   %2.1بنسبة  زيادة 11 155 838

 

 وتتكو  ا ا اجملموعة م  البنود التالية : 

 بند دينار

 قطع غيار وعدد ومدوات  غرية  09بند  53 333 300

 مواد وخامات 03بند  434 393 333

 وقود وزيوت وقوى حمركة 03بند  3 730 050 300

 مياا وكارباء  04بند  39 333 300

 مستلزمات مخرى 05د بن 343 000

 مياا معاجلة 03بند  35 000 000
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 تكاليف اخلدمات :  - 4جمموعة 

             

 . ط اجلاة احلكومية وتسيري معماهلاوتتمثل يف قيمة اخلدمات املؤداة م  الغريوالالزمة لتأدية ن ا

 السنة املالية دينار

  .الباب الثاني مجلة م   %15.3 سبةبن 4112/4115السنة املالية اعتمادات  390 139 333
 4112/4112 اعتمادات السنة املالية 334 773 530

 4112/4112م  اعتمادات السنة املالية  %8.1 بنسبة ن ص (52 812 838)

 

 التالية:وتتكو  ا ا اجملموعة م  البنود 

 بند دينار

 ن ل وموا الت 09بند  41 349 930

 إجيارات 03بند  77 944 337

  يانة 03بند  33 394 433

 خدمات إعالمية وااتماعية 04بند  10 313 300

 محباث ودراسات واست ارات 05بند  907 933 095

 مصروفات خا ة 03بند  30 000 000

 خدمات مخرى 07بند  937 339 333
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 املستلزمات السلعية واخلدمات -الباب الثاني اعتمادات

 4112/4115للسنة املالية 
 الوظائف الرئيسية والوظائف الفرعيةحسب 

 
 

 موال  : الوظائف الرئيسية :

ذلللك اخلللدمات  االقتصللادية ويللليالبللاب الثللاني تركللزت يف اخلللدمات  ملل  إمجللالي %73.33حيللجن  للد م        
يليالا اخللدمات العاملة حيلجن بلغله       %95.44 البلاب الثلاني   حيجن بلغه نسبة ما خيصلاا مل  مجللة    االاتماعية
 %0143بنسلبة  اللدفاع ملم   %3114بنسلبة    اجملتملع خلدمات   ومل  ملم   %7193 مجلة الباب الثلاني  نسبتاا م 

 .% 0139حيجن بلغ نصيباا م  إمجالي الباب الثاني مخرى غري مصنفةومخريا 
 

 مانيا : الوظائف الفرعية :
 

اني يللي ذللك اخللدمات    م  إمجالي الباب الث %73133قد استأمرت بنسبة  الكارباء واملاءيالحظ م  خدمات        
م  فلاد  %3.39 فاخلدمات التعليمية بنسلبة  %4.33 بنسبةالتنظيمية  فاخلدمات %93133الص ية بنسبة 

مللم اخلللدمات    %  0170مللم املرافللا بنسللبة   %9130 بنسللبة فاخلللدمات اإلعالميللة %3149بنسللبة والعدالللة 
 فللل االاتمللاعي وال لللو  االاتماعيللة   والتكا  %0153 بنسللبة ملاليللةفاخلللدمات ا %0134الدينيللة بنسللبة  

ملم   ،%0139واخرى غري مصنفة بنسبة %0133 بنسبة املوا الت مم  % 0143والدفاع بنسبة  %  0150بنسبة
مللم خللدمات التعللدي     %0195اخلللدمات التجاريللة والصللناعية بنسللبة    مللم %0193خللدمات الن للل بنسللبة  

 . %0103 بنسبة والن اطات االستةرااية
 



انًطتهسيبث انطهعيت وانخذيبث- انببة انثبَي

2014/2013  ويقبرَتهب ببعتًبداث انطُت انًبنيت  2015/2014 تقذيراث انطُت انًبنيت 

(1)جذول رقى 

يصروفبث انطُت انًبنيتانفرقتقذيراثاعتًبداث

زيبدةانطُت انطُت 

20132013/20122012/20112011/2010 / 9 /30 انً 4/ 1يٍ اوانًبنيتانًبنيتانجهـــــــــــــــــــــــت

انجًهتاالرتببطبثانًصروفبثَقص2014/20132015/2014

64,730,00065,838,0001,108,00029,211,9142,439,34931,651,26359,204,23932,691,89435,243,032انذيىاٌ االييري110

1,080,0001,320,000240,000269,010148,466417,4761,081,946874,698560,117ديىاٌ انًحبضبت120

4,959,00012,568,2192,803,98715,372,20631,939,82911,391,3829,390,665-50,601,00045,642,000يجهص انىزراء131

1,836,0002,216,000380,000229,906226,498456,404891,758933,397817,872ادارة انفتىي وانتشريع132

51,000170,28430,755201,0391,508,8674,876,7286,610,944-1,471,0001,420,000انًجهص األعهً نهتخطيط وانتًُيت 140

582,00062,57512,77875,353629,720-2,165,0001,583,000االدارة انًركسيت نالحصبء141

2,716,000380,2353,927,5504,307,7853,410,0213,296,6773,127,268-9,093,0006,377,000ديىاٌ انخذيت انًذَيت150

39,272,00040,547,0001,275,0003,037,76115,002,77818,040,53940,016,99928,029,47030,305,788وزارة انخبرجيت160

849,0001,795,2308,059,0269,854,2568,595,5699,102,75712,352,799-20,510,00019,661,000  االدارة انعبيتوزارة انًبنيــــــــــت -171

0000 انحطبببث انعبيتوزارة انًبنيــــــــــت -172

126,000155,8846,041161,925800,776854,051972,542-1,416,0001,290,000االدارة انعبيت نهجًبرك173

2,749,000696,5831,069,9191,766,5022,606,2282,450,2771,977,613-8,512,0005,763,000وزارة انتجبرة وانصُبعت180

1,035,0001,040,0005,000152,908650,765803,673752,602755,978635,923وزارة انعذل190

28,366,00011,829,6744,686,66716,516,34172,257,72660,508,49753,413,128-121,590,00093,224,000وزارة انذاخهيت200

1,076,000325,46062,400387,8601,381,9901,715,6261,405,101-3,861,0002,785,000وزارة انذفبع210

848,0003,559,722766,6114,326,33318,838,37711,745,04018,631,096-14,681,00013,833,000انحرش انىط220ًُ

10,268,00015,515,7763,520,65719,036,43373,267,73171,087,01057,345,821-107,831,00097,563,000وزارة انتربيت230

1,935,000445,8021,501,4021,947,2042,430,9172,708,5553,117,950-6,795,0004,860,000وزارة انتعهيى انعبن240ً

437,909,000483,255,00045,346,00043,428,57043,076,10286,504,672314,995,790293,429,694252,491,795وزارة انصحت250

19,068,00019,444,000376,0002,432,4858,899,98711,332,47214,623,47715,320,52012,451,444وزارة انشئىٌ االجتًبعيت و انعًم260

51,224,00056,691,0005,467,0009,720,30616,788,65426,508,96041,105,91137,072,38741,177,657وزارة االعالو270

2,163,0005,073,8945,591,23510,665,12919,352,31221,665,13514,158,144-24,826,00022,663,000وزارة االوقبف وانشئىٌ االضالييت281

371,000558,308138,578696,8861,667,0511,720,6321,401,720-2,714,0002,343,000االيبَت انعبيت نالوقبف282

14,560,0001,015,65213,149,25214,164,9049,643,1977,892,7127,410,513-25,427,00010,867,000وزارة انًىاصالث 300

1,815,00014,418,89115,346,89629,765,78732,385,63928,401,12627,157,456-38,498,00036,683,000وزارة االشغبل انعبيت320

5,271,0006,171,000900,0001,661,249857,9932,519,2424,847,0813,660,6462,750,816انًجهص انىطًُ نهثقبفت وانفُىٌ واآلداة330

179,00045,507217,801263,308850,243838,627922,146-1,218,0001,039,000وزارة انُفط341

2,805,990,0002,869,437,00063,447,000492,070,122341,399,780833,469,9022,877,731,7152,103,700,8362,193,470,444وزارة انكهرببء وانًبء342

5,105,0005,515,000410,0001,066,0091,106,7532,172,7623,921,8393,397,5602,603,887االدارة انعبيت نهطيراٌ انًذ510ًَ

 0000االعتًبد انتكًيهً انعبو600

3,873,729,0003,919,070,00045,341,000651,897,936491,488,6801,143,386,6163,640,739,5502,760,121,9122,791,903,681االجًبنً

2014/2013 انرقى



انثاب انثانً انًستهسياخ انسهعيح وانخذياخ

  حسة انًجًىعاخ وانثنىد2002/01تمذيراخ انسنح انًانيح انثاب انثانً انًستهسياخ انسهعيح وانخذياخ

يىزعح عهً انمطاعين انحكىيً واالههً حسة انًجًىعاخ وانثنىد2015/2014تمذيراخ انًانيح 

2014/2013ويمارنتها تاعتًاداخ انسنح انًانيح (2)جذول رلى 

يصروفاخ انسنح انًانيحانفرقتمذيراخاعتًاداخ

زيادج أوانسنح انًانيحانسنح انًانيح

2013/20122012/20112011/2010نمص2014/20132015/2014

انًستهسياخ انسهعيح- 1يجًىعح

5,586,20037,202,71140,644,33245,123,867-62,223,00056,636,800 لطع غيار وعذد وادواخ صغيرج01تنذ 

392,619,627434,312,63841,693,011291,399,535260,173,079253,086,720 يىاد وخاياخ02تنذ 

2,716,746,1432,730,050,60013,304,4572,815,960,3042,048,278,8922,137,643,245 ولىد وزيىخ ولىي يحركح03تنذ 

12,041,70061,862,30049,820,60011,262,43911,388,8189,854,069 يياج وكهرتاء04تنذ 

76,000117,010136,256104,772-322,000246,000 يستهسياخ اخري05تنذ 

25,000,00025,000,000023,638,43123,449,440 يياه يعانجح06تنذ 

3,208,952,4703,308,108,33899,155,8683,179,580,4302,384,070,8172,445,812,673(1)جًهح يجًىعح 

تكانيف انخذياخ- 2يجًىعح 

48,022,82049,641,1301,618,31039,050,92835,198,27134,567,011 نمم ويىاصالخ01تنذ 

71,687,59077,144,2275,456,63755,731,80653,373,86850,005,038 ايجاراخ02تنذ 

87,614,00088,814,4621,200,46278,865,47259,236,41359,501,061 صيانح03تنذ 

89,528,62090,892,6001,363,98068,718,46475,723,45270,155,817 خذياخ اعالييح واجتًاعيح04تنذ 

54,866,94544,556,92842,348,68234,880,984-162,054,960107,188,015 اتحاث ودراساخ واستشاراخ05تنذ 

6,300,00076,652,57819,383,50517,386,225-66,300,00060,000,000 يصروفاخ خاصح06تنذ 

2,287,31297,582,94490,786,60479,592,541-139,568,540137,281,228 خذياخ اخري07تنذ 

3002,331 عجىزاخ انصناديك وانعهذ اننمذيح08تنذ 

53,814,868461,159,120376,051,095346,091,008-664,776,530610,961,662(2)جًهح يجًىعح 

000000االعتًاد انتكًيهً انعاو

3,873,729,0003,919,070,00045,341,0003,640,739,5502,760,121,9122,791,903,681جًهح انثاب انثانً



انمستهسمبد انسهؼيخ وانخذمبد- انجبة انثبوً 
 حست انىظبئف انرئيسيخ وانىظبئف انفرػيخ2015/2014تمذيراد انسىخ انمبنيخ  

2014/2013وممبروتهب ثبػتمبداد انسىخ انمبنيخ  
(3)جذول رلم 

انىسجخ انمئىيخ نتمذيرادانفرقوظيفخوظيفخ

2015/14انسىخ انمبنيخ 2014/20132015/2014فرػيخرئيسيخ

انخذمبد انؼبمخ1
%4,981,1004.22-170,460,300165,479,200انخذمبد انتىظيميخ1

%975,0000.53-21,926,00020,951,000انخذمبد انمبنيخ2

%28,361,0002.41-122,625,00094,264,000االمه وانؼذانخ3

%34,317,1007.16-315,011,300280,694,200جمهخ انخذمبد انؼبمخ

%1,924,0000.42-18,542,00016,618,000انذفبع2

انخذمبد االجتمبػيخ 3
%12,203,0002.61-114,626,000102,423,000انخذمبد انتؼهيميخ1

%437,909,000483,255,00045,346,00012.33انخذمبد انصحيخ2

%19,068,00019,444,000376,0000.50انتكبفم االجتمبػي وانشئىن  االجتمبػيخ3

%571,603,000605,122,00033,519,00015.44جمهخ انخذمبد االجتمبػيخ

خذمبد انمجتمغ4
%56,495,00062,862,0006,367,0001.60انخذمبد االػالميخ1

%2,534,0000.64-27,540,00025,006,000انخذمبد انذيىيخ2

%2,872,2000.70-30,148,50027,276,300انمرافك4

%114,183,500115,144,300960,8002.94جمهخ خذمبد انمجتمغ

انخذمبد االلتصبديخ5
%179,0000.03-1,218,0001,039,000انتؼذيه وانىشبطبد االستخرجيخ1

%5,515,1006,318,500803,4000.16انىمم 2

%14,560,0000.28-25,427,00010,867,000انمىاصالد3

%2,805,990,0002,869,437,00063,447,00073.22انكهرثبء وانمبء4

%2,749,0000.15-8,512,0005,763,000انخذمبد انتجبريخ وانصىبػيخ5

%2,846,662,1002,893,424,50046,762,40073.83جمهخ انخذمبد االلتصبديخ

%7,727,1008,067,000339,9000.21 اخري غير مصىفخ6

%3,873,729,0003,919,070,00045,341,000100.00جمهخ انجبة انثبوً

زيبدح او ومص

انسىخ انمبنيخ

تمذيراد

 انسىخ انمبنيخ

اػتمبداد 
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 وسائل النقل واملعدات والتجهيزات - الباب الثالث اعتمادات
 احلكزمي  واإلداااتيزايي  الزاااات مب

  1014/1015  للسن  املالي

 
 

للمصروفات اليت تنفقها اجلهات   –التجهيزات  املعدات و وسائل النقل و   –خيصص الباب الثالث       

يشتمل هذا الباب على ثالث جممزعات تنقسم  و ،صزل الرأمسالي األ سبيل احلصزل على السلع و يفاحلكزمي  

    ادا بالتعميم حسابات للجهات احلكزمي  الصـاملزحد لل النمطيأيزاع طبقا للدليل  عدة بنزد و إىل  كل منها

 . وتعديالته 8991( لسن   5)  اقم

 

 اـاعتمادهـ للمبالغ املطلزب  ااة املالي  مبقرتحاتهاإلدااات احلكزمي  إىل واا بناء على ذلك تقدمت الزاااات و و       

قامـت األههـزة الفنيـ  املةتصـ  بشـ ز         ، و 1085/  1084ذلك من خالل مشـاايع ميزاييتهـا للسـن  املاليـ       و

القزاعد املالي  آخذة بعني االعتباا تزههات  امليزايي  العام  بزاااة املالي  بدااس  مقرتحات اجلهات وفقا لألسس و

 ياس  املالي  العام  .الس

 

 للسـن  املاليـ    التجهيـزات  املعـدات و  وسـائل النقـل و    - البـاب الثالـث    اتاعتمـاد  مما جتدا اإلشـااة إليـه أ    و        

ذلـك بنـاءا علـى التزههـات العامـ  يف       و ، االحتياهات الفعليـ   حات احلتمي  وتركزت يف املقرت  1084/1085

 هذا الشأ  .
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 وسائل النقل واملعدات والتجهيزات - الباب الثالث اتاعتمادمقااي  

 1014/1015للسن  املالي  
  1013/1014 السن  املالي  باعتمادات

 

اإلدااات احلكزميـ  دااسـ     بدااس  مقرتحات الــزاااات و   -ش ز  امليزايي  العام    -قامت واااة املالي  

 تقديراتلاإلدااات احلكزمي  حتى مت التزصل  بالزاااات وعقدت عدة اهتماعات مع املس زليـن  شامل  و وافي  و

 حدود االحتياهات الفعلي  مع مراعاة السياس  العام  للدول  . يف حقيقي  مبني  على أسس علمي  سليم  و

 1084/1085  ــــ   املاليـــ زات للسنهيـ و التج دات ـعـــ امل ل و قـ وسائل الن  -لباب الثالث ا اتاعتماد  بلغت           

ــاا   ( 60 975 000)   مقـــداا  بـــنقص  دينـــاا  290 327 000 مبلـــغ ــ  ات عـــن اعتمـــاد دينـ               الســـن  املاليـ

 .%17.36 أي بنسب  ديناا    258 201 000  البالغ   و  1084 / 2013

 السن  املالي  ديناا

 1084/1085  املالي الباب الثالث للسن    اعتماداتمجل   290 327 000

 1084/ 1082  املالي الثالث للسن   الباب اعتماداتمجل   258 201 000

  2014/  2201   يـــــــادات السن  املالن اعتمع  %17.36  بنسب  يقص ( 60 975 000) 
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 ترتيبا تنازليا : امرتب نقصالفيما يلي نصيب كل جهة حكومية من إمجالي  و
 

 الجهة دينار

 الوطنيس احلر  (000 849 46)
 وزارة الرتبية (23 345 000)

 وزارة الكهرباء و املاء (4 273 000)

 وزارة املواصالت ( 000 702 4 )
 ديوان اخلدمة املدنية (1 208 000)
 اإلدارة العامة –وزارة املالية  (1 030 000)

 وزارة التجارة و الصناعة (823 000)

 جملس الوزراء ( 000 712 )
 ارة التعليم العاليوز (421 000)
 وزارة األوقاف و الشئون اإلسالمية  (223 000)
 وزارة اخلارجية (121 000)
 اإلدارة املركزية لإلحصاء (120 000)
 وزارة الدفاع (103 000)

 األمانة العامة لألـوقاف (83 000)
 إدارة الفتوى و التشريع (23 000)
 يةاجمللس األعلى للتخطيط و التنم (32 000)
 وزارة العدل (13 000)
 ديوان احملاسبة (31 000)

 للثقافة و الفنون و اآلداب الوطنياجمللس  (2 000)
 3012/3014عن اعتمادات السنة املالية    % 27مجلة النقص بنسبة   ( 000 792 94 )
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 :يف اجلهات احلكزمي  التالي  مرتب  ترتيبا تنااليا ايادة  نقص ال ا يقابل هذ و

 

 اجله  دينـاا

 واااة الصح  89 279 000
 واااة الداخلي  7 545 000
 الديزا  األمريي 1 943 000

 واااة اإلعالم 568 1 000

 اإلدااة العام  للطريا  املديي 8 513 000

 واااة الش ز  االهتماعي  و العمل 529 000
 اإلدااة العام  للجمااك –واااة املالي   828 000
 اااة النفطو 805 000
 واااة األشغال العام  71 000

   1084/ 1082 ن اعتمادات السن  املالي ع % 9.6  بنسب  الزيادةمجل   33 817 000

 و دات ـــــــــــــــــــاملع وسائل النقل و –الباب الثالث  اتاعتماديف لنقص صايف ا (60 975 000)
 1082/1084ملالي  اعتمادات السن  ا عن % 17.36 التجهيزات بنسب 
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                             وسائل النقل واملعدات والتجهيزات -الباب الثالث تااعتمادمقااي  
 1014/1015للسن  املالي  

  1013/1014باعتمادات السن  املالي  
 حسب اجملمزعات و البنزد

 
 

  -اجملمزعات التالي  :  وسائل النقل واملعدات والتجهيزات اىل -ينقسم الباب الثالث 
 

 وسائل النقل : - 1جممزع  
 

 حتمل هذ  اجملمزع  بتكاليف شراء وسائل النقل الربي  والبحري  واجلزي  .     
 

 السن  املالي  ديناا

101 543 000 

 

 اتاعتمادمن مجل     % 25   بنسب   5201 /1084  املالي السن  ات اعتماد
 الباب الثالث

 1082/1084   السن  املالي  تماداتاع 000 429 140

 
 1082/1084 اعتمادات السن  املالي  من % 1777  بنسب  يقص   (21 193 000)

 

 تشتمل هذ  اجملمزع  على البنزد التالي  : و
 

 بند ديناا
 بري   08بند  000 190 57
 حبري   01بند  000 344 10
 هزي   02بند  000 009 34
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 واآلالت  : املعدات - 1جممزع  
 

 حتمل هذ  اجملمزع  بتكاليف شراء املعدات واآلالت .     

 السن  املالي  ديناا

19 004 600 

 
 اتاعتمادمن مجل     %6.54  بنسب    1084/1085  السن  املالي ات اعتماد

  الباب الثالث
 1082/1084  اعتمادات السن  املالي  81 812 800

881 500 

 
 1013/1014 اعتمادات السن  املالي  من  %4.9  بنسب  ايادة  

 

 

 : نيالتالي دينمل هذ  اجملمزع  على البنتتش و
 

 بند ديناا

 معدات 08بند  85 902 100

 آالت 01بند  2 801 500
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 التجهيزات : - 3جممزع  

 
 هذ  اجملمزع  بتكاليف شراء االههزة واالثاث والبيزت اجلاهزة .  حتمل       

   املالي السن ديناا

169 779 400 

 
 اتاعتمادمن مجل    % 58.47 بنسب   1084/1085 السن  املالي ات اعتماد

 الباب الثالث 
 1082/1084  اعتمادات السن  املالي  891 729 900

( 22 960 500 ) 

 
 1013/1014  اعتمادات السن  املالي  من  % 12 بنسب يقص  

 

 

  التالي : تشتمل هذ  اجملمزع  على البنزد و

 بند ديناا
 أههزة   08بند  900 463 153

 أثاث   01بند  500 840 15

 بيزت هاهزة  02بند  000 475
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 وسائل النقل واملعدات والتجهيزات –الباب الثالث  اعتمادات حتليل
  1014/1015للسن  املالي  

 الزظائف الرئيسي  والفرعي حسب 
 
 
 

 أوال : الزظائف الرئيسي 
 

 ،الثالـث   البـاب   اعتمـادات إمجـالي   مـن     % 43.34 يف املرتبـ  األوىل بنسـب     عام  دمات الاخلتأتي  
ــا ي ــ اخلــدمات ليه ــب   االهتماعي ــم  % 32.30 بنس ــدفاع  ، ث ــدمات ال ــب خ ــا  % 13.30 بنس اخلــدمات ، يليه

حيـث بلـغ يصـيبها      صـنف  غري مأخرى وأخريا  % 5.27 بنسب  اجملتمعخدمات ، ثم  %5.33  بنسب  االقتصادي 
 . %0.45 الباب اعتمادات إمجاليمن 

 

 ثاييا : الزظائف الفرعي 
  

 ثم ، %25.01بنسب   من و العدال  ليها األت،  % 27.85 بنسب  اخلدمات الصحي أتي باملقام األول ت
 دمات اإلعالميـ  بنسـب   فاخلـ  ، %13.30  ـــــــــبنسب فةدمات الدفاع ، %17.49 بنسب تنظيمي  ال اخلدمات

ــ    ، 4.68% ــاء  اف ،،  % 2.23 املزاصــالت بنســب  ف،  %3.45 بنســب فاخلــدمات التعليمي ــاء و امل  بنســب لكهرب
 ثم باقي الزظائف الفرعي  بنسب خمتلف  .  ،  1.54%

 



الباب الثالث -  وسائل النقل والمعدات والتجهيزات
مقارنة تقديرات السنة المالية 2015/2014 باعتمادات السنة المالية  2014/2013

جدول رقم (1)

مصروفات السنة الماليةالفرقتقديراتاعتمادات

زيادةالسنة السنة 

2013/20122012/20112011/2010من 1/ 4 الى 30 /9 / 2013اوالماليةالماليةالجهـــــــــــــــــــــــة

الجملةاالرتباطاتالمصروفاتنقص2014/20132015/2014

32,722,00035,668,0002,946,00016,423,59010,34916,433,93944,758,34963,387,41661,469,828الديوان االميرى110

25,00019,46016,07735,537108,177158,546109,990-162,000137,000ديوان المحاسبة120

712,000138,1191,003,1511,141,2701,614,598931,7201,272,965-8,683,0007,971,000مجلس الوزراء131

82,0004,9869705,956129,456287,411107,284-232,000150,000ادارة الفتوى والتشريع132

63,00018,3563,02721,383176,713580,179421,617-559,000496,000المجلس األعلى للتخطيط والتنمية140

130,0001,6461,1992,84562,033-424,000294,000االدارة المركزية لالحصاء141

1,809,0007,084624,268631,352320,445478,272415,848-2,261,000452,000ديوان الخدمة المدنية150

135,00052,9612,820,4712,873,4321,696,2312,916,8484,082,469-5,720,0005,585,000وزارة الخارجية160

1,020,0007,121621,017628,138372,593356,645547,831-3,200,0002,180,000االدارة العامةوزارة الماليـــــــة171

00000000 الحسابات العامة172

128,000259,000131,00010,2694,88715,15650,88238,98818,072 االدارة العامة للجمارك173

982,00024,261563,931588,192284,139285,076190,175-2,112,0001,130,000وزارة التجارة والصناعة180

52,000449107,111107,56087,84342,76064,111-120,00068,000وزارة العدل190

65,000,00072,545,0007,545,000502,685152,903655,58812,891,80212,565,77325,639,936وزارة الداخلية200

102,00027,96316,82744,790365,856123,454124,263-431,000329,000وزارة الدفاع210

46,849,000536,881210,621747,50231,651,6627,806,2452,841,727-85,140,00038,291,000الحرس الوطنى220

32,345,000848,862285,8071,134,66910,507,6226,239,6198,135,466-40,815,0008,470,000وزارة التربية230

431,00026,093300,982327,075386,146306,353218,832-1,988,0001,557,000وزارة التعليم العالى240

61,482,00080,861,00019,379,0002,987,7931,511,9494,499,74228,590,91637,271,92334,164,364وزارة الصحة 250

2,356,0002,895,000539,00036,836200,732237,5681,609,3521,642,656978,850وزارة الشئون االجتماعية و العمل260

11,513,00013,081,0001,568,000238,3087,923,7868,162,0943,739,1392,953,9431,797,368وزارة االعالم270

386,000118,4201,209,5841,328,0041,431,8701,450,256944,776-1,845,0001,459,000وزارة االوقاف والشئون االسالمية281

92,00043,22016,99060,210112,848159,876134,662-283,000191,000االمانة العامة لالوقاف282

4,702,00033,5097,201,4407,234,949467,837650,386314,639-11,172,0006,470,000وزارة المواصالت300

1,399,0001,477,00078,00065,668573,288638,956685,202324,970487,383وزارة االشغال العامة320

3,00047,445329,296376,741255,78637,983110,717-500,000497,000المجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب330

151,000256,000105,0002,92732,89435,821114,67171,190114,296وزارة النفط341

4,872,0001,551,134113,4701,664,60415,713,4235,248,7867,251,677-9,343,0004,471,000وزارة الكهرباء والماء342

1,561,0003,087,0001,526,00043,507937,575981,082482,749646,199944,730االدارة العامة للطيران المدنى510

000000االعتماد التكميلىالعام600

60,975,00023,819,55326,794,60250,614,155158,668,340146,963,472152,903,876-351,302,000290,327,000االجمالى

الرقم
2014/2013



الباب الثالث - وسائل النقل والمعدات والتجهيزات
مقارنة تقديرات السنة المالية 2015/2014 باعتمادات السنة المالية 2014/2013 حسب المجموعات والبنود

جدول رقم (2)

مصروفات السنة الماليةالفرقتقديراتاعتمادات

زيادة اوالسنة الماليةالسنة المالية

2013/20122012/20112011/2010نقص2014/20132015/2014

1-وسائل النقل مجموعة

34,761,81911,555,8499,858,930 48,596,000-105,786,00057,190,000بند 01 برية
10,200,00010,344,000144,0003,6003,438,391بند 02 بحرية
24,453,00034,009,0009,556,00042,842,17562,680,21160,962,606بند 03 جوية

 

77,603,99474,239,66074,259,927 38,896,000-140,439,000101,543,000جملة مجموعة (1)

مجموعة 2- المعدات واالالت

15,273,10015,902,100629,00014,746,9247,764,2969,592,247بند 01 معدات
2,850,0003,102,500252,500352,437613,206519,714بند 02 االت

18,123,10019,004,600881,50015,099,3618,377,50210,111,961جملة مجموعة (2)

 

مجموعة 3- التجهيزات
56,130,66254,539,84058,119,667 17,991,800-171,455,700153,463,900بند 01 اجهزة

9,824,4739,806,47010,385,311 4,403,700-20,244,20015,840,500بند 02 اثاث
9,85027,010 565,000-1,040,000475,000بند 03 بيوت جاهزة

65,964,98564,346,31068,531,988 22,960,500-192,739,900169,779,400جملة مجموعة (3)

000االعتماد التكميلى العام

158,668,340146,963,472152,903,876 60,975,000-351,302,000290,327,000جملة الباب الثالث



الباب الثالث  - وسائل النقل والمعدات والتجهيزات

تقديرات السنة المالية 2015/2014 حسب الوظائف الرئيسية والوظائف الفرعية
ومقارنتها باعتمادات السنة المالية  2014/2013

جدول رقم (3)

النسبة المئوية لتقديراتالفرقتقديرات السنة الماليةاعتمادات السنة الماليةوظيفةوظيفة

السنة المالية  2015/14فرعيةرئيسية

الخدمات العامة1
17.49%50,770,80050,789,20018,400الخدمات التنظيمية1
0.84%889,000-3,328,0002,439,000الخدمات المالية2
25.01%65,120,00072,613,0007,493,000االمن والعدالة3

43.34%119,218,800125,841,2006,622,400جملة الخدمات العامة

13.30%46,951,000-85,571,00038,620,000الدفاع2
الخدمات االجتماعية 3

3.45%32,776,000-42,803,00010,027,000الخدمات التعليمية1
27.85%61,482,00080,861,00019,379,000الخدمات الصحية2
1.00%2,356,0002,895,000539,000التكافل االجتماعي والشئون  االجتماعية3

32.30%12,858,000-106,641,00093,783,000جملة الخدمات االجتماعية

خدمات المجتمع4
4.68%12,013,00013,578,0001,565,000الخدمات االعالمية1
0.57%478,000-2,128,0001,650,000الخدمات الدينية2
0.03%49,30074,30025,000المرافق4

5.27%14,190,30015,302,3001,112,000جملة خدمات المجتمع

الخدمات االقتصادية5
0.09%151,000256,000105,000التعدين والنشاطات االستخراجية1
1.08%1,594,1003,133,8001,539,700النقل 2
2.23%4,702,000-11,172,0006,470,000المواصالت3
1.54%4,872,000-9,343,0004,471,000الكهرباء والماء4
0.39%982,000-2,112,0001,130,000الخدمات التجارية والصناعية5

5.33%8,911,300-24,372,10015,460,800جملة الخدمات االقتصادية
0.45%1,308,8001,319,70010,900اخرى غير مصنفة6

100.00%60,975,000-351,302,000290,327,000جملة الباب الثالث

2015/2014 زيادة او نقص2014/2013



وزارة المالية
امةشئون الميزانية الع

2015/2014

:  اكات العامةواالستمل واالصيانةالمشاريع اإلنشائية –تقديرات الباب الرابع 
الوزارات واإلدارات الحكومية لميزانية 

معتمدة
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 املشاريع اإلنشائية والصيانة واالستمالكات العامة - اعتمادات الباب الرابع

 2014/2015للسنة املالية 

بشان إعداد تقديرات ميزانيات اجلهات احلكومية  2013( لسنة 6أصدرت وزارة املالية التعميم رقم )

وذلك تنفيذًا ملا ورد بنص  2014/2015والتعليمات والقواعــد اليت ينبغي إتباعها يف إعدادها للسنة املالية 

بقواعد إعداد امليزانيات  0،91لسنة  10من املرسوم بقانون رقم ( 4،2،24) ( من الدستور، املواد041املادة )

العامة والرقابة على تنفيذها واحلساب اخلتامي ، وقد متثلت أهم القواعد واألسس للسنة املالية 

 يف اآلتي : 104،/104،

 يد وظائف امليزانية يف وزارة املالية ،حيث تقوم وزارة املالية بإعداد تفعيل مبدأ توح

كافة أبواب امليزانية مبا يساعد على تكامل الدراسة وربط أبواب املصروفات ببعضها مما 

 ينعكس إجيابيا على دقة التقديرات .

  ضرورة العمل على إعداد ميزانية تنموية حتقق متطلبات املواطنني بكافة اخلدمات

العامة وتوفري االعتمادات املالية الالزمة لتنفيذ املشاريع احليوية والضرورية للبنية 

األساسية واملرافق العامة والرتكيز على تطوير التعليم واخلدمات الصحية 

 واالجتماعية واألمنية.

  إعداد ودراسة تقديرات املصروفات باجلهات احلكومية، مبا يتفق مع القوانني واملراسيم

 رارات الصادرة حتى تاريخ إعداد تلك التقديرات .والق

  ترشيد اإلنفاق العام وضبط املصروفات إىل أدنى حد ممكن دومنا إخالل بقدرة اجلهات

 احلكومية على تنفيذ براجمها وحتقيق أهدافها وأداء أعماهلا بالكفاءة املطلوبة .
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الرابع  "املشاريع اإلنشائية والصيانة  قامت شئون امليزانية العامة بإعداد مشروع ميزانية الباب
واالستمالكات العامة" للجهات احلكومية )الوزارات واإلدارات احلكومية، واجلهات ذات امليزانيات امللحقة( بعد 
إجراء كافة الدراسات الفنية واملالية على مقرتحات اجلهات احلكومية حبيث تعتمد أسس التقديرات على 

 .ية ويف ضوء معدالت الصرف السنويةاالستثماري وفق احتياجات اجلهات احلكوم التوزيع السنوي لإلنفاق

 

وفيما يلي بيان حتليلي خمتصر ملشروع ميزانية الباب الرابع للوزارات واإلدارات  
 -احلكومية :

 

قدمت الوزارات واإلدارات احلكومية مقرتحاتها بشأن االعتمادات الصرفية املطلوبة ملشروع ميزانية 
مليون دينار، وبعد دراسة تلك املقرتحات مت إدراج مقرتح ميزانية الباب  ،46،الرابع مببلغ إمجالي  الباب

مليون دينار عن  4،4مليون دينار ) ال تشمل االستمالكات العامة ( بفارق نقص وقدره  0،61الرابع مببلغ 
 .%1،مقرتح اجلهات احلكومية وبنسبة ختفيض قدرها 

 

مليون  109،العامة للمبلغ املقرتح قدر مشروع ميزانية الباب الرابع مببلغ وبإضافة االستمالكات 
 .% 18مقرتح اجلهات وبنسبة ختفيض مليون دينار عن  444دينار  بفارق نقص وقدره 

 

املشاريع اإلنشائية والصيانة واالستمالكات العامة مبشروع  -وبالتالي قدرت اعتمادات الباب الرابع 
 مليون دينار موزعة على النحو التالي :  109،مببلغ  104،/104،لية ميزانية السنة املا

 

 اعتمادات الباب الرابع " املشاريع اإلنشائية والصيانة واالستمالكات العامة
 104،/104،للسنة املالية 

 104،/104،املشاريع اجلديدة للسنة املالية  10,740,000  د. ك

 )اجلاري تنفيذها( ةاملشاريع املعتمد 1,575,622,000  د. ك
 األعمال اإلنشائية الصغرية وصيانة املنشآت واملرافق 410111،,110  د. ك

 االستمالكات العامة 1،10111,،4  د. ك

 اإلمجـــالي 109,1110111,،  د. ك
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ورغبة يف إجراء التوازن بني اإلنفاق اجلاري واإلنفاق االستثماري ولتفعيل عجلة االقتصاد الوطين 

لذي ميثل اإلنفاق العام احملرك الرئيسي للدورة االقتصادية فيه، فقد قامت وزارة املالية بإدراج بعض وا

طنني من خدمات أو زيادة وحتسني يف ااملشروعات اجلديدة ألهمية هذه املشروعات يف تلبية احتياجات املو

السكنـــية اجلديدة، باإلضافة إىل بعض  اخلدمات القائمة حاليا وذلك بسبب التوسع العمراني وإنشــاء املناطــق

بلغت اعتمــاداتها الصرفية خالل السنة  واليت,املشاريع احليوية والضرورية للبنية األساسية واملرافق العامة، 

لبعض هذه املشروعات  تلك االعتماداتدينار(( علما بأن  01,9410111مبلــغ )) 104،/104،املالية 

بعد انتهاء املكتب االستشاري من تكاليف التنفيذ  تحديدانتظارا لميم فقط ارات للتصمرحلة االستش ختص

للمشروعات املطروحة للتنفيذ واليت تصدر من قبل جلنة  التصاميم النهائية أو على ضوء قرارات الرتسيه

ليت املناقصات املركزية، وعند حتديد هذه التكاليف سرتتفع إمجالي التكاليف الكلية لتلك املشروعات ، وا

 توزع على سنوات تنفيذ املشروع.

 د.ك

 إمجالي املشاريع اإلنشائية اجلديدة
 104،/104،للسنة املالية 

 التكاليف الكلية عدد املشاريع اجلديدة
 اعتمادات السنة املالية

،104/،104 

40 691,،010111 01,9410111 

 

موزعة حسب الوزارات  104،/104،وفيما يلي تفصيل املشروعات اإلنشائية اجلديدة للسنة املالية 

  -واإلدارات احلكومية : 
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 ديوان احملاسبة

لتكاليف الكليةا اسم المشروع م   
 اعتمادات

2015/2014 

1 
تصميم توسعة المقر الدائم لديوان المحاسبة ) المبنى 

 الشمالي ( 
1,000,000 1,000,000 

 1,000.000 1,000,000 الجملة  

 

 لوزراءاألمانة العامة جمللس ا

لتكاليف الكليةا اسم المشروع م   
 اعتمادات

2015/2014 

 230333 2,033,000 تنفيذ مقر حلف شمال األطلسي )الناتو( 1

 23.000 2,033,000 الجملة  

 

 وزارة الداخلية

لتكاليف الكليةا اسم المشروع م   
 اعتمادات

2015/2014 

 500,000 1,000,000 مبنى غرفة العمليات واتخاذ القرار 1

35 1,000,000 الجملة   0.000 
 

 وزارة الصحة

لتكاليف الكليةا اسم المشروع م   
 اعتمادات

2014/2013 

 35,000 135,000 تصميم مركز حولي الجنوبي الصحي التخصصي   1

 20,000 50,000 تصميم  مركز العبدلي الصحي   2

 20,000 50,000 تصميم مركز كبد الصحي   3

 20,000 50,000 الوفرة الصحيتصميم مركز    4

 50,000 150,000 تصميم مبنى األشعة بمستشفى مبارك الكبير   5

6 
تصميم مبنى مواقف سيارات متعدد األدوار بمستشفى   

 مبارك الكبير
75,000 30,000 

 300,000 1,000,000 تنفيذ مبنى األدوية والمختبرات بمركز الطب اإلسالمي   7

 475,000 1,510,000 الجملة  
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 وزارة اخلارجية

لتكاليف الكليةا اسم المشروع م   
 اعتمادات

2014/2015 

  530333  2530333 تيرانا  -تصميم مجمع البعثة  1

2 
تصميم مبنى السفارة وسكن رئيس البعثة ومساكن 

 ماليزيا  -الدبلوماسيين 
0330333  030333  

 023,333 550,000 الجملة  

 

 العامةوزارة األشغال 

لتكاليف الكليةا اسم المشروع م   
 اعتمادات

2015/2014 

1 
تنفيذ و تطوير و تشغيل وصيانة شبكة الري وخطوط مزارع 

 الوفرة
12,000,000 0 

2 
وخط الطوارئ  التنقيةتصميم  و تطوير محطة الرفع و 

  اإلسكاني الوفرةلمشروع 
1,500,000 10,000 

3 
سية و الخزانات و تصميم أعمال تطوير الخطوط الرئي

 شبكات الري 
1,000,000 10,000 

 20,000 14,500,000 الجملة  

 

 

 املواصالتوزارة 

لتكاليف الكليةا اسم المشروع م   
 اعتمادات

2015/2014 

 100,000 1,000,000 )المرحلة الثالثة(  FTTHتصميم الشبكة الضوئية الكبرى  1

 250,000 6,000,000 ة الكويتتصميم شبكة مترو االنفاق و المعلق بدول 2

 150,000 3,000,000 تصميم شبكة السكك الحديدية بدولة الكويت 3

 500,000 10,000,000 الجملة  
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 اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب

لتكاليف الكليةا اسم المشروع م   
 اعتمادات

2015/2014 

 250,000 1,000,000  انشاء مبنى مركز األحمدي الثقافي 1

 2330333 003330333 تصميم مركز عبدهللا الجابر الثقافي 2

 450,000 2,000,000 الجملة  

 

 الكهرباء واملاءوزارة 

لتكاليف الكليةا اسم المشروع م   
 اعتمادات

2015/2014 

1 

تركيب  وتشغيل  وحدات توربينية غازية لزيادة الطاقة 

بائية وتقطير محطة الشويخ للقوى الكهر -الكهربائية  

 ميجاوات( 533المياه ) 

135,000,000 0 

2 

تركيب  وتشغيل  وحدات توربينية غازية لزيادة الطاقة 

محطة الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه  -الكهربائية 

 ميجاوات( 533المرحلة الثانية  )  -

135,000,000 0 

3 
 تزويد تركيب محطات تحويل رئيسية مع مغذياتها جهات

 مختلفة
100,000,000 100,000 

4 
إنشاء خطوط هوائية وكيبالت أرضية لجميع مناطق الكويت 

 المرحلة الثالثة -
60,000,000 1,000,000 

5 
 -تقوية شبكات التوزيع الكهربائية للضغط المنخفض 

 المرحلة الثالثة
18,000,000 1,000,000 

 1,000,000 62,000,000 ة الثالثةالمرحل -تركيب محوالت بمحطات التحويل الثانوية  6

 500,000 6,000,000 المرحلة الثانية -مشاريع إنارة الشوارع  7

8 
تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية لنظام تزويد الوقود 

 والوقود الغازي لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه
80,000,000 0 

 3,600,000 596,000,000 الجملة  

 

 يناحلرس الوط

لتكاليف الكليةا اسم المشروع م   
 اعتمادات

2015/2014 

 20,000 300,000 تصميم مباني محطات التطهير و مستودعات اآلليات  1

 15,000 150,000 تصميم مستودعات قطع الغيار  2

 1,000,000 12,000,000 تنفيذ مارينا نادي ضباط الحرس الوطني بالفنيطيس 3

 1,035,000 12,450,000 الجملة  
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 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

لتكاليف الكليةا اسم المشروع م   
 اعتمادات

2015/2014 

  10,000  50,000 تصميم مبنى إدارة مساجد العاصمة 1

 10,000 50,000 الجملة  

 

 األمانة العامة لألوقاف

لتكاليف الكليةا اسم المشروع م   
 اعتمادات

2015/2014 

 10,000 500,000 اإليوائي للشباب المصابين بالتوحدتصميم المركز  1

 10,000 500,000 الجملة  

 

 اإلدارة العامة للطريان املدني

لتكاليف الكليةا اسم المشروع م   
 اعتمادات

2015/2014 

 700,000 18,000,000 مبنى الخدمات المساندة لمطار الكويت الدولي 1

 450,000 950,000 البنية التحتية لخدمات مطار الكويت الدولي  2

3 
تنفيذ وتجهيز مبنى رادار المراقبة الجوية االبتدائي قريب 

 MSSR/ASRالمدى وبعيد المدى 
6,000,000 500,000 

4 
تنفيذ وتجهيز مبنى رادار المراقبة الجوية بعيد المدى  

MSSR 
3,000,000 500,000 

55322,,333 الجملة    2,053,000 
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 اإلعالموزارة 

لتكاليف الكليةا اسم المشروع م   
 اعتمادات

2015/2014 

 200,000 500,000 تصميم مجمع وزارة اإلعالم الجديد بالشويخ 1

 50,000 250,000 تصميم استديوهات تلفزيون مجمع اإلعالم 2

 400,000 2,750,000 إنشاء سور وطرق داخلية جديدة لمحطة إرسال كبد 3

 200,000 600,000 إنشاء مبنى االمن والسالمة بمحطة إرسال فيلكا 4

 850,000 4,100,000 الجملة  

 

ووفقا لالعتبارات والتفصيل السابق فقد بلغ إمجالي املقرتح للباب الرابع : املشاريع اإلنشائية والصيانة       

 مليون دينار. 2017وقدره مبلغ  104،/104،واالستمالكات العامة للسنة املالية 
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باأللف                                               : ة على الوزارات واإلدارات احلكوميةيوضح اجلدول التالي توزيع االعتمادات املالي

 اسم اجلهـــة م
إلمجالي  النسبة املقرتح

 الباب
% 

 اجلملة أعمال صغرية وصيانة مشاريع إنشائية

 %25,00 495,000 17,400 477,600 األمريي الديوان 1

 %0.10 1,850 850 1,000 احملاسبة ديوان 2

 %0.40 8,000 2,783 5,217 الوزراء جملس 3

 %0.00 35 25 10 التشريع و فتوىال ادارة 4

5 
 األعلى للمجلس العامة األمانة

 والتنمية للتخطيط
0 640 640 0.03% 

 %0.01 100 0 100 لإلحصاء املركزية اإلدارة 6

 %0.05 1,000 950 50 املدنية اخلدمة ديوان 7

 %3.30 66,000 4,000 62,000 اخلارجية وزارة 8

 %0.09 17,202 1,452 15,750 املالية وزارة 9

 %0.01 235 235 0 للجمارك العامة اإلدارة 11

 %0.02 360 340 20 والصناعة التجارة وزارة 11

 %0.26 5,200 190 5,010 العدل وزارة 12

 %1.90 38,000 11,650 26,350 الداخلية وزارة 13

 %1.40 28,000 12,205 15,795 الوطنى احلرس 14

 %3.13 63,000 35,000 28,000 الرتبية وزارة 15

 %0.20 4,000 500 3,500 العاىل التعليم وزارة 16

 %4.00 80,500 19,000 61,500 الصحة وزارة 17

18 
 االجتماعية الشئون وزارة

 والعمل
230 4,160 4,390 0.22% 

 %0.51 10,300 3,700 6,600 األعالم وزارة 19

21 
 والشئون األوقاف وزارة

 اإلسالمية
4,210 23,790 28,000 1.40% 

 %0.02 490 80 410 لألوقاف العامة األمانة 21

 %0.90 17,400 8,800 8,600 املواصالت وزارة 22

 %22.40 448,860 50,300 398,560 العامة األشغال وزارة 23

 %0.37 7,240 3,090 4,150 للثقافة الوطنى اجمللس 24

 %28.48 574,300 160,000 414,300 واملاء الكهرباء وزارة 25

 %3.35 67,500 20,100 47,400 املدنى للطريان العامة اإلدارة 26

 % 97.55 1,967,612 381,241 1,586,362 مجلة املشاريع اإلنشائية والصيانة

 % 2.45 49,398 - - االستمالكات العامة

 %111 2,117,111   مجلة الباب الرابع
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 دينار
 

          : مقارنة مشروع ميزانية الباب الرابع على حسب اجملموعات والبنود باعتمادات السنة املالية السابقة

 بيان
 مشروع

2014/2015 
 اعتمادات

2013/2014 

 نقص/  زيادة

 نسبة لغمب

 مشاريع -1 بند - األوىل اجملموعة
 السنة خالل تتم

 0 % 0 0 0 جديـــــدة .أ

 تكملــــــة .ب
40,000,000 30,000,000 10,000,000 % 33 

% 11,111,111 31,111,111 41,111,111 -1- بنـــد مجلـــــة 33  

 مشاريع -2 بند - األوىل اجملموعة
 سنوات لعدة تنفيذها ميتد

(000718051,) 62,458,000 10,740,000 جديـــــدة .أ  % (8028)  

(0000880205,) 1,740,710,000 1,535,622,000 معتمــدة .ب  % (11,7) 

(14) % (256,816,111) 1,813,168,111 1,546,362,111 -2- بنـــد مجلـــــة  

 % (1334)  (246,816,111) 1,833,168,111 1,586,362,111 األوىل اجملموعة ملةــــج

 األعمال - الثانية اجملموعة
 والصيانة اإلنشائية

  
  

 -1 بند - الثانية اجملموعة
 الصغرية اإلنشائية األعمال

77,379,000 75,118,000 2,261,000 %3 

 

 ترميم -2 - الثانية اجملموعة
 واملرافق املنشآت وصيانة

303,861,000 300,833,000 ,000283,0  %1 

111289,5, 375,951,111 381,241,111 الثانية جملموعةا ملةـــــج  %1,4   

 االستمالكات - الثالثة اجملموعة
 العامة

49,398,111 12,596,111 36,812,111 % 292,1  

(111,715214,) 2,221,715,111 2,117,111,111 الرابع الباب ملةـــــج  % 9,2 
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ابع : املشاريع اإلنشائية والصيانة علي وظائف يوضح البيان التالي توزيع اعتمادات الباب الر

 االقتصاد الوطين ونسبة كل قطاع من اإلمجالي العام لإلنفاق كما يلي :

 
    

 
 
 
 

  نصيب األشغال
النسبة 

 لإلمجالي
 

 االعتماد املالي
،104/
،104 

 بيـــــــــان 

1  29.0 %  
574,300,00

0 
 خدمات الكهرباء واملاء  

1،4,6140111  17.0 %  
1،4,614011

1 
العامة ) الطرق واهلندسة  خدمات املرافق 

 (الصحية

 خدمات األمن والعدالة  99,755,000  % 5.0  28,555,000

29,580,000  27.0 %  
534,355,00

0 
 خدمات التنظيم واإلدارة 

 اخلدمات التعليمية والبحثية  77,470,000  % 4.0  10,470,000

49,600,000  1.0 %  
130,100,00

0 
 خدمات صحية 

 خدمات النقل واملواصالت  84,925,000  % 4.0  40111،
 خدمات التكافل االجتماعي  9,375,000  % 1.0  140111،,4
 خدمات إعالمية  17,580,000  % 1.5  410111

 خدمات الشئون الدينية  28,490,000  % 2.0  1

 السياسة اخلارجية  66,000,000  % 4.0  1

 اإلدارة االقتصادية واملالية  69,045,000  % 4.5  1

448,8610111  100%  2,117,111011
 اإلمجـــــالي  1
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 باعتمادات السنة املالية السابقة : وظائف االقتصاد الوطين على موزعة ابع مقارنة مشروع ميزانية الباب الر

 
 

 
 

 الفرق
 بيـــــــــان 2015/2014 2014/2013

 مبلغ % النسبة

 خدمات الكهرباء واملاء 574,300,000 706,000,000 (131,700,000) (18,7)

(17.2) (690،610111) 1،1,4640111 1،4,6140111 
خدمات املرافق العامة )الطرق 

 واهلندسة الصحية(

 خدمات األمن والعدالة 09440111،، 152,930,000 (53,175,000) (34.7)

 خدمات التنظيم واإلدارة 41401440111 455,405,000 78,950,000 17,3

 ثيةاخلدمات التعليمية والبح 77,470,000 106,990,000 (29,520,000) (27.6)

 خدمات صحية 130,100,000 122,000,000 8,100,000 6,6

 خدمات النقل واملواصالت 84,925,000 122,040,000 (37,115,000) (30.4)

 خدمات التكافل االجتماعي 9,375,000 14,360,000 (4,985,000) (34,7)

 خدمات إعالمية 0904110111 16,740,000 840,000 5.0

 خدمات الشئون الدينية 28,490,000 35,500,000 (7,010,000) (19.7)

 السياسة اخلارجية 66,000,000 75,720,000 (9,720,000) (12.8)

 اإلدارة االقتصادية واملالية 69,045,000 20,465,000 48,580,000 1934،

 اجلملة 2,11701110111 2,221,7150111 (21407150111) (9.2)
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 توزيع اعتمادات الباب الرابع على الوظائف الرئيسية والفرعية  :

النسبة 
 بيـــــــــان 2015/2014 2014/2013 لإلمجالي

 اخلدمات العامـــة   

 ـــــــــــةاخلدمات التنظيمي 61،0،140111 41،01110111  87 %
 اخلدمات املاليـــــــــــــــة 0904190111 606140111  3 %
 األمـــــن والعدالــــــــــــة 9009440111 01104110111  10 %

 مجلة الوظيفة 69103970111 642,1640111 34 %
 الدفـــــــــــــــــــــــــاع 101110111، 4،04110111 1.45  %
 مجلة الوظيفة 2801110111 4904110111 1.45 %

 اخلدمات االجتماعية   

 اخلدمات التعليميــــــــــــة 9904910111 10111،،0160 35.71 %
 اخلدمات الصحيــــــــــــة 01100110111 01110111،،0 59.97 %

 التكافل االجتماعي والشئون االجتماعية 01940111، 0401610111 4.32 %

 مجلة الوظيفة 21609450111 24303510111 10.76 %
 خدمات اجملتمـــع   

 اخلدمات اإلعالميـــــــــــة 0904110111 0609410111 5  %
 اخلدمات الدينيـــــــــــــــة 104،10111، 1404110111 7.74  %

 املرافـــــــــــــــــــــــــــق 1،406140111 1،104640111 88 %
 مجلة الوظيفة 37106750111 44508150111 18.50 %

 اخلدمات االقتصادية   
 النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 6904110111 909410111، % 10

 املواصــــــــــــــــــــــــــــــالت 0904،40111 10111،،40، 3 %
 الكهرباء واملـــــــــــــــــــــاء 49401110111 91601110111 87.21 %
 اخلدمات التجارية والصناعية 1610111 1610111 0.05 %

 مجلة الوظيفة 65905850111 82804110111 32.21 %
 أخرى غري مصنفة   

 خدمات غري مصنفـــــة 1 1 
 االستمالكات العامـــــــــــــــة 4،01،10111 0،04،60111 2.45 %
 مجلة الوظيفة 4903980111 1205960111 2.45  %

 اإلمجـــــــــــــــالي 2011701110111 2022107150111 111%



 

 

14 

 
 

 

 

 بيــــــــــــان املبلغ  النسبة

  ) باأللف دينار(  %

 101،/10/1 مصروفات فعليه على التنفيذ حتى 4,1،1،،,4  4,6%،

 104،/101،ام ــمصروفات تقديريه خالل ع 1,786,712  % 1,،

 ةـــالكلي اليفالتك باقـــي 12,502,095  % 64,0

 ةللمشاريع اإلنشائي ةمجلة التكاليف الكلي 19,214,698  % 100

 



(1)جدول رقم 

 2015/2014توزيع اعتمادات السنة رصيدالمصروفات

جملــــــــةاالعتماداالستمالكاتاالعمالالتكلفةالمصروفاتالفعلية

اعتماداتالتكميليالعامةاالنشائيةالمشاريعالمشاريعالكليةالتقديريةحتىالجهـــــــــــــهرقم

2015/2014الصغيرةالجديدةالمعتمدة31/03/20132014/2013جديدةمعتمدة

والصيانة

1,037,217,00004,608,583257,391,417775,217,000477,600,000017,400,000495,000,000الديوان االميرى110

01,000,000001,000,00001,000,000850,0001,850,000ديوان المحاسبة120

7,900,0002,300,00002,703,0007,497,0005,197,00020,0002,783,0008,000,000مجلس الوزراء131

250,000000250,00010,000025,00035,000ادارة الفتوى والتشريع132

0000000640,000640,000المجلس األعلى للتخطيط والتنمية140

1,100,00000100,0001,000,000100,00000100,000االدارة المركزية لالحصاء141

300,000046,7930253,20750,0000950,0001,000,000ديوان الخدمة المدنية150

369,525,000550,000129,787,12963,800,000176,487,87161,880,000120,0004,000,00066,000,000وزارة الخارجية160

87,200,00001,032,0064,500,00081,667,99415,750,00001,452,00049,398,00066,600,000وزارة المالية171

0000000235,000235,000االدارة العامة للجمارك173

110,000000110,00020,0000340,000360,000وزارة التجارة والصناعة180

28,700,0000530,7996,150,00022,019,2015,010,0000190,0005,200,000وزارة العدل190

267,915,0001,000,0008,249,05823,915,000236,750,94225,850,000500,00011,650,00038,000,000وزارة الداخلية200

82,950,00012,450,00016,897,81929,997,00048,505,18114,760,0001,035,00012,205,00028,000,000الحرس الوطنى220

450,900,000028,350,51361,200,000361,349,48728,000,000035,000,00063,000,000وزارة التربية230

9,450,00004,22209,445,7783,500,0000500,0004,000,000وزارة التعليم العالى240

392,186,0001,510,0002,539,55337,051,000354,105,44761,025,000475,00019,000,00080,500,000وزارة الصحة 250

14,690,00001,486,3042,190,00011,013,696230,00004,160,0004,390,000وزارة الشئون االجتماعية والعمل260

14,982,9004,100,0001,416,4263,980,00013,686,4745,750,000850,0003,700,00010,300,000وزارة االعالم270

38,485,00050,000248,9901,600,00036,686,0104,200,00010,00023,790,00028,000,000وزارة االوقاف والشئون االسالمية281

33,000,000500,000209,1502,600,00030,690,850400,00010,00080,000490,000االمانة العامة لالوقاف282

166,920,00010,000,00098,096,65113,990,00064,833,3498,100,000500,0008,800,00017,400,000وزارة المواصالت 301

8,762,560,82414,500,0001,722,243,720644,679,9106,410,137,194398,540,00020,00050,300,000448,860,000وزارة االشغال العامة320

21,947,5002,000,0003,561,9785,825,00014,560,5223,700,000450,0003,090,0007,240,000المجلس الوطنى للثقافة والفنون330

6,409,223,500596,000,0002,807,296,433556,000,0003,641,927,067410,700,0003,600,000160,000,000574,300,000وزارة  الكهرباء والماء342

343,275,00027,950,00099,283,83969,040,000202,901,16145,250,0002,150,00020,100,00067,500,000األدارة العامة للطيران المدنى 510

00االعتماد التكميلي العام600

18,540,787,724673,910,0004,925,889,9661,786,712,32712,502,095,4311,575,622,00010,740,000381,240,00049,398,00002,017,000,000الجملــــــــــــــة

التقديرات االجمالية

لتكاليف المشاريع

2015/2014اعتمادات ميزانية المشاريع االنشائية للوزارات واالدارات الحكومية للسنة المالية 

المشاريع االنشائية والصيانة واالستمالكات العامة -  الباب الرابع 



(2)جدول رقم 

مصروفات السنةالفرقتقديرات السنة الماليةاعتمادات السنة المالية

2013/2012نقص/ زيادة 2014/20132015/2014

280,220,000495,000,000214,780,00025,522,098الديوان االميرى110

905,0001,850,000945,000808,156ديوان المحاسبة120

7,300,0008,000,000700,0006,011,152مجلس الوزراء 131

5,0005,120-40,00035,000ادارة الفتوى والتشريع132

60,000336,553-700,000640,000المجلس األعلى للتخطيط والتنمية140

100,000100,00004,623االدارة المركزية لالحصاء141

700,0001,000,000300,000143,514ديوان الخدمة المدنية150

9,720,00010,795,646-75,720,00066,000,000وزارة الخارجية160

5,604,00017,202,00011,598,000958,856االدارة العامة- وزارة المالية 171

765,000-1,000,000235,000االدارة العامة للجمارك173

360,000360,0000302,358وزارة التجارة والصناعة180

1,200,000177,490-6,400,0005,200,000وزارة العدل190

2,000,00010,791,462-40,000,00038,000,000وزارة الداخلية200

21,400,00011,907,251-49,400,00028,000,000الحرس الوطنى220

19,200,00042,083,297-82,200,00063,000,000وزارة التربية230

7,250,000102,941-11,250,0004,000,000وزارة التعليم العالى240

62,000,00080,500,00018,500,00021,875,897وزارة الصحة 250

1,860,0004,333,226-6,250,0004,390,000وزارة الشئون االجتماعية و العمل260

7,100,00010,300,0003,200,0003,577,132وزارة االعالم270

4,000,00018,972,213-32,000,00028,000,000وزارة االوقاف والشئون االسالمية281

2,110,000118,280-2,600,000490,000االمانة العامة لالوقاف282

6,600,00010,610,138-24,000,00017,400,000وزارة المواصالت300

251,140,000556,965,933-700,000,000448,860,000وزارة االشغال العامة320

2,280,0002,359,631-9,520,0007,240,000المجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب330

131,700,000750,735,162-706,000,000574,300,000وزارة الكهرباء والماء342

30,250,00036,945,453-97,750,00067,500,000االدارة العامة للطيران المدنى510

00االعتماد التكميلى العام600

241,517,0001,516,443,582-2,209,119,0001,967,602,000جملة المشاريع االنشائية

االستمالكات العامة

12,596,00049,398,00036,802,000135,385,720االدارة العامة-وزارة المالية171

204,715,0001,651,829,302-2,221,715,0002,017,000,000الجملة

الجهة رقم

المشاريع االنشائية والصيانة واالستمالكات العامة -  الباب الرابع 

2014/2013 باعتمادات السنة المالية 2015/2014مقارنة تقديرات السنة المالية  

حسب الوزارات واالدارات الحكومية المسئولة عن التنفيذ



المشاريع االنشائية والصيانة واالستمالكات العامة - الباب الرابع 

2014/2013 باعتمادات السنة المالية 2015/2014مقارنة تقديرات السنة المالية 

حسب المجموعات والبنود(3)جدول رقم 

مصروفاتتقديراتاعتمادات

السنة الماليةالفرقالسنة الماليةالسنة الماليةبندمجموعة

2013/2012نقص/زيادة2014/20132015/2014

  المشاريع االنشائية1

30,000,00040,000,00010,000,0008,223,258مشاريع تتم خالل السنة المالية01

256,806,0001,222,963,199-1,803,168,0001,546,362,000مشاريع يمتد تنفيذها الى عدة سنوات02

246,806,0001,231,186,457-1,833,168,0001,586,362,000(1)جملة مجموعة 

اعمال انشائية صغيرة وصيانة المنشآت والمرافق2

75,118,00077,379,0002,261,00042,683,368االعمال االنشائية الصغيرة01

300,833,000303,861,0003,028,000242,573,757ترميم وصيانة المنشآت والمرافق02

375,951,000381,240,0005,289,000285,257,125(2)جملة مجموعة 

االستمالكات العامة3

1,122,70042,485,00041,362,300113,573,000استمالك اراضي01

4,560,30021,812,720-11,473,3006,913,000استمالك عقارات02

12,596,00049,398,00036,802,000135,385,720(3)جملة مجموعة 

0000االعتماد التكميلى العام

204,715,0001,651,829,302-2,221,715,0002,017,000,000الجمــــــــــلة



2015/2014المشاريع االنشائية والصيانة واالستمالكات العامة للسنة المالية - توزيع تقديرات الباب الرابع 

حسب المجموعات والبنود والمشاريع المعتمدة والجديدة
(4)جدول رقم 

    اعمال انشائية صغيرة وصيانة المنشآت  والمرافقالمشاريع االنشائية

االستمالكات(2)جملة المجموعة 0 2بند 0 1بند  مشاريع يمتد تنفيذها الى عدة سنوات02بند  مشاريع تتم خالل السنة المالية01بند رقم

العامةاعمال انشائيةترميم وصيانة االعمال

االجمالىصغيرة وصيانةالمنشآتاالنشائية
المنشآت والمرافقوالمرافقالصغيرة(2)الجملة معتمدةجديدة(1)الجملة تكملةجديدة

000477,600,000477,600,0008,261,0009,139,00017,400,000495,000,000الديوان االميرى110

001,000,00001,000,0000850,000850,0001,850,000ديوان المحاسبة120

0020,0005,197,0005,217,000725,0002,058,0002,783,0008,000,000االمانة العامة- مجلس الوزراء 131

00010,00010,00020,0005,00025,00035,000ادارة الفتوى والتشريع132

00000395,000245,000640,000640,000المجلس األعلى للتخطيط والتنمية140

000100,000100,000000100,000االدارة المركزية لالحصاء141

00050,00050,000834,000116,000950,0001,000,000ديوان الخدمة المدنية150

040,000,00040,000,000120,00021,880,00022,000,0001,000,0003,000,0004,000,00066,000,000وزارة الخارجية160

00015,750,00015,750,000359,0001,093,0001,452,00049,398,00066,600,000االدارة العامة-وزارة المالية171

000000235,000235,000235,000االدارة العامة للجمارك173

00020,00020,0000340,000340,000360,000وزارة التجارة والصناعة180

0005,010,0005,010,0000190,000190,0005,200,000وزارة العدل190

00500,00025,850,00026,350,0004,650,0007,000,00011,650,00038,000,000وزارة الداخلية200

001,035,00014,760,00015,795,00010,805,0001,400,00012,205,00028,000,000الحرس الوطنى220

00028,000,00028,000,00018,000,00017,000,00035,000,00063,000,000وزارة التربية230

0003,500,0003,500,000300,000200,000500,0004,000,000وزارة التعليم العالى240

00475,00061,025,00061,500,0006,000,00013,000,00019,000,00080,500,000وزارة الصحة 250

000230,000230,000550,0003,610,0004,160,0004,390,000وزارة الشئون االجتماعية و العمل260

00850,0005,750,0006,600,0001,530,0002,170,0003,700,00010,300,000وزارة االعالم270

0010,0004,200,0004,210,0008,250,00015,540,00023,790,00028,000,000وزارة االوقاف والشئون االسالمية281

0010,000400,000410,000080,00080,000490,000االمانة العامة لالوقاف282

00500,0008,100,0008,600,0001,600,0007,200,0008,800,00017,400,000وزارة المواصالت300

0020,000398,540,000398,560,0004,500,00045,800,00050,300,000448,860,000وزارة االشغال العامة320

00450,0003,700,0004,150,000350,0002,740,0003,090,0007,240,000المجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب330

003,600,000410,700,000414,300,0004,000,000156,000,000160,000,000574,300,000وزارة  الكهرباء والماء342

002,150,00045,250,00047,400,0005,250,00014,850,00020,100,00067,500,000االدارة العامة للطيران المدنى510

040,000,00040,000,00010,740,0001,535,622,0001,546,362,00077,379,000303,861,000381,240,00049,398,0002,017,000,000جملة المشاريع االنشائية

االعتماد التكميلى العام

2,017,000,000جملة اعتمادات الباب الرابع



(5)جدول رقم 

النسبة المئويةالفرقتقديراتأعتمادات

 تقديرات السنة الماليةزيادة السنة الماليةالسنة الماليةوظيفةوظيفة

2015/2014او نقص2014/20132015/2014فرعيةرئيسية

الخدمات العامة1

29.86%532,030,000602,205,00070,175,000الخدمات التنظيمية1

0.86%6,604,00017,437,00010,833,000الخدمات المالية2

3.56%31,775,000-103,530,00071,755,000االمن والعدالة3

642,164,000691,397,00049,233,000%34.28

1.39%21,400,000-49,400,00028,000,000الدفاع2

الخدمات االجتماعية 3
3.84%29,520,000-106,990,00077,470,000الخدمات التعليمية1
6.45%122,000,000130,100,0008,100,000الخدمات الصحية2
0.46%4,985,000-14,360,0009,375,000التكافل االجتماعي والشئون  االجتماعية3

243,350,000216,945,000-26,405,000%10.76

خدمات المجتمع4
0.87%16,740,00017,580,000840,000الخدمات االعالمية1
1.41%7,010,000-35,500,00028,490,000الخدمات الدينية2
16.14%67,960,000-393,565,000325,605,000المرافق4

445,805,000371,675,000-74,130,000%18.43

الخدمات االقتصادية5

3.35%30,250,000-97,750,00067,500,000النقل 2

0.86%6,865,000-24,290,00017,425,000المواصالت3

28.47%131,700,000-706,000,000574,300,000الكهرباء والماء4

0.02%360,000360,0000الخدمات التجارية والصناعية5

828,400,000659,585,000-168,815,000%32.70

2.45%12,596,00049,398,00036,802,000*اخرى غير مصنفة6

100.00%204,715,000-2,221,715,0002,017,000,000جملة الباب الرابع

جملة الخدمات االجتماعية

جملة الخدمات االقتصادية

جملة خدمات المجتمع

المشاريع االنشائية والصيانة واالستمالكات العامة- الباب الرابع 

 حسب الوظائف الرئيسية والوظائف الفرعية2015/2014  تقديرات السنة المالية 

2014/2013ومقارنتها باعتمادات السنة المالية  

جملة الخدمات العامة



وزارة المالية
امةشئون الميزانية الع

2015/2014

:يلية المصروفات المختلفة والمدفوعات التحو –تقديرات الباب الخامس 
الوزارات واإلدارات الحكومية لميزانية 

معتمدة



 

 1 

  

 املصروفات املختلفة واملدفوعات التحويلية -الباب اخلامس اعتمادات
 مبيزانية الوزارات واإلدارات احلكومية

 0214/0215  للسنة املالية
 

حيمل هذا الباب باملصروفات املختلفة واملدفوعات التحويلية الداخليةة واخلارييةة وهةص مصةروفات  ات      
ت امليزانية األخرى و لك العتبارات السياسةة العامةة وخدمةة أهةدا      طبيعة خاصة ال تندرج ضمن أبواب مصروفا

 وسياسية.اقتصادية وايتماعية 
 
 

 ويتكون هذا الباب من اجملموعات التالية :
 

 املصروفات املختلفة : - 1جمموعة 
 
 

ختتص هذه اجملموعة باملصروفات املختلفة واليت ال تدرج ضمن التقسيم النمطص لألبواب األخةرى فيةص   
   .مصروفات إمجالية متفرقة تبعا لظرو  خاصة متلييا اعتبارات السياسة العامة والصاحل العام

 
 املدفوعات التحويلية الداخلية : - 2جمموعة 

 
 

ختتص هةذه اجملموعةة باملصةروفات الةيت يةتم دفعيةا دون عامةد أو مقابةل مةن السةلت أو اخلةدمات وهةذه             
تشةةمل يةةويألت لألفةةراد ودعةةم املهسسةةات األهليةةة وإعانةةات عامةةة  املصةةروفات ال تةةدخل ضةةمن املنةةتي النيةةامص و

 ويويألت هليئات ومهسسات عامة باإلضافة إىل تعويض األنشطة اخلاصة والشركات .
 

 املدفوعات التحويلية اخلاريية : - 3جمموعة 
 
 

 سةألمية وإختتص هذه اجملموعة باملدفوعات اليت يتم دفعيةا للخةارج كمسةاعدو أو إعانةة لةدوي عربيةة       
وصديقة بيد  غرض عام القصد منه مساعدو هذه الدوي من الناحيةة االقتصةادية أو االيتماعيةة باإلضةافة إىل     

 خمصصات االشرتاك يف اهليئات واملنظمات الدولية ونفقات عألج املواطنني باخلارج .
املاليةةة  للسةةنةتحويليةةة املصةةروفات املختلفةةة واملةةدفوعات ال  -البةةاب اخلةةامس   اعتمةةاداتيلةةص يليةةل   وفيمةةا    

0214/0215. 
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للسنة املالية  التحويليةاملصروفات املختلفة واملدفوعات  –الباب اخلامس  اعتماداتمقارنة 
 2213/2214السنة املالية  اعتماداتب 2214/2215

 الوزارات واإلدارات احلكوميةعلى مستوى 
 
 
 

بدراسةة مقرتحةات الةوزارات واإلدارات احلكوميةة دراسةة وافيةة        – شةئون امليزانيةة العامةة    –قامت وزارو املالية        

حقيقيةة   تقةديرات وشاملة وعقدت عدو ايتماعات مت املسئولني بالوزارات واإلدارات احلكومية حتى مت التوصةل ل 

 مبنية على أسس علمية سليمة ويف حدود االحتيايات الفعلية مت مراعاو السياسة العامة للدولة.

 
 

 0214/0215املصةروفات املختلفةة واملةدفوعات التحويليةة للسةنة املاليةة        –الباب اخلةامس   اعتمادات بلغت       

السةةةنة املاليةةةة  اعتمةةةاداتدينةةةار عةةةن   0 297 387 522 هاقةةةدربزيةةةادو  دينةةةار 11 933 767 222 مبلةةة 

ض يف بعةةالزيةةادو  حمصةةلةوهةةص  %01.77بنسةةبة زيةةادو دينةةار  3 961 773 522والبالغةةة  0219/0214

 يف البعض اآلخر . النقصاجليات و

 
 

 السنة املالية دينار
 0215/  14الباب اخلامس للسنة املالية  اعتماداتمجلة  11 933 767 222

 0214/  19الباب اخلامس للسنة املالية  اعتماداتمجلة  3 961 773 522

 19/0214السنة املالية  اعتمادات عن  %01.77 بنسبة زيادو 0 297 387 522
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، وفيمةا يلةص    يف الةبعض اآلخةر    نقصوالة يات يف بعض اجل زيادوحمصلة ال صيف الباب اخلامس ه زيادووال
 ترتيبا تنازليا: مرتب لزيادوا إمجالصكل يية حكومية من نصيب 
 

 
 

 اجلية دينار
 وزارو النفط 949 444 222
 احلسابات العامة –وزارو املالية  492  142 222
 وزارو الصحة 225 193 222

 وزارو الشئون االيتماعية والعمل 151 111 222

  الدفاعوزارو  134 252 222
 ديوان اخلدمة املدنية 94 459 222
  وزارو التعليم العالص 53 122 222
 وزارو الداخلية 9 221 222
 العديوزارو  4 884 222
 التجارو والصناعةوزارو   2 241 522
 اخلارييةوزارو   1 242 222
 احلرس الوطين  1 151 222
  اإلدارو املالية –وزارو املالية   914 222
 وزارو اإلعألم 831 222
  األمانة العامة لألوقا   352 222
 إدارو الفتوى التشريت 222 222
 وزارو األشغاي العامة 91 222
 اإلدارو العامة للجمارك 2 222

 13/2214املالية  السنة اعتماداتعن   %22.42 بنسبة دوزيالمجلة ا 2 123 123 522
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 : يف اجليات التالية نقص ل هذه الزيادوويقاب

 
 اجلية  دينار

 الديوان األمريي (52 342 222)

  جملس الوزراء ( 5 223 222) 

 وزارو املواصألت ( 2 423 222) 

  وزارو الرتبية ( 1 242 222) 

 الكيرباء واملاءو وزار (1 492 222)

 اجمللس األعلى للتخطيط والتنمية (1 192 222)

 األوقا  والشهون اإلسألميةوزارو  (1 185 222)

  ديوان احملاسبة (293 222)

  اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب (221 222) 

 اإلدارو العامة للطريان املدنص (221 222) 

 لإلحصاءاإلدارو املركزية  (189 222) 

 13/2214السنة املالية اعتمادات  عن % 2.22 بنسبة نقصمجلة ال (45 184 222)

 2213/2214عن اعتمادات للسنة املالية  %21.22صايف الزيادو بنسبة   2 232 982 522
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 املصروفات املختلفة واملدفوعات التحويلية –الباب اخلامس  اعتماداتمقارنة 
 

 2213/2214السنة املالية  اعتماداتب 2214/2215للسنة املالية 
 على مستوى البنود واألنواع

 
 

 املصروفات املختلفة : - 1جمموعة 
املختلفةةة والةةيت ال تنةةدرج ضةةمن التقسةةيم النمطةةص لألبةةواب األخةةرى     للمصةةروفات ختصةةص هةةذه اجملموعةةة      

ة العامةةةة والصةةةاحل  يةةةا اعتبةةةارات السياسةةة ليفيةةةص مصةةةروفات إمجاليةةةة متفرقةةةة تبعةةةا لظةةةرو  خاصةةةة مت   
 العام.
 

 السنة املالية دينار
 4102/5102اجملموعة األوىل للسنة املالية  اعتماداتمجلة  1 343 870 422

 0219/0214اجملموعة األوىل للسنة املالية  اعتماداتمجلة  1 810 040 822

 9102/4021السنة املالية اعتمادات  عن %53.7بنسبة  زيادو 197 603 622

     
 -البنود واألنواع التالية : إىلوتنقسم هذه اجملموعة        

 
 خمصصات رميس الدولة : 21بند  

 
 .بتعيني خمصصات رميس الدولة 0226( لسنة 44قانون رقم )بند طبقا ملا نص عليه مصروفات هذا ال تقدر      

 

 السنة املالية دينار
 0215/ 14السنة املالية  اعتمادات 52 222 222
 0214/ 19 السنة املالية اعتمادات 52 222 222
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 وزارو الدفاع : – 2بند 

 

) مرتبةةات       مصةةروفات هةةذا البنةةد لتغطيةةة مصةةروفات برنةةامي الشةةئون العسةةكرية بةةوزارو الةةدفاع      تقةةدر      
خمصصةات البعثةات العسةكرية والدراسةات      –عقود املعدات العسكرية واملشاريت الدفاعية عن الةبألد   –العسكريني 
 (. ويشمل مجيت أبواب املصروفات -التدريبية

 

 
 . رو الدفاعوخيتص بيذا البند وزا

 
 
 :  التسلي  والتعزيةزات العسكريةةللصر  من قوانني اعتمادات  23بند 
 
هذا البند يف املخصصات املالية الألزمة للتسةلي  والتعزيةزات العسةكرية والدفاعيةة الةيت يقرهةا        اعتماداتتتمثل      

كةل سةنة ماليةة طبقةا للخطةة       جملس الدفاع األعلى وفقا للقوانني الصادرو يف هذا الشأن لتحديد اعتمةاد البنةد خةألي   
 املعتمدو هلذا الغرض .

 
 السنة املالية دينار

 0215/  14السنة املالية  اعتمادات 01 225 222
 0214/  19السنة املالية  اعتمادات 01 225 222

 19/0214اعتمادات السنة املالية ال يويد اختأل  عن  2
 
 

 السنة املالية دينار
 0215/  14 ةالسنة املالي اعتمادات 1 920 165 222
 0214/  19السنة املالية  اعتمادات 1 167 848 222
 0214/ 19السنة املالية  اعتماداتن ع %11.52 بنسبة زيادو 194 917 222
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 مهمترات : 24بند 
 
أو عامليةة أو مةهمترات     مبشةاركة منظمةات عربيةة   الكويةت   املنعقةدو بدولةة  ات املةهمترات احملليةة   حيمل هذا البند مبخصصة     

 الكويت.خاريية تعقد باخلارج و تشرتك بيا دولة 
 

 السنة املالية دينار
 0215/  14السنة املالية  اعتمادات 04 413 042
 0214/ 19السنة املالية اعتمادات  70 085 262

 19/0214عن اعتمادات السنة املالية  %66.00 بنسبة قصن (47 865 802)
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 وخيتص بيذا البند الوزارات التالية :

 دينار اجلية
 12 222 222 الديوان األمريي

 0 442 222 وزارو األوقا  والشئون اإلسألمية

 0 270 222 وزارو الصحة

 1 614 222 وزارو الشئون االيتماعية والعمل

 1 177 222 جملس الوزراء

 1 152 222 اجمللس الوطين للثقافة والفنون
  1 102 222 وزارو األعألم

 1 222 222 وزارو اخلاريية
 818 222 األمانة العامة لألوقا 

 545 222 التعليم العالصوزارو 

 510 222  وزارو الرتبية
 922 222 وزارو الداخلية

 055 222 وزارو املواصألت

 043 822   األشغاي العامةزارو  و

 022 222 اإلدارو العامة للجمارك

 022 222  الكيرباء واملاءوزارو 

 152 222 ديوان اخلدمة املدنية

 100 222 التجارو والصناعةوزارو 

 114 222 اإلدارو العامة –وزارو املالية 

 122 442 إدارو الفتوى والتشريت

 122 222 ديوان احملاسبة

 122 222 لس األعلى للتخطيط والتنميةاجمل

 82 222 اإلدارو املركزية لإلحصاء

 04 413 042 24مجلة بند 
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 و يشتمل هذا البند على األنواع التالية :
 

 النوع دينار
 مهمترات حملية   221نوع  09 898 822

 مهمترات خاريية    220نوع  582 442
 اجلملة 04 413 042

 

 
 ات الرياضية:الدور 25بند 
 
 
 

حيمل هذا البند بتكاليف االشرتاك بالدورات الرياضية اليت تنظم بالداخل واخلارج بناء على توصية اللجنةة       
األوملبيةةة ومبوافقةةة جملةةس الةةوزراء وتشةةمل مصةةروفات املشةةرتكني والوفةةود املرافقةةة وتكةةاليف الةةدورو وتكةةاليف   

 ني حلضور دراسات رياضية باخلارج  موفدين رياضي وإرساياستقباي الفرق الزامرو 
 

 السنة املالية دينار
 0215/  14السنة املالية  اعتمادات 007 222
 0214/  19السنة املالية  اعتمادات 927 222

  0214/ 19السنة املالية اعتمادات عن  % (06.26) بنسبة نقص (82 222)
 

 

 . وخيتص بيذا البند وزارو الرتبية
 

 
 ية يف اخلارج :ميمات رمس 24بند 

 
 

قدرت مصروفات هذا البند لتغطية كافة نفقات السفر ومجيت مصةروفات االنتقةاي للمةو فني املكلفةني مبيمةات                 
 الشأن.رمسية خارج البألد من قبل اجليات احلكومية طبقا للقرارات واللوام  اخلاصة بيذا 

 

 السنة املالية دينار
 0215/  14ملالية السنة ا اعتمادات 53 652 222
 0214/  19السنة املالية  اعتمادات 67 018 522

  0214/ 19السنة املالية  اعتماداتعن  %11.06بنسبة  نقص (7 568 522)
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 وخيتص بيذا البند الوزارات التالية :

 

 دينار اجلية

 90 222 222 الديوان األمريي
 7 302 222 جملس الوزراء
 9 922 222 وزارو اخلاريية

 9 022 222 داخليةوزارو ال
 0 122 222 اإلدارو العامة - ملاليةاوزارو 
 1 722 222 اإلعألموزارو 
 1 922 222 لصحةوزارو ا

 1 022 222 وزارو الرتبية
 752 222 األوقا  والشئون اإلسألميةوزارو 
 722 222  الكيرباء واملاءوزارو 
 652 222  التعليم العالصوزارو 
 622 222 الشئون االيتماعية والعملارو وز

 622 222 وزارو املواصألت
 522 222 وزارو التجارو والصناعة

 422 222 احلرس الوطين
 422 222 اجمللس الوطين للثقافة والفنون
 422 222 اإلدارو العامة للطريان املدنص

 922 222 األشغاي العامةوزارو 
 922 222 وزارو النفط
 082 222 اسبةديوان احمل
 072 222 االدارو العامة للجمارك –ملالية وزارو ا

 162 222 ديوان اخلدمة املدنية

 152 222 وزارو الدفاع
 192 222 إدارو الفتوى والتشريت

 192 222 اجمللس األعلى للتخطيط والتنمية
 102 222 األمانة العامة لألوقا 
 32 222 اإلدارو املركزية لإلحصاء

 53 652 222 26ند مجلة ب
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 بعثات :  28بند 
 

 

 حيمل هذا البند بنوعني من البعثات ، بعثات خاصة باملو فني و أخرى خاصة بالطلبة.     
 السنة املالية دينار

 0215/  14السنة املالية  اعتمادات 076 472 222

 0214/  19 السنة املالية اعتمادات 015 102 222

   0214/ 19السنة املالية  اعتماداتعن  %08.50  بنسبة دوزيا 61 952 222
 

 

 وخيتص بيذا البند الوزارات التالية :
 

 دينار اجلية
 062 222 222 وزارو التعليم العالص

  14 222 222 ديوان اخلدمة املدنية

  1 722 222 وزارو الداخلية

 752 222 احلرس الوطين

 02 222 األمانة العامة لألوقا 

 076 472 222 28لة بند مج
 

 ويشتمل هذا البند على األنواع التالية :
 

 النوع دينار

 بعثات دراسية للمو فني   221نوع  15 452 222

 بعثات دراسية للطلبة    220نوع  061 202 222

 اجلملة 076 472 222
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 احلمألت الدينية :  29بند 
 

وايية نفقات بعثة احلي حيةت تشةمل اخلةدمات املقدمةة حلجةاج بيةت ا  احلةرام        قدرت مصروفات هذا البند مل     
واملرشدين الدينيني وخمصصات جلنة شئون احلي باإلضافة إىل خمصصات معسةكر البعثةة الدبلوماسةية الكويتيةة     

 لتمثيل الكويت يف امليريانات الدينية يف مكة املكرمة وكذلك خمصصات بعثة احلي الطبية .
 

 السنة املالية دينار

 14/0215السنة املالية  اعتمادات 1 568 222

 0214/ 19السنة املالية  اعتمادات 1 548 222

 0214/  19السنة املالية اعتمادات عن %1.03بنسبة  زيادو  02 222

    

 وخيتص بيذا البند الوزارات التالية :

 دينار اجلية
 1 978 222 اإلسألميةوزارو األوقا  والشئون 

 172 222 وزارو الصحة

 02 222 وزارو الرتبية

 1 568 222 23مجلة بند 
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 تةةةدريةةةب :  12ند ب

حيمل هذا البند بنفقات تدريب املو فني العاملني باجليات احلكومية لرفت كفةاءتيم يف جمةاالت ختصصةيم و         
واألسةةاتذو املتخصصةةني يف اجملةةاالت إقامةةة دورات تدريبيةةة و تتضةةمن النفقةةات تكةةاليف االسةةتعانة باحملاضةةرين 

املختلفة و مكافآت املتدربني الكويتيني من غري مو فص احلكومة و يتم صر  تلك املخصصةات وفةق قةرارات جملةس     
 اخلدمة املدنية الصادرو يف هذا الشأن.  

 
 

 السنة املالية دينار
 14/0215السنة املالية  اعتمادات 17 310 222
 19/0214سنة املالية ال اعتمادات 02 433 602

 .19/0214 السنة املالية اعتمادات عن%10.60 بنسبة نقص (0 587 602)
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 وخيتص بيذا البند الوزارات التالية :

 
 دينار اجليةةةةةةةة

 5 312 222 ديوان اخلدمة املدنية
 0 722 222 داخليةوزارو ال

 0 932 222 جملس الوزراء
 0 952 222 احلرس الوطين

 1 762 222 الصحة العامةوزارو 
  414 222 اإلدارو العامة - وزارو املالية

 425 222  ديوان احملاسبة
 983 222 وزارو اخلاريية
  922 222 وزارو الرتبية

 022 222  التجارو والصناعة وزارو 
 022 222 وزارو الشئون االيتماعية والعمل

 162 222 اإلدارو العامة للطريان املدنص
 152 222 االدارو العامة للجمارك – املالية وزارو
 195 222  الكيرباء واملاءوزارو 

 30 222 وزارو االعألم
 82 222  وزارو الدفاع

 75 222  إدارو الفتوى والتشريت
 72 222  االدارو املركزية لإلحصاء

 62 222 وزارو املواصألت
 42 222 وزارو األوقا  والشئون اإلسألمية

 15 222 العامة لألوقا األمانة 
  15 222 وزارو األشغاي العامة

 0 222 الديوان األمريي
 12 912 222 12مجلة بند 
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 يشتمل هذا البند على األنواع التالية :  و

 النوع دينار
 تدريب حملص      221نوع  8 837 222
 تدريب خاريص        220نوع  3 215 222
 اجلملة 17 310 222

 

 
 إسكان املو فني :   11بند 
 

 
 

 .ملو فني املستحقني للسكن احلكومصحيمل هذا البند بالنفقات اليت تتحمليا الدولة نظري إسكان ا
 

 السنة املالية دينار

  14/0215 السنة املالية اعتمادات 03 986 162

 0214/  19السنة املالية  اعتمادات 92 595 522

 19/0214السنة املالية  تماداتاععن  %9.76بنسبة  نقص (1 143 942)
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 خيتص بيذا البند الوزارات التالية :و

 دينار اجلية
  10 552 222 وزارو اخلاريية
 8 474 222 وزارو الصحة
 6 970 222 وزارو الرتبية

 1 212 222 وزارو التعليم العالص
 493 562 إدارو الفتوى والتشريت

 173 222 وزارو الشئون االيتماعية والعمل
 163 222 احلرس الوطين
 32 222 اإلدارو العامة –وزارو املالية 

 75 222 التجارو والصناعةوزارو 
 07 622 اجمللس األعلى للتخطيط والتنمية

 03 986 162 11مجلة بند 

 

 ويشتمل هذا البند على األنواع التالية : 

 النوع دينار
 إجيار مبانص     221نوع  07 644 162

 مياه و إنارو      220نوع  725 522

222 715 
2  

 شراء أثاث     229نوع 
 صيانة أثاث 224نوع 

 مصروفات متنوعة     225نوع  002 222

 صيانة مبانص      226نوع  121 522

 اجلملة 03 986 162

 



 

 12 

 
 : تنفيذ أحكام قضامية  21ند ب

لقضامية الصادرو ضد اجليةة احلكوميةة وال يشةمل قيمةة     حيمل هذا البند باملبال  املدفوعة للغري نتيجة األحكام ا

  أعماي أو خدمات غري مدفوعة من قبل اجلية احلكومية حيت يتم يميليا على البند املختص .

 السنة املالية دينار
    14/0215السنة املالية  اعتمادات 6 532 222

 0214/  19السنة املالية  اعتمادات 10 009 102

 .0214/  19 السنة املالية اعتماداتعن  %46.23 بنسبة قصن (5 699 102)
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 خيتص بيذا البند الوزارات التالية :و

 دينار اجلية
 0 422 222 احلسابات العامة –وزارو املالية 

  1 752 222 الكيرباء واملاءوزارو 

 1 022 222 وزارو الصحة العامة

  722 222 وزارو األشغاي العامة

 022 222 وزارو الداخلية

  145 222  الرتبيةوزارو 

 65 222 وزارو العدي

 96 222 وزارو املواصألت

 05 222 وزارو التعليم العالص

 02 222 اإلدارو العامة –وزارو املالية 

 02 222 وزارو التجارو والصناعة

 15 222 وزارو اإلعألم

  12 222 اإلدارو العامة للجمارك –وزارو املالية 

 9 222 العامة للطريان املدنصاإلدارو 

 1 222 وزارو األوقا  والشئون اإلسألمية

 6 532 222 12مجلة بند 
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 : الشئون القضامية  13ند ب

 

 .هلما النيابة العامة واجليات املعاونةاملالية الألزمة لشئون القضاء و العتماداتبند باحيمل هذا ال      

 
 السنة املالية دينار

    14/0215السنة املالية  تماداتاع 162 482 222

 0214/  19السنة املالية  اعتمادات 159 659 222

 .0214/  19 السنة املالية اعتماداتعن  %4.44  زيادو بنسبة 6 807 222
 

 وخيتص بيذا البند وزارو العدي .
 
 
 مكاتب و جلان :  14بند 

 

قةرارات  للجيةات احلكوميةة وفقةا للقةوانني و    ان التابعةة  حيمل هذا البند باملخصصات املاليةة للمكاتةب و اللجة        
 جملس الوزراء .

 
 

 السنة املالية دينار
  14/0215 السنة املالية اعتمادات 2
 0214/ 19 السنة املالية  اعتمادات 2
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 ات التحويلية الداخلية :عاملدفو - 2جمموعة 
 

 

ن عامد أو مقابل مةن السةلت واخلةدمات ، وهةذه املصةروفات ال      يمل هذه اجملموعة باملصروفات اليت يتم دفعيا دو  
 تدخل ضمن املنتي النيامص .

 
 

 السنة املالية دينار

 14/0215 اجملموعة الثانية للسنة املاليةاعتمادات مجلة  8 265 787 722

 19/0214 اجملموعة الثانية للسنة املالية اعتماداتمجلة  6 359 839 122

 19/0214السنة املالية اعتمادات عن  %16نسبة ب  دوزيا 1 111 834 622

  
 
 
 -وتنقسم هذه اجملموعة إىل البنود واألنواع التالية : 

 
 
 يويألت لألفراد :  21د بن
 
 

ولةةة أو مةةن غةةري العةةاملني حيمةةل هةةذا البنةةد باملةةدفوعات التحويليةةة الداخليةةة لألفةةراد سةةواء كةةانوا عةةاملني بالد      
 .بالدولة

 

 

 
 

 لسنة املاليةا دينار
  0215/  14السنة املالية  اعتمادات 613 919 222
  0214/ 19السنة املالية  اعتمادات 525 666 322
  19/0214السنة املالية  اعتماداتعن  %00.47 بنسبة  زيادو 119 646 122



 

 21 

 
 و يتضمن هذا البند الوزارات التالية :

 
 دينار اجلية

 951 422 222 ملوزارو الشئون االيتماعية والع
 156 873 222 احلسابات العامة –وزارو املالية 

 63 322 222 وزارو التعليم العالص
 14 222 222 ديوان اخلدمة املدنية

 8 222 222 وزارو األوقا  والشئون اإلسألمية
 6 918 222 النفطوزارو 
 5 552 222 الداخليةوزارو 

 0 892 222 جملس الوزراء
 0 522 222 وزارو الرتبية
 1 522 222 وزارو الصحة

 975 222 األمانة العامة لألوقا 
  52 222 وزارو اخلاريية
 12 222 وزارو اإلعألم
 1 222 وزارو املواصألت

 613 919 222 21مجلة بند 
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 و يتضمن هذا البند األنواع التالية :
 

 النوع دينار
 تعويضات حوادث     221نوع  422 222
 املو فني  مكافآت و يوامز لغري    220نوع   39 484 222
 مكافأو نياية اخلدمة للمو فني غري الكويتيني     229نوع  14 122 222
 الرعاية االيتماعية       224نوع  951 852 222
 فوامد قروض عقارية      225نوع  67 461 222
 من  زواج                 226نوع   14 768 222
 إعفاء من قروض عقارية                 227نوع  72 752 222
 يويألت أخرى                  228نوع  6 522 222
 اجلملة 613 919 222

 
 
 دعم املهسسات األهلية : - 22بند 

 

حيمل هذا البند بالدعم الذي تقدمه الدولة للمهسسات األهلية واملدارس اخلاصةة والصةحف احملليةة واألنديةة          
فت العةام والنقابةات العماليةة و لةك لتشةجيعيا علةى تقةديم خةدماتيا العامةة أو لةدعم           الرياضية ومجعيات الن

 أنشطة معينة حسب القوانني أو القرارات الصادرو من جملس الوزراء .
 

 السنة املالية دينار
 0215/ 14السنة املالية  اعتمادات 6 006 222
 0214/ 19السنة املالية  اعتمادات 6 505 222

 19/0214السنة املالية  اعتماداتعن  %4.58بنسبة  نقص (033 222)
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 ويتضمن هذا البند الوزارات التالية :    
 

 دينار اجلية
 0 697 222 وزارو الشئون االيتماعية والعمل

 0 405 222 وزارو الرتبية
 622 222 الداخليةوزارو 

 484 222 عألموزارو اإل
 82 222 آلداباو اجمللس الوطين للثقافة والفنون

 6 006 222 20مجلة بند 

 
 
 و يشتمل هذا البند على األنواع التالية :    
 

 

 النوع دينار

 دعم املدارس اخلاصة  221نوع   0 052 222

 دعم الصحف احمللية  220نوع  484 222

 مساعدات األندية واألنشطة الرياضية     229نوع   622 222

 ت النقابات ومجعيات النفت العاممساعدا  224نوع  0 830 222

 اجلملة 6 006 222
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  إعانات عامة : - 23ند ب

 

فئةاتيم  يقصد بيا املدفوعات التحويلية املقدمة كإعانة دون مقابل وميتد أثرها إىل مجيةت املةواطنني بةاختأل          
 يت ال تقتصر اإلعانة على فئة معينة من اجملتمت .ح
 
 

 السنة املالية دينار
 0215/ 14السنة املالية  اعتمادات 1 592 353 222
 0214/ 19السنة املالية  اعتمادات 864 603 222
  19/0214السنة املالية  اعتمادات عن%77.27 بنسبة  زيادو 666 992 222

 

 
 ويتضمن هذا البند الوزارات التالية : 

   
 دينار اجلية

 1 088 353 222 وزارو النفط

 040 222 222 اعةوزارو التجارو والصن

 1 592 353 222 29مجلة بند 
 
 
 
 
 

 ويشتمل هذا البند على األنواع التالية :  
   

 النوع دينار
 خفض تكاليف املعيشة    221نوع   040 222 222
 مسوق حمليا دعم منتجات مكررو و غاز مساي 220نوع   1 088 353 222
 اجلملة 1 592 353 222
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 يئات ومهسسات عامة :يويألت هل - 24بند 

 
 

مسةتقلة أو ملحقةة مبويةب    ميزانيةات   اليت هلةا حيمل هذا البند بالدعم املقدم من احلكومة للمهسسات العامة      
 لمهسسةة لقانون إنشاميا وهذا الدعم عبارو عن مصةروفات اجليةة بعةد خصةم إيراداتيةا، و كةذلك الةدعم املقةدم         

 االيتماعية . تلتأميناالعامة ل
 
 

 السنة املالية دينةار

 0215/ 14السنة املالية  اعتمادات 5 027 053 222

 0214/ 19السنة املالية  اعتمادات 4 374 735 222

 19/0214السنة املالية  اعتماداتعن  %4.67 بنسبة زيادو 090 464 222
           

 
مساهمة اخلزانة العامةة يف التأمينةات   ويشتمل هذا البند على متويل اجليات امللحقة و اجليات املستقلة و كذلك      

   باأليل.مكتب تصفية معامألت األسيم خمصصات وااليتماعية هسسة العامة للتأمينات االيتماعية املقدمة إىل امل
 
 

 :  ويشتمل هذا البند على
 

 بيان دينار
 مساهمة اخلزانة العامة يف التأمينات االيتماعية  0 836 682 222

 ل اجليات امللحقة متوي 1 768 735 222

 متويل اجليات املستقلة  541 784 222
 24مجلة بند  5 027 053 222
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 تعويض األنشطة اخلاصة والشركات : - 25بند 
 
حيمل هذا البند بتعويض خسامر بعض الشركات أو األنشطة املختلفة اليت تقدم خدمات عامة أو متثةل بعةض أويةه         

 يف الدولة طبقا ملا يصدر بيا قرارات من جملس الوزراء .  النشاط االقتصادي
 

 

 السنة املالية دينار
 0215/ 14السنة املالية  اعتمادات 196 904 722

 0214/ 19السنة املالية  اعتمادات 103 502 022

 19/0214 السنة املالية اعتماداتعن  %5.05  بنسبة زيادو 6 824 522

 
 رات التالية :الوزا بندو خيتص بيذا ال

 
 

 دينار اجلية
 84 422 222 احلسابات العامة –وزارو املالية 

 41 522 522 الديوان األمريي
 7 017 222 وزارو الرتبية
 9 206 222 جملس الوزراء
 112 222 وزارو اإلعألم

  62 222 األمانة العامة لألوقا 
 12 222 وزارو املواصألت

 1 022 وزارو األشغاي العامة
 196 904 722 25مجلة بند 
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 ويشتمل هذا البند على األنواع التالية :

 
 النوع دينار

   أنشطة خمتلفة 003نوع  81 004 722

 الوقود ملهسسة اخلطوط اجلوية الكويتيةدعم  223نوع  5 122 222

 دعم ختفيض تكلفة الوقود 2210نوع  16 222 222

 يل الطامرات احلكوميةتكاليف تشغ 2219نوع  94 222 222

 اجلملة  196 904 722
 
 
 دعم العمالة الوطنية يف القطاع غري احلكومص :  24بند 

 

وتشةجيعيا للعمةل يف    حيمل هذا البند باملصروفات اليت تنفقيا الدولةة تنفيةذا لقةانون دعةم العمالةة الوطنيةة           
الت النقديةة للعةاطلني عةن العمةل و العةألوو      و لةك لةدفت البةد    0222( لسةنة   13)  رقةم   اجليات غري احلكومية

االيتماعية و عألوو األوالد الةيت تةدفت للمةو فني الكةويتيني العةاملني باجليةات غةري احلكوميةة و أصةحاب امليةن           
يةةات غةةري  احلةةرو و أصةةحاب احلةةر  و كةةذلك تكةةاليف مسةةاهمة الدولةةة يف تةةدريب قةةوو العمةةل الوطنيةةة يف اجل     

 .احلكومية
 

 ليةالسنة املا دينار

 0215/ 14السنة املالية  اعتمادات 554 726 222

 0214/ 19السنة املالية  اعتمادات 461 757 222

 19/0214 السنة املالية اعتماداتعن  %02.19 زيادو بنسبة 30 343 222
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 و خيتص بيذا البند ديوان اخلدمة املدنية و يشتمل هذا البند على األنواع التالية :

 
 

 النوع دينار

 إعانة الباحثني عن العمل   221نوع  0 222 222

 عألوو ايتماعية للعمالة الوطنية    220نوع  170 222 222

 عألوو أوالد للعمالة الوطنية    229نوع   13 522 222

 العاملة   ىتنمية القو  224نوع  1 922 222

 أخرى  225نوع   126 078 222

 يشةعألوو غألء مع 226نوع   109 608 222

 مكافأو خاصة للعاملني بالقطاع اخلاص 227نوع  42 222 222

 املكافأو االيتماعية للخريني 228نوع  32 222 222

 26مجلة بند   554 726 222
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 : زكاو الشركات احملولة لبيت الزكاو  22بند 
 

 السنة املالية دينار
 0215/ 14السنة املالية  اعتمادات 11 222 222
 0214/ 19السنة املالية  اعتمادات 11 222 222

 19/0214اعتمادات السنة املالية ال يويد اختأل  عن  2

 
 .العامة اإلدارو –وخيتص بيذا البند وزارو املالية 

 
 

 املدفوعات التحويلية اخلاريية : - 3جمموعة 
  

 

صةديقة  انةة لةدوي عربيةة وإسةألمية     و أو إعيمل هذه اجملموعة باملدفوعات اليت يتم دفعيا للخةارج كمسةاعد        
لغرض عام القصد منه مساعدو هذه الدوي من الناحية االقتصادية أو االيتماعية وكذلك تشةمل هةذه اجملموعةة    
خمصصةةات االشةةرتاك يف اهليئةةات واملنظمةةات الدوليةةة ونفقةةات عةةألج املةةواطنني باخلةةارج وغريهةةا مةةن املةةدفوعات   

 التحويلية اخلاريية .
 

 ملاليةالسنة ا دينار
 0214/0215اجملموعة الثالثة للسنة املالية  اعتمادات مجلة 1 984 126 322

 0219/0214اجملموعة الثالثة للسنة املالية  اعتماداتمجلة  535 649 622

 19/0214 السنة املالية اعتماداتن ع %190.97 بنسبة زيادو 788 469 922
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 -التالية :وتنقسم هذه اجملموعة إىل البنود واألنواع    

 
 اخلدمات الصحية : - 21بند 
 

 حيمل هذا البند بنفقات عألج املواطنني و الطلبة املبعوثني باخلارج . 
 

 

 السنة املالية دينار
 0215/ 14السنة املالية  اعتمادات 971 727 222

 0214/ 19السنة املالية  اعتمادات 155 012 222

 19/0214 السنة املالية عتماداتاعن  %193.43 بنسبة  زيادو 016 437 222

 
 

 و يتضمن هذا البند الوزارات التالية : 
 

 دينار اجلية
 991 437 222 وزارو الصحة

 92 222 222 وزارو الداخلية

 12 222 222 الديوان األمريي

 022 222 وزارو اخلاريية

 12 222 احلرس الوطين

 971 727 222 21مجلة بند 
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 على األنواع التالية :و يشتمل هذا البند 
 

 

 النوع دينار
 مواطنني      221نوع  961 025 222
 طلبة و مبعوثني         220نوع  12 520 222

 اجلملة 971 727 222

 
 
 اشرتاكةات :  - 22بند 
 

 حيمل هذا البند باالشرتاكات الفعلية يف املنظمات الدولية و العربية طبقا لقرارات جملس الوزراء 
 

 

 سنة املاليةال دينار
  0215/  14السنة املالية  اعتمادات 40 933 322

  0214 / 19السنة املالية  اعتمادات 42 499 622

 19/0214 السنة املالية اعتماداتعن  %4.86  بنسبة زيادو 1 366 922
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 ويتضمن هذا البند الوزارات التالية :

 

 دينار اجليةةةة

 00 121 222 وزارو اخلاريية
 15 170 222 العامة اإلدارو –وزارو املالية 

 4 721 422 اجمللس األعلى للتخطيط والتنمية
 75 222 جملس الوزراء

 69 222 وزارو الكيرباء واملاء
 52 222 وزارو الصحة

 95 222 وزارو األشغاي العامة
 05 222 الرتبيةوزارو 

 05 222 اإلدارو العامة للطريان املدنص
 02 222 رو والصناعةوزارو التجا

 02 222 األوقا  والشئون اإلسألميةوزارو 
 18 222 وزارو النفط

 15 222 احلرس الوطين
 15 222 وزارو التعليم العالص

 10 522 الديوان األمريي
 12 222 وزارو الداخلية

 12 222 الدفاع وزارو
 8 222 إدارو الفتوى والتشريت

 5 222 وزارو املواصألت
 4 222 احملاسبةديوان 

 4 222 اإلدارو املركزية لإلحصاء
 4 222 وزارو الشئون االيتماعية والعمل

 9 222 اإلعألموزارو 
 9 222 اجمللس الوطين للثقافة والفنون

 1 222 األمانة العامة واألوقا 

 40 933 322 20مجلة بند 
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 و يشتمل هذا البند على األنواع التالية : 
 
 

 لنوعا دينار
 هيئات و منظمات دولية   221نوع  41 761 522

 
 رسوم اشرتاك يف ميمات رمسية     229نوع  698 422

  
 اجلملة 40 933 322

 
 
 

 اإلعانات اخلاريية :  - 23بند 
 

الدولة ملواييةة كةوارث أو حةوادث تتعةرض هلةا بعةض الةدوي الصةديقة         وحيمل هذا البند باإلعانات اليت تقدميا      
ية منيا واألفريقية واآلسيوية وخلدمة بعض أويه النشاط اخلليجص واإلسألمص كما تشمل مسةاعدات نصةرو   العرب

 ر بالعامل ومساعدات الدوي اآلسيوية واألفريقية والعربية بغرض هد  تنموي .يحركات التحر
  

 

 السنة املالية دينار
  0215/  14السنة املالية  اعتمادات 372 222 222

 
  0214/  19السنة املالية  اعتمادات 422 222 222

 
 19/0214السنة املالية  اعتماداتعن  %140.52  بنسبة زيادو 572 222 222

       
 احلسابات العامة . -وخيتص بيذا البند وزارو املالية 
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للسنة املالية  ةاملصروفات املختلفة واملدفوعات التحويلي –الباب اخلامس  اعتمادات يليل
 حسب الو امف الرميسية والفرعية 2215 /2214

 
 
علةةى  البةةاب اخلةةامس املصةةروفات املختلفةةة واملةةدفوعات التحويليةةة  اعتمةةاداتمةةن الدراسةةة التحليليةةة لتوزيةةت      

 يتض  اآلتص :  الرميسية والفرعية الو امف
 
 يةتم توزيعيةا علةى الو ةامف     وإمنةا ت و يفةة حمةددو   تةدرج ية   احلسابات العامة، ال/ وزارو املالية  اعتمادات     

 الفرعية حسب كل مصرو  بيا. الرميسية و
 

 

عيةة  البةاب اخلةامس علةى الو ةامف الرميسةية،  ةد أن و يفةة اخلةدمات االيتما         اعتماداتمن دراسة توزيت      
 مات االقتصةادية اخلةد ثةم   ، %17.06 اخلةدمات العامةة بنسةبة    ثةم ،  % 48.51تأتص يف املقةام األوي بنسةبة   

أخةرى غةري مصةنفة     ثةم   %6.84خةدمات اجملتمةت بنسةبة     ثةم  %11.64بنسبة  الدفاع يلييا %15.18 بنسبة
 .%2.57بنسبة 

 

التكافل االيتماعص والشئون الباب اخلامس على الو امف الفرعية يتض  أن  اعتماداتومن دراسة توزيت      
 ، %19.87بنسبة  التعدين والنشاطات االستخراييةثم  ، %94.08 املقام األوي بنسبة االيتماعية تأتص يف

اخلدمات التنظيمية بنسبة ، ثم يلييا  %11.22اخلدمات التعليمية بنسبة ثم  %11.64بنسبة  الدفاعثم 
بنسبة  اخلدمات الصحيةثم  ، %9.57بنسبة  اإلسكان ثم ،%6.21بنسبة  االلتزامات اخلارييةثم  8.51%
 الزراعة والثروو السمكية، ثم  %1.32بنسبة ثم األمن والعدالة  ،%0.31نسبة ب املرافقيلييا  9.09%
 ثم %2.02بنسبة  االعألميةاخلدمات  يليياثم ،  %2.84بنسبة  اخلدمات املالية، يلييا  %2.36بنسبة 

   تأتص بعد  لك باقص الو امف الفرعية بنسب خمتلفة.
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  داتاعتماأهم أسباب الزيادو والنقص يف 
 املصروفات املختلفة واملدفوعات التحويلية –الباب اخلامس 

 2213/2214السنة املالية  اعتماداتعن  2214/2215للسنة املالية 
 
 
 
 

مبلة    0214/0215املصروفات املختلفة واملدفوعات التحويلية للسنة املالية  -الباب اخلامس  اعتماداتبلغت     

السةةةنة املاليةةةة    اعتمةةةادات عةةةن   دينةةةار   0 297 387 522 ارهادقةةة زيةةةادو م بدينةةةار   11 933 767 222

يف بعض اجليةات   الزيادوحمصلة وهص  %01.77بنسبة دينار زيادو  3 961 773 522البالغة  0219/0214

 .يف البعض اآلخر  والنقص

 
 

 يف اجليات التالية : زيادوال تتركز
 
 دينار  949 444 222  الزيادو                                                                                                                                   : النفطوزارو  – 1
 
 

مت التقةدير طبقةا لتقةديرات مهسسةة الةبرتوي      ،  إعانات عامةة  5/0/29/220كزت الزيادو يف بند تر -

، باإلضافة إىل أنةه   0219/0214ة ، باإلضافة مت ادراج قيمة العجز مبيزانية السنة املالية الكويتي

 . 0210/0219مت ادراج مبل  لتسوية ما مت صرفه على حساب العيد مبيزانية السنة املالية 

/ثالثةةا( املنعقةةد 359إعانةةات خارييةةة اسةةتنادا لقةةرار جملةةس الةةوزراء رقةةم )  5/9/29زيةةادو يف بنةةد  -

 .بشأن تقديم معونة جلميورية مصر الشقيقة 8/7/0219( بتاريخ 95/0219بايتماعه رقم )
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 دينار 492 142 222 زيادوال                                                                                        : احلسابات العامة –وزارو املالية  -2  
 
 
 

وفقا للحاية الفعليةة ، باإلضةافة إىل   ألت هليئات ومهسسات عامة يوي 5/0/24يف بند ترتكز الزيادو  -

اهليئة العامة  –اهليئة العامة للقوى العاملة  –استحداث ثألث هيئات ) هيئة تشجيت االستثمار املباشر 

 للغذاء والتغذية (.

 . منحة نقدية ملصراالعانات اخلاريية بشأن تقديم  5/9/29زيادو يف بند  -

تعويض األنشطة اخلاصة والشةركات ، بسةبب زيةادو املبلة  املخصةص للتةدخل يف        5/0/25زيادو يف بند  -

 السوق النقدي للبنك املركزي.

 

 دينار 225 193 222الزيادو                                                                                                                                    :وزارو الصحة  -3
 
 

اء تركزت الزيادو يف بند اخلدمات الصحية لزيادو خمصصات املرضى واملرافقني طبقا لقرار جملةس الةوزر   -

، وزيةةادو تكةةاليف عقةةود التةةأمني الصةةحص طبقةةا لزيةةادو أعةةداد الطلبةةة املبعةةوثني     198/0219رقةةم 

 .باخلارج 
 
 

 دينار 151 111 222لزيادو ا                                                                                       :وزارو الشئون االيتماعية والعمل – 4
 
 

مةن   ناملسةتفيدي األفةراد و لةك لتغطيةة تكلفةة زيةادو عةدد        تيةويأل  5/0/21تركزت الزيةادو يف بنةد    -

مستفيد حيت تتمثةل تلةك الزيةادو بزيةادو حةاالت ربةات        985517عدات االيتماعية واليت بلغت املسا

عامةا وفقةا للمرسةوم رقةم      55البيوت الألتص يتقدمن بطلب مستحقاتيم حاي بلوغيم السةن القةانونص   

هةةةذا مبلةةة   بشةةةأن اسةةةتحقاق وتقةةةدير وربةةةط املسةةةاعدات العامةةةة ، ويتضةةةمن     0219( لسةةةنة 09)

 .0219/0214ار لتغطية تكلفة العجز الظاهر مبيزانية السنة املالية دين 4952225222
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 دينار 134 252 222 الزيادو                                                                                                                               :الدفاعوزارو  – 5
 
 

 ملوايية االحتيايات الفعلية .زيادو يف بند الو امف اخلاصة و لك  -

 . 0219/0214الية زيادو يف بند العألوات والبدالت ، بسبب العجز الفعلص للجية يف اعتماد السنة امل -

 زيادو يف بند آالت وبند وسامل نقل يوية . -

 . الزيادو يف املبال  اخلاصة خبطة التنمية السنوية -

اخلاص بزيةادو خمصصةات    198/0219زيادو بند اخلدمات الصحية بناء على قرار جملس الوزراء رقم  -

 . املرضى

 

 ردينا 94 459 222الزيادو                                                                                                                     :ديوان اخلدمة املدنية – 4
 

 

دعم العمالة الوطنية ، حيت ياءت الزيادو نتيجة تنفيةذ قةراري جملةس الةوزراء     تركزت الزيادو يف بند  -

بشةةةأن مةةةن  مكافةةةأو خاصةةةة للعةةةاملني باجليةةةات احلكوميةةةة  0210( لسةةةنة 548( ، )425رقمةةةص )

 0219لسةنة   737والكويتيني العاملني باجليات الغري حكومية ، إضافة إىل قةرار جملةس الةوزراء رقةم     

 بشأن مكافأو اخلرجيني .

 
 

 دينار 53 122 222 الزيادو                                                                                                                  : وزارو التعليم العالص – 7
 

تركزت الزيادو يف نوع بعثات دراسةية للطلبةة ، لزيةادو خمصصةات وبةدالت طلبةة البعثةات يف اخلةارج ،          -

 باإلضافة إىل زيادو الطلبة املبتعثني وفقا خلطة الوزارو .  

 

 دينار 9 221 222دو الزيا                                                                                                                                     :الداخلية وزارو   –8
 

 رقةةم ، بسةةبب زيةةادو املخصصةةات بقةةرار جملةةس الةةوزراء     اخلةةدمات الصةةحية تركةةزت الزيةةادو يف بنةةد    -

198/0219 . 
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 :نقص: الثانيا
 
 

 : يف اجليات التالية الزيادو نقص هيقابل هذ
 
 

 ( دينار52 342 222النقص )                                                                                                                        : الديوان األمريي  – 1
 

 ( مهمترات .9االنتياء من تغطية تكاليف عدد ) تركز النقص يف بند مهمترات بسبب -

 

 ( دينار5 223 222النقص )   :جملس الوزراء  – 2
 

تركز النقص يف البند ميمات رمسية يف اخلارج وفقا للحاية الفعلية ، باإلضةافة إىل أنةه مت ختفةيض وزارو     -

لةس الةوزراء وإلغةاء    الدولة لشئون الشباب ضمن برنةامي )شةئون الشةباب( وختفةيض ديةوان مسةو رمةيس جم       

 اعتماد اللجنة األمنية .

 

 ( دينار2 423 222النقص )                                                                                                                                  وزارو املواصألت : -3

 
تدريب ، نتيجةة اسةتبعاد برنةامي للجيةاز املركةزي لتكنلوييةا املعلومةات مةن          5/1/12تركز النقص يف بند  -

ه مةن وزارو املواصةألت إىل   بعد نقل تبعيتة  0214/0215ميزانية وزارو املواصألت اعتبارا من السنة املالية 

 ( 67/0214جملس الوزراء ، وفقا للمرسوم األمريي رقم )
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 ( دينار1 242 222النقص )                                                                                                                                        :الرتبيةوزارو  –4
 

إسكان الخنفةاض قيمةة العقةود ألعةداد املبةانص املسةتأيرو اخلاصةة بإسةكان املةو فني و لةك           يف البند  نقص -

 . النتياء بعض عقود اإلجيار القاممة

 . تدريب نظرا لعدم طلب أي دورات ختص مشاريت خطة التنميةنقص بند  -

والنقص يف بند دعم املهسسات األهلية لقلة الصر  فيما خيص نفقات تعليم أبنةاء العسةكرين واملتقاعةدين     -

 . من محلة السألح فئة غري حمددي اجلنسية ، و لك الخنفاض عدد الطلبة

 

 

 ( دينار1 492 222النقص )                                                                                                                        :الكيرباء واملاءوزارو  – 5

 
تنفيذ أحكام قضامية بسبب اخنفاض يف األحكام القضامية الصادرو ضد اجلية خةألي   تركز النقص يف البند -

 . 0219/0214املالية  السنة

 

 ( دينار1 192 222النقص )                                                                                                 اجمللس األعلى للتخطيط والتنمية: -6

 

فةة التقديريةة اإلمجاليةة التفاقيةة     تركز النقص يف بند اشرتاكات ، ويريت معظةم الةنقص إىل ادراج التكل   -

برنةةامي املةةو فني املينةةيني الشةةباب املوقعةةة مةةت برنةةامي األمةةم املتحةةدو اإلمنةةامص مبيزانيةةة السةةنة املاليةةة   

 . 2014/0215وعدم تقدير أية مبال  هلذا الغرض مبيزانية السنة املالية  0219/0214



@òîÜíìznÛa@pbÇìÏ†½aë@òÐÜn‚½a@pbÏëŠ–½a@M@ßb¨a@lbjÛa

جدول رقم 1
تقديراتاعتمادات 

2014/2013الفرقالسنة السنة
2013/20122012/20112011/2010 من 4/1 الـى 2013/9/30زيادة/ نقصالماليةالماليةالرقم

الجملةاالرتباطاتالمصروفات2014/20132015/2014
50,000,00050,000,000000050,000,00050,000,00050,000,000مخصصات رئيس الدولة100
35,451,7706,091,83341,543,603158,293,57181,441,311114,906,893-143,875,00093,515,00050,360,000الديوان االميرى110
199,84277,577277,419594,374577,488635,021-1,082,000789,000293,000ديوان المحاسبة120
488,80781,607570,4144,565,11738,368,8451,223,163,925-23,141,00017,418,0005,723,000مجلس الوزراء131
551,000753,000202,00069,31269,312121,336293,230273,491ادارة الفتوى والتشريع132
35,7791,35037,1292,445,1942,865,2542,522,013-6,151,0004,959,0001,192,000المجلس األعلى للتخطيط والتنمية140
26,1897,920065,8640-433,000244,000189,000االدارة المركزية لالحصاء141
494,467,000588,926,00094,459,000137,948,10441,515,160179,463,264427,869,697324,302,869293,610,835ديوان الخدمة المدنية150
37,848,00039,590,0001,742,0001,339,3725,755,1267,094,49839,448,00024,124,71432,028,315وزارة الخارجية160
27,994,00028,910,000916,00010,163,365476,02110,639,38624,026,18125,614,15029,736,125ـ اإلدارة العــــامةوزارة المالية171
5,664,781,0006,156,943,000492,162,0002,171,907,250184,132,1612,356,039,4115,527,080,8464,953,830,0153,756,337,549ـ الحسابات العامــةوزارة المالية172
623,000630,0007,000129,9513,960133,911358,132351,904357,646االدارة العامة للجمارك173
240,695,500242,937,0002,241,500349,24731,908,27632,257,523107,994,335242,765,338114,050,579وزارة التجارة والصناعة180
153,661,000160,545,0006,884,00069,330,3877,681,18377,011,570145,129,853126,077,191112,782,599وزارة العدل190
35,239,00044,260,0009,021,0007,340,9722,060,6199,401,59138,121,74833,692,85032,379,757وزارة الداخلية200
1,168,148,0001,302,405,000134,257,00043,931448,168,311448,212,2421,311,216,1791,116,313,757994,165,902وزارة الدفاع210
2,543,0003,694,0001,151,000993,85785,1891,079,0463,882,5392,338,1162,615,774الحرس الوطنى220
3,832,931890,4704,723,40122,033,33320,526,32422,125,705-22,690,00020,943,0001,747,000وزارة التربية230
279,038,000332,145,00053,107,00042,821,70318,868,45961,690,162195,154,609137,407,867105,564,713وزارة التعليم العالى240
142,830,000348,023,000205,193,0009,516,56121,463,98930,980,550137,040,410134,456,235189,448,472وزارة الصحة250
205,523,000356,634,000151,111,00093,352,71122,686,337116,039,048158,210,054123,268,498132,868,546وزارة الشئون االجتماعية و العمل260
2,703,0003,534,000831,0001,013,01379,8291,092,8422,662,6642,525,6502,446,552وزارة االعالم270
2,716,2833,696,9716,413,25413,861,32812,099,5197,418,388-13,814,00012,629,0001,185,000وزارة االوقاف والشئون االسالمية281
1,057,0001,409,000352,00084,3395,25089,589565,161368,0043,182,980االمانة العامة لالوقاف282
471,687108,111579,7981,005,5741,549,069693,642-3,370,000967,0002,403,000وزارة المواصالت300
1,210,0001,301,00091,000139,901219,969359,870563,763387,9972,310,089وزارة االشغال العامة320
896,610266,0751,162,6852,014,5661,282,031931,680-1,834,0001,633,000201,000المجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب330
631,149,0001,580,595,000949,446,0001,459,542400,020,692401,480,234646,180,141886,406,810936,732,662وزارة النفط341
2,062,12194,1422,156,2633,629,6221,463,0311,215,982-4,540,0002,848,0001,692,000وزارة  الكهرباء الماء342
184,668141,676326,344709,191367,250435,623-789,000588,000201,000االدارة العامة للطيران المدنى510
00000االعتماد التكميلى العام600

9,361,779,50011,399,767,0002,037,987,5002,594,370,2051,196,588,2633,790,958,4689,024,843,3808,345,065,3198,164,941,458الجملة
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الباب الخامس - المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية

مقارنة تقديرات السنة المالية 2015/2014 باعتمادات السنة المالية 2014/2013
( 1-2) جدول رقم

الفرقتقديراتاعتمادات
2013/20122012/20112011/2010زيادة/ نقصالسنة الماليةالسنة الماليةالبـــــــــــــــيان

2014/20132015/2014نوعبند
مجموعة1- المصروفات المختلفة

50,000,00050,000,000050,000,00050,000,00050,000,000مخصصات رئيس الدولة1
1,167,848,0001,302,165,000134,317,0001,311,124,1171,116,080,166993,913,436وزارة الدفاع2
21,005,00021,005,00001,766,0492,059,7671,257,153اعتمادات الصرف من قوانين التسليح3

0والتعزيزات العسكرية
0مؤتمرات4

47,721,76068,930,0247,654,95535,889,846-71,560,56023,838,800مؤتمرات محلية1
144,060626,103392,795260,062-724,500580,440مؤتمرات خارجية2

80,0002,421,87734,57190,043-307,000227,000الدورات الرياضية5
7,568,50061,236,07747,512,05637,997,137-67,218,50059,650,000مهمات رسمية فى الخارج6
0000قنصليات فخرية7
0بعثات8

14,200,00015,450,0001,250,00016,253,39312,368,09612,234,025بعثات دراسية للموظفين1
200,920,000261,020,00060,100,000153,033,240120,330,42386,843,304بعثات دراسية للطلبة2

1,548,0001,568,00020,0001,349,8751,375,261973,242الحمالت الدينية9
0تدريب10

2,917,6206,105,4704,483,8643,308,676-11,814,6208,897,000محلى1
8,685,0009,015,000330,0008,172,7095,487,8585,538,605خارجى2

0اسكان الموظفين11
1,175,64024,898,59620,447,44320,067,165-28,819,80027,644,160ايجار مبانى1
637,500705,50068,000673,769469,144473,173مياة وانارة2
61,200567,147586,701522,250-776,200715,000شراء اثاث3
0000صيانة اثاث4
200,500220,00019,500259,608160,404183,629مصروفات متنوعة5
101,500101,5000100,00071,16349,303صيانة مباتي6

5,633,12011,386,3854,188,8086,851,016-12,223,1206,590,000تنفيذ احكام قضائية12
153,653,000160,480,0006,827,000145,077,867126,073,856112,737,478شئون قضائية13
0مكاتب ولجان14

00001,525,848620,640مركز البحوث والدراسات الكويتية1
0000411,843470,600لجنة شئون االسرى والمفقودين2
00003,239,7514,933,097المحافظات3
00004,423,6184,315,022مكتب تكريم الشهداءوأسرهم4
0000452,521545,465مكتب االنماء االجتماعي5
0000171,710160,989اللجنة االستشارية العليا للعمل على6

0استكمال تطبيق احكام الشريعة
0000996,569977,856مجلس األمن الوطني7

00001,316,5380مكتب الدراسات والبحوث االقتصادية8

00001,767,251475,334الجهاز الفني لدراسة المشروعات والمبادرات9

0مصروفات طارئة15

1,812,242,8001,949,872,400137,629,6001,863,982,3061,534,082,9801,381,688,546جملة المجموعة ( 1 )   



الباب الخامس - المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية

مقارنة تقديرات السنة المالية 2015/2014 باعتمادات السنة المالية 2014/2013
جدول رقم (2-2 )

الفرقتقديراتاعتمادات
2013/20122012/20112011/2010زيادة/ نقصالسنة الماليةالسنة الماليةالبـــــــــــــــيان

2014/20132015/2014نوعبند
مجموعة 2- المدفوعات التحويلية الداخلية

تحويالت لال فراد1

310,000400,00090,000391,828334,609309,639تعويضات حوادث1

5,551,70059,049,58132,070,91931,355,667-99,035,70093,484,000مكافأت وجوائز لغير الموظفين2

13,144,20014,100,000955,80014,165,03913,022,24211,782,157مكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين3

201,000,000351,850,000150,850,000154,522,658120,555,372129,948,516الرعاية االجتماعية4

3,539,00066,335,18467,604,29868,767,353-71,000,00067,461,000فوائد قروض عقارية5

508,00019,950,00011,668,00013,406,000-15,276,00014,768,000منح زواج6

27,651,00075,089,987104,422,08944,461,756-98,401,00070,750,000اعفاء من قروض عقارية7

1,000,0005,939,1626,383,6914,944,314-7,500,0006,500,000تحويالت أخرى8

000اعباء المديونيات الصعبة9

دعم المؤسسات االهلية2

350,0002,299,0842,522,3092,747,440-2,600,0002,250,000دعم المدارس الخاصة1

484,000484,0000467,134482,481481,731دعم الصحف المحلية2

10,0001,209,7181,120,000400,214-610,000600,000مساعدات االندية واالنشطة الرياضية3

2,831,0002,892,00061,0002,020,0891,821,9391,820,590مساعدات النقابات وجمعيات النفع العام 4

اعانات عامة3

239,000,000242,000,0003,000,000106,393,649240,950,133113,308,138خفض تكاليف المعيشة1

625,629,0001,288,959,000663,330,000642,526,000881,268,861933,425,644دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليا2

تحويالت لهيئات ومؤسسات عامة4

49,733,00054,492,0004,759,00025,552,44622,885,41028,721,838مجلس االمة2

544,493,000552,199,0007,706,000376,026,393252,555,380222,169,954جامعة الكويت3

1,971,046,9002,763,189,000792,142,1001,551,937,9521,759,667,7341,608,050,950الى ما بعده



مقارنة تقديرات السنة المالية 2015/2014 باعتمادات السنة المالية 2014/2013
جدول رقم (3-2 )

الفرقتقديراتاعتمادات
2013/20122012/20112011/2010زيادة/ نقصالسنة الماليةالسنة الماليةالبـــــــــــــــيان

2014/20132015/2014نوعبند

1,971,046,9002,763,189,000792,142,1001,551,937,9521,759,667,7341,608,050,950ماقبلــه

89,612,00089,968,000356,00041,887,87938,966,69736,144,552معهد الكويت لالبحاث العلمية4

2,758,295,0002,896,680,000138,385,0002,740,691,7032,739,616,0261,834,823,013المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية5

15,608,00017,085,0001,477,00013,402,17112,584,44411,857,768وكالة االنباء الكويتية7

7,731,00021,929,69819,216,74616,456,934-38,382,00030,651,000الهيئة العامة للمعلومات المدنية8

16,904,00020,588,0003,684,00017,124,83416,979,36714,361,620الهيئة العامة للبيئة10

5,931,000157,383,726117,622,583127,326,789-209,153,000203,222,000بلدية الكويت11

20,276,00021,955,0001,679,00015,143,24912,769,02811,429,374بيت الزكاة12

1,500,0001,500,00002,000,0002,000,0002,000,000اعانات بيت الزكاة13

4,870,00087,873,45878,872,12566,753,274-133,358,000128,488,000االدارة العامة لالطفاء14

43,455,00063,393,00019,938,00032,705,45928,493,86327,581,689الهيئة العامة لالستثمار15

348,119,000348,413,000294,000256,657,439224,674,990229,674,556الهيئة العامة للتعليم التطبيقى و التدريب16

00004,0177,463مكتب تصفية معامالت االسهم باالجل17

22,542,00024,594,0002,052,00017,702,38916,748,90611,140,380الهيئة العامة لشئون القصر18

10,212,00095,321,946107,069,58176,783,452-119,237,000109,025,000الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية19

327,0002,840,4472,807,2072,903,132-3,197,0002,870,000الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن 21

خسائر العدوان العراقى

90,967,000103,285,00012,318,00076,104,82268,575,02166,208,652الهيئة العامة للشباب والرياضة24

314,461,000406,808,00092,347,000280,549,964269,035,133264,442,614المؤسسة العامة للرعاية السكنية26

35,703,000146,730,27079,594,796-139,481,000103,778,000المؤسسة العامة لشئون ذوي اإلعاقة27

28
الهيئة العامة للعناية بطباعة القرآن الكريم والسنة 

النبوية وعلومها
5,620,0004,830,000-790,000877,617

865,000-10,402,0009,537,000الهيئة العامة لمكافحة الفساد29

000الهيئة العامة للقوة العاملة30

000الهيئة العامة للغذاء والتغذية31

09,430,0009,430,000هيئة تشجيع االستثمار المباشر32

04,468,0004,468,000الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات33

000تحويالت اخرى35

6,351,615,9007,363,757,0001,012,141,1005,558,865,0235,595,298,2624,407,946,212الى ما بعده   

الباب الخامس - المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية



مقارنة تقديرات السنة المالية 2015/2014 باعتمادات السنة المالية 2014/2013
جدول رقم (4-2 )

الفرقتقديراتاعتمادات
2013/20122012/20112011/2010زيادة/ نقصالسنة الماليةالسنة الماليةالبـــــــــــــــيان

2014/20132015/2014نوعبند

6,351,615,9007,363,757,0001,012,141,1005,558,865,0235,595,298,2624,407,946,212ماقبله

تعويض االنشطة الخاصة و الشركات5
0000االنشطة الخاصة 1
0000الشركات2
74,320,20081,224,7006,904,500380,590,208382,583,471493,212,214انشطة مختلفة3

00001,154,998,000المنحة االميرية8

100,0005,215,6125,415,8304,327,221-5,200,0005,100,000دعم الوقود لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية9

16,000,00016,000,000016,239,68616,646,72413,751,911دعم تخفيض تكلفة وقود الشركات الطيران االخرى12

34,000,00034,000,000032,918,62833,000,00034,000,000تكاليف تشغيل الطائرات الحكومية13

دعم العمالة الوطنية في القطاع الغير الحكومي6
1,700,0002,000,000300,0003,219,8242,079,1061,012,398إعانة الباحثين عن العمل1

500,000149,322,034140,015,918140,893,838-172,500,000172,000,000عالوة اجتماعية للعمالة الوطنية2

18,500,00019,500,0001,000,00018,174,97017,063,50015,982,328عالوة أوالد للعمالة الوطنية3

1,300,0001,300,0000892,5451,531,103757,809تنمية القوى العاملة4

4,099,0008,214,9329,742,8922,701,596-110,377,000106,278,000أخرى5

119,400,000123,628,0004,228,000111,625,242126,269,577105,311,083عالوة غالء معيشة6

37,980,00040,000,0002,020,000101,441,13200مكافأة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص7

090,000,00090,000,000المكافأة االجتماعية للخريجين8
11,000,00011,000,00008,383,24610,156,11612,354,525زكاة الشركات المحولة لبيت الزكاة7

6,953,893,1008,065,787,7001,111,894,6006,395,103,0826,339,802,4986,387,249,133جملة المجموعة  (2)

مجموعة 3- المدفوعات التحويلية الخارجية

الخدمات الصحية 1
150,200,000361,205,000211,005,000156,829,062150,644,300219,793,492مواطنين1

5,010,00010,502,0005,492,0007,857,3474,585,3343,047,166طلبة و مبعوثين2

اشتراكات2
39,781,50041,761,5001,980,00035,809,36727,008,33035,695,571هيئات و منظمات دولية1

13,700398,455384,309412,395-652,100638,400رسوم اشتراك فى مهمات رسمية 3

400,000,000970,000,000570,000,000564,863,761288,557,567137,055,156االعانات الخارجية3

0التزامات مؤتمرات5
0التزامات أخرى 6
0مصروفات طارئة7

595,643,6001,384,106,900788,463,300765,757,992471,179,841396,003,780جملة المجموعة  ( 3 )

000االعتماد التكميلى العام

9,361,779,50011,399,767,0002,037,987,5009,024,843,3808,345,065,3198,164,941,458الجملة

الباب الخامس - المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية
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الخدمات العامة1

8.51%934,275,000970,455,00036,180,000الخدمات التنظيمية1
0.84%75,269,00095,803,00020,534,000الخدمات المالية2
1.90%201,702,000216,742,00015,040,000االمن والعدالة3
6.01%400,000,000685,000,000285,000,000االلتزامات الخارجية4

17.26%1,611,246,0001,968,000,000356,754,000جملة الخدمات العامة
11.64%1,191,696,0001,327,104,000135,408,000الدفــــــــاع2
الخدمات االجتماعية 3

11.00%1,194,340,0001,253,700,00059,360,000الخدمات التعليمية1
3.23%159,734,000368,611,000208,877,000الخدمات الصحية2
34.28%3,667,071,0003,908,155,000241,084,000التكافل االجتماعي والشئون  االجتماعية3

48.51%5,021,145,0005,530,466,000509,321,000جملة الخدمات االجتماعية
خدمات المجتمع4

0.20%20,145,00022,252,0002,107,000الخدمات االعالمية1
0.17%1,623,000‐20,491,00018,868,000الخدمات الدينية2
3.57%314,461,000406,808,00092,347,000االسكان3
2.91%10,801,000‐342,512,200331,711,200المرافق4

6.84%697,609,200779,639,20082,030,000جملة خدمات المجتمع
الخدمات االقتصادية5

13.87%631,149,0001,580,595,000949,446,000التعدين والنشاطات االستخراجية1
0.19%301,000‐21,989,00021,688,000النقل2
0.01%2,403,000‐3,370,000967,000المواصالت3
0.02%1,692,000‐4,540,0002,848,000الكهرباء والماء4
0.13%1,695,50014,835,00013,139,500الخدمات التجارية والصناعية5
0.96%10,212,000‐119,237,000109,025,000الزراعة والثروة السمكية6

15.18%781,980,5001,729,958,000947,977,500جملة الخدمات االقتصادية
0.57%58,102,80064,599,8006,497,000اخرى غير مصنفة*6

100%9,361,779,50011,399,767,0002,037,987,500جملة الباب الخامس

 اخرى غير مصنفة تمثل االعتماد التكميلى ونصيب وزارة المالية الحسابات العامة*




