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إﻳﺮادات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
2010/2009

اﻟﺒﻴــــــــــــﺎن

ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
2010/2009

2009/2008
19,710,705,050.960

اﻟﺒـﻴــــــــــﺎن

2009/2008

16,584,888,552.627

إﻳـــــــــــــــــــــــــﺮادات ﻧﻔﻄﻴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

3,194,487,961.643

اﻟﻤﺮﺗﺒـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎت

94,351,022.252

اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺻـــــــــــــــــﺎﻓﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻷرﺑــــــــﺎح

121,963,918.760

2,171,773,659.750

اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺴﻠﻌﻴــــــــــــــــــــــــــــــﺔ واﻟﺨﺪﻣـﺎت

3,001,915,307.856

9,249,524.774

اﻟﻀـﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳـــــــــــــــــــــﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜـــــــﺎت

10,316,859.522

226,633,513.186

وﺳــﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻌﺪات واﻟﺘﺠﻬـــــــــــــــــــــــﻴﺰات

122,137,503.798

1,918,741.573

اﻟﻀــﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳــــــــﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣــــــــﺎت

2,110,792.144

1,081,308,315.709

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻹﺳﺘﻤﻼآﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

1,357,818,994.613

190,849,253.636

اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ

214,707,261.513

4,576,506,512.844

اﻟﻤﺼــــﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻤﺪﻓﻮﻋــﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴــــﺔ

10,741,393,810.644

566,285,867.339

إﻳـــــــــــــــــــــــــــﺮادات اﻟﺨــــــــــــــــــــــــــــــــﺪﻣﺎت

517,810,821.882

238,418,322.790

اﻹﻳـــــﺮادات واﻟﺮﺳــــــــــــــــــــــــــﻮم اﻟﻤﺘﻨﻮﻋــــــــﺔ

426,132,135.128

1,976,278.665

اﻹﻳـــــــــــــــــــــــﺮادات اﻟﺮأﺳـــــــــــــــــــــــــــــﻤﺎﻟﻴﺔ

2,053,400.439

17,687,937,563.656

ﺟﻤﻠﺔ اﻹﻳـــــــــــــــــــــــــــﺮادات

21,005,800,240.348

17,687,937,563.656

اﻟﺠـــﻤﻠـــــــــــــــــــــــــــﺔ

21,005,800,240.348
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11,250,709,963.132

ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﺼﺮوﻓــــــــــــــــــــــــــﺎت

18,262,198,464.985

6,437,227,600.524

زﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت

2,743,601,775.363

17,687,937,563.656

اﻟﺠﻤﻠـــــــــــــــــــــﺔ

21,005,800,240.348

א
א
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2010/2009

اﻹﻳــــﺮادات
2010/2009

اﻟﺒﻴــــــــــﺎن

3,038,932,848.074

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
2009/2008

17,687,937,563.656

إﺟﻤﺎﻟﻰ إﻳﺮادات اﻟﻮزارات واﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

21,005,800,240.348

17,687,937,563.656

اﻟﺠﻤﻠــــــــــــﺔ

21,005,800,240.348

2010/2009
1,768,793,756.366

اﻟﺒﻴــــــــﺎن

2009/2008

إﺣﺘﻴﺎﻃﻰ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ  -ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ 106ﻟﺴﻨﺔ 2,100,580,024.035 1976
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات % 10

11,250,709,963.132

إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﺼــﺮوﻓﺎت اﻟﻮزارات واﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـﺔ

4,668,433,844.158

زﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت

17,687,937,563.656

اﻟﺠﻤﻠــــــــــــــــــــﺔ

18,262,198,464.985
643,021,751.328
21,005,800,240.348

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

الجـــداول الرئيســـية
جـدول حـرف ) أ (  :إيرادات الوزارات واإلدارات الحكومية حسب األبواب و المجموعـات .
جـدول حـرف ) ب (  :مصروفــــات الوزارات و اإلدارات الحكوميـة حسب الوزارات .
جـدول حـرف ) ج (  :أرصــدة حسابـات التسويــة مع مقارنتھـا بالسنـة السابقـة .
جـدول حـرف ) د (  :أرصـــــدة البنـــــــوك و الصنـــــــــــدوق.
جـدول حـرف ) ه (  :الحســـــــــــابـــات النظـــامــــــــيـة .
جـدول حـرف ) و (  -1 :موجــــودات و ممتــلكــــــات الدولـــــــة .
جـدول حـرف ) و (  -2 :قيمـة ممتلكــات الدولــــة ) المبــانـي و المنشـآت ( .

)(1

ايرادات الوزارات و االدارات الحكومية
حسب األبواب والمجموعات
جدول حرف ) أ (
الباب مجموعة
1

البيـــــــــــان
النفط الخام و الـــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز

2

السنـــة الماليــــة 2010/2009
المحصـــــــل
التقديرات
16,584,888,552.627
6,924,479,000.000

ح  .خ 2010/2009
المحصل فى السنة المالية
2008/2007
2009/2008
17,719,480,497.140
19,710,705,050.960

الضرائب على صافى الدخل واالربـــــــــــــــــــاح
2

ضريبة الدخل من غير شركات النفــــــــــــــــــــط

3

الضـــــــــــرائب علــــــى صــافـــــــــــــي األرباح

3

25,000,000.000

48,035,349.206

42,633,018.233

37,649,418.143

84,000,000.000

46,315,673.046

79,330,900.527

71,293,427.694

الضرائب والرسوم على الممتلكـــــــــــــــــــــــات
1

4

رسوم نقل الملكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

16,000,000.000

9,249,524.774

10,316,859.522

20,579,138.002

2,252,000.000

1,918,741.573

2,110,792.144

2,294,097.600

الضرائب والرسوم على السلع والخدمــــــــــــــات
2

5

رسوم القيد والتسجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل
الضرائب والرسوم على التجـــــــــــــــــــــــــــارة
والمعامالت الدوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

230,190,000.000

190,849,253.636

214,707,261.513

224,081,884.864

1
1

خدمات االمن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

62,207,500.000

66,771,687.043

50,766,743.942

53,703,918.272

2

الخدمات التعليمية والثقافيـــــــــــــــــــــــــــــــــة

4,100,000.000

3,292,474.004

3,673,976.082

3,417,381.416

6

الضرائب والرسوم الجمركيـــــــــــــــــــــــــــــــة
ايرادات الخدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

3

الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

87,042,000.000

75,349,342.284

76,159,459.418

77,554,410.973

4

خدمات االسكان والمرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

43,413,260.000

46,805,076.194

41,080,854.344

49,586,553.018

5

خدمات الكھرباء والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

191,030,000.000

119,753,848.263

107,925,495.419

115,850,356.543

6

خدمـــــات النقــل والمواصــــــــــــــــــــــــــــالت

176,113,000.000

183,602,314.040

167,830,060.366

159,917,751.636

7

ايرادات الطوابع الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

68,000,000.000

70,469,194.500

69,933,398.250

70,130,242.000

8

خدمات أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

606,000.000

241,931.011

440,834.061

910,223.732

االيرادات والرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

159,022,840.000

238,418,322.790

426,132,135.128

403,739,944.701

مبيع أراضى وعقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

1,000,000.000

1,976,278.665

2,053,400.439

12,433,282.388

8,074,455,600.000

17,687,937,563.656

21,005,800,240.348

19,022,622,528.122

االيرادات والرسوم المتنوعـــــــــــــــــــــــــــــــة

7
1

االيرادات الرأسماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

8
1

الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

)(2

المصروفات حسب الوزارات واالدارات الحكومية
ح  .خ 2010/2009

جــــدول حــرف ) ب (

ربط الميزانية

الرقــــــم

التعديـــــل

100

مخصصـــــــــــــــــــــات رئيس الدولــــــــــــــــة
الديــــــــــــــــــــــــوان االميــــــــــــــــــــــــــرى

50,000,000.000

50,000,000.000

50,000,000.000

50,000,000.000

0.000

281,826,000.000

14,473,518.000

296,299,518.000

283,369,812.539

250,164,321.385

110,455,634.613

33,205,491.154

120

ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــة

27,107,000.000

105,000.000

27,212,000.000

23,188,736.096

21,721,945.318

20,442,793.738

1,466,790.778

131

مجلس الوزراء ـــ االمانــــــــة العامـــــــــــــة

77,580,000.000

15,547,500.000

93,127,500.000

90,805,956.388

120,478,929.937

88,559,696.673

-29,672,973.549

132

مجلس الوزراء ـــ ادارة الفتـوى والتشــــريـع

12,335,000.000

637,000.000

12,972,000.000

12,795,023.245

12,601,756.375

11,294,507.810

193,266.870

140

المجلـــــــــــــــــــــس األعلى للتخطيط والتنمية

11,481,000.000

794,500.000

12,275,500.000

11,645,801.780

9,489,635.369

8,288,167.655

2,156,166.411

150

ديـــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــة

262,401,000.000

17,942,734.000

280,343,734.000

279,309,141.085

238,907,286.684

142,933,314.087

40,401,854.401

160

وزارةالخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

126,170,000.000

18,645,677.000

144,815,677.000

118,747,419.313

141,964,607.421

169,797,108.967

-23,217,188.108

171

وزارة الماليــــة ـــ االدارة العامـــــــــــــــــة

94,692,000.000

5,881,149.000

100,573,149.000

91,686,168.228

245,143,146.516

332,907,836.192

-153,456,978.288

172

وزارة الماليــــة ـــ الحسابات العامــــــــــــة

2,421,547,000.000

12,992,000.000

2,434,539,000.000

2,422,371,981.375

8,252,097,086.393

2,544,192,296.833

-5,829,725,105.018

173

وزارة الماليــــة ـــ االدارة العامــة للجمارك

46,909,000.000

235,200.000

47,144,200.000

44,222,833.255

43,511,919.173

36,062,624.307

710,914.082

180

وزارة التجارة و الصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــة

180,015,000.000

180,015,000.000

122,538,502.218

161,794,897.884

68,369,875.670

-39,256,395.666

190

وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

102,275,000.000

12,846,102.000

115,121,102.000

112,887,579.344

99,882,614.694

81,988,314.012

13,004,964.650

200

وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

775,851,000.000

9,491,838.000

785,342,838.000

762,814,555.491

774,392,075.831

620,503,996.709

-11,577,520.340

210

وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

1,002,560,000.000

497,276.000

1,003,057,276.000

1,002,941,871.404

950,740,845.697

943,871,977.418

52,201,025.707

220

الحرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى

263,360,000.000

3,284,848.000

266,644,848.000

234,511,383.756

206,206,061.918

163,778,947.855

28,305,321.838

230

وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

1,226,113,000.000

1,226,113,000.000

994,127,800.714

951,373,171.297

777,268,816.138

42,754,629.417

240

وزارة التعليم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

123,189,000.000

3,809,050.000

126,998,050.000

93,999,588.311

75,190,447.990

55,332,238.614

18,809,140.321

250

وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

859,758,000.000

17,000,000.000

876,758,000.000

836,600,090.897

1,019,319,930.971

588,745,079.424

-182,719,840.074

260

وزارة الشئون االجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــل

285,608,000.000

4,491,620.000

290,099,620.000

287,588,726.698

280,972,407.554

213,391,712.342

6,616,319.144

270

وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

132,999,000.000

1,939,770.000

134,938,770.000

130,937,808.087

141,583,484.689

108,602,897.268

-10,645,676.602

281

وزارة األوقاف و الشــــــــئون االسالميـــــــــــة

109,723,000.000

18,366,810.000

128,089,810.000

128,023,488.821

112,985,966.604

87,166,740.360

15,037,522.217

282

األمانــــــــــــــة العــامـــــــــــــة لألوقـــــــــــاف

5,231,000.000

175,930.000

5,406,930.000

4,841,593.866

4,990,634.430

3,763,965.925

-149,040.564

300

وزارة المـــــــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

144,409,000.000

1,692,800.000

146,101,800.000

123,969,902.933

115,419,560.025

103,811,202.027

8,550,342.908

320

وزارة األشـــــــــــــغال العامـــــــــــــــــــــــــــــة

497,220,000.000

6,400,170.000

503,620,170.000

420,480,226.949

368,499,585.971

348,015,410.358

51,980,640.978

330

المجلس الوطنى للثقافــــة و الفنــــون و اآلداب

14,926,000.000

286,673.000

15,212,673.000

13,562,066.099

14,519,995.521

11,593,816.153

-957,929.422

341

وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

139,810,000.000

139,810,000.000

135,751,003.644

261,445,936.148

46,847,036.998

-125,694,932.504

342

وزارة الكھــــــــــــــــــــرباء و المــــــــــــــــــــــاء

2,362,426,000.000

51,749,850.000

2,414,175,850.000

2,365,946,757.121

3,295,847,485.404

1,927,054,671.064

-929,900,728.283

510

االدارة العامـــــــــــــــة للطيــــــــــران المــــدنى

58,299,000.000

1,118,880.000

59,417,880.000

51,044,143.475

40,952,727.786

32,977,791.351

10,091,415.689

600

االعتمـــــــــــــاد التكميلـى العــــــــــــــــــــــــــام

420,180,000.000

-207,413,895.000

212,766,105.000

12,116,000,000.000

12,992,000.000

12,128,992,000.000

110

الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

*

50,000,000.000

الربط بعد التعديل

المصروفات

مصروفات السنة المالية
2008/2007
2009/2008

الفـــــــــــرق *

الفرق بين مصروفات السنة المالية الحالية والسنة المالية السابقة

)(3

11,250,709,963.132

18,262,198,464.985

9,698,018,470.561

-7,011,488,501.853

أرصدة حسابات التسوية مع مقارنتھا بالسنة المالية السابقة
ح  .خ 2010/2009

جدول حرف ) ج (

األرصـــــــــــــــــــــدة المـــــــــــــــــــــــــدينة
العھــــــــــــــــــــــد

مصروفات تحت تسويتھاعلى انواع بنود مصروفات الميزانية

األرصــــــــــــــــــدة الـدائــنـــــــــــــــــــــة

2010/2009

2009/2008

األمــــــــــــــــــــــــانـــــات

2010/2009

2009/2008

528,823,130.624

480,271,519.390

تأمـينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

57,898,410.488

55,677,279.351

289,747.903

98,442.056

مرتجــــــــــــــــــــــع مرتبــــــــــــــــــــات

99,009,880.975

81,493,265.625

دفعات واعتمـادات نقديه في الخارج

252,082,773.182

174,036,572.691

خصميات من المرتبات لحساب جھات أخرى

15,381,641.399

17,130,208.266

مبــــالــــغ تحــــت التحصــــــيـل

243,068,122.260

88,064,544.648

مقبوضات تحت تسـويتھا اليرادات الميزانية

40,223,472.203

36,537,255.827

مـــبــالــــغ تحـــت التســــويــــه

113,263,873.652

62,827,739.431

مبالغ مخصوم بھا على أنواع بنود مصروفات الميزانية

1,202,039,026.296

1,650,290,340.992

دفعات و اعتمادات نقدية في الداخل

32,100.319

17,965.319

مبالــــــــغ تحــــــت التســــــــــــــويـه

436,193,945.874

639,248,466.353

دفعــات عن اعتمــادات مســــتنديه

155,346,552.475

74,087,031.439

مبــالغ محصـله لحساب جھات أخـرى

1,121,306.462

953,089.350

جمــــــــــلــة العھــــــــــــــد

1,292,906,300.415

879,403,814.974

جمــــــلـــة األمانــــــــــات

1,851,867,683.697

2,481,329,905.764

الـــــــــــــرصيــــــــــــــــــد

558,961,383.282

1,601,926,090.790

االجـمـــــــــــــالـــــــــــــــي

1,851,867,683.697

2,481,329,905.764

العھـــد النقـــــــديه الشـــــــخصيه

)(4

االجـمـــــــــــــــــــالـــــي

1,851,867,683.697

2,481,329,905.764

أرﺻــــﺪة اﻟﺒﻨــــــﻮك واﻟﺼﻨــــــﺪوق
ح  .خ 2010/2009

ﺟــﺪول ﺣـــﺮف ) د (

2010/2009
اﻟﺒﻴــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎن

ﺑﻨـــﻚ اﻟﻜﻮﻳــﺖ اﻟﻤﺮآـــﺰى ــ رﺋﻴﺴـــﻰ

ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻨﻚ أو اﻟﺠﺮد
اﻟﻔﻌﻠــــــــــــﻰ
5,025,394.840

اﻟﺮﺻﻴـــﺪ اﻟﺪﻓﺘـــــﺮى
2010/03/31

اﻟﺮﺻﻴــــﺪ اﻟﺪﻓﺘــــــــﺮى
2009/03/31

19,681,349.830

2,565,692.735

13,952,756.885

602,194.821

ﺑﻨـــﻚ اﻟﻜﻮﻳــﺖ اﻟﻤﺮآـــﺰى ــ اﻳــﺮادات

1,193,011.607

4,294,058.016

25,063,436.468

ﺑﻨـــﻚ اﻟﻜﻮﻳــﺖ اﻟﻤﺮآـــﺰى ــ ﻋــــــــﺎم

21,673,773.177

24,722,876.142

400,428,946.363

اﻟﺼﻨــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪوق

67,132.435

221,172.707

299,320.625

ﺑﻨــــــــــــــﻮك أﺧــــــــﺮى ﻣﺤﻠﻴــــــــــﺔ

5,367,467.398

6,226,161.949

4,019,294.968

ﺑﻨــــــــــــــﻮك أﺧــــــــﺮى أﺟﻨﺒﻴـــــــــﺔ

22,686.003

22,686.003

22,686.003

اﻟﺠﻤﻠــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

33,349,465.460

69,121,061.532

433,001,571.983

ﺑﻨـــﻚ اﻟﻜﻮﻳــﺖ اﻟﻤﺮآـــﺰى ــ ﻣﺸﺎرﻳــﻊ

)(5

اﻟﺤﺴــــــــــــــــﺎﺑﺎت اﻟﻨﻈـــــــــــــــﺎﻣﻴــﺔ
ح .خ 2010/2009

ﺟﺪول ﺣـــﺮف ) هـ (

اﻟﺴــﻨﺔ اﻟﻤــﺎﻟﻴﺔ
2010/2009

اﻟﺒﻴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎن

اﻟﺴــﻨﺔ اﻟﻤــﺎﻟﻴﺔ
2009/2008

دﻳـــــــــــــــــــــﻮن ﻣﺴـــــــــﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺤﻜـــــﻮﻣـــــــــــﺔ

801,651,128.593

844,214,284.604

دﻳــــــــــــــــــــــﻮن ﻣﺴـــــــــﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜـــــﻮﻣــﺔ

86,085,991.403

81,042,858.679

ﻋﻬــــــــــــــــــــــــﺪ اﻟﻄـــــــــــﻮاﺑـــﻊ اﻟﻤــﺎﻟﻴـــــــــــﺔ

1,433,722.500

1,290,109.250

ﺑﻨـــــــــــــــــﻚ ﺷــــــﻴﻜﺎت وﺧﻄــــــــــﺎﺑﺎت ﺿﻤــــﺎن

1,700,158,507.320

1,481,873,887.126

ﻋﻬــــــــــــــــــــــــــــﺪ اﻟﻄﻮاﺑـــــــــــــﻊ اﻟﺒﺮﻳــﺪﻳــــــﺔ

4,937,431.752

5,151,636.314

ﻋﻬــــــــــــــــــــــﺪ اﻟﻄﻮاﺑــﻊ اﻟﻤﺎﻟﻴـــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ

308,574,379.000

138,524,283.500

اﻋﺘﻤـــــــــــــــــــــﺎدات ﻣﺴــــــــــﺘﻨﺪﻳﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔـﻴــﺬ

1,995,502.927

3,325,620.404

ﻣﺒﺎﻟـــــــــﻎ ﻋــــﻦ ﺧﺪﻣــــﺎت وأﻋﻤـــــﺎل ﻣــــــــــﺆداة

39,890,685.252

40,646,522.435

ﻋﻬــــﺪ اﻷوراق واﻟﺒﻄﺎﻗــــﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤــــﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳـــــﺔ

302,340.966

279,327.750

5,941,003,070.450

4,158,400,640.488

11,079,179.200

6,771,793.900

8,897,111,939.363

6,761,520,964.450

أﻣــــــــــــــــﻼك اﻟـﺪوﻟــﺔ اﻟﻌــﻘـــﺎرﻳـــــــــــــــــــــــﺔ
اهــــــــﻼك أﻣـــــــــــﻼك اﻟــــﺪوﻟـﺔ اﻟﻌﻘـــﺎرﻳـــــــــــــــﺔ
اﻟﺠﻤــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻠﺔ
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موجـــودات وممتلكــــــــــات الدولــــــــــــة
ح .خ 2010/2009

جدول حــرف ) و(

بيــــــــــان

السنــــــة الماليـــــــة
2010/2009

الفــرق

2009/2008

الموجودات المنقولة :
المخــــــــــــــــــــــــــازن

409,558,939.245

156,237,543.011

253,321,396.234

عھــــــــد المــــــــــــــــواد

443,244,418.804

358,447,935.464

84,796,483.340

وسائـــل النقــــل واإلنتقـال

70,089,768.684

72,900,543.284

-2,810,774.600

أصـــول حيوانيــة ومائيـــة

332,309.000

338,447.000

-6,138.000

المتــــــــــــاحـــــــــــــف

126,773.774

126,773.774

0.000

الخــــــــــزائــــــــــــــــن

169.500

169.500

0.000

المواد ذات الطبيعة الخاصة

18,318,682.831

15,602,697.760

2,715,985.071

المكتبــــــــــــــــــــــــات

63,054,169.791

61,946,359.309

1,107,810.482

أصـــــــــــول أخــــــــــرى

60,343,734.092

60,933,926.502

-590,192.410

1,065,068,965.721

726,534,395.604

338,534,570.117

إجمالي قيم الموجودات المنقولة
الموجودات العقارية :
أراضــــــــــــــــــــــــــي

1,603,021,051.135

1,463,136,501.255

139,884,549.880

مبـــانــــــــــــــــــــــــي

5,241,106,390.339

3,480,748,221.516

1,760,358,168.823

6,844,127,441.474

4,943,884,722.771

1,900,242,718.703

7,909,196,407.195

5,670,419,118.375

2,238,777,288.820

إجمالي قيم الموجودات العقارية
إجمالي قيم الموجودات المنقولة والعقارية

)(7

قيمـــــــة ممتلكــــــــــــات الدولــــــة
المبانـــــــــى والمنشــــــــــأت
ح .خ 2010/2009

تابــع جدول ) و (
السنة الماليـــــــة
الرقم

الجـــــــــــــــھــــــــــــــــــــــة

الفرق
2010/2009

2009/2008

النسبة

120

ديـــــــــــوان المحاســــــــــــــــبة

24,658,611.000

24,658,611.000

0.000

%0.0

140

المجلس األعلى للتخطيط و التنميـــة

106,725,000.000

106,987,500.000

-262,500.000

-%0.2

150

ديوان الخـــدمـــة المدنيـــــــــــــــــــــــة

8,050,253.099

7,647,740.358

402,512.741

%5.3

160

وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

318,111,365.000

297,524,883.000

20,586,482.000

%6.9

171

وزارة الماليـــــــة ــ االدارة العامــــــة

2,382,512,860.780

780,384,134.818

1,602,128,725.962

%205.3

173

وزارة المالية ــ االدارة العامة للجمـارك

200,377.000

221,646.000

-21,269.000

-%9.6

190

وزاره العــــــــــــــــــــــــــــــــدل

217,740,202.000

131,883,887.000

85,856,315.000

%65.1

220

الحــــرس الوطنــــــــــــــــــــي

52,192,006.000

49,668,953.000

2,523,053.000

%5.1

230

وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

622,307,180.024

622,307,180.024

0.000

%0.0

240

وزارة التعـــــــــــــليم العالــــــــــــــــــي

821.316

821.316

0.000

%0.0

250

وزارة الصحـــــــــــة العامــــــــــــــــــــة

260,660,944.000

218,518,809.000

42,142,135.000

%19.3

260

وزارة الشئــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل

219,998,518.000

140,883,398.000

79,115,120.000

%56.2

270

وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

22,197,887.000

22,197,887.000

0.000

%0.0

281

وزارة األوقـــاف والشئون اإلسالميـــــة

70,072,569.000

2,300,425.000

67,772,144.000

%2946.1

230

وزارة األشغـــــــــــــــال العامــــــــــــــة

1,797,173,324.000

1,797,173,324.000

0.000

%0.0

510

اإلدارة العامــة للطـــــيران المـــدنــــــي

741,525,523.255

741,525,523.255

0.000

%0.0

6,844,127,441.474

4,943,884,722.771

1,900,242,718.703

%38.4

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

 -1جدول رقم ) : (1مقارنة اإليرادات المحصلة باإليرادات التقديرية حسب المجموعات و البنود و االنواع .

 -10جدول رقم ) : (10المصروفات النقدية و القيدية بالوزارات و اإلدارات الحكومية .

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

تابع  /جدول رقم ) : (10الباب االول  -المرتبات .

 -3جدول رقم ) : (3اإليرادات المحصلة )علي مستوي الوظائف( .

تابع  /جدول رقم ) : (10الباب الثاني  -المستلزمات السلعية و الخدمات .

 -4جدول رقم ) : (4االعتمادات الماخوذة من المال االحتياطي العام .

تابع  /جدول رقم ) : (10الباب الثالث  -وسائل النقل و المعدات و التجھيزات .

 -5جدول رقم ) : (5االعتمادات المنقولة من و إلي البنود في حدود ربط الباب المختص.

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

 -6جدول رقم ) : (6االعتمادات المنقولة من االعتماد التكميلي العام .

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

 -7جدول رقم ) : (7مصروفات الوزارات و االدارات الحكومية حسب االبواب للسنة المالية . 2010/2009
تابع /جدول رقم ) : (7الباب الثاني  -المستلزمات السلعية و الخدمات .

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

تابع /جدول رقم ) : (7الباب االثالث  -وسائل النقل و المعدات و التجھيزات .

تابع  /جدول رقم ) : (11الباب االول  -المرتبات .

تابع /جدول رقم ) : (7الباب الرابع  -المشاريع االنشائية و الصيانة واالستمالكات العامة .

تابع  /جدول رقم ) : (11الباب الثاني  -المستلزمات السلعية و الخدمات .

تابع /جدول رقم ) : (7الباب الخامس  -المصروفات المختلفة و المدفوعات التحويلية.

تابع  /جدول رقم ) : (11الباب الثالث  -وسائل النقل و المعدات و التجھيزات .
تابع  /جدول رقم ) : (11الباب الرابع  -المشاريع االنشائية و الصيانة و االستمالكات العامة .

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

تابع  /جدول رقم ) : (11الباب الخامس  -المصروفات المختلفة و المدفوعات التحويلية .

تابع /جدول رقم ): (8الباب االول  -المرتبات .
تابع /جدول رقم ): (8الباب الثاني  -المستلزمات السلعية و الخدمات .

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

تابع /جدول رقم ): (8الباب الثالث  -وسائل النقل و المعدات و التجھيزات .

التحويلية حسب األنواع و األنواع الفرعية .

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

تابع  /جدول رقم ) : (12الحسابات العامة .

تابع /جدول رقم ): (8الباب الخامس  -المصروفات المختلفة و المدفوعات التحويلية .
 -13جدول رقم ) : (13أرصدة حسابات األمانات للوزارات و االدارات الحكومية .
 -9جدول رقم ): (9المصروفات ) علي مستوي الوظائف (
تابع /جدول رقم ) : (9الباب االول  -المرتبات .

 -14جدول رقم ) : (14أرصدة حسابات العھد للوزارات و االدارات الحكومية .
 -15جدول رقم ) : (15مقارنة رصيد الصندوق و البنك من واقع الجرد الفعلي بالرصيد الدفتري في . 2010/3 /31

تابع /جدول رقم ) : (9الباب الثاني  -المستلزمات السلعية و الخدمات .

 -16جدول رقم ) : (16الحسابات النظامية .

تابع /جدول رقم ) : (9الباب الثالث  -وسائل النقل و المعدات و التجھيزات.

 -17جدول رقم ) : (17جرد الموجودات.

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

)(9

ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻﻳﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﻳﺮادات اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت واﻟﺒﻨﻮد واﻻﻧﻮاع
ﺟﺪول رﻗﻢ ) ( 1
اﻟﺒﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

ح.خ 2010 / 2009
ﺑﻨﺪ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2010/2009

ﻧﻮع

اﻟﺘﻘﺪﻳــﺮات
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻐــﺎز

1
2

اﻟﻤﺤﺼﻞ

اﻟﻔﺮق

اﻟﻨﺴﺒﺔ*

زﻳﺎدة  /ﻧﻘﺺ

%

اﻟﻤﺤﺼـــﻞ ﻓﻰ اﻟﺴــــﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴـــــﺔ
2009/2008

2008/2007

6,924,479,000.000

16,584,888,552.627

9,660,409,552.627

%239.5

19,710,705,050.960

17,719,480,497.140

ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺒﺎب اﻻول 6,924,479,000.000

16,584,888,552.627

9,660,409,552.627

%239.5

19,710,705,050.960

17,719,480,497.140

اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻻرﺑﺎح
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﺮآﺎت اﻟﻨﻔﻂ

2
2

ﺷﺮآــــــــــــﺎت ﺗﺠﺎرﻳـــــــــــــﺔ

865,000.000

510,130.000

-354,870.000

%59.0

447,125.000

618,752.000

3

ﺷﺮآـــــــــــﺎت ﻣﻘــــــــــــﺎوﻻت

11,300,000.000

22,920,163.082

11,620,163.082

%202.8

19,963,512.621

14,569,244.428

4

ﺷﺮآــــــــــــﺎت ﺗﺄﻣﻴـــــــــــــــﻦ

1,150,000.000

333,044.980

-816,955.020

%29.0

3,221,868.710

2,756,847.150

5

ﺷﺮآــــــــــــــﺎت ﻓﻨـــــــــــــﺎدق

850,000.000

841,070.000

-8,930.000

%98.9

1,075,179.000

1,119,999.000

6

ﺷﺮآـــــــــــــﺎت ﺧﺪﻣـــــــــــﺎت

7,550,000.000

13,716,324.146

6,166,324.146

%181.7

10,630,900.903

11,876,376.583

7

ﺷﺮآــــــــــــﺎت اﺳﺘﺸﺎرﻳــــــــــﺔ

1,900,000.000

5,460,095.738

3,560,095.738

%287.4

4,789,167.500

3,785,431.007

8

ﺷﺮآـــــــــــــــــــــــــﺎت ﻣﻄﺎﻋﻢ

1,150,000.000

2,897,107.422

1,747,107.422

%251.9

1,761,971.499

2,374,156.975

10

ﺷﺮآــــــــــــــــــــــــــﺎت اﺧﺮى

235,000.000

1,357,413.838

1,122,413.838

%577.6

743,293.000

548,611.000

60,000,000.000

28,795,149.736

-31,204,850.264

%48.0

79,170,869.527

71,129,145.008

23,000,000.000

13,629,394.904

-9,370,605.096

%59.3

اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻰ اﻻرﺑﺎح

3

اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ

1
2

ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺰآﺎة ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ

3

ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
1

ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﻲ اﻷﻣﻦ واﻟﻌﺪاﻟﺔ

95,000.000

-95,000.000

2

ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺸـــــــﺮآﺎت ﻓﻲ اﻟــــــــــــﺪﻓﺎع

87,000.000

-87,000.000

3

ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

92,000.000

26,660.000

-65,340.000

%29.0

26,610.000

4

ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ

100,000.000

2,024,368.000

1,924,368.000

%2024.4

65,481.000

5

528,068.000

436,068.000

%574.0

41,968.000

ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺸﺌﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

92,000.000

6

ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﻋﻼﻣﻴﺔ

87,000.000

-87,000.000

7

ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ

92,000.000

-92,000.000

13,265.000

8

ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﻲ اﻻﺳﻜﺎن

87,000.000

-87,000.000

9

ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻖ

89,000.000

-89,000.000

645.000

10

ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﻲ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء

92,000.000

11

ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺸﺮآﺎت ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ

87,000.000

4

-82,378.000

9,622.000

%10.5

1,905.000

-87,000.000

ارﺑــــــــﺎح اﻟﺘــــــــــــــــــــــﻮزﻳﻌﺎت
ارﺑﺎح اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت

0

ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻰ 109,000,000.000
3

10,157.000

164,282.686

1,302,410.406

1,302,410.406

94,351,022.252

-14,648,977.748

%86.6

121,963,918.760

108,942,845.837

اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت
رﺳﻮم ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

1
1

أراﺿـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻰ

8,000,000.000

4,809,653.270

-3,190,346.730

%60.1

5,756,427.488

10,612,664.016

2

ﻋﻘـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎرات

8,000,000.000

4,439,871.504

-3,560,128.496

%55.5

4,560,432.034

9,966,473.986

9,249,524.774

-6,750,475.226

%57.8

10,316,859.522

20,579,138.002

ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ 16,000,000.000
* اﻟﻨﺴﺒﺔ  ) %ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺤﺼﻞ اﻟﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات (

) ( 10

ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻﻳﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﻳﺮادات اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت واﻟﺒﻨﻮد واﻻﻧﻮاع
ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪول رﻗﻢ )(1
اﻟﺒﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

ح.خ 2010 / 2009
ﺑﻨﺪ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2010/2009

ﻧﻮع

اﻟﺘﻘﺪﻳــﺮات
4

اﻟﻤﺤﺼﻞ

اﻟﻔﺮق

اﻟﻨﺴﺒﺔ *

زﻳﺎدة  /ﻧﻘﺺ

%

اﻟﻤﺤﺼـــﻞ ﻓﻰ اﻟﺴــــﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴـــــﺔ
2009/2008

2008/2007

اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت
رﺳﻮم اﻟﻘﻴﺪ و اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

2
1

ﺗﺴﺠﻴـــــــــــﻞ اﻟﺸـﺮآــــــــــــﺎت

1,565,000.000

1,270,046.424

-294,953.576

%81.2

1,449,419.215

1,646,011.886

2

ﻃﻠﺒــــــــــــــﺎت اﻟـــﺘﺮﺧﻴـــــــﺺ

617,000.000

599,208.000

-17,792.000

%97.1

594,185.000

584,375.000

رﺳـــــﻮم دﻣــــﻎ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨــﺔ

3
1

رﺳـــــــــﻮم دﻣـــــــــﻎ اﻟﺬهــــــﺐ

60,000.000

45,019.556

-14,980.444

%75.0

62,264.912

59,512.583

2

رﺳـــــــــﻮم دﻣـــــــــﻎ اﻟﻔﻀـــــــﺔ

10,000.000

4,467.593

-5,532.407

%44.7

4,923.017

4,198.131

2,252,000.000

1,918,741.573

-333,258.427

%85.2

2,110,792.144

2,294,097.600

ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠـــــــــــﺎرة

5

واﻟﻤﻌــــﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ و اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ

1

ﺿــــــــــــــــــﺮاﺋـــــــــــــــــــﺐ

1

230,000,000.000

190,675,871.756

-39,324,128.244

%82.9

214,428,733.251

223,904,748.429

رﺳــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻮم

2
1

رﺳـــــــــــﻮم أرﺿﻴــــــــــــــــــﺔ

6,000.000

24,105.280

18,105.280

%401.8

18,617.262

2,118.705

2

رﺳـــــــــﻮم اﻟﺸﻬـــــــــــــــﺎدات

184,000.000

149,276.600

-34,723.400

%81.1

259,911.000

175,017.730

230,190,000.000

190,849,253.636

-39,340,746.364

%82.9

214,707,261.513

224,081,884.864

ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
* اﻟﻨﺴﺒﺔ  ) %ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺤﺼﻞ اﻟﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات (

) ( 11

ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻﻳﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﻳﺮادات اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت واﻟﺒﻨﻮد واﻻﻧﻮاع
ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪول رﻗﻢ )(1
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

اﻟﺒﺎب

ح.خ 2010 / 2009
ﺑﻨﺪ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2010/2009

ﻧﻮع

اﻟﺘﻘﺪﻳــﺮات
6
1
1
1
3
5
6
2
3
4
2
1
1
3
4
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

اﻳﺮادات اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻣﻦ واﻟﻌﺪاﻟﺔ
رﺳــــــــــــــﻮم ﻗﻀـــﺎﺋﻴـــــــــــــﺔ
رﺳــــــــــــــﻮم دﻋـــــــــــــــــﺎوى
ﻏﺮاﻣــــــــــــﺎت ﺟــــﺰاﺋﻴــــــــــــﺔ
ﻣﺼــــــﺎدرة آﻔــــــﺎﻻت ﻗﻀﺎﺋﻴــــــﺔ
ﻣــــﺨﺎﻟــﻔـــــﺎت ﻣــــــــــﺮورﻳـــــــﺔ
ﻣﺒﻴـــــــــــﻊ ﻣــــــــــﻮاد ﻣﺼــــﺎدرة
ﺣﺼﻴﻠـــﺔ ﻋـــﺪادات اﻧﺘﻈـــﺎرﺳﻴﺎرات
رﺳــــﻮم اﺻــــﺪار رﺧﺼـــــﺔ ﻗﻴـﺎدة
) ﻋﺎﻣﺔ /اﻧﺸﺎﺋﻴﺔ /ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ /زراﻋﻴﺔ (
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
رﺳــــــــــــــــــﻮم دراﺳﻴــــــــــــــــــﻪ
رﺳﻮم ﺗﺴﺠﻴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻞ
رﺳـــــــــــﻮم دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴـــــــــــــﺔ
رﺳـــــــــــﻮم دراﺳﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋـــــــــــــﺔ
ﻣﺒﻴــــــــﻊ ﻣﻄﺒﻮﻋـــــــﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴــﺔ
ﻣـﺠــﻠـــــــــﺔ اﻟﻌـﺮﺑـــــــــــــــــــﻰ
اﻟﺠــــــﺮﻳــــﺪة اﻟــﺮﺳـﻤـﻴـــــــــــــﺔ
آــﺘــــــﺐ اﻟﺘــــــﺮاث اﻟﻌــــــــﺮﺑﻰ
ﻣــﺠــﻠــــــﺔ آــﻮﻳــــــﺖ اﻟﻴــــــــﻮم
ﻣـﺠــﻠـــــــﺔ اﻟـــﻮﻋـــــﻰ اﻻﺳﻼﻣـــﻰ
آـﺘــــــــــــــــﺐ ﻣـﺪرﺳـﻴـــــــــــــﺔ
ﻣــﺠـــــــﻠـــﺔ ﻋــﺎﻟــــــــﻢ اﻟــﻔــﻜــﺮ
ﺳـﻠـﺴـﻠــــﺔ اﻟـﻤـﺴــــﺮح اﻟـﻌـﺎﻟـﻤـــﻰ
ﻣــﺠـﻠــــــــــــﺔ اﻟـﻘـﻀــــــــــــــﺎء
ﻧــﺸـــــﺮات و ﻗـــﻮاﻧـﻴـــــــــــــــﻦ

اﻟﻤﺤﺼﻞ

9,000,000.000
16,550,000.000
350,000.000
36,000,000.000
10,000.000
72,500.000
225,000.000

34,600.000
110,000.000
950,000.000

55,935.945
67,210.000

7,931.000
765,320.000

زﻳﺎدة  /ﻧﻘﺺ

4,543,626.167
-868,022.243
8,660.311
1,064,276.863
-10,000.000
-16,564.055
-157,790.000

-34,600.000
-102,069.000
-184,680.000

%

%150.5
%94.8
%102.5
%103.0
%77.2
%29.9

%7.2
%80.6

2009/2008

8,749,251.881
14,181,220.086
142,416.520
27,548,445.000
19,230.000
67,030.455
59,150.000

200.000
57,486.000
877,575.000

2008/2007

8,270,206.930
13,781,068.067
365,160.410
30,896,020.000
220,748.500
74,454.365
96,260.000

21,600.000
8,361.500
713,355.000

216,000.000
118,000.000
5,000.000
3,500.000
30,000.000
500,000.000
16,000.000
10,000.000
5,000.000
14,000.000

297,972.315
47,375.493
5,251.857
10,491.680
23,393.416
986,777.383
11,672.451
14,329.702
1,465.500
18,857.750

81,972.315
-70,624.507
251.857
6,991.680
-6,606.584
486,777.383
-4,327.549
4,329.702
-3,534.500
4,857.750

%138.0
%40.1
%105.0
%299.8
%78.0
%197.4
%73.0
%143.3
%29.3
%134.7

249,673.221
81,109.900
18,232.278
9,435.500
33,372.187
636,776.095
25,123.238
13,099.489
3,963.500
13,136.250

309,709.379
88,216.765
7,397.062
2,102.599
29,884.924
449,590.901
9,589.459
9,861.131
4,750.000
10,982.750

11
12

ﺳــﻠـﺴـﻠـــــﺔ ﻋــﺎﻟـــــﻢ اﻟــﻤـﻌــﺮﻓـﺔ
ﻣــــﺠــــــﻠـﺔ اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﺔ اﻟـﻌـﺎﻟـﻤﻴــﺔ

130,000.000
10,000.000

106,137.613
6,620.504

-23,862.387
-3,379.496

%81.6
%66.2

90,631.086
14,313.209

131,317.088
9,121.074

13

ﻣـﺠـﻠـــــــﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻰ اﻟـﺼـﻐـﻴــــﺮ

90,000.000

111,532.647

21,532.647

%123.9

95,503.970

51,477.214

14

آــﺘــــــــــﺐ دﻳــﻨــﻴــــــــــــــــــــﺔ

20,000.000

16,636.250

-3,363.750

%83.2

27,673.900

14,252.825

15

ﻣــــﺠــــــﻠـﺔ اﻟـﻔـﻨـــــــــــــــــــــﻮن

7,000.000

8,013.379

1,013.379

%114.5

12,201.403

16,518.605

25

ﻣــﻄــﺒــﻮﻋــــــــﺎت اﺧــــــــــــﺮى

5,700.000

45,198.439

39,498.439

%793.0

9,525.105

1,097.250

69,256,664.422

4,774,364.422

%107.4

53,035,775.273

55,593,103.798

اﻟﻰ ﻣﺎﺑﻌﺪﻩ 64,482,300.000
*

13,543,626.167
15,681,977.757
358,660.311
37,064,276.863

اﻟﻔﺮق

اﻟﻨﺴﺒـــﺔ *

اﻟﻤﺤﺼـــﻞ ﻓﻰ اﻟﺴــــﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴـــــﺔ

اﻟﻨﺴﺒﺔ  ) %ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺤﺼﻞ اﻟﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات (

) ( 12

ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻﻳﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﻳﺮادات اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت و اﻟﺒﻨﻮد و اﻷﻧﻮاع
ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪول رﻗﻢ )(1
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺒﺎب

6

2

ﺑﻨﺪ

ﻧﻮع

3
1
2
3
5
5
6

3
1
1
2
3
1
2
4
1
1
2
4
5
6
7
8
9
10
15
16
2

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2010/2009
اﻟﻤﺤﺼﻞ
اﻟﺘﻘﺪﻳــﺮات
69,256,664.422
ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ 64,482,300.000
اﻋﻼﻧـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎت
اﻟﺘـﻠـﻔـﺰﻳــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻮن
اﻻذاﻋــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
إﻋﻼﻧﺎت ﻣﺠﻠــــــــــــﺔ اﻟﻌﺮﺑـــــــــــــﻰ
ﻣﺠــــــــــــــــــــﻼت اﺧــــــــــــــــﺮى
إﻳــــــﺮادات أﻓــــــﻼم وأﺷــــــــﺮﻃــــﺔ
رﺳـــــــــﻮم ﺗﺪرﻳـــــــــــﺐ وﺗﻌﻠـــﻴــــﻢ
اﻟﺨــــــــــﺪﻣــــــــــﺎت اﻟﺼﺤﻴــــــــــــــــﺔ
رﺳــــــــــــــﻮم اﻟﺤﺠـــــــﺮ اﻟﺼﺤـــــﻲ
ﺑﺸـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮي
إﻳـــــــــــــــﺮادات اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴــــــــــــﺎت
إﻳــــــــﺮادات اﻟﺘﺄﻣﻴـــﻦ اﻟﺼﺤــــــــــﻲ
إﻳــــﺮادات اﻟﻀﻤـــــــــــﺎن اﻟﺼﺤـــــﻲ
إﻳــــــــﺮادات اﻟﺘﺄﻣﻴـــﻦ اﻟﺼﺤــــــــــﻲ
ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن واﻟﻤﺮاﻓﻖ
إﻳــــــــــــــــــــﺠـــــــــــــــــــــــــــــــﺎر
أﺳـــــــــــــــــــﻮاق ﺗﺠﺎرﻳــــــــــــــــــﺔ
ﻣﺤـــــــــــــــــﻼت اﻟﻤﻄــــــــﺎر اﻟﺪوﻟــﻲ
ﻗﺴـﺎﺋـــــــــــــــﻢ ﺻﻨــﺎﻋﻴــــــــــــــــــﺔ
ﻋﻘــــــــــــــــﺎرات ﻣﺴﺘﻤﻠﻜــــــــــــــــــﺔ
ﻣﺴﺎآــــــــــــــــــــﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴـــــــــــــــــﺔ
ﺷـــــــــــــــﺎﻟﻴﻬـــــــــــــــــــــــــــــــــﺎت
ﻣﻮاﻗـــــــــــــــــــﻒ ﺳﻴــــــــــــــــــﺎرات
ﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻻت
إﻳﺠﺎر أراﺿﻲ ﻓﻀﺎء وﻣﺮاﻓﻖ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ
أﺧــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮى
اﻳﺠــــــــــــﺎر ﻋﻘـــﺎرات ﻣﺴﺘﺜﻤــــــﺮة

1,000,000.000
687,000.000
1,500.000
800.000
500.000
135,400.000

269,900.000

14.640
134,950.000

21,000.000
1,802,000.000

11,991.000
1,943,607.307

-9,009.000
141,607.307

%57.1
%107.9

11,397.500
1,707,953.880

81,237,000.000
3,982,000.000

72,672,711.977
721,032.000

-8,564,288.023
-3,260,968.000

%89.5
%18.1

73,038,425.038
1,401,683.000

74,704,425.427
1,373,305.000

%132.9
%193.2
%168.5
%229.4
%48.6
%110.5
%177.9
%231.9
%39.0

14,585,990.432
465,389.260
5,844,755.487
276,625.562
18,263.635
3,537,563.396
35,588.571
16,100.000
1,050,796.000
7,540,482.530

13,552,095.322
274,978.710
6,827,383.902
195,115.070
33,486.958
3,283,767.037
245,807.845
12,400.000
1,014,041.000
7,267,813.043

12,630,000.000
442,000.000
5,749,000.000
265,000.000
40,000.000
3,750,000.000
255,000.000
11,600.000
3,879,500.000
7,482,160.000

16,779,478.788
853,793.487
9,685,783.070
607,810.875
19,454.228
4,144,576.642
453,693.816
26,900.000
1,513,176.975
6,607,370.290

4,149,478.788
411,793.487
3,936,783.070
342,810.875
-20,545.772
394,576.642
198,693.816
15,300.000
-2,366,323.025
-874,789.710

7,027,015.362

16,551,170.131

%88.3

682,284.109

328,494.000

8,909,000.000

5,897,942.420

-3,011,057.580

%66.2

215,095.603

215,095.603

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء
1

آﻬـــــــــــــــــــــــــــــــــﺮﺑــــــــــــﺎء
1

ﻣﺒﻴـــــــــــﻊ اﻟﺘﻴــــــــــﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋـــﻲ

105,000,000.000

54,479,074.682

-50,520,925.318

%51.9

2

إﺳﺘﻌﻤــــــــــــــــــﺎل ﻋــــــــــــــﺪادات

215,000.000

175,521.702

-39,478.298

%81.6

3

ﻣـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻮاد وأدوات

700,000.000

853,760.336

153,760.336

%122.0

4

أﺟـــــــــــــــــﻮر وﻋﻤـــــــــــــــــــــﺎل

258,000.000

515,318.318

257,318.318

%199.7

5

رﺳــــــﻮم إﻳﺼﺎل اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑـــــﺎﺋﻲ

27,500,000.000

21,766,495.478

-5,733,504.522

%79.2

6

رﺳـــــﻮم ﻓﺤﺺ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴـﺔ

7,000.000

4,316.250

-2,683.750

%61.7

6,640.300

270,013,066.291

-60,429,693.709

%81.7

245,909,309.223

إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌـــــــﺪﻩ 330,442,760.000
*

-479,217.875
-410,704.500
8,919.000
-800.000
-500.000
-135,400.000

%52.1
%40.2
%694.6

845,097.751
289,905.000
42.000

894,057.750
496,824.000
2,349.500

13,990.500
1,462,690.046

إﻳــــــــﺮادات اﻟﻤﻨﻄـﻘــــﺔ اﻟﺤـــــــــﺮة

5

520,782.125
276,295.500
10,419.000

اﻟﻔﺮق
زﻳﺎدة  /ﻧﻘﺺ
4,774,364.422

اﻟﻨﺴﺒـــﺔ*
%
%107.4

ح.خ 2010 / 2009
اﻟﻤﺤﺼـــﻞ ﻓﻰ اﻟﺴــــﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴـــــﺔ
2008/2007
2009/2008
55,593,103.798
53,035,775.273

اﻟﻨﺴﺒﺔ  ) %ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺤﺼﻞ اﻟﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات (

) ( 13

46,037,519.774

49,287,587.174

356,154.850

196,058.263

966,606.513

510,280.501

463,644.774

210,787.182

26,397,709.226

30,657,722.019
19,636.159
265,144,334.977

ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻﻳﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﻳﺮادات اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت و اﻟﺒﻨﻮد و اﻷﻧﻮاع
ح.خ 2010 / 2009

ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪول رﻗﻢ )(1
اﻟﺒﺎب

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺑﻨﺪ

6

5

2

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2010/2009

ﻧﻮع

اﻟﺘﻘﺪﻳــﺮات
ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ 330,442,760.000
1
2
4

ﻣـــــﻴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻩ
ﻣﻴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻩ ﻋﺬﺑﺔ
ﻣﻴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻩ ﺻﻠﻴﺒﻴﺔ
ﻣـــﻴــــــــــــﺎﻩ ﻣـــﻌـــﺎﻟـــﺠـــــــــــــــﺔ

5

ﺗــﻜــﺎﻟـــــــــﻴــﻒ رﺑــﻂ اﻟــﻤــﻴـــــــــﺎﻩ

6

اﻟﻔـــﺮق

اﻟﻤﺤﺼـــﻞ ﻓﻰ اﻟﺴــــﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴـــــﺔ

اﻟﻨﺴﺒﺔ *

2009/2008
245,909,309.223

2008/2007
265,144,334.977

%

اﻟﻤﺤﺼﻞ
270,013,066.291

زﻳﺎدة  /ﻧﻘﺺ
-60,429,693.709

%74.4
%90.7

31,934,527.554
956,210.070
88,207.221

33,318,007.894
481,377.832
97,221.794

55,000,000.000
550,000.000
1,000,000.000

40,911,220.260
498,640.513
129,253.210

-14,088,779.740
-51,359.487
-870,746.790

718,275.137

1,071,677.725

%12.9

800,000.000

420,247.514

-379,752.486

%52.5

%81.7

ﺧﺪﻣـــــﺎت اﻟﻨﻘــــــﻞ و اﻟﻤﻮاﺻـــــﻼت
اﻟــﻄــﻴــــــــﺮان اﻟــﻤــﺪﻧـــــــــــــــــــﻰ

1
1

هﺒــــــــــــﻮط واﻳــــــــﻮاء اﻟﻄﺎﺋــــــﺮات

3,500,000.000

3,522,462.490

22,462.490

%100.6

2

ﺻﻼﺣﻴـﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات و اﺟﺎزات اﻟﻄﻴﺎرﻳﻦ

278,000.000

373,587.534

95,587.534

%134.4

3

اﺷﺘـــــــﺮاك دﻟﻴـــﻞ اﻟﻄﻴـــــﺮان اﻟﻜﻮﻳﺘﻰ

700.000

622.833

4

ﺗﺰوﻳـــﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣـــــﺎت ﻣﻨﺎﺧﻴـــــــــــــــﺔ

3,300.000

1,390.000

3,318,487.600

3,568,172.815

301,652.397

262,746.305

-77.167

%89.0

739.894

338.638

-1,910.000

%42.1

1,285.000

3,626.000

5

ﺗﺄﺟﻴـــــﺮ اﻻت ﻣﺒﺮﻗــــــــﺔ ﻻﺳﻠﻜﻴــــــﺔ

37,000.000

32,600.000

-4,400.000

%88.1

23,387.500

29,179.000

6

رﺳــــــــــﻮم ﻣﻐــــﺎدرة اﻟﻤﻄﺎر اﻟﺪوﻟﻰ

5,100,000.000

6,114,794.000

1,014,794.000

%119.9

5,570,264.000

5,276,238.000

7

اﻋـــــــﻼﻧـــﺎت اﻟﻤﻄــــــــﺎر اﻟﺪوﻟــــﻲ

370,000.000

402,761.250

32,761.250

%108.9

407,076.668

8

رﺳـــﻮم اﺳﺘﻌﻤـــﺎل ﺟﺴـﻮر ﻧﻘﻞ اﻟﺮآﺎب

243,000.000

254,620.000

11,620.000

%104.8

234,620.000

226,880.000

9

رﺳـــــــــﻮم ﻣﻴــــــﺰان أﻣﺘﻌـــﺔ اﻟﺮآﺎب

200,000.000

322,583.300

122,583.300

%161.3

318,275.100

584,770.800

10

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷرﺿﻴﺔ ﻟﻠﺮآﺎب

1,637,000.000

3,563,026.750

1,926,026.750

%217.7

976,789.281

300,691.294

11

ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎرات وﻟﻴﻤﻮزﻳﻦ

210,000.000

185,115.000

-24,885.000

%88.2

216,811.667

284,026.000

12

رﺳﻮم ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ اﻟﻤﻄﺎر

55,000.000

62,738.400

7,738.400

%114.1

53,175.300

56,814.800

1
2
3
5

اﻟــﺒــﺮﻳــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪ
ﻃـــــــﻮاﺑـــــــــــــــﻊ ﺑﺮﻳﺪﻳــــــــــــــــﺔ
ﺁﻻت ﺧـــﺎﺗﻤــــــــــــــﺔ و ﻋــــــــﺪادات
رﺳــــــــﻮم ﺧﺪﻣــﺎت ﺗﺴﻠﻴـــﻢ اﻟﻄـــﺮود
ﻓﺮوق ﺗﺒـﺎدل اﻟﺒﺮﻳــﺪ اﻟﺠﻮى و اﻟﺴﻄﺤﻰ

528,000.000
328,000.000
14,700.000
145,000.000

326,709.750
310,758.409
1,732.640
41,264.961

-201,290.250
-17,241.591
-12,967.360
-103,735.039

%61.9
%94.7
%11.8
%28.5

387,814.884
279,150.655
10,666.115
98,444.154

431,217.300
312,883.305
9,980.064
62,437.203

7

ﻓـــــــــــــــــــــﺮوق ﻋـــﻤــــــﻠــــــــــﺔ

2,000.000

1,348.523

-651.477

%67.4

2,081.923

694.405

9

رﺳــــــــــﻮم اﻳﺠﺎر ﺻﻨﺎدﻳـــﻖ اﻟﺒﺮﻳـــــﺪ

225,000.000

207,447.250

-17,552.750

%92.2

232,628.750

171,267.000

10

ﺧﺎﻟــــــــــــــــــﺺ اﻷﺟــــــــــــــــــــﺮة

390,000.000

88,138.555

-301,861.445

%22.6

225,457.410

296,079.865

2

اﻟﺒـــــــــــــﺮق و اﻟﻬﺎﺗـــــــــــــــــــــــﻒ

3
4

اﺗﺼــــــــــــــــــﺎﻻت اﻟﺘﻠﻜـــــــــــــــــﺲ

600.000

اﻟﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ 401,060,060.000

-600.000
327,786,129.433

* اﻟﻨﺴﺒﺔ  ) %ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺤﺼﻞ اﻟﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات (

) ( 14

-73,273,930.567

558.330
%81.7

291,858,260.835

312,398,298.014

ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻﻳﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﻳﺮادات اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت و اﻟﺒﻨﻮد و اﻷﻧﻮاع
ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪول رﻗﻢ )(1
اﻟﺒﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺑﻨﺪ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2010/2009

ﻧﻮع

اﻟﺘﻘﺪﻳــﺮات
6

6

ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ 401,060,060.000

327,786,129.433

-73,273,930.567

%81.7

291,858,260.835

6

اﻟﻤﺨــــــــــــــــــﺎﺑﺮات اﻟﺨﺎرﺟﻴـــــــــﺔ

136,611,700.000

157,617,235.191

21,005,535.191

%115.4

145,338,460.415

136,263,132.411

7

رﺧـــﺺ اﺳﺘﻌﻤـــﺎل أﺟﻬــــﺰة اﻟﻼﺳﻠﻜﻰ

3,930,000.000

865,107.007

-3,064,892.993

%22.0

8

اﺷﺘــــــــــــــــــــــﺮاك هﺎﺗـــــــــــــــﻒ

1,300,000.000

3,250,046.003

1,950,046.003

%250.0

9

ﺗﺮآﻴــــــــــــــــــــــــﺐ هﺎﺗـــــــــــــــــﻒ

1,100,000.000

287,665.033

-812,334.967

%26.2

13

ﺗﺄﺟﻴـﺮ ﻗﻨـﻮات هﺎﺗﻔﻴـﺔ ﺑﺮﻗﻴﺔ و ﺗﻠﻜﺴﻴﺔ

250,000.000

113,416.943

-136,583.057

%45.4

14

دواﺋــــــــــﺮ ارﺳــــــــﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــــﺎت

2,250,000.000

351,745.204

-1,898,254.796

%15.6

17

ﺧـــــــﺪﻣﺔ اﻟﺼــــــــــﻮر ﺑﺎﻟﺮادﻳــــــــــــﻮ

41.963

41.963

1,670,949.733
1,134,775.107
675,703.629
279,735.741
687,259.120

1,819,658.776
903,293.998
1,001,682.203
222,142.992
2,037,148.255

19

رﺳـــــــــــﻮم ﻃﻠـــــــــــﺐ اﺷﺘﺮاك هﺎﺗﻒ

122,000.000

14,835.000

-107,165.000

%12.2

161,475.000

111,580.000

20

رﺳــــــــــــﻮم اﺻﺪار ﻗﻮاﺋــــــــﻢ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ

10,000.000

1,236.000

-8,764.000

%12.4

12,329.450

9,428.000

1

ﺗﺼــــــــــــــــﺎرﻳﺢ اﻟﺴﻔــــــــــــــــــــﺮ

1,000.000

240.000

-760.000

%24.0

2

رﺳـــــــــــــــــــﻮم اﻟﻤﻴﻨـــــــــــــــــــﺎء

4,440,000.000

4,470,734.763

30,734.763

%100.7

3

ﺻﺎﻓـــــــــــﻰ ﻣﺒﻴـــﻊ اﻟﻤـــــــﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻰ

101,000.000

87,238.103

-13,761.897

%86.4

4

اﻟﻨﻘـــــــــــﻞ و اﻟﺘﺨﺰﻳــــــﻦ و اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ

12,000,000.000

25,951.980

-11,974,048.020

%0.2

5

ﻣـــﺴـــــﺢ و ﺗﺴﺠﻴـــــــــﻞ اﻟﺒﻮاﺧـــــــﺮ

200,000.000

4

7

زﻳﺎدة  /ﻧﻘﺺ

%

2009/2008

2008/2007
312,398,298.014

3

1

اﻟﻤﺤﺼﻞ

اﻟﻔـــﺮق

اﻟﻨﺴﺒﺔ *

ح.خ 2010 / 2009
اﻟﻤﺤﺼـــﻞ ﻓﻰ اﻟﺴــــﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴـــــﺔ

ﺧﺪﻣـــــــــــــــــــﺎت اﻟﻤﻮاﻧــــــــــــــﻰء

-200,000.000

135.000
4,669,726.633
180,568.159
19,430.000

87.000
4,407,706.312
76,736.566
210,256.970

600.000

6

ﻣﺒﻴـــــــﻊ ﻣﻄﺒﻮﻋــــــــﺎت ﺟﻤﺮآﻴـــــــــﺔ

189,000.000

442,334.475

253,334.475

%234.0

396,038.789

219,785.671

7

ﺗﻌﻬـــــﺪات ورﺧــــﺺ ﻣﺆﻗﺘـــﺔ ﻣﺼﺎدرة

270,000.000

189,184.730

-80,815.270

%70.1

289,461.960

275,707.890

8

رﺳـــــــــﻮم أﺧــــــــــــــــــــــــــــــــﺮى

71,000.000

71,600.000

600.000

%100.8

61,680.000

73,726.800

اﻳــــﺮادات اﻟﻄﻮاﺑــــــــــﻊ اﻟﻤﺎﻟﻴــــﺔ
68,000,000.000
ﻣﺒﻴـــــــــــــــﻊ اﻟﻄﻮاﺑــــﻊ اﻟﻤﺎﻟﻴـــــــــﺔ
اﻟﻰ ﻣﺎﺑﻌﺪﻩ 631,905,760.000

70,469,194.500

2,469,194.500

566,043,936.328

-65,861,823.672

* اﻟﻨﺴﺒﺔ  ) %ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺤﺼﻞ اﻟﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات (

) ( 15

%103.6
%89.6

69,933,398.250
517,369,987.821

70,130,242.000
530,160,613.858

ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻﻳﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﻳﺮادات اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت و اﻟﺒﻨﻮد و اﻷﻧﻮاع
ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪول رﻗﻢ )(1
اﻟﺒﺎب

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

6

8

ح.خ 2010 / 2009
ﺑﻨﺪ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2009/2008

ﻧﻮع

1
2
4
6
7
1
1
1
2
3
4
5
9
10
11
12
13
15
2
1
2
3
1
3
4

اﻟﺘﻘﺪﻳــﺮات
ﻣﺎﻗﺒﻠﻪ 631,905,760.000

اﻟﻤﺤﺼﻞ
566,043,936.328

480,000.000
65,000.000
21,000.000
40,000.000
632,511,760.000

175,246.673
45,392.653
16,880.000
4,411.685
566,285,867.339

ﺧــﺪﻣـــــــــــــــــــــــﺎت أﺧـــــــــــــــــــﺮى
ﻣﻄﺒﻮﻋــــــــﺎت اﻟﺠﻬــــــــــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴــــﺔ
اﻳـــــــــــــــــــــﺮادات ﺻﻴﺎﻧــــــــــــــــــــــﺔ
ﻣﺨﻄﻄــــــــــــــــــﺎت و ﻣﻮاﺻﻔــــــــــــﺎت
ﺗﺼـــــــــــــــــــــــــــــــــــﻮﻳـــــــــــــــــﺮ
ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس
اﻻﻳــــــﺮادات و اﻟﺮﺳـــــﻮم اﻟﻤﺘـــﻨﻮﻋـــﺔ
اﻻﻳـــــــــــــﺮادات و اﻟﺮﺳـــــــــــــــــــﻮم
رﺳــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻮم
ﻣﻨﺎﻗﺼـــــــــــــــــــﺎت و ﻣﻤﺎرﺳــــــــــﺎت
ﻣــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺰادات
ﻓﺤـــــــــﺺ ﻋﻴﻨـــــﺎت و أﺟﻬــــــــــــــﺰة
اﺷــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮاف
إﻗـــــــﺎﻣــــــــﺔ اﻟﻤﻌـــــــــــــــــــــﺎرض
اﻗﺎﻣــــــﺔ اﻟﺨـــــــﺪم اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﻴــــــــــــﻦ
اﻗﺎﻣـــــــــــﺔ اﻻﻟﺘﺤـــــــﺎق ﺑﻌﺎﺋــــــــــــــﻞ
رﺳـــــــــــــــــــﻮم اﻟﻤــــــــــــــــــــﺰاﻳﺪات
رﺳﻮم اﻟﺘﺼﺎرﻳـــــــــــﺢ و اﻻذوﻧــــــــــــﺎت
رﺳـــــــــــــــــــــــــــــــﻮم ادارﻳــــــــــﺔ
رﺳــــــــــــــــﻮم إﻗﺎﻣـــــــــــــﺔ اﻟﻌﻤــــــــﻞ
اﻳـــــــــــــــــــﺮادات ﻣﺒﻴﻌــــــــــــــــــــــــﺎت
ﻣﺒﻴـــــﻊ ﻣــــﻮاد و ﻣﻨﺘﺠــــــﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴـــــﺔ
ﻣﺒﻴـــــــــــــــﻊ ﻣــــــــــــﻮاد ﻣﺴﺘﻬﻠﻜــــــــﺔ
ﻏﺮاﻣــــــــــــــــــــﺎت و أرﺑـــــــــــــــــــﺎح
ﺟـــــــــــــــــــﺰاءات ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴــــــــﻦ
ﻏـــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮاﻣــــــــــــــــــﺎت
ارﺑـــــــــــــﺎح اﻟﺤﺴﺎﺑــــــــــﺎت اﻟﺠﺎرﻳــــﺔ

4

اﻳــــــــــــــــــــﺮادات ﻗﻴﺪﻳــــــــــــــــــــــــﺔ

5

اﻳــــــــــــــــــﺮادات أﺧــــــــــــــــــــــــــﺮى

3,201,200.000
7,000.000
925,000.000
28,000.000
8,000.000
2,850,000.000
7,100,000.000

اﻟﻨﺴﺒﺔ *

اﻟﻔـــﺮق
زﻳﺎدة  /ﻧﻘﺺ
-65,861,823.672

%
%89.6

2009/2008
517,369,987.821

2008/2007
530,160,613.858

-304,753.327
-19,607.347
-4,120.000
-35,588.315
-66,225,892.661

%36.5
%69.8
%80.4
%11.0
%89.5

365,210.113
40,660.798
28,625.000
6,338.150
517,810,821.882

806,380.838
91,490.334
3,646.250
8,706.310
531,070,837.590

2,574,516.000
6,724,810.000
350.000
4,485,733.150
24,400.000
234,670.000

1,466,034.990
-2,325.000
-275,649.380
70.000
-8,000.000
-275,484.000
-375,190.000
350.000
1,241,733.150
-25,600.000
234,670.000

12,400.000
2,928,800.000

2,511.344
2,133,938.372

-9,888.656
-794,861.628

%20.3
%72.9

2,051,400.000
7,398,600.000
6,820,400.000

2,731,324.708
29,799,332.712
2,790,163.239

679,924.708
22,400,732.712
-4,030,236.761

%133.1
%402.8
%40.9

1,864,735.123
38,987,437.992
5,429,985.813

23,318,200.000

20,275,019.058

-3,043,180.942

%86.9

26,794,704.596

3,244,000.000
50,000.000

4,667,234.990
4,675.000
649,350.620
28,070.000

اﻟﻤﺤﺼـــﻞ ﻓﻰ اﻟﺴــــﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴـــــﺔ

%145.8
%66.8
%70.2
%100.3

3,574,405.000
5,045.000
642,217.195
26,600.000

%90.3
%94.7

2,706,486.000
7,227,300.000

3,300,050.000
7,760.000
1,201,493.595
25,690.000
8,998.000
2,608,262.000
7,291,520.000

%138.3
%48.8

4,440,019.150
19,800.000
285,484.000

3,488,731.350
40,800.000

749.000
2,588,686.459

8,531.120
5,471,810.893
1,504,680.572
19,907,290.020
7,338,561.557
55,747,699.876

1

ﻣﺼـــــــــــــﺮوﻓـــــــــﺎت ﻣﺴﺘـــــــــــــﺮدة

21,609,600.000

31,633,619.123

10,024,019.123

%146.4

18,282,028.144

20,205,192.530

2

ﻣﺘﻨـــــــــــــــــــــــــــــﻮﻋـــــــــــــــــــــــﺔ

10,220,740.000

17,368,882.135

7,148,142.135

%169.9

31,235,310.682

45,433,754.445

3

ﻓـــــــــــــﺮوق ﻋﻤـــــــــــﻠﻪ داﺋــــــــــﻨﺔ

2,015,500.000

2,739,170.887

723,670.887

%135.9

2,996,324.754

2,311,854.484

4

رﺳـــــﻮم ﺗـــــﺄهﻴـــــﻞ ﺷـــــــﺮآـــــﺎت

5,300.000

5,300.000

5,250.000

5

رﺳـــــــﻮم إﺻﺪار ﺗﺮاﺧﻴﺺ إﻋﻼﻣﻴـــــﺔ

64,621.000

64,621.000

12,615.000

5

اﻳـــــــــﺮادات آــــــﺮاج ﺣﺠﺰ اﻟﻤــــﺮآﺒﺎت

25,195.000

25,195.000

اﻳﺠﺎر وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ و اﻟﻤﻌﺪات و اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات

6
1
7

وﺳــــــــــــــــــــــﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘـــــــــــــــــــــــــﻞ

373,000.000

436,588.372

63,588.372

%117.0

470,272.340

797,561.897

ﺗﻌــــــــــــــــــــﻮﻳﻀــــــــــــــــــﺎت
1

ﺗﻌﻮﻳﻀــــــــﺎت ﻋــــﻦ اﺿـــــﺮار ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت

34,151,000.000

93,400,101.080

59,249,101.080

%273.5

192,747,359.605

188,187,399.962

3

اﺧــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮى

30,710,000.000

15,618,746.000

-15,091,254.000

%50.9

85,789,319.275

38,852,302.400

159,022,840.000

238,418,322.790

79,395,482.790

%149.9

426,132,135.128

403,739,944.701

ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟﻨﺴﺒﺔ  ) %ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺤﺼﻞ اﻟﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات (

) ( 16

ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻﻳﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﻳﺮادات اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت و اﻟﺒﻨﻮد و اﻷﻧﻮاع
ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪول رﻗﻢ )(1
اﻟﺒﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

ح.خ 2010 / 2009
ﺑﻨﺪ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2009/2008

ﻧﻮع
اﻟﺘﻘﺪﻳــﺮات

8

اﻟﻤﺤﺼﻞ

اﻟﻔـــﺮق

اﻟﻨﺴﺒﺔ *

زﻳﺎدة  /ﻧﻘﺺ

%

اﻟﻤﺤﺼـــﻞ ﻓﻰ اﻟﺴــــﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴـــــﺔ
2009/2008

2008/2007

اﻻﻳـــــــﺮادات اﻟﺮأﺳﻤــــﺎﻟﻴــــــﺔ
ﻣﺒﻴﻊ أراﺿـــــــــــﻲ و ﻋﻘــــــــــــــﺎرات

1
1

أراﺿــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻲ

2

ﻋﻘــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎرات
ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﺟﻤﻠــــــــــــــﺔ اﻹﻳــــــــــــــــــــﺮادات

1,976,278.665

828,537.300

12,227,969.850

1,976,278.665

-1,000,000.000

1,224,863.139

205,312.538

1,000,000.000

1,976,278.665

976,278.665

%197.6

2,053,400.439

12,433,282.388

8,074,455,600.000

17,687,937,563.656

9,613,481,963.656

%219.1

21,005,800,240.348

19,022,622,528.122

1,000,000.000

* اﻟﻨﺴﺒﺔ  ) %ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺤﺼﻞ اﻟﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات (

) ( 17

مقارنة االيرادات المحصلة بااليرادات التقديرية
حسب الوزارات و اإلدارات الحكومية
ح .خ 2010 / 2009

جــــدول رقم ) ( 2

السنة المالية 2010/2009

الرقــم

التقديــرات

الفـــرق
المحصل

المحصـــل فى الســــنة الماليـــــة

النسبـة *

زيادة  /نقص

2008/2007

2009/2008

110

الديــــــــوان االميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

71,500.000

458,356.909

120

ديـــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

11,000.000

242,218.151

131

مجلس الوزراء ـــ االمانة العامـــــــــــــــــــــــــة

2,891,000.000

4,284,067.373

132

مجلس الوزراء ـــ ادارة الفتـــــــــــــوى والتشـريع

61,000.000

267,258.550

140

الـــمجلــــس األعـــــلى للـــتخطيـــط والــــتنميـــــة

147,000.000

249,623.250

102,623.250

150

ديوان الخدمـــــــــة المدنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

499,000.000

1,186,527.441

687,527.441

160

وزارةالخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

8,295,000.000

4,839,084.270

-3,455,915.730

58.34%

171

وزارة المالية ـــ االدارة العامـــــــــــــــــــــــــــــة

140,006,500.000

132,293,464.911

-7,713,035.089

94.49%

156,276,102.199

172

وزارة المالية ـــ الحسابات العامــــــــــــــــــــــــــــة

113,385,000.000

94,939,819.241

-18,445,180.759

83.73%

204,607,805.457

167,620,981.687

173

وزارة المالية ـــ االدارة العامـــــــــــــــــــة للجمارك

248,365,000.000

197,420,490.237

-50,944,509.763

79.49%

221,591,655.627

241,664,149.079

180

وزارة التجارة و الصناعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

1,955,000.000

1,955,675.774

100.03%

2,499,561.035

2,368,985.242

190

وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

31,632,000.000

29,345,087.482

-2,286,912.518

92.77%

25,811,611.263

35,074,091.177

386,856.909
231,218.151
1,393,067.373
206,258.550

675.774

641.06%

129,294.686

119,156.714

2201.98%

94,442.878

26,684.014

148.19%

9,449,151.034

22,100,595.640

438.13%

39,766.229

28,710.485

169.81%

265,363.491

156,049.561

237.78%

1,083,413.545

433,051.138

6,997,239.428

5,154,646.425
159,933,896.526

200

وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

72,061,000.000

69,665,213.930

-2,395,786.070

96.68%

57,685,279.138

66,177,392.026

210

وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

29,722,000.000

40,725,836.232

11,003,836.232

137.02%

69,046,986.000

45,109,631.075

220

الحـــــرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى

421,000.000

510,282.961

89,282.961

121.21%

1,789,623.209

496,428.764

230

وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

13,000,000.000

12,457,232.162

-542,767.838

95.82%

28,388,100.212

30,352,222.456

240

وزارة التعليـــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

310,000.000

157,712.369

-152,287.631

50.87%

689,457.265

1,282,324.112

250

وزارة الصحـــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

105,202,000.000

88,592,690.419

-16,609,309.581

84.21%

89,534,484.056

112,793,480.843

260

وزارة الشئون االجتماعية و العمــــــــــــــــــــــــــــل

4,608,600.000

7,279,409.330

2,670,809.330

157.95%

7,459,330.219

5,288,238.980

270

وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

6,433,000.000

5,027,651.706

-1,405,348.294

78.15%

5,524,587.938

7,650,586.259

281

وزارة األوقاف و الشـئون االسالميــــــــــــــــــــــــة

712,000.000

1,028,879.009

316,879.009

144.51%

1,072,889.894

628,306.454

282

األمانــــــــــة العــامـــــــــــــــــــــــــــة لالوقـــــــاف

14,000.000

16,576.478

2,576.478

118.40%

36,542.467

308,374.329

300

وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

150,009,000.000

165,893,481.413

15,884,481.413

110.59%

155,950,831.598

173,413,724.764

320

وزارة األشـــــــــــــغال العامــــــــــــــــــــــــــــــــــة

10,113,000.000

11,210,392.001

1,097,392.001

110.85%

11,168,305.097

18,666,268.210

330

المجلس الوطنى للثقافــــــــــة و الفنــــــون و اآلداب

305,000.000

297,210.596

341

وزارة الــنـــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

6,924,497,000.000

16,655,445,929.860

342

وزارة الكـــــــــھربــــــــــــــاء والـمــــــــــــــــــــــاء

191,945,000.000

140,939,752.079

-51,005,247.921

510

االدارة العامــــــة للطيــــران المـــــــــــــــــــــــــــدنى

17,784,000.000

21,207,639.522

3,423,639.522

119.25%

8,074,455,600.000

17,687,937,563.656

9,613,481,963.656

219.06%

الجملــــــــــــــــــــــــــة

-7,789.404
9,730,948,929.860

* النسبة  ) %نسبة المحصل الى التقديرات (

) ( 18

97.45%

278,823.690

311,095.395

240.53%

19,735,604,530.260

17,735,315,917.945

73.43%

195,419,849.215

173,203,359.512

17,305,213.218

16,944,179.310

21,005,800,240.348

19,022,622,528.122

االيرادات المحصلة )على مستوى الوظائف (
جدول رقم )(3
وظيفــــــة

وظيفــــــة
فرعيـــــة

1
1
2
3
2
3
1
2
3
4
1
2
5
1
2
3
5
6
1

الفــــــــرق
زيادة  /نقص

نسـبة
التحصـيل

11,975,500.000
501,756,500.000
103,693,000.000
617,425,000.000
30,143,000.000

11,527,135.944
424,653,774.389
99,010,301.412
535,191,211.745
41,236,119.193

-448,364.056
-77,102,725.611
-4,682,698.588
-82,233,788.255
11,093,119.193

%96.3
%84.6
%95.5
%86.7
%136.8

%0.1
%2.4
%0.6
%3.0
%0.2

13,310,000.000
105,202,000.000
4,608,600.000
123,120,600.000

12,614,944.531
88,592,690.419
7,279,409.330
108,487,044.280

-695,055.469
-16,609,309.581
2,670,809.330
-14,633,555.720

%94.8
%84.2
%158.0
%88.1

%0.1
%0.5
%0.6

6,738,000.000
726,000.000
7,464,000.000

5,324,862.302
1,045,455.487
6,370,317.789

-1,413,137.698
319,455.487
-1,093,682.211

%79.0
%144.0
%85.3

%0.0

7,116,442,000.000
17,784,000.000
150,009,000.000
1,955,000.000
7,286,190,000.000

16,796,385,681.939
21,207,639.522
165,893,481.413
1,955,675.774
16,985,442,478.648

9,679,943,681.939
3,423,639.522
15,884,481.413
675.774
9,699,252,478.648

%236.0
%119.3
%110.6
%100.0
%233.1

%96.0

10,113,000.000
8,074,455,600.000

11,210,392.001
17,687,937,563.656

1,097,392.001
9,613,481,963.656

%110.9
%219.1

%0.1
%100

تقــديرات الميزانية
الخـــدمات العـــامـة
الخـــدمات التنظيميـــــــــــــــــــــة
الخـــدمات المــــــــــــــــــاليـــــــة
األمـــــــــــــــن والعـــــــــــــــدالـة
جمـــــلة الوظيفــة
الدفـــــــــــــــــــــاع
الخدمات االجتمـاعية
الخـــــــــدمات التعليميــــــــــــــة
الخـــــــــدمات الصــــــــــــــــحية
التكافل االجتماعى والشئون االجتماعية
جمـلة الوظيفــــة
خــــــدمات المجتمع
الخــــــــدمات االعــــــــــــــالميـة
الخــــــــدمات الدينيـــــــــــــــــــة
جمـــلة الوظيفـة
الخـــدمات االقتصـادية
الطــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــة
النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــالت
الخـــدمات التجـارية والصناعيـة
جمـــلة الوظيفــة
أخــــرى غير مصــنفة
غير مــــصــــــــــــــــنــفــــة
الجمــــــــــــــــــــلة

ح.خ 2010/2009
نسبة االيرادات المحصلة
الى اجمالى االيرادات
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ح.خ 2010/2009
اﻟﻤﺮﺗﺒــــــــــﺎت

وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻌﺪات
واﻟﺘﺠﻬﻴــــﺰات

اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ
واﻟﺨﺪﻣـــــــــــــﺎت

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻧﺸﺎﺋﻴﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
واﻻﺳﺘﻤﻼآﺎت اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ

اﻟﺪﻳـــــــــــــــــــــــــــــﻮان اﻷﻣـــــــــــــــــــــــــﻴﺮي
دﻳـــــــــــــــــــــــــﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳــــــــــــــــــــــــــــﺒﺔ
ﻣﺠﻠـــﺲ اﻟﻮزراء  -اﻷﻣﺎﻧــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــــــــﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ــ ادارة اﻟﻔﺘــــــﻮى واﻟﺘﺸـــــﺮﻳﻊ
اﻟﻤﺠــــﻠــــﺲ اﻷﻋــﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨــــﻄﻴــﻂ واﻟﺘـــﻨﻤــــــــﻴﺔ
دﻳــــــــــﻮان اﻟـــﺨـــﺪﻣــــــــــﺔ اﻟـﻤــﺪﻧﻴــــــــــــــــﺔ
وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴــــــــﺔ  -اﻻدارة اﻟﻌــــــــــــــــــــــــﺎﻣـﺔ
ـ اﻟﺤﺴﺎﺑــــــــــــــــــــــــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــــــــــــــــــــﻪ
ـ اﻻدارة اﻟﻌـﺎﻣــــــــــــــــــــــــﺔ ﻟﻠﺠﻤـــــــــــــــــــﺎرك
وزارة اﻟﺘﺠـــــــــــــــــــﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋـــــــــــــــــــــﺔ
وزارﻩ اﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪل
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
وزارة اﻟﺪﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎع
اﻟﺤــــــــــــــــــــــــــﺮس اﻟﻮﻃﻨـــــــــــــــــــــــــــﻲ
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
وزارﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴـــــــــــــــــــــــــــــــﻢ اﻟﻌــــــــــــــــﺎﻟﻲ
وزارة اﻟﺼﺤــــــــــــــــــﺔ اﻟﻌـــﺎﻣـــــــــــــــــــــــــﺔ
وزارة اﻟﺸﺌــــــﻮن اﻻﺟﺘﻤــــــﺎﻋﻴـﺔ واﻟﻌﻤـــــــــــــﻞ
وزارة اﻻﻋـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼم
وزارة اﻷوﻗـــﺎف واﻟﺸــــــــــﺌـﻮن اﻻﺳــــــــــﻼﻣﻴـﺔ
اﻷﻣـــــــﺎﻧــــــــﺔ اﻟﻌـــــــــﺎﻣـــــــــﺔ ﻟﻸوﻗـــــــــــﺎف
وزارة اﻟﻤﻮاﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼت
وزارة اﻷﺷــــــــــــــــــﻐﺎل اﻟﻌــــﺎﻣـــــــــــــــــــــــﺔ
اﻟﻤﺠﻠــــﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘـــــﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨــــــﻮن واﻵداب
وزارة اﻟـــــــــــــﻨﻔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻂ
وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑــــــــــــــــــــــــــــــﺎء واﻟﻤــــــــــــﺎء
اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ ﻟﻠﻄﻴــــــــــﺮان اﻟﻤــــــــــــﺪﻧﻲ
اﻹﻋﺘﻤـــــــــــــــــﺎد اﻟﺘﻜﻤﻴﻠـــــــــــــﻲ اﻟﻌـــــــــــــــﺎم
اﻟﺠﻤﻠــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
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اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ واﻟﻰ اﻟﺒﻨـــــﻮد ﻓﻲ ﺣـــﺪود رﺑﻂ اﻟﺒـــﺎب اﻟﻤﺨﺘﺺ
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اﻟﺪﻳـــــــــــــــــــــــــــــﻮان اﻷﻣـــــــــــــــــــــــــﻴﺮي
دﻳـــــــــــــــــــــــــﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳــــــــــــــــــــــــــــﺒﺔ
ﻣﺠﻠـــﺲ اﻟﻮزراء  -اﻷﻣﺎﻧــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــــــــﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ــ ادارة اﻟﻔﺘــــــﻮى واﻟﺘﺸـــــــﺮﻳﻊ
اﻟﻤﺠــــﻠــــﺲ اﻷﻋــﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨــــﻄﻴــﻂ واﻟﺘـــﻨﻤــــــــﻴﺔ
دﻳــــــــــﻮان اﻟـــﺨـــﺪﻣــــــــــﺔ اﻟـﻤــﺪﻧﻴــــــــــــــــﺔ
وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴــــــــﺔ  -اﻻدارة اﻟﻌــــــــــــــــــــــــﺎﻣـﺔ
ـ اﻟﺤﺴﺎﺑــــــــــــــــــــــــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــــــــــــــــــــﻪ
ـ اﻻدارة اﻟﻌـﺎﻣــــــــــــــــــــــــﺔ ﻟﻠﺠﻤـــــــــــــــــــﺎرك
وزارة اﻟﺘﺠـــــــــــــــــــﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋـــــــــــــــــــــﺔ
وزارﻩ اﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪل
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
وزارة اﻟﺪﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎع
اﻟﺤــــــــــــــــــــــــــﺮس اﻟﻮﻃﻨــــــــــــــــــــــــــــﻲ
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
وزارﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴـــــــــــــــــــــــــــــــــﻢ اﻟﻌــــــــــــــــﺎﻟﻲ
وزارة اﻟﺼﺤــــــــــــــــــﺔ اﻟﻌـــﺎﻣـــــــــــــــــــــــــﺔ
وزارة اﻟﺸﺌــــــﻮن اﻻﺟﺘﻤــــــﺎﻋﻴـﺔ واﻟﻌﻤـــــــــــــﻞ
وزارة اﻻﻋـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼم
وزارة اﻷوﻗـــﺎف واﻟﺸــــــــــﺌـﻮن اﻻﺳــــــــــﻼﻣﻴـﺔ
اﻷﻣـــــــﺎﻧــــــــﺔ اﻟﻌـــــــــﺎﻣـــــــــﺔ ﻟﻸوﻗـــــــــــﺎف
وزارة اﻟﻤﻮاﺻــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼت
وزارة اﻷﺷــــــــــــــــــﻐﺎل اﻟﻌــــﺎﻣـــــــــــــــــــــــﺔ
اﻟﻤﺠﻠــــﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘـــــﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨــــــﻮن واﻵداب
وزارة اﻟﻨﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻂ
وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑــــــــــــــــــــــــــــﺎء واﻟﻤــــــــــــﺎء
اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ ﻟﻠﻄﻴــــــــــﺮان اﻟﻤــــــــــــﺪﻧﻲ
اﻟﺠﻤﻠــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

ح.خ 2010/2009
اﻟﻤﺮﺗﺒــــــــــﺎت
1,246,108.000
144,000.000
2,089,350.000
758,638.000
1,153,930.000
1,003,960.000
665,581.000
1,711,698.000
2,232,650.000
3,052,850.000
773,890.000
54,910,715.000
2,758,588.000
27,479,710.000
17,997,900.000
775,860.000
42,654,470.000
8,492,440.000
5,822,649.000
5,587,975.000
264,320.000
16,349,894.000
5,040,950.000
977,202.000
79,918.000
7,498,020.000
3,248,380.000
214,771,646.000

اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ
واﻟﺨﺪﻣـــــــــــــﺎت
298,340.000
28,550.000
123,530.000
34,650.000
165,790.000
140,108.000
1,819,870.000
1,357,414.000

وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻌﺪات
واﻟﺘﺠﻬﻴــــﺰات
34,254.000
60.000
8,840.000

1,506,000.000

500.000
3,687.000
336,312.000
140,781.000

2,130,472.000
66,624.000

12,450.000
172,950.000
26,060.000
4,605,350.000
633,650.000
972,435.000
2,057,816.000
372,666.000
14,684,096.000
1,214,125.000
2,819,317.000
763,915.000
120,052.000
1,150,005.000
1,300,785.000
520,247.000
90,225.000
10,852,340.000
355,415.000
46,692,151.000

40,810.000
650.000
142,310.000
56,500.000
765,050.000
43,000.000
35,850.000
982,500.000
364,240.000
31,624.000
97,150.000
10,150.000
55,081.000
121,080.000
7,050.000
490.000
656,000.000
94,110.000
4,028,079.000

) ( 21

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻧﺸﺎﺋﻴﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
واﻻﺳﺘﻤﻼآﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ
1,150,000.000

22,600.000
2,573,500.000
1,110,000.000
9,300,000.000
11,163,000.000
945,353.000
1,959,850.000
530,000.000
1,356,000.000
90,774,800.000
590,100.000
231,385,750.000
4,917,950.000
361,481,999.000

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
3,950,300.000
6,900.000
883,000.000
25,350.000
28,000.000
20,109,017.000
300,395.000
2,352,766.000
311,173,784.000
40.000
90,950.000
3,440,870.000

1,831,060.000
7,480,210.000
3,179,778.000
1,262,480.000
220,091.000
354,875.000
16,795.000
23,400.000
2,430.000
191,370.000
203,830.000
602,000.000
2,540.000
357,732,231.000

اﻟﺠﻤﻠﻪ
6,679,002.000
179,510.000
4,610,720.000
818,638.000
1,348,220.000
21,256,772.000
5,252,630.000
5,629,283.000
311,173,784.000
2,245,140.000
3,380,160.000
800,600.000
65,672,745.000
3,448,738.000
30,327,195.000
31,229,776.000
8,664,586.000
72,663,844.000
12,278,638.000
10,853,531.000
7,333,915.000
411,317.000
18,934,380.000
97,240,045.000
2,285,969.000
374,463.000
250,994,110.000
8,618,395.000
984,706,106.000

اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﻟﻌﺎم ﻷﺑﻮاب اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
ﺟـــﺪول رﻗــﻢ ) ( 6
اﻟﺮﻗﻢ

ح.خ 2010/2009
اﻟﻤﺮﺗﺒــــــــــﺎت

110

اﻟﺪﻳـــــــــــــــــــــــــــــﻮان اﻷﻣـــــــــــــــــــــــــﻴﺮي

120

دﻳـــــــــــــــــــــــــﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳــــــــــــــــــــــــــــﺒﺔ

131

ﻣﺠﻠـــﺲ اﻟﻮزراء  -اﻷﻣﺎﻧــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــــــــﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ

وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻌﺪات

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻧﺸﺎﺋﻴﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

واﻟﺨﺪﻣـــــــــــــﺎت

واﻟﺘﺠﻬﻴــــﺰات

واﻻﺳﺘﻤﻼآﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ

واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ

1,497,000.000

3,537,338.000

9,439,180.000

105,000.000
276,000.000

132

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ــ ادارة اﻟﻔﺘــــــﻮى واﻟﺘﺸـــــــﺮﻳﻊ

575,000.000

62,000.000

140

اﻟﻤﺠــــﻠــــﺲ اﻷﻋــﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨــــﻄﻴــﻂ واﻟﺘـــﻨﻤــــــــﻴﺔ

485,000.000

203,000.000

780,000.000

اﻟﺠﻤﻠـــــــــــــــــــــــــﺔ
14,473,518.000
105,000.000

14,491,500.000

15,547,500.000
637,000.000
794,500.000

106,500.000

150

دﻳــــــــــﻮان اﻟـــﺨـــﺪﻣــــــــــﺔ اﻟـﻤــﺪﻧﻴــــــــــــــــﺔ

2,644,471.000

63,700.000

15,234,563.000

17,942,734.000

160

وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

7,842,008.000

5,706,662.000

464,782.000

4,632,225.000

18,645,677.000

3,068,928.000

2,479,980.000

237,895.000

171

وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴــــــــﺔ  -اﻻدارة اﻟﻌــــــــــــــــــــــﺎﻣـﺔ

172

ـ اﻟﺤﺴﺎﺑــــــــــــــــــــــــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــــــــــــــــــــﻪ

173

ـ اﻻدارة اﻟﻌـﺎﻣــــــــــــــــــــــــﺔ ﻟﻠﺠﻤـــــــــــــــــــﺎرك

180

وزارة اﻟﺘﺠـــــــــــــــــــﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋـــــــــــــــــــــﺔ

235,200.000

190

وزارﻩ اﻟﻌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪل

200
210

وزارة اﻟﺪﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎع

497,276.000

220

اﻟﺤــــــــــــــــــــــــــﺮس اﻟﻮﻃﻨــــــــــــــــــــــــــــﻲ

230
240
250

وزارة اﻟﺼﺤــــــــــــــــــﺔ اﻟﻌـــﺎﻣـــــــــــــــــــــــــﺔ

260

وزارة اﻟﺸﺌــــــﻮن اﻻﺟﺘﻤــــــﺎﻋﻴـﺔ واﻟﻌﻤـــــــــــــﻞ

270

وزارة اﻻﻋـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼم

281

وزارة اﻷوﻗـــﺎف واﻟﺸــــــــــﺌـﻮن اﻻﺳــــــــــﻼﻣﻴـﺔ

282

اﻷﻣـــــــﺎﻧــــــــﺔ اﻟﻌـــــــــﺎﻣـــــــــــﺔ ﻟﻸوﻗـــــــــــﺎف

235,200.000
0.000

وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

94,346.000

0.000

4,765,350.000

وزارﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴـــــــــــــــــــــــــــــــــﻢ اﻟﻌــــــــــــــــﺎﻟﻲ

5,881,149.000

12,846,102.000
4,726,488.000

12,846,102.000
9,491,838.000
497,276.000

59,200.000

3,119,860.000

105,788.000

384,430.000

114,990.000

12,910.000

3,284,848.000
0.000

3,296,720.000

2,000,000.000

15,000,000.000

821,700.000

17,000,000.000
3,669,920.000

1,939,770.000
12,641,710.000

3,809,050.000
4,491,620.000
1,939,770.000

142,200.000

306,300.000

144,020.000

31,910.000

300

وزارة اﻟﻤﻮاﺻــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼت

320

وزارة اﻷﺷــــــــــــــــــﻐﺎل اﻟﻌــــﺎﻣـــــــــــــــــــــــﺔ

2,446,000.000

330

اﻟﻤﺠﻠــــﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘـــــﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨــــــﻮن واﻵداب

341
342
510

وزارة اﻟﻨﻔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻂ
وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑـــــــــــــــــــــــــــــــــﺎء واﻟﻤــــــــــــﺎء
اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ ﻟﻠﻄﻴــــــــــﺮان اﻟﻤــــــــــــﺪﻧﻲ

21,249,850.000
724,230.000

207,430.000

اﻟﺠﻤﻠــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

77,176,313.000

17,652,748.000

3,860,000.000

1,416,600.000

175,930.000

25,000.000

1,692,800.000

1,692,800.000

3,954,170.000

6,400,170.000

261,673.000

286,673.000

187,220.000

0.000
51,749,850.000
1,118,880.000

68,179,851.000

207,413,895.000

30,500,000.000
4,746,937.000

) ( 22

18,366,810.000

39,658,046.000

مصروفات الوزارات واالدارات الحكومية حسب األبواب للسنة المالية 2010/2009
ح.خ 2010/2009

جـــدول رقــم ) ( 7

المرتبــــــــــات

الرقم

المستلزمات السلعية

وسائل النقل والمعدات

المشاريع االنشائية والصيانة

المصروفات المختلفة

والخدمـــــــــــــات

والتجھيــــزات

واالستمالكات العامـــــــــة

والمدفوعات التحويلية

الجملـــــــــة

100

مخصصـــــــــــــــــــــات رئيس الدولــــــــــــــــة

50,000,000.000

50,000,000.000

110

الديــــــــــــــــــــــــوان االميــــــــــــــــــــــــــرى

25,422,043.715

36,462,270.491

115,381,741.873

15,496,999.264

90,606,757.196

283,369,812.539

120

ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــة

20,402,663.027

531,862.396

85,066.650

1,544,878.075

624,265.948

23,188,736.096

131

مجلس الوزراء ـــ االمانــــــــة العامـــــــــــــة

25,078,493.903

9,648,067.779

1,029,165.075

3,493,928.934

51,556,300.697

90,805,956.388

132

مجلس الوزراء ـــ ادارة الفتـوى والتشــــريـع

11,806,317.553

785,419.466

11,313.426

191,972.800

12,795,023.245

140

المجلــــــــــــس األعـــلى للتخطيط والتنميــــــــة

8,628,160.625

1,104,392.104

207,672.010

378,747.011

1,326,830.030

11,645,801.780

150

ديوان الخدمــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــــــــة

16,647,146.802

2,744,645.776

292,882.950

227,191.547

259,397,274.010

279,309,141.085

160

وزارةالخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

46,659,879.024

36,680,833.659

3,567,772.083

9,005,319.318

22,833,615.229

118,747,419.313

171

وزارة الماليــــة ـــ االدارة العامـــــــــــــــــة

42,203,309.503

10,706,040.088

991,777.972

11,128,114.728

172

وزارة الماليــــة ـــ الحسابات العامــــــــــــة

26,656,925.937

91,686,168.228

2,422,371,981.375

2,422,371,981.375

173

وزارة الماليــــة ـــ االدارة العامــة للجمارك

43,106,500.071

682,896.501

32,041.200

21,800.507

379,594.976

44,222,833.255

180

وزارة التجارة و الصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــة

25,601,827.029

1,755,690.578

308,859.401

202,183.964

94,669,941.246

122,538,502.218

190

وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

8,585,011.445

645,964.387

38,798.000

133,056.000

103,484,749.512

112,887,579.344

200

وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

653,620,732.201

54,750,597.153

19,136,776.272

10,196,274.058

25,110,175.807

762,814,555.491

210

وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

38,427,276.000

1,561,324.933

149,306.895

962,803,963.576

1,002,941,871.404

220

الحرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى

186,693,902.299

17,041,101.083

25,055,027.729

3,651,241.682

2,070,110.963

234,511,383.756

230

وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

862,626,441.065

51,328,536.896

11,813,162.745

49,131,588.551

19,228,071.457

994,127,800.714

240

وزارة التعليم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

14,722,763.523

2,316,917.956

307,635.913

188,000.980

76,464,269.939

93,999,588.311

250

وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

466,675,363.445

229,194,497.633

35,376,475.157

29,068,360.572

76,285,394.090

836,600,090.897

260

وزارة الشئون االجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــل

125,720,325.792

12,286,914.929

958,745.587

4,820,742.761

143,801,997.629

287,588,726.698

270

وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

83,811,787.900

36,180,122.133

3,235,097.500

5,387,339.129

2,323,461.425

130,937,808.087

281

وزارة األوقاف و الشــــــــئون االسالميـــــــــــة

88,314,326.948

10,724,592.384

1,081,206.962

20,860,000.000

7,043,362.527

128,023,488.821

282

األمانــــــــــــــة العــامـــــــــــــة لألوقـــــــــــاف

3,184,699.163

1,245,714.245

98,906.375

58,690.000

253,584.083

4,841,593.866

300

وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

100,736,908.624

7,686,567.326

621,225.954

12,566,030.511

2,359,170.518

123,969,902.933

320

وزارة األشـــــــــــــغال العامـــــــــــــــــــــــــــــة

98,799,786.162

27,629,147.344

371,781.900

289,501,111.452

4,178,400.091

420,480,226.949

330

المجلــــس الوطنى للثقافــــة و الفنــــون و اآلداب

7,084,088.370

3,329,358.190

100,986.815

2,079,862.301

967,770.423

13,562,066.099

341

وزارة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفط

6,759,515.116

847,841.551

62,437.100

128,081,209.877

135,751,003.644

342

وزارة الكھـــــــرباء و المـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

159,015,295.440

1,611,672,290.647

5,692,281.488

588,561,761.399

1,005,128.147

2,365,946,757.121

510

االدارة العامـــــــــــــــة للطيــــــــــران المــــدنى

24,153,396.898

2,230,052.122

625,368.154

23,605,092.965

430,233.336

51,044,143.475

3,194,487,961.643

2,171,773,659.750

226,633,513.186

1,081,308,315.709

4,576,506,512.844

11,250,709,963.132

الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــة

) ( 23

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﻋﺘﻤـــﺎدات واﻟﻤﺼـﺮوﻓﺎت ﺣﺴــﺐ اﻟﻮزارات واﻻدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺒﺎب اﻻول ــ اﻟﻤﺮﺗﺒـــــــﺎت
ح.خ 2010/2009

ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪول رﻗﻢ ) ( 7
اﻋﺘﻤﺎد
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴــــــــﺔ

اﻟﺮﻗﻢ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻓﺮ اﻟﻰ

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ

25,422,043.715

714,956.285

اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
%
%2.7

اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
%

اﻻﻋﺘﻤﺎد

%0.8

20,402,663.027

2,570,336.973

%11.2

%0.6

26,352,000.000

25,078,493.903

1,273,506.097

%4.8

%0.8

575,000.000

11,829,000.000

11,806,317.553

22,682.447

%0.2

%0.4

485,000.000

8,823,000.000

8,628,160.625

194,839.375

%2.2

%0.3

16,724,471.000

16,647,146.802

77,324.198

%0.5

%0.5

46,659,879.024

15,128.976

اﻟﺘﻌــﺪﻳــــــﻞ

ﺑﻌــــــــــــﺪ
اﻟﺘﻌـــﺪﻳــــــــﻞ

110

اﻟﺪﻳــــــــــــــــــــــــــــــــﻮان اﻷﻣﻴـــــــــــــــــــــــﺮي

26,137,000.000

26,137,000.000

120

دﻳــــــــــــــــــــــــــــــــﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳـــــــــــــــــــــــﺒﺔ

22,973,000.000

22,973,000.000

131

ﻣﺠﻠـــﺲ اﻟﻮزراء  -اﻷﻣﺎﻧــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــــــــــﺔ

26,352,000.000

132

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ــ ادارة اﻟﻔﺘـــــﻮى واﻟﺘﺸـــــــﺮﻳﻊ

11,254,000.000

140

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄـــــــــــــــــــــــــﻴﻂ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

8,338,000.000

150

دﻳــــــــــــﻮان اﻟﺨﺪﻣــــــــــــــﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴــــــــــــــــــــﺔ

14,080,000.000

2,644,471.000

160

وزارة اﻟﺨــــﺎرﺟﻴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

38,833,000.000

7,842,008.000

46,675,008.000

3,068,928.000

اﻟﻤﺼـــــــــــﺮوﻓﺎت

اﻟﻮﻓــــــــﻮرات

%1.5

171

وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴـــــــــﺔ  -اﻻدارة اﻟﻌــــــــــــــــــــــﺎﻣـﺔ

39,403,000.000

42,471,928.000

42,203,309.503

268,618.497

%0.6

%1.3

173

ــــ اﻻدارة اﻟﻌـﺎﻣــــﺔ ﻟﻠﺠﻤــــــــــــــــــــــــــــــــﺎرك

45,000,000.000

45,000,000.000

43,106,500.071

1,893,499.929

%4.2

%1.3

180

وزارة اﻟﺘﺠــــــــــــــــــﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋـــــــــــــــــــــﺔ

27,068,000.000

27,068,000.000

25,601,827.029

1,466,172.971

%5.4

%0.8

190

وزارة اﻟﻌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪل

9,372,000.000

9,372,000.000

8,585,011.445

786,988.555

%8.4

%0.3

200

وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

649,976,000.000

4,765,350.000

654,741,350.000

653,620,732.201

1,120,617.799

%0.2

%20.5

210

وزارة اﻟﺪﻓــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎع

37,930,000.000

497,276.000

38,427,276.000

%1.2

38,427,276.000

220

اﻟﺤـــــــــــــــــــــــــــــــﺮس اﻟﻮﻃﻨــــــــــــــــــــــــﻲ

209,170,000.000

209,170,000.000

186,693,902.299

22,476,097.701

%10.7

%5.8

230

وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

964,289,000.000

964,289,000.000

862,626,441.065

101,662,558.935

%10.5

%27.0

240

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴـــــــــــــــﻢ اﻟﻌﺎﻟــــــــــــــــــــــــــــــــﻲ

15,057,000.000

3,296,720.000

18,353,720.000

14,722,763.523

3,630,956.477

%19.8

%0.5

250

وزارة اﻟﺼﺤــــــــــــــــــــــﺔ اﻟﻌـــﺎﻣـــــــــــــــــــــﺔ

453,240,000.000

15,000,000.000

468,240,000.000

466,675,363.445

1,564,636.555

%0.3

%14.6

260

وزارة اﻟﺸﺌـــــــــــﻮن اﻻﺟﺘﻤــــــﺎﻋﻴـﺔ واﻟﻌﻤــــــﻞ

126,549,000.000

125,720,325.792

828,674.208

%0.7

%3.9

270

وزارة اﻻﻋـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼم

82,043,000.000

1,939,770.000

83,982,770.000

83,811,787.900

170,982.100

%0.2

%2.6

281

وزارة اﻷوﻗــــﺎف واﻟﺸــــــــﺌـﻮن اﻻﺳـــــــــﻼﻣﻴـﺔ

75,673,000.000

12,641,710.000

88,314,710.000

88,314,326.948

383.052

282

126,549,000.000

%2.8

اﻷﻣــــﺎﻧــــــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــــﺔ ﻟﻸوﻗــــــــــــــﺎف

3,412,000.000

3,412,000.000

3,184,699.163

227,300.837

%6.7

%0.1

300

وزارة اﻟﻤــــــﻮاﺻــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼت

105,139,000.000

105,139,000.000

100,736,908.624

4,402,091.376

%4.2

%3.2

320

وزارة اﻷﺷــــــــــﻐـــــــﺎل اﻟﻌــــﺎﻣــــــــــــــــــــــــــﺔ

96,471,000.000

98,917,000.000

98,799,786.162

117,213.838

%0.1

%3.1

330

اﻟﻤﺠﻠــﺲ اﻟﻮﻃﻨﻰ ﻟﻠﺜﻘــــــﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨـــــﻮن واﻵداب

7,650,000.000

7,650,000.000

7,084,088.370

565,911.630

%7.4

%0.2

341

وزارﻩ اﻟﻨﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻂ

7,664,000.000

7,664,000.000

6,759,515.116

904,484.884

%11.8

%0.2

342

وزارﻩ ااﻟﻜـــــــــــــــــــــــــــــــــــﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤـــــــﺎء

137,838,000.000

21,249,850.000

159,087,850.000

159,015,295.440

72,554.560

510

اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ ﻟﻠﻄﻴــــــــﺮان اﻟﻤــــــــــــﺪﻧﻲ

24,714,000.000

724,230.000

25,438,230.000

24,153,396.898

1,284,833.102

600

اﻻﻋﺘﻤــــــــﺎد اﻟﺘﻜﻤﻴﻠـــــــــﻰ اﻟﻌـــــــــــــــــــــــــﺎم

210,375,000.000

-77,176,313.000

133,198,687.000

ﺟﻤﻠـــــــــــــﺔ اﻟﺒـــــــــــــــــﺎب اﻷول

3,476,000,000.000

2,446,000.000

3,476,000,000.000

) ( 24

3,194,487,961.643

%5.0
%5.1

133,198,687.000

%100.0

281,512,038.357

%8.1

%0.8
%100.0

تحليل االعتمـــادات والمصـروفات حسـب الوزارات واالدارات الحكومية
الباب الثاني ــ المستلزمات السلعية والخدمات
ح.خ 2010/2009

تابع جدول رقم ) ( 7

اعتماد الميزانية

الرقم

التعديـــــل

االعتماد بعد التعديل

المصـــــــــــروفات

الوفــــــــورات

نسبة الوفر الى
االعتماد بعد التعديل
%

النسبة الى
اجمالي المصروفات
%

110

الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــــــيري

33,052,000.000

36,589,338.000

36,462,270.491

127,067.509

%0.3

%1.7

120

ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة

937,000.000

937,000.000

531,862.396

405,137.604

%43.2

%0.0

131

مجلـــس الـــــوزراء  -األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــة

10,040,000.000

10,040,000.000

9,648,067.779

391,932.221

%3.9

%0.4

132

مجلس الوزراء ــ ادارة الفتــــــــوى والتشــــــــــريع

733,000.000

62,000.000

795,000.000

785,419.466

9,580.534

%1.2

%0.0

140

المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــــيط و التنـــــــــمية

998,000.000

203,000.000

1,201,000.000

1,104,392.104

96,607.896

%8.0

%0.1

150

ديـــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة

3,176,000.000

3,176,000.000

2,744,645.776

431,354.224

160

3,537,338.000

%13.6

%0.1

وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

31,031,000.000

5,706,662.000

36,737,662.000

36,680,833.659

56,828.341

%0.2

%1.7

171

وزارة الماليـــــــــة  -االدارة العــــــــــــــــــــــــــــامـة

8,791,000.000

2,479,980.000

11,270,980.000

10,706,040.088

564,939.912

%5.0

%0.5

173

وزارة الماليـــــــــة  -االدارة العـــــامـة للجمــــــــــارك

847,000.000

847,000.000

682,896.501

164,103.499

%19.4

%0.0

180

وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة

2,429,000.000

2,429,000.000

1,755,690.578

673,309.422

%27.7

%0.1

190

وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

656,000.000

656,000.000

645,964.387

10,035.613

%1.5

%0.0

200

وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

50,240,000.000

54,966,488.000

54,750,597.153

215,890.847

%0.4

%2.5

210

وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

1,580,000.000

1,580,000.000

1,561,324.933

18,675.067

%1.2

%0.1

220

الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي

21,190,000.000

230

وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

112,601,000.000

4,726,488.000

59,200.000

21,249,200.000

17,041,101.083

4,208,098.917

%19.8

%0.8

112,601,000.000

51,328,536.896

61,272,463.104

%54.4

%2.4

2,872,430.000

2,316,917.956

555,512.044

%19.3

%0.1

253,931,000.000

253,931,000.000

229,194,497.633

24,736,502.367

%9.7

%10.6

240

وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

250

وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة

13,735,000.000

12,286,914.929

1,448,085.071

%10.5

%0.6

37,518,000.000

36,180,122.133

1,337,877.867

%3.6

%1.7

260

وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل

13,735,000.000

270

وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

37,518,000.000

10,779,200.000

10,724,592.384

54,607.616

%0.5

%0.5

281

وزارة األوقـــــــــاف والشــــــــــــــئـون االســــــــالميـة

10,637,000.000

142,200.000

1,247,020.000

1,245,714.245

1,305.755

%0.1

%0.1

282

األمــــــــــــــانـــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــاف

1,103,000.000

144,020.000

7,686,567.326

7,855,432.674

%50.5

%0.4

300

وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

27,629,147.344

1,357,852.656

%4.7

%1.3

15,542,000.000

15,542,000.000

320

وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة

28,987,000.000

28,987,000.000

392,641.810

%10.5

%0.2

330

المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب

3,722,000.000

3,722,000.000

3,329,358.190

%8.4

%0.0

341

وزاره النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

926,000.000

926,000.000

847,841.551

78,158.449

%74.2
%0.1

1,653,065,000.000

1,611,672,290.647

41,392,709.353

%2.5

207,430.000

2,387,430.000

2,230,052.122

157,377.878

%6.6
%100.0

%0.0

%7.8

%100

35,212,252.000

2,355,000,000.000

2,171,773,659.750

2,488,000.000

384,430.000

342

وزاره االكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھرباء والماء

1,653,065,000.000

510

االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدني

2,180,000.000

600

االعتمــــــــاد التكميلـــي العــــــــــــــــــــــــــــــــــام

52,865,000.000

-17,652,748.000

2,355,000,000.000

0.000

جملـــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــاب الثانـــــــــي

) ( 25

35,212,252.000

183,226,340.250

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﻋﺘﻤـــﺎدات واﻟﻤﺼـﺮوﻓﺎت ﺣﺴـﺐ اﻟﻮزارات واﻻدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ـ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻌﺪات واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
ح.خ 2010/2009

ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪول رﻗﻢ ) ( 7

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

اﻟﺮﻗﻢ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻓﺮ اﻟﻰ

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ

اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ

اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت

%

%

11,918,258.127

%9.4

%50.9

548,000.000

85,066.650

462,933.350

%84.5

1,107,000.000

1,029,165.075

77,834.925

%7.0

43,000.000

11,313.426

31,686.574

%73.7

220,500.000

207,672.010

12,827.990

%5.8

%0.1

295,700.000

292,882.950

2,817.050

%1.0

%0.1

3,567,782.000

3,567,772.083

9.917

237,895.000

1,320,895.000

991,777.972

329,117.028

%24.9

32,041.200

33,958.800

%51.5

97,140.599

%23.9

26,202.000

%40.3

16,348,223.728

%46.1

%8.4

693.105

%0.5

%0.1

25,139,860.000

25,055,027.729

84,832.271

%0.3

%11.1

69,849,000.000

11,813,162.745

58,035,837.255

%83.1

%5.2

378,990.000

307,635.913

71,354.087

%18.8

%0.1

35,376,475.157

12,712,524.843

%26.4

%15.6

8,254.413

%0.9

%0.4

%28.4

%1.4

%0.5

%0.5

1,543,774.046

%71.3

%0.3

اﻟﺘﻌﺪﻳـــــﻞ

اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ

اﻟﻮﻓــــــــﻮرات

اﻟﻤﺼـــــــــــﺮوﻓﺎت

110

اﻟﺪﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــﻮان اﻷﻣــــــــــــــــــــــــــﻴﺮى

127,300,000.000

120

دﻳــــــــــــــــــــــــــــــــﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳـــــــــــــــــــــــــــﺒﺔ

548,000.000

131

ﻣﺠﻠـــﺲ اﻟﻮزراء  -اﻷﻣﺎﻧــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــــــــــــﺔ

831,000.000

132

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ــ ادارة اﻟﻔﺘــــــــﻮى واﻟﺘﺸـــــــﺮﻳﻊ

43,000.000

140

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄـــــــــــــــــــــــــــــﻴﻂ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

114,000.000

150

دﻳـــــــــــــــــــــﻮان اﻟﺨﺪﻣــــــــــــــــــــﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴــــــــــﺔ

232,000.000

63,700.000

160

وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

3,103,000.000

464,782.000

171

وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴـــــــــﺔ  -اﻻدارة اﻟﻌـــــــــــــــــــــــــﺎﻣـﺔ

1,083,000.000

173

وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴـــــــــﺔ  -اﻻدارة اﻟﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺠﻤــــــــــﺎرك

66,000.000

66,000.000

180

وزارة اﻟﺘﺠــــــــــــــــــﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋــــــــــــــــــــــــــﺔ

406,000.000

406,000.000

308,859.401

190

وزارة اﻟﻌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪل

65,000.000

65,000.000

38,798.000

200

وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

35,485,000.000

35,485,000.000

19,136,776.272

210

وزارة اﻟﺪﻓــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎع

150,000.000

150,000.000

149,306.895

220

اﻟﺤـــــــــــــــــــــــــــــــﺮس اﻟﻮﻃﻨــــــــــــــــــــــــــــﻰ

22,020,000.000

230

وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

69,849,000.000

240

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴـــــــــــــــﻢ اﻟﻌﺎﻟـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻰ

264,000.000

250

وزارة اﻟﺼﺤــــــــــــــــــــــﺔ اﻟﻌـــﺎﻣــــــــــــــــــــــــــﺔ

48,089,000.000

48,089,000.000

260

وزارة اﻟﺸﺌــــــــــــــــﻮن اﻻﺟﺘﻤــــــﺎﻋﻴـﺔ واﻟﻌﻤــــــــﻞ

967,000.000

967,000.000

958,745.587

4,518,000.000

3,235,097.500

1,282,902.500

306,300.000

1,086,300.000

1,081,206.962

5,093.038

31,910.000

98,910.000

98,906.375

3.625

2,165,000.000

621,225.954

270

وزارة اﻻﻋــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼم

4,518,000.000

281

وزارة اﻷوﻗــــﺎف واﻟﺸــــــــــــــــﺌـﻮن اﻻﺳــــــــﻼﻣﻴـﺔ

780,000.000

282

اﻷﻣــــــــــــــﺎﻧـــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــــﺔ ﻟﻸوﻗــــــــــــــــــــــﺎف

67,000.000

300

وزارة اﻟﻤﻮاﺻــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼت

320

وزارة اﻷﺷـــــــــــــــــــــــﻐﺎل اﻟﻌــــﺎﻣـــــــــــــــــــــــﺔ

535,000.000

330

اﻟﻤﺠﻠــــﺲ اﻟﻮﻃﻨﻰ ﻟﻠﺜﻘــــــﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨــــــــــﻮن واﻵداب

107,000.000

341

127,300,000.000

276,000.000

106,500.000

3,119,860.000

114,990.000

2,165,000.000

115,381,741.873

%0.5

%1.6
%0.4

%0.1

535,000.000

371,781.900

163,218.100

%30.5

132,000.000

100,986.815

31,013.185

%23.5

وزارﻩ اﻟﻨﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻂ

74,000.000

74,000.000

62,437.100

11,562.900

%15.6

342

وزارﻩ ااﻟﻜـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء

9,004,000.000

9,004,000.000

5,692,281.488

3,311,718.512

%36.8

%2.5

510

اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ ﻟﻠﻄﻴــــــــــــﺮان اﻟﻤــــــــــــــﺪﻧﻰ

1,150,000.000

1,150,000.000

625,368.154

524,631.846

%45.6

%0.3

600

اﻻﻋﺘﻤــــــــﺎد اﻟﺘﻜﻤﻴﻠــــﻰ اﻟﻌــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎم

14,985,000.000

10,238,063.000

%100.0

117,366,486.814

%34.1

ﺟﻤﻠـــــــــــــــــــــﺔ اﻟﺒـــــــــــــــﺎب اﻟﺜﺎﻟــــﺚ

344,000,000.000

25,000.000

-4,746,937.000

0.000

10,238,063.000

344,000,000.000

) ( 26

226,633,513.186

%0.2

%100

تحليل االعتمـــادات والمصـروفات حسـب الوزارات واالدارات الحكومية
الباب الرابع  :المشاريع االنشائية والصيانة واالستمالكات العامة
تابع جدول رقم ) ( 7
نسبة الوفر الى

اعتماد الميزانية

التعديـــــل

المصـــــــــــروفات

االعتماد بعد التعديل

الوفــــــــورات

ح.خ 2010/2009
النسبة الى

االعتماد بعد التعديل

اجمالي المصروفات
%

110

الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــــيرى

14,000,000.000

1,497,000.000

15,497,000.000

15,496,999.264

0.736

%0.0

%1.4

120

ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة

1,440,000.000

105,000.000

1,545,000.000

1,544,878.075

121.925

%0.0

%0.1

131

مجلـــس الوزراء  -األمانــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــة

3,000,000.000

780,000.000

3,780,000.000

3,493,928.934

286,071.066

%7.6

%0.3

132

ادارة الـــــــفتـــــــــوى والـــــــتشـــريـــــــــــــــــــــــع

2,000.000

2,000.000

0.000

2,000.000

%100.0

%0.0

140

المجلس األعلى للتخطــــــــــــــــــــــــــيط و التنميــــــة

680,000.000

680,000.000

378,747.011

301,252.989

%44.3

%0.0

150

ديـــــــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــــة

450,000.000

450,000.000

227,191.547

222,808.453

%49.5

%0.0

160

وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

35,000,000.000

35,000,000.000

9,005,319.318

25,994,680.682

%74.3

%0.8

171

وزارة الماليـــــــــة  -االدارة العــــــــــــــــــــــــــــــامـة

11,650,000.000

11,744,346.000

11,128,114.728

616,231.272

%5.2

%1.0

173

وزارة الماليـــــــــة  -االدارة العـامـة للجمــــــــــــــارك

850,000.000

850,000.000

21,800.507

828,199.493

%97.4

%0.0

180

وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــــــة

320,000.000

320,000.000

202,183.964

117,816.036

%36.8

%0.0

190

وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

420,000.000

420,000.000

133,056.000

286,944.000

%68.3

%0.0

200

وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

12,300,000.000

12,300,000.000

10,196,274.058

2,103,725.942

%17.1

%0.9

220

الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــى

9,000,000.000

9,000,000.000

3,651,241.682

5,348,758.318

%59.4

%0.3

الرقم

%

94,346.000

230

وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

60,000,000.000

60,000,000.000

49,131,588.551

10,868,411.449

%18.1

%4.5

240

وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

5,780,000.000

5,780,000.000

188,000.980

5,591,999.020

%96.7

%0.0

250

وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــــة

28,000,000.000

2,000,000.000

30,000,000.000

29,068,360.572

931,639.428

%3.1

%2.7

260

وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــــل

4,000,000.000

821,700.000

4,821,700.000

4,820,742.761

957.239

%0.0

%0.4

270

وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

6,500,000.000

281

وزارة األوقــــاف والشـــــــــــــئـون االســــــــالميــــة

17,000,000.000

3,860,000.000

282

األمـــــــــــــانة العــــــــــــامة لألوقـــــــــــــــــــــــــاف

6,500,000.000

5,387,339.129

1,112,660.871

%17.1

%0.5

20,860,000.000

20,860,000.000

0.000

%0.0

%1.9

370,000.000

370,000.000

58,690.000

311,310.000

%84.1

%0.0

300

وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

19,000,000.000

19,000,000.000

12,566,030.511

6,433,969.489

%33.9

%1.2

320

وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامــــــــــــــــــــــــــة

371,000,000.000

371,000,000.000

289,501,111.452

81,498,888.548

%22.0

%26.8

330

المجلــس الوطنى للثقــــــافة والفنـــــــــــــــون واآلداب

2,730,000.000

342

وزاره االكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھرباء والماء

560,000,000.000

510

االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المـــــــــــــــــــدنى

30,000,000.000

600

االعتمــــــــاد التكميلــــى العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

71,508,000.000

-39,658,046.000

1,265,000,000.000

0.000

جملـــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــاب الرابــــــــــــع

30,500,000.000

2,730,000.000

2,079,862.301

650,137.699

%23.8

%0.2

590,500,000.000

588,561,761.399

1,938,238.601

%0.3

%54.4

30,000,000.000

23,605,092.965

6,394,907.035

%21.3

%2.2

31,849,954.000

0.000

31,849,954.000

%100.0

%0.0

1,265,000,000.000

1,081,308,315.709

183,691,684.291

%14.5

%100

) ( 27

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

تابع جدول رقم ) ( 7

اعتماد
الميزانيــــــــة

الرقم

االعتماد
التعــديــــــل

بعــــــــــــد

المصـــــــــــروفات

الوفــــــــورات

التعـــديــــــــل
100

مخصصـــــــــــــــــــــات رئيس الدولــــــــــــــــــــــــــة

50,000,000.000

110

الديــــــــــــــــــــــــوان االميــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

81,337,000.000

120

ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــــــــــــة

1,209,000.000

131

مجلس الوزراء ـــ االمانــــــــة العامـــــــــــــــــــــــة

37,357,000.000

9,439,180.000

14,491,500.000

نسبة الوفـر الى

النسبة الى

االعتماد بعد التعديل

اجمالي المصروفات

%

%

50,000,000.000

50,000,000.000

%0.0

%1.1

90,776,180.000

90,606,757.196

169,422.804

%0.2

%2.0

1,209,000.000

624,265.948

584,734.052

%48.4

%0.0

51,848,500.000

51,556,300.697

292,199.303

%0.6

%1.1

132

إدارة الفتــــــــــــــــــــــــــوى و التشـــــــــــــــــــــريع

303,000.000

303,000.000

191,972.800

111,027.200

%36.6

%0.0

140

المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــيط و التنميــــــــــــة

1,351,000.000

1,351,000.000

1,326,830.030

24,169.970

%1.8

%0.0

150

ديـــــــــوان الخدمــــــــــــة المدنيــــــــــــــــــــــــــــــة

244,463,000.000

15,234,563.000

259,697,563.000

259,397,274.010

300,288.990

%0.1

%5.7

160

وزارةالخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

18,203,000.000

4,632,225.000

171

وزارة الماليــــة ـــ االدارة العامـــــــــــــــــــــــــــة

33,765,000.000

22,835,225.000

22,833,615.229

1,609.771

%0.0

%0.5

33,765,000.000

26,656,925.937

7,108,074.063

%21.1

%0.6

172

وزارة الماليــــة ـــ الحسابات العامــــــــــــــــــــــة

2,421,547,000.000

12,992,000.000

2,434,539,000.000

2,422,371,981.375

12,167,018.625

%0.5

%52.9

173

وزارة الماليــــة ـــ اإلدارة العامة للجمـــــــــــــارك

146,000.000

235,200.000

381,200.000

379,594.976

1,605.024

%0.4

%0.0

180

وزارة التجارة و الصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

149,792,000.000

149,792,000.000

94,669,941.246

55,122,058.754

%36.8

%2.1

190

وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

91,762,000.000

104,608,102.000

103,484,749.512

1,123,352.488

%1.1

%2.3

200

وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

27,850,000.000

27,850,000.000

25,110,175.807

2,739,824.193

%9.8

%0.5

210

وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

962,900,000.000

962,900,000.000

962,803,963.576

96,036.424

%0.0

%21.0

220

الحرس الوطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى

1,980,000.000

2,085,788.000

2,070,110.963

15,677.037

%0.8

%0.0

230

وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

19,374,000.000

240

وزارة التعليم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

99,600,000.000

250

وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

76,498,000.000

260

وزارة الشئون االجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــــــــــــل

140,357,000.000

12,846,102.000

105,788.000

12,910.000

3,669,920.000

270

وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

2,420,000.000

281

وزارة األوقاف و الشــــــــئون االسالميــــــــــــــــــــــة

5,633,000.000

1,416,600.000

19,374,000.000

19,228,071.457

145,928.543

%0.8

%0.4

99,612,910.000

76,464,269.939

23,148,640.061

%23.2

%1.7

76,498,000.000

76,285,394.090

212,605.910

%0.3

%1.7

144,026,920.000

143,801,997.629

224,922.371

%0.2

%3.1

2,420,000.000

2,323,461.425

96,538.575

%4.0

%0.1

7,049,600.000

7,043,362.527

6,237.473

%0.1

%0.2

282

األمانة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــامة لألوقــــــــــــــــاف

279,000.000

279,000.000

253,584.083

25,415.917

%9.1

%0.0

300

وزاره المـــــــــــــواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

2,563,000.000

1,692,800.000

4,255,800.000

2,359,170.518

1,896,629.482

%44.6

%0.1

320

وزارة األشـــــــــــــغال العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

227,000.000

3,954,170.000

4,181,170.000

4,178,400.091

2,769.909

%0.1

%0.1

261,673.000

978,673.000

967,770.423

10,902.577

%1.1

%0.0

131,146,000.000

128,081,209.877

3,064,790.123

%2.3

%2.8

2,519,000.000

1,005,128.147

1,513,871.853

%60.1

%0.0

187,220.000

442,220.000

430,233.336

11,986.664

%2.7

%0.0

2,267,149.000

2,267,149.000

%100.0

%0.0

112,485,487.156

%2.4

%100.0

330

المجلــــــس الوطــــــني للثقافة والفنــــــــون واآلداب

717,000.000

341

وزاره النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

131,146,000.000

342

وزاره االكــــــــــــــــــــــــــــــــھرباء والمـــــــــــــــــاء

2,519,000.000

510

االدارة الـــــعامة للطيـــــــــــران الــــمدنـــــــــــــــــــي

255,000.000

600

االعتمــــــــاد التكميلــــى العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

70,447,000.000

-68,179,851.000

4,676,000,000.000

12,992,000.000

جملـــــــــــــة الباب الخامـــس

4,688,992,000.000

) ( 28

4,576,506,512.844

مصروفات الوزارات واالدارات الحكومية حسب االبواب والمجموعات
ح  .خ 2010/2009

جـــدول رقــــم ) ( 8
الباب مجموعة
1

ربط الميزانية

1

المرتبــــــــــــــــــــــــــــــــــات
النقديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

2

العينيــة والتأمينيـــــــــــــــــــــــــــــة

277,682,540.000

االعتماد التكميلى العــــــــــــــــــــــام

210,375,000.000

2,987,942,460.000

68,289,503.000
8,886,810.000

286,569,350.000

-77,176,313.000

133,198,687.000

جملــة البــاب األول 3,476,000,000.000
2
1
2

3
1
2
3

المستلزمات السلعية والخدمــــــات
المستلزمات السلعيـــــــــــــــــــــــــة
تكاليــــف الخدمــــــــــــــــــــــــــــات

1,872,707,100.000
429,427,900.000

االعتماد التكميلى العــــــــــــــــــــــام

52,865,000.000

جملــة البــاب الثانــى 2,355,000,000.000
وسائل النقل والمعدات والتجھيزات
162,565,000.000
وسائــــــــل النقــــــــــــــــــــــــــــــل
16,949,150.000
المعـــــــــــــــــــــــــــــــدات واآلالت
149,500,850.000
التجھيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزات
االعتماد التكميلى العـــــــــــــــــــــام

4
1
2
3

5
1
2
3

14,985,000.000

جملــة البــاب الثالث 344,000,000.000
المشاريع االنشائية والصيانـــــــــة
واالستمالكـــات الــعــامــــــــــــــــة
873,665,000.000
المشاريع االنشائيـــــــــــــــــــــــــة
309,827,000.000
اعمال انشائية صغيرة وصيانـــــــة
10,000,000.000
االستمالكـــات الــعــامــــــــــــــــــة
االعتماد التكميلى العــــــــــــــــــــام

71,508,000.000

جملــة البــاب الرابــــــع 1,265,000,000.000
المصروفـــات المختلفـــــــــــــــــــة
والمدفــوعـــــــات التحويليـــــــــــة
1,354,421,600.000
المصروفــات المختلفـــــــــــــــــــــة
2,947,760,000.000
المدفوعات التحويلية الداخليـــــــــة
303,371,400.000
المدفوعات التحويلية الخارجيـــــــة
االعتماد التكميلى العــــــــــــــــــــام

70,447,000.000

جملــة البــاب الخامـــس 4,676,000,000.000
الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

التعديــــل

الربط بعد التعديل

12,116,000,000.000

المصروفات

الوفورات

3,056,231,963.000

2,927,629,820.479

128,602,142.521

266,858,141.164

19,711,208.836

مصروفات السنة المالية
2009/2008

2008/2007

2,793,176,401.727

2,231,262,423.691

245,756,446.347

245,617,742.175

133,198,687.000

0.000

3,476,000,000.000

3,194,487,961.643

281,512,038.357

3,038,932,848.074

2,476,880,165.866

24,436,660.000
-6,783,912.000

1,897,143,760.000
422,643,988.000

1,851,951,481.347
319,822,178.403

45,192,278.653
102,821,809.597

2,665,158,877.302
336,756,430.554

1,500,768,654.753
267,255,533.701

-17,652,748.000

35,212,252.000

0.000

2,355,000,000.000

2,171,773,659.750

183,226,340.250

3,001,915,307.856

1,768,024,188.454

3,207,674.000
-173,914.000
1,713,177.000

165,772,674.000
16,775,236.000
151,214,027.000

143,537,701.476
7,495,121.648
75,600,690.062

22,234,972.524
9,280,114.352
75,613,336.938

21,316,240.107
9,223,201.989
91,598,061.702

26,805,536.609
4,218,653.326
58,791,576.990

-4,746,937.000

10,238,063.000

0.000

344,000,000.000

226,633,513.186

117,366,486.814

122,137,503.798

89,815,766.925

35,212,252.000

10,238,063.000

124,075,676.517
27,766,052.274
1.500

893,122,084.052
285,372,320.161
179,324,590.400

694,600,351.408
243,800,998.736
267,926,232.470

56,825,762.000
-17,262,062.000
94,346.000

930,490,762.000
292,564,938.000
10,094,346.000

806,415,085.483
264,798,885.726
10,094,344.500

1,357,818,994.613

1,206,327,582.614

-39,658,046.000

31,849,954.000

0.000

1,265,000,000.000

1,081,308,315.709

183,691,684.291

1,286,054,927.182
8,920,096,784.967
535,242,098.495

1,282,859,501.703
2,508,785,146.898
365,326,118.101

-5,821,808.000
230,203,428.000
-143,209,769.000

1,348,599,792.000
3,177,963,428.000
160,161,631.000

1,320,200,876.695
3,096,334,007.149
159,971,629.000

28,398,915.305
81,629,420.851
190,002.000

-68,179,851.000

2,267,149.000

31,849,954.000

2,267,149.000

12,992,000.000

4,688,992,000.000

4,576,506,512.844

112,485,487.156

10,741,393,810.644

4,156,970,766.702

12,992,000.000

12,128,992,000.000

11,250,709,963.132

878,282,036.868

18,262,198,464.985

9,698,018,470.561

) ( 29

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎدات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت واﻟﺒﻨﻮد
اﻟﺒﺎب اﻻول ـ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت
ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪول رﻗﻢ ) ( 8
اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴــﺔ

اﻟﺘﻌﺪﻳــــــــــﻞ

اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ

اﻟﻮﻓــــﻮرات

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻓﺮ اﻟﻰ
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
%

ح.خ 2010/2009
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺒﻨﺪ
اﻟﻰ اﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﺼﺮوﻓﺎت
اﻟﺒـــــــــــــــﺎب %

اﻟﺒﺎب اﻷول  -اﻟﻤﺮﺗﺒــــــــــــــــــــــﺎت
ﻣﺠﻤـــﻮﻋﺔ 1 :ـ اﻟﻨﻘــــــــــــــــــــــﺪﻳﺔ
ﺑﻨـــﺪ  01رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء وﻣﻦ ﻓﻰ ﺣﻜﻤﻬﻢ

1,010,800.000

36,000.000

1,046,800.000

1,006,599.349

40,200.651

%3.8

ﺑﻨـــﺪ  02اﻟﻮﻇﺎﺋـــــــــــــــــــــــــــﻒ اﻟﻘﻴـــــــــــــــــــــــــﺎدﻳﺔ

1,698,560.000

114,924.000

1,813,484.000

1,724,273.053

89,210.947

%4.9

ﺑﻨـــﺪ  03اﻟﻮﻇﺎﺋـــــــــــــــــــــــﻒ اﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻣﺔ

%0.1

563,167,500.000

-10,867,049.000

552,300,451.000

545,185,532.516

7,114,918.484

%1.3

ﺑﻨـــﺪ  04اﻟﻮﻇﺎﺋــــــــــــﻒ اﻟﻔﻨﻴــــــــــــــــﺔ اﻟﻤﺴـــــــــﺎﻋﺪة

940,700.000

-79,100.000

861,600.000

780,181.589

81,418.411

%9.4

ﺑﻨـــﺪ  05اﻟﻮﻇﺎﺋــــــــــــــــــــــﻒ اﻟﻤﻌـــــــــــــــــــــــــــــﺎوﻧﺔ

4,509,600.000

-206,133.000

4,303,467.000

3,878,745.993

424,721.007

%9.9

%0.1

ﺑﻨـــﺪ  06اﻟﻌﻘـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻮد

353,023,000.000

6,095,676.000

359,118,676.000

325,730,584.692

33,388,091.308

%9.3

%10.2

ﺑﻨـــﺪ  07وﻇﺎﺋـــــــــــــــــــﻒ ﺧﺎﺻــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

176,503,000.000

-10,041,913.000

166,461,087.000

161,252,743.809

5,208,343.191

%3.1

%5.0

ﺑﻨـــﺪ  08اﻟﻌــــــــــــــــــــﻼوات واﻟﺒــــــــــــــــــــــــــــــﺪﻻت

1,778,958,900.000

7,490,700.000

1,786,449,600.000

1,712,116,720.500

74,332,879.500

%4.2

%53.6

8,340,045.000

8,340,045.000

8,136,269.119

203,775.881

%2.4

%0.3

ﺑﻨـــﺪ  09اﻻﺟـــﺎزات اﻟـــــﺪراﺳـــــﻴــــــــﺔ واﻟــﺒﻌـــــــــﺜﺎت
ﺑﻨـــﺪ  10اﻟـــــﻤﻨﺘــــــﺪﺑﻴــــــﻦ واﻟــــﻤﻌــــﺎرﻳـــــــــــــــــــــــﻦ
ﺑﻨـــﺪ  11اﻟﻤـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻜﺎﻓـــﺂت
ﺟﻤـــــــــــــــــﻠﺔ ﻣﺠﻤـــــــــــــــــــﻮﻋﺔ )( 1

%17.1

1,125,896.000

1,125,896.000

1,012,826.847

113,069.153

%10.0

108,130,400.000

66,280,457.000

174,410,857.000

166,805,343.012

7,605,513.988

%4.4

%5.2

2,987,942,460.000

68,289,503.000

3,056,231,963.000

2,927,629,820.479

128,602,142.521

%4.2

%91.6

ﻣﺠﻤـــﻮﻋﺔ 2 :ـ اﻟﻌﻴﻨﻴـــﺔ واﻟﺘـﺄﻣﻴﻨﻴــﺔ
ﺑﻨـــﺪ  01ﻣـــــــــﻼﺑﺲ واﻏــــــــــــﺬﻳﺔ وﺗﺬاآـــــــــﺮ ﺳــــــــﻔﺮ

25,635,950.000

15,972,108.000

41,608,058.000

39,632,593.310

1,975,464.690

%4.7

%1.2

ﺑﻨـــﺪ  02ﻋــــــــــــــــــــــﻼج ﻃﺒـــــــﻰ وﺗﻌﻠﻴـــــــــــــــــــــــــﻢ

5,864,000.000

2,007,996.000

7,871,996.000

7,414,478.025

457,517.975

%5.8

%0.2

ﺑﻨـــﺪ  03اﻟﺘـــــــــــﺄﻣﻴﻨــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎت

242,291,240.000

-8,946,160.000

233,345,080.000

216,807,812.100

16,537,267.900

%7.1

%6.8

ﺑﻨـــﺪ  04ﺗـــــــــــــﺄﻣﻴﻦ ﺻـــــﺤﻰ ﻟﻐـــــــــــــﻴﺮ اﻟﻜــــــــﻮﻳﺘﻴﻴﻦ

3,891,350.000

-234,012.000

3,657,338.000

2,916,498.197

740,839.803

%20.3

%0.1

ﺑﻨـــﺪ  05اﻟﺘﺎﻣﻴﻨﺎت ﻋﻠﻲ ﻣﻮاﻃﻨﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ﺟﻤـــــــــــــــــﻠﺔ ﻣﺠﻤـــــــــــــــــــﻮﻋﺔ )( 2
اﻻﻋﺘﻤـــــــــــــــــــــــﺎد اﻟﺘﻜﻤــــــــــــﻴﻠﻰ اﻟﻌـــــــــــــــــﺎم
ﺟﻤــــــــــــــــــــــــﻠﺔ اﻟﺒــــــــــــــــﺎب اﻻول

277,682,540.000
210,375,000.000
3,476,000,000.000

86,878.000

86,878.000

86,759.532

118.468

%0.1

8,886,810.000

286,569,350.000

266,858,141.164

19,711,208.836

%6.9

-77,176,313.000

133,198,687.000
3,476,000,000.000

3,194,487,961.643

) ( 30

133,198,687.000

%100.0

281,512,038.357

%8.1

%8.4
%100

تحليل االعتمـــــادات والمصــــروفات حسب المجموعات والبنـــــود
الباب الثاني  :المســتلزمات السلعية والخـــدمات
تابع جدول رقم ) ( 8

ح.خ 2010/2009
اعتماد الميزانيـــــــــــــــــــة

التعديــــــــــــــــــــــــــــل

االعتماد بعد التعديـــــــــــل

المصروفــــــــــــــــات

الوفـــــــــــــــــــــــــورات

نسبة الوفر الى

نسبة مصروفات البند

االعتماد بعد التعديـــــــل

الى اجمالى مصروفات

%

البـــــــــــــاب %

الباب الثانى ـ المستلزمات السلعية والخدمات :
مجموعة ـ1ـ المستلزمـــــــات السلعيــــــــــــــــــة
بند 1ـ قطـــع غيار وعدد وادوات صغيــــــــــــــــــرة

45,739,580.000

11,848,125.000

57,587,705.000

49,373,964.010

8,213,740.990

%14.3

%2.3

بند 2ـ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد وخامـــــــــات

259,803,170.000

12,205,959.000

272,009,129.000

237,201,581.097

34,807,547.903

%12.8

%10.9

بند 3ـ وقود وزيوت وقوى محــــــــــــــــــــــــــــركة

1,556,959,850.000

-609,049.000

1,556,350,801.000

1,555,950,774.541

400,026.459

%0.0

%71.6

بند 4ـ ميـــــــــــــــــاه وكھربــــــــــــــــــــــــــــــاء

10,124,700.000

971,667.000

11,096,367.000

9,362,925.086

1,733,441.914

%15.6

%0.4

بند 5ـ مستلزمـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــرى

79,800.000

19,958.000

99,758.000

62,236.613

37,521.387

%37.6

%0.0

جملـــــــــــــــــــــــــــــــة مجموعة )(1

1,872,707,100.000

24,436,660.000

1,897,143,760.000

1,851,951,481.347

45,192,278.653

%2.4

%85.3

مجموعـــــــــــة 2ـ تكــــاليـف الخدمـــــــــات
بند 1ـ نقـــــــــــــــــــــــــــــــــل ومواصــــــــــالت

38,784,200.000

-411,560.000

38,372,640.000

32,340,578.359

6,032,061.641

%15.7

%1.5

بند 2ـ ايجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

75,278,900.000

1,416,770.000

76,695,670.000

48,048,938.671

28,646,731.329

%37.4

%2.2

بند 3ـ صيــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

102,172,000.000

-8,220,916.000

93,951,084.000

55,796,452.560

38,154,631.440

%40.6

%2.6

بند 4ـ خدمـــات إعالميـــة واجتماعيــــــــــــــــــة

49,367,900.000

3,253,265.000

52,621,165.000

51,455,356.226

1,165,808.774

%2.2

%2.4

بند 5ـ ابحاث ودراسـات واستشـــــــــــــــــــــارات

51,650,100.000

-8,925,985.000

42,724,115.000

20,477,299.680

22,246,815.320

%52.1

%0.9

بند 6ـ مصروفات خاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

36,200,000.000

3,481,488.000

39,681,488.000

39,656,417.793

25,070.207

%0.1

%1.8

بند 7ـ خدمــــــــــــــات أخــــــــــــــــــــــــــــــــرى

75,974,800.000

2,622,516.000

78,597,316.000

72,046,629.114

6,550,686.886

%8.3

%3.3

510.000

510.000

506.000

4.000

%0.8

%0.0

جملــــــــــــــــــــــــــــــــة مجموعة )(2

429,427,900.000

-6,783,912.000

422,643,988.000

319,822,178.403

102,821,809.597

%24.3

%14.7

االعتمـــــــــــــــاد التكميلــــــــــــــى العــــــــــام

52,865,000.000

-17,652,748.000

35,212,252.000

35,212,252.000

%100.0

جملـــــــــــــــــــة البـــــــــاب الثانـــــــــــــــى

2,355,000,000.000

0.000

2,355,000,000.000

183,226,340.250

%7.8

بند  -8عجـــوزات الصــــناديق والعــــھد النقديـــــة

) ( 31

2,171,773,659.750

%100

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﻋﺘﻤـــــﺎدات واﻟﻤﺼــــﺮوﻓﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋـﺎت واﻟـﺒﻨـﻮد
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ :وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻌﺪات واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪول رﻗﻢ ) ( 8
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻓﺮ اﻟﻰ
اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴـــــــــــــــــﺔ

اﻟﺘﻌﺪﻳــــــــــــــــــــــــــــﻞ

اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳـــــــــﻞ

اﻟﻤﺼﺮوﻓــــــــــــــــﺎت

اﻟﻮﻓـــــــــــــــــــــــــﻮرات

ح.خ 2010/2009
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺒﻨﺪ

اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳـــــــﻞ

اﻟﻰ اﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﺼﺮوﻓﺎت

%

اﻟﺒـــــــــــــﺎب %

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ــ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻌﺪات واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
ﻣﺠﻤــــــــــﻮﻋﺔ 1ــ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ
ﺑﻨــﺪ 1ــ ﺑﺮﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

34,644,000.000

3,207,674.000

37,851,674.000

28,082,851.073

9,768,822.927

%25.8

%12.4

ﺑﻨــﺪ 2ـ ﺑﺤﺮﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

1,371,000.000

1,371,000.000

675,589.000

695,411.000

%50.7

%0.3

ﺑﻨــﺪ 3ــ ﺟﻮﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

126,550,000.000

126,550,000.000

114,779,261.403

11,770,738.597

%9.3

%50.6

ﺟﻤﻠــــــــــــﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ )(1

162,565,000.000

165,772,674.000

143,537,701.476

22,234,972.524

%13.4

%63.3

3,207,674.000

ﻣﺠﻤــــــﻮﻋﺔ  2ــ اﻟﻤﻌﺪات واﻻﻻت
ﺑﻨـﺪ 1ــ ﻣﻌـﺪات

15,674,450.000

-101,309.000

15,573,141.000

6,723,950.535

8,849,190.465

%56.8

%3.0

ﺑﻨﺪ  2ــ ﺁﻻت

1,274,700.000

-72,605.000

1,202,095.000

771,171.113

430,923.887

%35.8

%0.3

ﺟﻤﻠــــــــــــــــﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ )(2

16,949,150.000

-173,914.000

16,775,236.000

7,495,121.648

9,280,114.352

%55.3

%3.3

ﻣﺠﻤـــــــﻮﻋﺔ 3ــ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
ﺑﻨﺪ 1ــ أﺟﻬــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺰﻩ

128,344,950.000

121,264.000

128,466,214.000

62,191,814.055

66,274,399.945

%51.6

%27.4

ﺑﻨﺪ 2ــ أﺛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎث

21,127,900.000

1,591,913.000

22,719,813.000

13,399,076.007

9,320,736.993

%41.0

%5.9

ﺑﻨﺪ 3ــ ﺑﻴﻮت ﺟﺎهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺰﻩ

28,000.000

28,000.000

9,800.000

18,200.000

%65.0

%0.0

ﺟﻤﻠــــــــــــــــﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ )(3

149,500,850.000

1,713,177.000

151,214,027.000

75,600,690.062

75,613,336.938

%50.0

%33.4

اﻻﻋﺘﻤـــــﺎد اﻟﺘﻜﻤﻴـــــــــــﻠﻰ اﻟﻌــــــــــــــﺎم

14,985,000.000

-4,746,937.000

10,238,063.000

10,238,063.000

%100.0

%0.0

ﺟﻤﻠـــــــــــﺔ اﻟﺒــــــــــﺎب اﻟﺜﺎﻟـــــــــــــــــــــﺚ

344,000,000.000

0.000

344,000,000.000

117,366,486.814

%34.1

%100

) ( 32

226,633,513.186

تحليل االعتمـــــادات والمصــــروفات حسب المجموعات و البنود
الباب الرابع ــ المشاريع االنشائية والصيانة واالستمالكات العامة
تابع جدول رقم ) ( 8

ح.خ 2010/2009
اعتماد الميزانيـــــــــــــــــــة

التعديــــــــــــــــــــــــــــل

االعتماد بعد التعديـــــــــــل

المصروفــــــــــــــــات

الوفـــــــــــــــــــــــــورات

نسبة الوفر الى

نسبة مصروفات االعتماد

االعتماد بعد التعديـــــــل

الى اجمالى مصروفات

%

البـــــــــــــاب %

الباب الرابع ـــ المشاريــــع االنشائيـــــــــــــــــــة
والصيانـــة واالستمالكـــات العامـــــــــــــــــــــــة
مجموعة  1ــ المشاريــــع االنشائيــــــــــــــــــــة
بند  . 1مشاريع تتم خالل السنة الماليـــــــــــــة

27,468,000.000

3,404,800.000

30,872,800.000

6,108,082.455

24,764,717.545

%80.2

%0.6

بند  . 2مشاريع يمتد تنفيذھا الى عدة سنـــوات

846,197,000.000

53,420,962.000

899,617,962.000

800,307,003.028

99,310,958.972

%11.0

%74.0

873,665,000.000

56,825,762.000

930,490,762.000

806,415,085.483

124,075,676.517

%13.3

%74.6

جملـــــــة مجموعــــــــــــــــــــــــــــــــة ) ( 1
مجموعة  2ــ أعمال انشائية صغيرة وصيانـــة
المنشآت والمرافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
بند  . 1األعمال االنشائيـــــــة الصغيــــــــــــرة

61,936,000.000

-58,420.000

61,877,580.000

52,149,330.468

9,728,249.532

%15.7

%4.8

بند  . 2ترميم وصيانة المنشآت والمرافــــــــق

247,891,000.000

-17,203,642.000

230,687,358.000

212,649,555.258

18,037,802.742

%7.8

%19.7

309,827,000.000

-17,262,062.000

292,564,938.000

264,798,885.726

27,766,052.274

%9.5

%24.5

جملـــــــة مجموعـــــــــــــــــــــــــــــــة ) ( 2
مجموعة  3ــ اإلستمالكات العامـــــــــــــــــــــــــة
بند  . 2عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

جملـــــــة مجموعـــــــــــــــــــــــــــــــة ) ( 3

10,000,000.000

94,346.000

10,094,346.000

10,000,000.000

94,346.000

10,094,346.000

األعتمـــــاد التكميلـــــــى العـــــــــــــــــــــــــــام

71,508,000.000

-39,658,046.000

31,849,954.000

جملـــة الــبــاب الرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

1,265,000,000.000

0.000

1,265,000,000.000

) ( 33

10,094,344.500

1.500

10,094,344.500

1,081,308,315.709

%0.0

1.500

%0.0

31,849,954.000

%100.0

183,691,684.291

%14.5

%0.9

%0.9

%100

تحليل االعتمادات والمصروفات حسب المجموعات والبنود
الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية
ح.خ 2010/2009

تابع جدول رقم ) ( 8

اعتماد الميزانيــة

التعديــــــــــل

االعتماد بعد التعديل

الوفــــورات

المصروفات

نسبة الوفر الى

نسبة مصروفات البند

االعتماد بعد التعديل

الى اجمالى مصروفات

%

البـــــــــــــــاب %

الباب الخامـــس ــ المصروفات المختلفـــــــــــــــــــــــــــة
والمدفوعات التحويليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
مجموعة  1ــ المصروفات المختلفة :
بند  . 1مخصصـات رئيس الدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

50,000,000.000

بند  . 2وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

962,624,000.000

بند  . 3الصرف من قوانين التسليـــــــــــــــــــــــــــــــــح

44,250,000.000

-32,925,087.000

50,000,000.000

50,000,000.000

%1.1

962,624,000.000

962,621,155.648

2,844.352

%21.0

11,324,913.000

11,324,912.395

0.605

%0.2

والتعزيـــــــــزات العسكريـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
بند  . 4مؤتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

23,266,000.000

10,723,958.000

33,989,958.000

33,181,432.165

808,525.835

%2.4

بند  . 5الـدورات الرياضيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

123,000.000

-106,000.000

17,000.000

16,928.810

71.190

%0.4

بند  . 6مھمــــات رسمية فى الخــــــــــــــــــــــــــــــــــارج

%0.7

43,004,000.000

3,489,789.000

46,493,789.000

46,123,888.757

369,900.243

%0.8

%1.0

بند  . 8بعثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

99,655,000.000

-8,557,162.000

91,097,838.000

67,787,083.888

23,310,754.112

%25.6

%1.5

بند  . 9الحمـــــــالت الدينيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

970,000.000

101,425.000

1,071,425.000

1,055,687.193

15,737.807

%1.5

بند  . 10تدريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

9,527,600.000

-374,424.000

9,153,176.000

7,004,742.388

2,148,433.612

%23.5

%0.2

بند  . 11اسكــــــــان الموظفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

20,737,000.000

-1,695,921.000

19,041,079.000

18,672,318.604

368,760.396

%1.9

%0.4

7,522,484.000

7,522,484.000

7,520,679.810

1,804.190

بند  . 13الشئـــــــــــــــــون القضائيــــــــــــــــــــــــــــــــة

91,754,000.000

12,630,500.000

104,384,500.000

103,261,342.322

1,123,157.678

%1.1

%2.3

بند  . 14مكــــــــــــــــــــــــاتب و لجــــــــــــــــــــــــــــــان

8,511,000.000

3,368,630.000

11,879,630.000

11,630,704.715

248,925.285

%2.1

%0.3

-5,821,808.000

1,348,599,792.000

1,320,200,876.695

28,398,915.305

%2.1

%28.8

8,981,330.000

294,787,630.000

289,862,941.678

4,924,688.322

%1.7

%6.3

بند  . 12تنفيـــــــــــــذ أحكـــــــــــــام قضـــــائيـــــــــــــــة

جملـــــة مجمــوعــــــــــــــــــة ) 1,354,421,600.000 ( 1

%0.2

مجموعة  2ــ المدفوعات التحويلية الداخلية :
بند  . 1تحويــالت لألفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد

285,806,300.000

بند  . 2دعــم المؤسسات األھليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

22,483,000.000

4,696,649.000

27,179,649.000

27,098,859.844

80,789.156

%0.3

%0.6

بند  . 3اعـــانــــــات عـــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

277,529,000.000

-231,710.000

277,297,290.000

219,139,379.247

58,157,910.753

%21.0

%4.8

بند  . 4تحويـــالت لھيئات ومؤسســـــات عامــــــــــــــــــة

1,925,299,500.000

-67,986,850.000

1,857,312,650.000

1,847,771,256.405

9,541,393.595

%0.5

%40.4

بند  . 5تعويـــض األنشطـــة الخاصــة والشركــــــــــــــات

193,445,200.000

270,983,103.000

464,428,303.000

462,681,611.399

1,746,691.601

%0.4

%10.1

بند  . 6دعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومــــي

220,197,000.000

16,053,140.000

236,250,140.000

236,150,563.672

99,576.328

بند  . 7زكـــــــــاة الشركــــات المحولــــــة لبيـــــــت الزكـاة 23,000,000.000

%5.2

-2,292,234.000

20,707,766.000

13,629,394.904

7,078,371.096

%34.2

%0.3

230,203,428.000

3,177,963,428.000

3,096,334,007.149

81,629,420.851

%2.6

%67.7

-745,085.000

80,654,915.000

80,601,480.330

53,434.670

%0.1

%1.8

بند  . 2اشتراكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

21,971,400.000

3,873,297.000

25,844,697.000

25,708,130.011

136,566.989

%0.5

%0.6

بند  . 3األعانـــات الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

200,000,000.000

-146,337,981.000

53,662,019.000

53,662,018.659

0.341

جملـــــة مجمــوعــــــــــــــــــة ) 303,371,400.000 ( 3

-143,209,769.000

160,161,631.000

159,971,629.000

-68,179,851.000

2,267,149.000

جملـــــة مجمــوعــــــــــــــــــة ) 2,947,760,000.000 ( 2
مجموعة  3ــ المدفوعات التحويلية الخارجية :
بند  . 1الخدمـــات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

81,400,000.000

األعتمــــاد التكميلـــى العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

70,447,000.000

جملـــــة الــبــاب الخامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

4,676,000,000.000

12,992,000.000

4,688,992,000.000

) ( 34

4,576,506,512.844

%1.2

190,002.000

%0.1

2,267,149.000

%100.0

112,485,487.156

%2.4

%3.5

%100.0

المصروفـــــــــــات ) علـــــى مســــــتوى الوظائـــــــف (
جــدول رقــم ) ( 9
وظيفة
وظيفة
فرعية
1
1
2
3
4
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
6
1
2

ربط الميزانيــة
الخدمــــــات العامـــــة
الخدمات التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــــة 1,069,487,650.000
الخدمات الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 166,020,000.000
األمــن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 900,366,000.000
اإللتزامات الخارجيــــــــــــــــــــــــــــة 200,000,000.000
جملة الوظيفـــة 2,335,873,650.000
1,310,170,000.000
الدفـــــــــــــــــــــــــاع
الخدمـــات األجتماعية
الخدمات التعليميـــــــــــــــــــــــــــــة 1,839,606,000.000
الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــة 887,463,000.000
تكافل اجتماعى والشئون االجتماعية 1,411,987,300.000
جملة الوظيفـــة 4,139,056,300.000
خدمات المجتمـــــــع
الخمات االعالميـــــــــــــــــــــــــــــــة 162,620,000.000
الخدمات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 115,154,000.000
اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكان 205,370,700.000
المرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 378,226,650.000
جملة الوظيفـــة 861,371,350.000
الخدمات األقتصاديـــــــــة
139,810,000.000
التعدين والنشاطات اإلستخراجية
النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 66,181,600.000
المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 144,459,000.000
الكــــھــــــــــــربــاء و الـــــمـــــــاء 2,362,426,000.000
الخدمات التجارية والصناعيــــــــــة 30,733,000.000
الزراعة والثروة السمكيـــــــــــــــــة 70,416,000.000
جملة الوظيفـــة 2,814,025,600.000
أخرى غير مصنفــــــــــــــــــــــــــــــة
فرعيـــــــــــــة غيــــــــــــــــر مصنفة 225,323,100.000
اإلستمالكات العامــــــــــــــــــــــــــــــة 10,000,000.000
جملة الوظيفـــة 235,323,100.000
االعتماد التكميلى العــــــــــــــــــــــام 420,180,000.000
الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

12,116,000,000.000

نسبة الوفر
لإلعتماد بعد التعديل

ح.خ 2010/2009
النسبة الى اجمالى
المصروفات %

31,403,960.000
-296,139.000
16,657,940.000
-146,337,981.000
-98,572,220.000
-29,142,963.000

1,100,891,610.000
165,723,861.000
917,023,940.000
53,662,019.000
2,237,301,430.000
1,281,027,037.000

1,011,137,215.794
153,546,340.349
889,569,927.328
53,662,018.659
2,107,915,502.130
1,248,778,167.555

89,754,394.206
12,177,520.651
27,454,012.672
0.341
129,385,927.870
32,248,869.445

%8.2
%7.3
%3.0
%0.0
%5.8
%2.5

%9.0
%1.4
%7.9
%0.5
%18.7
%11.1

-42,605,937.000
15,292,422.000
43,633,178.000
16,319,663.000

1,797,000,063.000
902,755,422.000
1,455,620,478.000
4,155,375,963.000

1,530,617,725.047
860,049,213.873
1,389,034,200.588
3,779,701,139.508

266,382,337.953
42,706,208.127
66,586,277.412
375,674,823.492

%14.8
%4.7
%4.6
%9.0

%13.6
%7.6
%12.3
%33.6

1,088,575.000
18,542,740.000
-2,844,973.000
2,436,781.000
19,223,123.000

163,708,575.000
133,696,740.000
202,525,727.000
380,663,431.000
880,594,473.000

155,761,247.029
132,949,352.249
202,525,726.729
347,912,492.363
839,148,818.370

7,947,327.971
747,387.751
0.271
32,750,938.637
41,445,654.630

%4.9
%0.6
%0.0
%8.6
%4.7

%1.4
%1.2
%1.8
%3.1
%7.5

975,520.000
1,692,800.000
51,749,850.000
89,380.000
-8,830,622.000
45,676,928.000

139,810,000.000
67,157,120.000
146,151,800.000
2,414,175,850.000
30,822,380.000
61,585,378.000
2,859,702,528.000

135,751,003.644
58,750,037.597
123,969,902.933
2,365,946,757.121
28,450,485.998
61,585,377.610
2,774,453,564.903

4,058,996.356
8,407,082.403
22,181,897.067
48,229,092.879
2,371,894.002
0.390
85,248,963.097

%2.9
%12.5
%15.2
%2.0
%7.7
%0.0
%3.0

%1.2
%0.5
%1.1
%21.0
%0.3
%0.5
%24.7

266,807,018.000
94,346.000
266,901,364.000
-207,413,895.000

492,130,118.000
10,094,346.000
502,224,464.000
212,766,105.000

490,618,426.166
10,094,344.500
500,712,770.666

1,511,691.834
1.500
1,511,693.334
212,766,105.000

%0.3
%0.0
%0.3
%100.0

%4.4
%0.1
%4.5

12,992,000.000

12,128,992,000.000

11,250,709,963.132

878,282,036.868

%7.2

%100.0

التعديـــــــــل

الربط بعــد التعديل

) ( 35

المصروفات

الوفورات

اﻟﻤﺼﺮوﻓـــــــــــﺎت ﻋﻠـــــﻰ ﻣﺴــــــﺘﻮى اﻟﻮﻇﺎﺋـــــــﻒ
اﻟﺒﺎب اﻷول ـ اﻟﻤﺮﺗﺒــــــــــــــــــــﺎت
ﺗﺎﺑﻊ ﺟــﺪول رﻗــﻢ ) ( 9

وﻇﻴﻔﺔ

وﻇﻴﻔﺔ

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴــﺔ

اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻌــﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت

10,891,479.000
3,068,928.000
4,765,350.000
18,725,757.000

160,573,329.000
87,471,928.000
664,113,350.000
912,158,607.000

155,669,872.013
85,309,809.574
662,205,743.646
903,185,425.233

4,903,456.987
2,162,118.426
1,907,606.354
8,973,181.767

497,276.000

247,597,276.000

225,121,178.299

22,476,097.701

%9.1

979,346,000.000
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــــــــــــــــــــــــــــﺔ
453,240,000.000
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴـــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
126,549,000.000
ﺗﻜﺎﻓﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ واﻟﺸﺌﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔـــﺔ 1,559,135,000.000

3,296,720.000
15,000,000.000
18,296,720.000

982,642,720.000
468,240,000.000
126,549,000.000
1,577,431,720.000

877,349,204.588
466,675,363.445
125,720,325.792
1,469,744,893.825

105,293,515.412
1,564,636.555
828,674.208
107,686,826.175

%10.7
%0.3
%0.7
%6.8

%27.5
%14.6
%3.9
%46.0

89,693,000.000
اﻟﺨﻤﺎت اﻻﻋﻼﻣﻴـــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
79,085,000.000
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴـــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
19,727,450.000
اﻟﻤﺮاﻓــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻖ
ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔـــﺔ 188,505,450.000

1,939,770.000
12,641,710.000
633,430.000
15,214,910.000

91,632,770.000
91,726,710.000
20,360,880.000
203,720,360.000

90,895,876.270
91,499,026.111
20,334,989.399
202,729,891.780

736,893.730
227,683.889
25,890.601
990,468.220

%0.8

%2.8
%2.9
%0.6
%6.3

7,664,000.000
33,100,720.000
105,139,000.000
159,087,850.000
27,068,000.000
332,059,570.000

6,759,515.116
31,807,706.020
100,736,908.624
159,015,295.440
25,601,827.029
323,921,252.229

904,484.884
1,293,013.980
4,402,091.376
72,554.560
1,466,172.971
8,138,317.771

%11.8
%3.9
%4.2
%5.4
%2.5

%0.2
%1.0
%3.2
%5.0
%0.8
%10.1

67,222,850.000

2,610,930.000

69,833,780.000

69,785,320.277

48,459.723

%0.1

%2.2

ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔـــﺔ 67,222,850.000

2,610,930.000

69,833,780.000

69,785,320.277

48,459.723

%0.1

%2.2

210,375,000.000

-77,176,313.000

133,198,687.000

3,476,000,000.000

0.000

3,476,000,000.000

ﻓﺮﻋﻴﺔ

اﻟﺘﻌﺪﻳـــــــــﻞ

اﻟــﻮﻓــﻮرات

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻓﺮ

ح.خ 2010/2009
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ اﺟﻤﺎﻟﻰ

ﻟﻺﻋﺘﻤﺎد ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ%

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت %

%3.1
%2.5
%0.3
%1.0

%4.9
%2.7
%20.7
%28.3
%7.0

اﻟﺨﺪﻣــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ

1
1
2
3

149,681,850.000
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
84,403,000.000
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴـــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
659,348,000.000
اﻷﻣــﻦ واﻟﻌﺪاﻟـــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔـــﺔ 893,432,850.000

اﻟﺪﻓــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎع
اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻴــــــــــﺔ

2
3
1
2
3

247,100,000.000

ﺧﺪﻣــــــــــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤـــــــــﻊ

4
1
2
4

%0.1
%0.5

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﻗﺘﺼﺎدﻳــــــــــــﺔ

5
1
2
3
4
5

7,664,000.000
اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻹﺳﺘﺨﺮاﺟﻴــﺔ
32,519,850.000
اﻟﻨﻘـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻞ
105,139,000.000
اﻟﻤﻮاﺻــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼت
137,838,000.000
اﻟﻜﻬـــــــــــــــﺮﺑﺎء واﻟﻤـــــــــــــــــــﺎء
27,068,000.000
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴــــــﺔ
ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔـــﺔ 310,228,850.000

580,870.000
21,249,850.000
21,830,720.000

أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻔــــــــــــــــﺔ

6
1

ﻓﺮﻋﻴـــــــــــــﺔ ﻏﻴــــــــــــــــﺮ ﻣﺼﻨﻔﺔ
اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻜﻤﻴﻠــــــــﻲ اﻟﻌـــــــــﺎم

اﻟﺠﻤﻠـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

) ( 36

3,194,487,961.643

133,198,687.000

%100.0

281,512,038.357

%8.1

%100

المصروفـــــــــــات علـــــى مســــــتوى الوظائـــــــف
الباب الثاني ـ المستلزمات السلعية والخدمات
تابع جــدول رقــم ) ( 9

وظيفة

وظيفة

اعتماد الميزانيــة

فرعية

التعديـــــــــل

اعتماد بعــد التعديل

المصروفات

الوفورات

نسبة الصرف

ح.خ 2010/2009
النسبة الى اجمالى

لإلعتماد بعد التعديل

المصروفات %

9,509,000.000
2,479,980.000
4,726,488.000
16,715,468.000

89,509,800.000
12,117,980.000
55,622,488.000
157,250,268.000

87,981,288.961
11,388,936.589
55,396,561.540
154,766,787.090

1,528,511.039
729,043.411
225,926.460
2,483,480.910

%98.3
%94.0
%99.6
%98.4

%4.1
%0.5
%2.6
%7.1

59,200.000

22,829,200.000

18,602,426.016

4,226,773.984

%81.5

%0.9

الخدمـــــــــــات العامــــــــــــة

1
1
2
3

80,000,800.000
الخدمات التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــــة
9,638,000.000
الخدمات الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
50,896,000.000
األمــن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
جملة الوظيفـــة 140,534,800.000

الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
الخدمـــــــات األجتماعيـــــــة

2
3
1
2
3

22,770,000.000

115,089,000.000
الخدمات التعليميـــــــــــــــــــــــــــــة
253,931,000.000
الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــة
13,735,000.000
تكافل اجتماعى والشئون االجتماعية
جملة الوظيفـــة 382,755,000.000

115,473,430.000
253,931,000.000
13,735,000.000
383,139,430.000

53,645,454.852
229,194,497.633
12,286,914.929
295,126,867.414

61,827,975.148
24,736,502.367
1,448,085.071
88,012,562.586

%46.5
%90.3
%89.5
%77.0

%2.5
%10.6
%0.6
%13.6

384,430.000

41,240,000.000
12,026,220.000
85,800.000
53,352,020.000

39,509,480.323
11,970,306.629
60,388.085
51,540,175.037

1,730,519.677
55,913.371
25,411.915
1,811,844.963

%95.8
%99.5
%70.4
%96.6

%1.8
%0.6
%0.0
%2.4

926,000.000
2,448,230.000
15,542,000.000
1,653,065,000.000
2,429,000.000
1,674,410,230.000

847,841.551
2,277,052.122
7,686,567.326
1,611,672,290.647
1,755,690.578
1,624,239,442.224

78,158.449
171,177.878
7,855,432.674
41,392,709.353
673,309.422
50,170,787.776

%91.6
%93.0
%49.5
%97.5
%72.3
%97.0

%0.0
%0.1
%0.4
%74.2
%0.1
%74.8

0.000

28,806,600.000
28,806,600.000

27,497,961.969
27,497,961.969

1,308,638.031
1,308,638.031

%95.5
%95.5

%1.3
%1.3

-17,652,748.000

35,212,252.000

0.000

2,355,000,000.000

2,171,773,659.750

183,226,340.250

%92.2

%100.0

384,430.000

خدمــــــات المجتـمـــــــــــــع

4
1
2
4

41,240,000.000
الخمات االعالميـــــــــــــــــــــــــــــــة
11,740,000.000
الخدمات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
85,800.000
المرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
جملة الوظيفـــة 53,065,800.000

286,220.000
286,220.000

الخدمــــــات األقتصاديـــــــــــة

5
1
2
3
4
5

926,000.000
التعدين والنشاطات اإلستخراجيــــــــة
2,240,800.000
النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
15,542,000.000
المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت
1,653,065,000.000
الكــــــــھـــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــاء
2,429,000.000
الخدمات التجارية والصناعيــــــــــة
جملة الوظيفـــة 1,674,202,800.000

207,430.000

207,430.000

أخرى غير مصنفــــــــــــــــــــــــــــــة

6
1

28,806,600.000
فرعيـــــــــــــة غيــــــــــــــــر مصنفة
جملة الوظيفـــة 28,806,600.000
االعــتماد التــــــكميلـــــــــي العــــــــــام 52,865,000.000

الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

2,355,000,000.000

) ( 37

35,212,252.000

اﻟﻤﺼﺮوﻓـــــــــــﺎت ﻋﻠـــــﻰ ﻣﺴــــــﺘﻮى اﻟﻮﻇﺎﺋـــــــﻒ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ـ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻌﺪات واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻓﺮ

ح.خ 2010/2009
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ اﺟﻤﺎﻟﻰ

ﻟﻺﻋﺘﻤﺎد ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت %

ﺗﺎﺑﻊ ﺟــﺪول رﻗــﻢ ) ( 9

وﻇﻴﻔﺔ

وﻇﻴﻔﺔ

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴــﺔ

ﻓﺮﻋﻴﺔ

اﻟﺘﻌﺪﻳـــــــــﻞ

اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻌــﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت

اﻟﻮﻓﻮرات

اﻟﺨﺪﻣــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ

1
1
2
3

132,171,000.000
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
1,149,000.000
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴـــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
35,550,000.000
اﻷﻣــﻦ واﻟﻌﺪاﻟـــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔـــﺔ 168,870,000.000

اﻟﺪﻓـــــــــــــــــــــــــﺎع
اﻟﺨﺪﻣـــﺎت اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

2
3
1
2
3

22,170,000.000

70,113,000.000
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــــــــــــــــــــــــــــﺔ
48,089,000.000
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴـــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
967,000.000
ﺗﻜﺎﻓﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ واﻟﺸﺌﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔـــﺔ 119,169,000.000

1,148,877.000

133,081,982.000
1,386,895.000
35,550,000.000
170,018,877.000

120,575,614.067
1,023,819.172
19,175,574.272
140,775,007.511

12,506,367.933
363,075.828
16,374,425.728
29,243,869.489

%9.4
%26.2
%46.1
%17.2

%53.2
%0.5
%8.5
%62.1

910,982.000
237,895.000

3,119,860.000

25,289,860.000

25,204,334.624

85,525.376

%0.3

%11.1

114,990.000

70,227,990.000
48,089,000.000
967,000.000
119,283,990.000

12,120,798.658
35,376,475.157
958,745.587
48,456,019.402

58,107,191.342
12,712,524.843
8,254.413
70,827,970.598

%82.7
%26.4
%0.9
%59.4

%5.3
%15.6
%0.4
%21.4

25,000.000
338,210.000

4,650,000.000
1,185,210.000
1,400.000
5,836,610.000

3,336,084.315
1,180,113.337
1,370.250
4,517,567.902

1,313,915.685
5,096.663
29.750
1,319,042.098

%28.3
%0.4
%2.1
%22.6

%1.5
%0.5
%0.0
%2.0

74,000.000
1,165,950.000
2,165,000.000
9,004,000.000
406,000.000
12,814,950.000

62,437.100
629,953.154
621,225.954
5,692,281.488
308,859.401
7,314,757.097

11,562.900
535,996.846
1,543,774.046
3,311,718.512
97,140.599
5,500,192.903

%15.6
%46.0
%71.3
%36.8
%23.9
%42.9

%0.0
%0.3
%0.3
%2.5
%0.1
%3.2

365,826.650
365,826.650

151,823.350
151,823.350

%29.3
%29.3

%0.2
%0.2

114,990.000

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤـــــــﻊ

4
1
2
4

4,625,000.000
اﻟﺨﻤﺎت اﻻﻋﻼﻣﻴـــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
847,000.000
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴـــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
1,400.000
اﻟﻤﺮاﻓــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻖ
ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔـــﺔ 5,473,400.000

363,210.000

74,000.000
اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻹﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ
1,165,950.000
اﻟﻨﻘــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻞ
2,165,000.000
اﻟﻤﻮاﺻــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼت
9,004,000.000
اﻟﻜﻬﺮﺑــــــــــــــــــﺎء واﻟﻤــــــــــــــﺎء
406,000.000
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴــــــــــﺔ
ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔـــﺔ 12,814,950.000

0.000

517,650.000
ﻓﺮﻋﻴـــــــــــــﺔ ﻏﻴــــــــــــــــﺮ ﻣﺼﻨﻔﺔ
ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔـــﺔ 517,650.000

0.000

517,650.000
517,650.000

اﻻﻋﺘﻤـــــــﺎد اﻟﺘﻜﻤﻴﻠــــﻲ اﻟﻌــــــــــﺎم

14,985,000.000

-4,746,937.000

10,238,063.000

اﻟﺠﻤﻠـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

344,000,000.000

4,746,937.000

344,000,000.000

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﻗﺘﺼﺎدﻳـــــــــﺔ

5
1
2
3
4
5

أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻔــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

6
1

) ( 38

10,238,063.000
226,633,513.186

117,366,486.814

%34.1

100.0%

المصروفـــــــــــات علـــــى مســــــتوى الوظائـــــــف
الباب الرابع  :المشاريع االنشائية والصيانة واالستمالكات العامة
ح.خ 2010/2009

تابع جــدول رقــم ) ( 9

وظيفة

وظيفة

لإلعتماد بعد التعديل

المصروفات %
%10.1
%0.1
%2.2

اعتماد بعــد التعديل

المصروفات

الـــوفورات

-18,845,000.000

169,737,000.000
2,500,000.000
29,280,000.000

108,813,816.119
1,055,570.735
24,197,122.551

60,923,183.881
1,444,429.265
5,082,877.449

%35.9
%57.8
%17.4

-24,525,000.000

201,517,000.000

134,066,509.405

67,450,490.595

%33.5

%12.4

9,000,000.000

3,651,241.682

5,348,758.318

%59.4

%0.3

-1,858,000.000
1,506,500.000

71,222,000.000
46,236,500.000

53,362,913.965
43,295,498.083

17,859,086.035
2,941,001.917

%25.1
%6.4

%4.9
%4.0

اعتماد الميزانيــة

فرعية

نسبة الوفر

النسبة الى اجمالى

التعديـــــــــل

الخدمــــــات العامـــــة

1
1
2
3

الخدمات التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــــة
الخدمات الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
األمــن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

188,582,000.000
2,500,000.000
34,960,000.000

جملة الوظيفـــة 226,042,000.000

الدفـــــــــــــــــــــــــاع
الخدمـــات األجتماعية

9,000,000.000

1
2

الخدمات التعليميـــــــــــــــــــــــــــــة
الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــة

73,080,000.000
44,730,000.000

3

تكافل اجتماعى والشئون االجتماعية

23,450,000.000

2
3

جملة الوظيفـــة 141,260,000.000

-5,680,000.000

1,201,200.000

24,651,200.000

18,389,997.869

6,261,202.131

%25.4

%1.7

849,700.000

142,109,700.000

115,048,409.917

27,061,290.083

%19.0

%10.6

12,430,000.000
21,430,000.000
195,899,000.000
229,759,000.000

8,510,386.961
21,002,959.562
163,199,394.843
192,712,741.366

3,919,613.039
427,040.438
32,699,605.157
37,046,258.634

%31.5
%2.0
%16.7
%16.1

%0.8
%1.9
%15.1
%17.8

30,000,000.000

23,605,092.965

6,394,907.035

%21.3

%2.2

خدمات المجتمـــــــع

4
1
2
4

12,430,000.000
الخمات االعالميـــــــــــــــــــــــــــــــة
17,570,000.000
الخدمات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
167,020,000.000
المرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
جملة الوظيفـــة 197,020,000.000

3,860,000.000
28,879,000.000
32,739,000.000

الخدمات األقتصاديـــــــــة

5
2

النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

30,000,000.000

3

المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

19,050,000.000

19,050,000.000

12,566,030.511

6,483,969.489

%34.0

%1.2

4
5

الكــــــــــــــــھرباءوالمــــــــــــــــــاء
خــــدمات تجـــــارية وصنـــــــــــاعية

560,000,000.000
320,000.000

30,500,000.000

590,500,000.000
320,000.000

588,561,761.399
202,183.964

1,938,238.601
117,816.036

%0.3
%36.8

%54.4
%0.0

جملة الوظيفـــة 609,370,000.000

30,500,000.000

639,870,000.000

624,935,068.839

14,934,931.161

%2.3

%57.8

94,346.000
94,346.000

800,000.000
10,094,346.000
10,894,346.000

800,000.000
10,094,344.500
10,894,344.500

0.000
1.500
1.500

%0.0
%0.0
%0.0

%0.1
%0.9
%1.0

االعتمــــــــاد التكميلــــى العــــــــــــــام

71,508,000.000

-39,658,046.000

31,849,954.000

الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

1,265,000,000.000

0.000

1,265,000,000.000

1,081,308,315.709

أخرى غير مصنفــــــــــــة

6
1
2

800,000.000
فرعيـــــــــــــة غيــــــــــــــــر مصنفة
10,000,000.000
االستمالكــــــــــــات العامــــــــــــــة
جملة الوظيفـــة 10,800,000.000

) ( 39

31,849,954.000

%100.0

183,691,684.291

%14.5

100%

المصروفـــــــــــات علـــــى مســــــتوى الوظائـــــــف
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وظيفة

وظيفة
فرعية

اعتماد الميزانيــة

البيــــــــــان

التعديـــــــــل

االعتماد بعــد التعديل

المصروفات

الوفورات

نسبة الوفر

ح.خ 2010/2009
النسبة الى اجمالى

لإلعتماد بعد التعديل

المصروفات %

%1.8
%12.0
%2.9

%11.8
%1.2
%2.8
%1.2
%16.9

الخدمــــــات العامـــــة

1
1
2
3
4

28,937,499.000
-6,082,942.000
12,846,102.000
-146,337,981.000
-110,637,322.000

547,989,499.000
62,247,058.000
132,458,102.000
53,662,019.000
796,356,678.000

538,096,624.634
54,768,204.279
128,594,925.319
53,662,018.659
775,121,772.891

9,892,874.366
7,478,853.721
3,863,176.681
0.341
21,234,905.109

519,052,000.000
الخدمات التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــــة
68,330,000.000
الخدمات الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
119,612,000.000
األمــن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
200,000,000.000
اإللتزامات الخارجيــــــــــــــــــــــــــــة
جملة الوظيفـــة 906,994,000.000
1,009,130,000.000

-32,819,299.000

976,310,701.000

976,198,986.934

111,714.066

601,978,000.000
الخدمات التعليميـــــــــــــــــــــــــــــة
87,473,000.000
الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــة
1,247,286,300.000
تكافل اجتماعى والشئون االجتماعية
جملة الوظيفـــة 1,936,737,300.000

الدفـــــــــــــــــــــــــاع
الخدمـــات األجتماعية

2
3
1
2
3

%2.7

%21.3

-44,544,077.000
-1,214,078.000
42,431,978.000
-3,326,177.000

557,433,923.000
86,258,922.000
1,289,718,278.000
1,933,411,123.000

534,139,352.984
85,507,379.555
1,231,678,216.411
1,851,324,948.950

23,294,570.016
751,542.445
58,040,061.589
82,086,174.050

%4.2
%0.9
%4.5
%4.2

%11.7
%1.9
%26.9
%40.5

-876,195.000
1,416,600.000
-2,844,973.000
-27,075,649.000
-29,380,217.000

13,755,805.000
7,328,600.000
202,525,727.000
164,316,351.000
387,926,483.000

13,509,419.160
7,296,946.610
202,525,726.729
164,316,349.786
387,648,442.285

246,385.840
31,653.390
0.271
1.214
278,040.715

%1.8
%0.4

%0.3
%0.2
%4.4
%3.6
%8.5

89,380.000
-8,830,622.000
-6,861,222.000

131,146,000.000
442,220.000
4,255,800.000
2,519,000.000
599,380.000
61,585,378.000
200,547,778.000

128,081,209.877
430,233.336
2,359,170.518
1,005,128.147
581,925.026
61,585,377.610
194,043,044.514

3,064,790.123
11,986.664
1,896,629.482
1,513,871.853
17,454.974
0.390
6,504,733.486

%2.3
%2.7
%44.6
%60.1
%2.9

%2.8

127,976,000.000

264,196,088.000

392,172,088.000

392,169,317.270

2,770.730

جملة الوظيفـــة 127,976,000.000

264,196,088.000

392,172,088.000

392,169,317.270

2,770.730

-68,179,851.000

2,267,149.000

خدمات المجتمـــــــع

4
1
2
3
4

14,632,000.000
الخدمات االعالميـــــــــــــــــــــــــــــــة
5,912,000.000
الخدمات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
205,370,700.000
اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكان
191,392,000.000
المرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
جملة الوظيفـــة 417,306,700.000

%0.1

الخدمات األقتصاديـــــــــة

5
1
2
3
4
5
6

131,146,000.000
التعدين والنشاطات اإلستخراجية
255,000.000
النـــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
2,563,000.000
المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت
2,519,000.000
الكھـــــــــــــــرباء و المــــــــــــــــــاء
510,000.000
الخدمات التجارية والصناعيــــــــــة
70,416,000.000
الزراعة والثروة السمكيـــــــــــــــــة
جملة الوظيفـــة 207,409,000.000

187,220.000
1,692,800.000

%3.2

%0.1

%1.3
%4.2

أخرى غير مصنفــــــــــــــــــــــــــــــة

6
1

فرعيـــــــــــــة غيــــــــــــــــر مصنفة

االعتماد التكميلــــــــي العـــــــــام

الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

70,447,000.000
4,676,000,000.000

12,992,000.000

4,688,992,000.000

) ( 40

4,576,506,512.844

%8.6
%8.6

2,267,149.000

%100.0

112,485,487.156

%2.4

%100.0

المصروفات النقدية والقيدية بالوزارات واالدارات الحكومية
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ح.خ 2010/2009

100
110
120
131
132
140
150
160
171
172
173
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
281
282
300
320
330
341
342

مخصــــــــــصات رئيس الدولـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيرى
ديــــــــــــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــــــــة
مجـــلس الوزراء ــ األمانة العامـــــــــــــــــــــــــــة
مجلس الوزراء ــ ادارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع
المجلـــــــــــــــــــــــــــــــس األعلى للتخطيط والتنمية
ديــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة
وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
وزارة الماليـــــــــة  -االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة
وزارة الماليـــــــــة  -الحسابات العــــــــــــــــــــــامـة
وزارة الماليـــــــــة  -االدارة العـامـة للجمــــــــــارك
وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة
وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــى
وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة
وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل
وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم
وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون االســــــــالميـة
األمــــــــانة العـــــــــامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــاف
وزارة المــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت
وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة
المجلــــس الوطنى للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب
وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
وزارة الكھــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــــــــــاء

المصـــــــــــــــــــروفات
النقــــــــــــــــــديـــــة
50,000,000.000
277,933,402.776
22,858,006.041
80,730,764.591
12,577,060.020
9,377,321.058
254,613,439.709
116,882,119.783
73,907,653.513
2,233,754,776.913
42,656,282.542
108,097,447.697
108,051,605.759
731,931,010.260
935,491,090.979
230,258,761.664
944,345,584.736
91,884,523.576
699,716,025.228
268,270,382.891
117,657,954.565
119,658,005.871
4,417,316.283
114,491,434.499
375,487,489.993
12,187,748.537
135,254,414.228
2,326,685,360.112

5,436,409.763
330,730.055
10,075,191.797
217,963.225
2,268,480.722
24,695,701.376
1,865,299.530
17,778,514.715
188,617,204.462
1,566,550.713
14,441,054.521
4,835,973.585
30,883,545.231
67,450,780.425
4,252,622.092
49,782,215.978
2,115,064.735
136,884,065.669
19,318,343.807
13,279,853.522
8,365,482.950
424,277.583
9,478,468.434
44,992,736.956
1,374,317.562
496,589.416
39,261,397.009

510

االدارة الـعامـــــــــــــــــــــة للطـــــــــيران الــمدنـــــــي

42,273,615.845

8,770,527.630

51,044,143.475

10,491,450,599.669

709,259,363.463

11,250,709,963.132

الرقم

الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

) ( 41

المصـــــــــــــــــــروفات
القيــــــــــــــــديــــــــــة

جمــــــلة المصــروفات
الفعليــــــــــــــــــــــــــة
50,000,000.000
283,369,812.539
23,188,736.096
90,805,956.388
12,795,023.245
11,645,801.780
279,309,141.085
118,747,419.313
91,686,168.228
2,422,371,981.375
44,222,833.255
122,538,502.218
112,887,579.344
762,814,555.491
1,002,941,871.404
234,511,383.756
994,127,800.714
93,999,588.311
836,600,090.897
287,588,726.698
130,937,808.087
128,023,488.821
4,841,593.866
123,969,902.933
420,480,226.949
13,562,066.099
135,751,003.644
2,365,946,757.121

اﻟﻤﺼــﺮوﻓﺎت اﻟﻨﻘــﺪﻳﺔ واﻟﻘﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮزارات واﻻدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺒﺎب اﻻول  -اﻟﻤﺮﺗﺒـــــــــــﺎت
ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪول رﻗﻢ )(10
اﻟﺮﻗﻢ
110
120
131
132
140
150
160
171
173
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
281
282
300
320
330
341
342
510

ح.خ 2010/2009
اﻟﻤﺼـــــــــــــــــــﺮوﻓﺎت
اﻟﻨﻘــــــــــــــــــﺪﻳـــــﺔ

اﻟﺪﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــﻮان اﻷﻣــــــــــــــــــــــــــــﻴﺮى
دﻳــــــــــــــــــــــﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ــ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ــ ادارة اﻟﻔﺘــــﻮى واﻟﺘﺸــــــــــﺮﻳﻊ
اﻟﻤــــﺠﻠـﺲ اﻷﻋــﻠـــﻰ ﻟﻠــــﺘﺨﻄﻴــــﻂ واﻟــﺘﻨــــﻤﻴـــــﺔ
دﻳــــــــــﻮان اﻟﺨﺪﻣــــــــــــــــــﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴـــــــــــــــــــﺔ
وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴـــــــــﺔ  -اﻻدارة اﻟﻌـــــــــــــــــــــــﺎﻣـﺔ
اﻻدارة اﻟــﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺠﻤــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎرك
وزارة اﻟﺘﺠــــــــــــــــــﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋــــــــــــــــــــــــــﺔ
وزارة اﻟﻌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪل
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
وزارة اﻟﺪﻓــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎع
اﻟﺤـــــــــــــــــــــــــــــــﺮس اﻟﻮﻃﻨــــــــــــــــــــــــــــﻰ
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴـــــــــــــــﻢ اﻟﻌﺎﻟـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻰ
وزارة اﻟﺼﺤــــــــــــــــــــــﺔ اﻟﻌـــﺎﻣــــــــــــــــــــــــــﺔ
وزارة اﻟﺸﺌـــــــــــــﻮن اﻻﺟﺘﻤــــــﺎﻋﻴـﺔ واﻟﻌﻤــــــــﻞ
وزارة اﻻﻋــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼم
وزارة اﻷوﻗــــﺎف واﻟﺸـــــــــــــﺌـﻮن اﻻﺳـــــﻼﻣﻴـﺔ
اﻷﻣــــــــﺎﻧﺔ اﻟﻌـــــــــﺎﻣﺔ ﻟﻸوﻗـــــــــــــــــــــــــــــﺎف
وزارة اﻟﻤــــــﻮاﺻــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼت
وزارة اﻷﺷــــــــــــــــــــــــﻐﺎل اﻟﻌــــﺎﻣـــــــــــــــــــــﺔ
اﻟﻤﺠﻠـﺲ اﻟﻮﻃﻨﻰ ﻟﻠﺜﻘــــﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨـــــــﻮن واﻵداب
وزارة اﻟـــﻨــــــﻔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻂ
وزارﻩ اﻟـــﻜــــــــــﻬـــــــــــﺮﺑــــــــﺎء واﻟـــــــﻤـــــــﺎء
اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﻟﻠﻄﻴــــــــــــﺮان اﻟﻤــــــــــــــﺪﻧﻰ
اﻟﺠﻤــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻠﺔ

اﻟﻤﺼـــــــــــــــــــﺮوﻓﺎت
اﻟﻘﻴــــــــــــــــﺪﻳـــــــــــــــﺔ

ﺟﻤــــــﻠﺔ اﻟﻤﺼــﺮوﻓﺎت
اﻟﻔﻌﻠﻴــــــــــــــــــــــــــﺔ

23,258,879.402

2,163,164.313

25,422,043.715

20,367,471.142

35,191.885

20,402,663.027

25,024,471.641

54,022.262

25,078,493.903

11,686,274.194

120,043.359

11,806,317.553

7,235,560.085

1,392,600.540

8,628,160.625

15,864,530.275

782,616.527

16,647,146.802

45,670,459.466
41,920,932.952
41,963,815.091

989,419.558
282,376.551
1,142,684.980

46,659,879.024
42,203,309.503
43,106,500.071

24,619,562.857

982,264.172

25,601,827.029

7,639,949.362

945,062.083

8,585,011.445

645,292,602.285

8,328,129.916

653,620,732.201
38,427,276.000

38,427,276.000
185,937,358.021

756,544.278

186,693,902.299

847,588,879.768

15,037,561.297

862,626,441.065

13,955,087.677

767,675.846

14,722,763.523

437,480,425.953

29,194,937.492

466,675,363.445

124,936,712.454

783,613.338

125,720,325.792

81,339,221.775

2,472,566.125

83,811,787.900

87,541,346.810

772,980.138

88,314,326.948

3,135,308.272

49,390.891

3,184,699.163

97,817,333.418

2,919,575.206

100,736,908.624

96,448,192.307

2,351,593.855

98,799,786.162

6,930,672.001

153,416.369

7,084,088.370

6,727,711.035

31,804.081

6,759,515.116

151,591,522.545

7,423,772.895

159,015,295.440

21,969,388.774

2,184,008.124

24,153,396.898

3,112,370,945.562

82,117,016.081

3,194,487,961.643
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المصــروفات النقــدية والقيدية بالوزارات واالدارات الحكومية
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تابع جدول رقم )(10
الرقم

المصـــــــــــــــــــروفات

المصـــــــــــــــــــروفات

جمــــــلة المصــروفات

النقـــــــــــــــــــــــــــدية

القيــــــــــــــــــــــــــــدية

الفعليــــــــــــــــــــــــــة

110

الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيري

35,849,221.761

613,048.730

36,462,270.491

120

ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة

481,925.827

49,936.569

531,862.396

131

مجلـــس الـــــــــوزراء  -األمانــــــــــة العامــــــــــــة

9,480,660.201

167,407.578

9,648,067.779

132

مجلس الوزراء ــ ادارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع

709,849.750

75,569.716

785,419.466

140

المجلـــــس األعلــــــى للتخطــــــيط والتنميـــــــــــة

878,561.373

225,830.731

1,104,392.104

150

ديــــــــــــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــة المدنيــــــــــة

2,008,705.030

735,940.746

2,744,645.776

160

وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

36,380,121.385

300,712.274

36,680,833.659

171

وزارة الماليـــــــــة  -االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة

6,859,886.761

3,846,153.327

10,706,040.088

173

وزارة الماليـــــــــة  -االدارة العـامـة للجمــــــــــارك

304,943.474

377,953.027

682,896.501

180

وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة

1,438,028.410

317,662.168

1,755,690.578

190

وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

431,427.427

214,536.960

645,964.387

200

وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

42,007,047.787

12,743,549.366

54,750,597.153

210

وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

1,433,858.262

127,466.671

1,561,324.933

220

الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي

14,345,404.167

2,695,696.916

17,041,101.083

230

وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

39,521,741.158

11,806,795.738

51,328,536.896

240

وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

2,059,400.779

257,517.177

2,316,917.956

250

وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة

176,118,264.123

53,076,233.510

229,194,497.633

260

وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل

9,506,115.801

2,780,799.128

12,286,914.929

270

وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

29,811,863.477

6,368,258.656

36,180,122.133

281

وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون االســــــــالميـة

9,733,432.923

991,159.461

10,724,592.384

282

األمــــــــــانــة العامـــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــــــــــاف

1,049,932.143

195,782.102

1,245,714.245

300

وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

5,135,394.104

2,551,173.222

7,686,567.326

320

وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة

26,795,549.320

833,598.024

27,629,147.344

330

المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب

2,774,218.300

555,139.890

3,329,358.190

341

وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

650,949.897

196,891.654

847,841.551

342

وزارة الكھـــــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــاء

1,587,354,483.499

24,317,807.148

1,611,672,290.647

510

االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدني

1,791,093.554

438,958.568

2,230,052.122

2,044,912,080.693

126,861,579.057

2,171,773,659.750

الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

) ( 43

اﻟﻤﺼــﺮوﻓﺎت اﻟﻨﻘــﺪﻳﺔ واﻟﻘﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮزارات واﻻدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ـ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻌﺪات واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
ح.خ 2010/2009

ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪول رﻗﻢ )(10
اﻟﻤﺼـــــــــــــــــــﺮوﻓﺎت
اﻟﻨﻘـــــــــــــــــــــــــــﺪﻳﺔ

اﻟﺮﻗﻢ

اﻟﻤﺼـــــــــــــــــــﺮوﻓﺎت
اﻟﻘﻴــــــــــــــــــــــــــــﺪﻳﺔ

ﺟﻤــــــﻠﺔ اﻟﻤﺼــﺮوﻓﺎت
اﻟﻔﻌﻠﻴــــــــــــــــــــــــــﺔ

110

اﻟﺪﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــﻮان اﻷﻣــــــــــــــــــــــــــﻴﺮى

115,358,316.873

23,425.000

115,381,741.873

120

دﻳــــــــــــــــــــــــــــــــﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳـــــــــــــــــــــــــــﺒﺔ

43,980.650

41,086.000

85,066.650

131

ﻣﺠﻠـــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء  -اﻷﻣﺎﻧــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــــﺔ

768,313.175

260,851.900

1,029,165.075

132

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ــ ادارة اﻟﻔﺘــــــــﻮى واﻟﺘﺸـــــــﺮﻳﻊ

6,641.426

4,672.000

11,313.426

140

اﻟﻤﺠــﻠـــــــــــﺲ اﻷﻋـــﻠﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄـﻴــﻂ و اﻟﺘﻨــﻤﻴــــــﺔ

56,969.810

150,702.200

207,672.010

150

دﻳــــــــــــــــــــــــــــﻮان اﻟﺨﺪﻣــــــــــــــﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴــــــــــﺔ

286,396.750

6,486.200

292,882.950

160

وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

3,524,160.468

43,611.615

3,567,772.083

171

وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴـــــــــﺔ  -اﻻدارة اﻟﻌـــــــــــــــــــــــــﺎﻣـﺔ

501,726.575

490,051.397

991,777.972

173

وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴـــــــــﺔ  -اﻻدارة اﻟﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺠﻤــــــــــﺎرك

18,846.200

13,195.000

32,041.200

180

وزارة اﻟﺘﺠــــــــــــــــــﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋــــــــــــــــــــــــــﺔ

80,072.072

228,787.329

308,859.401

190

وزارة اﻟﻌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪل

12,147.750

26,650.250

38,798.000

200

وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

16,808,273.846

2,328,502.426

19,136,776.272

210

وزارة اﻟﺪﻓــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎع

121,869.895

27,437.000

149,306.895

220

اﻟﺤـــــــــــــــــــــــــــــــﺮس اﻟﻮﻃﻨــــــــــــــــــــــــــــﻰ

24,828,061.653

226,966.076

25,055,027.729

230

وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

9,772,079.661

2,041,083.084

11,813,162.745

240

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴـــــــــــــــﻢ اﻟﻌﺎﻟـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻰ

184,561.771

123,074.142

307,635.913

250

وزارة اﻟﺼﺤــــــــــــــــــــــﺔ اﻟﻌـــﺎﻣــــــــــــــــــــــــــﺔ

11,644,083.980

23,732,391.177

35,376,475.157

260

وزارة اﻟﺸﺌــــــــــــــــﻮن اﻻﺟﺘﻤــــــﺎﻋﻴـﺔ واﻟﻌﻤــــــــﻞ

587,095.572

371,650.015

958,745.587

270

وزارة اﻻﻋــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼم

1,335,225.255

1,899,872.245

3,235,097.500

281

وزارة اﻷوﻗــــﺎف واﻟﺸــــــــــــــــﺌـﻮن اﻻﺳــــــــﻼﻣﻴـﺔ

713,769.982

367,436.980

1,081,206.962

282

اﻷﻣــــــــــﺎﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﻟﻸوﻗــــــــــــــــــــــــــــــﺎف

34,458.375

64,448.000

98,906.375

300

وزارة اﻟﻤﻮاﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼت

145,189.002

476,036.952

621,225.954

320

وزارة اﻷﺷـــــــــــــــــــــــﻐﺎل اﻟﻌــــﺎﻣـــــــــــــــــــــــﺔ

210,231.400

161,550.500

371,781.900

330

اﻟﻤﺠﻠــــﺲ اﻟﻮﻃﻨﻰ ﻟﻠﺜﻘــــــﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨــــــــــﻮن واﻵداب

66,075.015

34,911.800

100,986.815

341

وزارة اﻟﻨـــﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻂ

20,148.100

42,289.000

62,437.100

342

وزارة اﻟـﻜﻬـــــــــــــــــﺮﺑﺎء واﻟﻤــــــــــــــــــــــــــــــﺎء

3,116,011.663

2,576,269.825

5,692,281.488

588,782.154

36,586.000

625,368.154

190,833,489.073

35,800,024.113

226,633,513.186

510

اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ ﻟﻠﻄﻴــــــــــــﺮان اﻟﻤــــــــــــــﺪﻧﻰ
اﻟﺠﻤــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻠﺔ

) ( 44

المصــروفات النقــدية والقيـــدية بالوزارات واالدارات الحكــــــوميــــة
الباب الرابع  :المشاريع االنشائية والصيانة واالستمالكات العامة
ح.خ 2010/2009

تابع جدول رقم )(10
الرقم

المصـــــــــــــــــــروفات

المصـــــــــــــــــــروفات

جمــــــلة المصــروفات

النقـــــــــــــــــــــــــــدية

القيــــــــــــــــــــــــــــدية

الفعليــــــــــــــــــــــــــة

110

الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــــــيرى

14,146,104.264

1,350,895.000

15,496,999.264

120

ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســــــــــــــــــــــــــــبة

1,423,387.596

121,490.479

1,544,878.075

131

مجلــــــــس الـــــــــوزراء  -األمانــــــــــة العامـــــــــة

2,712,202.297

781,726.637

3,493,928.934

140

المجلــــس األعـــــــــــلى للتخطيـــــــــط و التنميــــــــة

240,434.360

138,312.651

378,747.011

150

ديــــــــــــــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــة المدنيــــــــــة

93,956.547

133,235.000

227,191.547

160

وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

8,924,319.408

80,999.910

9,005,319.318

171

وزارة الماليـــــــــة  -االدارة العـــــــــــــــــــــــــــــامـة

925,483.515

10,202,631.213

11,128,114.728

173

وزارة الماليـــــــــة  -االدارة العـامـة للجمــــــــــــــارك

2,180.051

19,620.456

21,800.507

180

وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــــة

161,947.227

40,236.737

202,183.964

190

وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

25,179.215

107,876.785

133,056.000

200

وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

7,990,696.537

2,205,577.521

10,196,274.058

220

الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــــي

3,231,587.227

419,654.455

3,651,241.682

230

وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

31,664,960.691

17,466,627.860

49,131,588.551

240

وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

101,139.980

86,861.000

188,000.980

250

وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــــــــة

12,556,563.015

16,511,797.557

29,068,360.572

260

وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــــل

3,922,200.019

898,542.742

4,820,742.761

270

وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

3,297,166.627

2,090,172.502

5,387,339.129

281

وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون االســـــــالميــــة

16,767,458.893

4,092,541.107

20,860,000.000

282

األمـــــــــــــــــــانة الـعــــــــــامـــــة لألوقــــــــــــــــاف

500.000

58,190.000

58,690.000

300

وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

9,215,213.612

3,350,816.899

12,566,030.511

320

وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامــــــــــــــــــــــــة

247,886,707.006

41,614,404.446

289,501,111.452

330

المجلــــس الوطـــــنى للثقــــــافة والفنــــــــون واآلداب

1,726,747.673

353,114.628

2,079,862.301

342

وزارة الكھـــــــــــــــــــــربـــــاء والمـــــــــــــــــــــــاء

583,671,707.908

4,890,053.491

588,561,761.399

510

االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــــــدني

17,524,473.975

6,080,618.990

23,605,092.965

968,212,317.643

113,095,998.066

1,081,308,315.709

الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

) ( 45

المصــروفات النقــدية والقيدية بالوزارات واالدارات الحكومية
الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية
ح.خ 2010/2009

تابع جدول رقم )(10

المصروفات النقديـــــــــة

الرقم

المصروفات القيديـــــــة

جملة المصروفات الفعليــــــــــــة

110

مخصصــــــــــــــات رئيس الدولـــــــــــــــــــــــة
الديــــــــــــــــــــــــوان االميــــــــــــــــــــــــــرى

89,320,880.476

1,285,876.720

90,606,757.196

120

ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــة

541,240.826

83,025.122

624,265.948

131

مجلــــس الوزراء ـــ االمانــــــــة العامـــــــــــــة

42,745,117.277

8,811,183.420

51,556,300.697

100

50,000,000.000

50,000,000.000

132

مجلــس الـــوزراء ـــ الفتــــــوى والتشريـــــــع

174,294.650

17,678.150

191,972.800

140

المجلـــــــــــــــس األعلـــــــى للتخطيط والتنميــــة

965,795.430

361,034.600

1,326,830.030

150

ديوان الخدمــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــــــــة

236,359,851.107

23,037,422.903

259,397,274.010

160

وزارةالخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

22,383,059.056

450,556.173

22,833,615.229

171

وزارة الماليــــة ـــ االدارة العـــــامـــــــــــــــــة

23,699,623.710

2,957,302.227

26,656,925.937

172

وزارة الماليــــة ـــ الحسابـــات العامــــــــــــة

2,233,754,776.913

188,617,204.462

2,422,371,981.375

173

وزارة المـــــاليــــة ـــ اإلدارة العامــــــة للجمــارك

366,497.726

13,097.250

379,594.976

180

وزارة التجارة و الصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــة

81,797,837.131

12,872,104.115

94,669,941.246

190

وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

99,942,902.005

3,541,847.507

103,484,749.512

200

وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

19,832,389.805

5,277,786.002

25,110,175.807

210

وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

895,508,086.822

67,295,876.754

962,803,963.576

220

الحرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى

1,916,350.596

153,760.367

2,070,110.963

230

وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

15,797,923.458

3,430,147.999

19,228,071.457

240

وزارة التعليم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

75,584,333.369

879,936.570

76,464,269.939

250

وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

61,916,688.157

14,368,705.933

76,285,394.090

260

وزارة الشئون االجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــل

129,318,259.045

14,483,738.584

143,801,997.629

270

وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

1,874,477.431

448,983.994

2,323,461.425

281

وزارة األوقاف و الشــــــــئون االسالميـــــــــــة

4,901,997.263

2,141,365.264

7,043,362.527

282

األمانة العـامــــــــــــــــــــــــــة لألوقــــــــــــــــاف

197,117.493

56,466.590

253,584.083

300

وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

2,178,304.363

180,866.155

2,359,170.518

320

وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العامــــــــــــــــــة

4,146,809.960

31,590.131

4,178,400.091

330

المجلس الوطنـــي للثقافــــة والفنــــــــون واآلداب

690,035.548

277,734.875

967,770.423

341

وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

127,855,605.196

225,604.681

128,081,209.877

342

وزارة الكھــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــاء

951,634.497

53,493.650

1,005,128.147

510

اإلدارة العامــــــــــة للطيـــــــــــــران المدنـــــــــي

399,877.388

30,355.948

430,233.336

4,225,121,766.698

351,384,746.146

4,576,506,512.844

الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

) ( 46

االمانات ــ مبالغ مخصوم بھا علي انواع بنود مصروفات الميزانيه
على مستوى الوزارات واالدارات الحكومية
ح.خ 2010/2009

جدول رقم ) ( 11
الرصيــــــــــد
فى 2009/4/1

الرقــم

المنصرف خالل السنة
المالية 2010/2009

الرصيد فى 2010/3/31
) قبل التعلية (

األمانات المعاله
فى 2010/3/31

الرصيد االجمالى
فى 2010/3/31

110

الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــــــــيرى

12,620,712.585

11,930,712.585

690,000.000

5,436,409.763

6,126,409.763

120

ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــــــبة

438,021.741

437,622.233

399.508

303,028.854

303,428.362

131

مجلـــس الوزراء  -األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــة

51,345,332.618

3,329,615.151

48,015,717.467

10,036,092.685

58,051,810.152

132

مجلس الوزراء ــ ادارة الفتــــــــوى والتشـــــــــــــــــريع

225,318.303

111,969.611

113,348.692

99,538.866

212,887.558

140

المجلــــــــــــــــــــــــس االعلى للتخطيط والتنميـــــــــــــة

1,344,147.840

1,270,762.979

73,384.861

878,879.782

952,264.643

150

ديــــــــــــوان الـــخــدمـــــــــــــة الـمــدنيــــــــــــــــــــــــة

7,141,755.673

4,353,631.282

2,788,124.391

23,917,684.849

26,705,809.240

160

وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

11,167,458.055

9,167,946.339

1,999,511.716

1,560,873.525

3,560,385.241

171

وزارة الماليـــــــــة  -االدارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــامـة

386,584,690.650

139,004,272.978

247,580,417.672

17,497,622.064

265,078,039.736

172

وزارة الماليـــــــــة  -الحسابات العـــــــــــــــــــــــــــــامـة

504,399,180.272

291,346,929.976

213,052,250.296

188,617,204.462

401,669,454.758

173

وزارة الماليـــــــــة  -االدارة العـامـة للجمــــــــــــــــــارك

412,607.258

306,448.082

106,159.176

501,398.506

607,557.682

180

وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــــــــــــــة

16,367,872.324

15,536,172.511

831,699.813

13,458,790.349

14,290,490.162

190

وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

1,717,822.184

1,639,539.949

78,282.235

1,755,965.531

1,834,247.766

200

وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

45,819,355.338

36,349,760.207

9,469,595.131

25,698,765.803

35,168,360.934

210

وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

48,328,377.426

47,924,945.901

403,431.525

62,797,157.712

63,200,589.237

220

الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــي

2,995,164.561

2,385,933.863

609,230.698

3,835,067.484

4,444,298.182

230

وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

49,152,593.677

47,811,475.212

1,341,118.465

35,430,371.728

36,771,490.193

240

وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

4,540,231.132

3,555,439.687

984,791.445

1,356,049.429

2,340,840.874

250

وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــــــــة

118,259,153.324

94,264,235.367

23,994,917.957

108,336,549.443

132,331,467.400

260

وزارة الشئـــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمـــــــــــــــل

15,796,293.136

13,014,536.637

2,781,756.499

18,583,870.469

21,365,626.968

270

وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

10,753,540.032

9,432,421.281

1,321,118.751

10,891,539.063

12,212,657.814

281

وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــئـون االســــــــالميــــــــة

5,910,526.853

5,882,797.997

27,728.856

7,617,183.362

7,644,912.218

282

األمانـــة العــــــامـــــــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــــــــاف

512,319.730

488,519.730

23,800.000

374,886.692

398,686.692

300

وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

6,520,298.568

5,888,742.957

631,555.611

6,561,654.173

7,193,209.784

320

وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــــــــة

47,895,807.144

38,550,810.829

9,344,996.315

42,668,300.051

52,013,296.366

330

المجلــــس الوطنى للثقــــــافة والفنــــــــــــــــــون واآلداب

1,520,652.651

1,445,002.286

75,650.365

1,222,451.193

1,298,101.558

341

وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

361,725.334

359,469.546

2,255.788

465,079.729

467,335.517

342

وزارة الكھــــــــــــــــــــــــــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــاء

292,613,394.305

285,262,970.835

7,350,423.470

31,857,202.080

39,207,625.550

510

االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــــدنــــــي

5,545,988.278

5,545,988.278

0.000

6,587,741.946

6,587,741.946

1,650,290,340.992

1,076,598,674.289

573,691,666.703

628,347,359.593

1,202,039,026.296

الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

) ( 47

اﻷﻣﺎﻧﺎت ـ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺨﺼﻮم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع ﺑﻨﻮد ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﺒﺎب اﻷول ـ اﻟﻤﺮﺗﺒــــــــــــــــــــــــــــــــﺎت
ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪول رﻗﻢ ) ( 11
اﻟﺮﻗــﻢ

اﻟﺮﺻﻴــــــــــﺪ
ﻓﻰ 2009/4/1
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اﻟﺪﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــﻮان اﻷﻣــــــــــــــــــــــــــﻴﺮى
دﻳــــــــــــــــــــــــــــــــﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳـــــــــــــــــــــــــــﺒﺔ
ﻣﺠﻠـــﺲ اﻟﻮزراء  -اﻷﻣﺎﻧــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــــــــــــــﺔ
ﻣﺠﻠــﺲ اﻟــﻮزراء ــ ادارة اﻟﻔﺘـــﻮى واﻟﺘﺸـــــــــــﺮﻳﻊ
اﻟﻤﺠــــﻠﺲ اﻷﻋــــــﻠﻰ ﻟﻠﺘــــﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘـــــﻨﻤﻴـــــــــــــﺔ
دﻳـــــــــــــــﻮان اﻟﺨﺪﻣـــــــــﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴــــــــــــــــــــــــــــﺔ
وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴـــــــــﺔ  -اﻻدارة اﻟﻌــــــــــــــــــــــــــــﺎﻣـﺔ
اﻻدارة اﻟــــــﻌـــﺎﻣـــــــــﺔ ﻟﻠﺠﻤــــــــــــــــــــــــــــــﺎرك
وزارﻩ اﻟﺘﺠــــــــــــــــﺎرﻩ واﻟﺼﻨـــــــﺎﻋــــــــــــــــــــــﺔ
وزارة اﻟﻌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪل
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
اﻟﺤـــــــــــــــــــــــــــــــﺮس اﻟﻮﻃﻨــــــــــــــــــــــــــــﻲ
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴـــــــــــــــﻢ اﻟﻌﺎﻟـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻲ
وزارة اﻟﺼﺤــــــــــــــــــــــﺔ اﻟﻌـــﺎﻣـــــــــــــــــــــــــﺔ
وزارة اﻟﺸﺌـــــــــــــﻮن اﻻﺟﺘﻤــــــﺎﻋﻴـﺔ واﻟﻌﻤــــــــــﻞ
وزارة اﻷﻋــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼم
وزارة اﻷوﻗــــﺎف واﻟﺸــــــــــﺌـﻮن اﻻﺳــــــــــﻼﻣﻴـــﺔ
وزارة اﻟﻤﻮاﺻــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼت
وزارة اﻷﺷـــــــــــــــــــﻐﺎل اﻟﻌــــﺎﻣـــــــــــــــــــــــــــﺔ
اﻟﻤﺠﻠـــــﺲ اﻟﻮﻃﻨﻰ ﻟﻠﺜﻘـــﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨـــــــــــﻮن واﻵداب

341
342
510

وزارﻩ اﻟـــــــــــــــــﻨـــــــﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻂ
وزارﻩ اﻟــــــــــﻜﻬـــــــــــــﺮﺑﺎء واﻟـــﻤـــــــــــــــــــــﺎء
اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ ﻟﻠﻄﻴـــــــﺮان اﻟﻤــــــــــــــــــﺪﻧﻲ
اﻟﺠﻤــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻠﺔ

اﻟﻤﻨﺼﺮف ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2010/2009

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻰ 2010/3/31
) ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﺔ (

اﻷﻣﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﻼﻩ
ﻓﻰ2010/3/31

ح.خ 2010/2009
اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ
ﻓﻰ 2010/3/31

2,163,164.313

2,163,164.313

7,490.684

7,840.684

35,673.114

35,673.114

6,382.956

6,032.956

350.000

16,125.000
3,908.250

26,820.480

25,618.630

1,201.850

14,923.150

2,639.250

350.000

2,289.250

1,619.000

3,210.000

2,010.000

1,200.000

2,999.600

4,199.600

6,300.000

1,050.000

5,250.000

4,600.000

9,850.000

464,759.019

607,608.049

-142,849.030

684,993.553

542,144.523

45,865.700

45,865.700

1,483.900

1,483.900

4,210.012

4,210.012

77,532.773

77,532.773

1,469.900

1,469.900

28,960.081

28,960.081

6,637,349.017

6,618,120.657

15,985.667

15,985.667

3,143,350.488

3,162,578.848

16,194.721

16,194.721

338,989.670

338,989.670

17,602,820.238

17,602,820.238

685,717.047

685,717.047

102,732.949

47,029.735

55,703.214

8,660.540

64,363.754

2,484,500.577

2,220,033.092

264,467.485

647,421.266

911,888.751

49,140.000

49,140.000

84,251.666

153,901.666

24,680.550

24,680.550

2,760.945

2,844.945

27,156.950

27,156.950

1,550.000

1,550.000

294.394

311.286

19,577.966

19,577.966

82,150.062

82,150.062

124,986.500

55,336.500

12,366.300

12,366.300

2,119.000

2,035.000

32,600.000

32,600.000

100.000

100.000

2,031.633

2,014.741

41,599.600

41,599.600

45,155.200

45,155.200

27,812,996.309

27,536,404.288

) ( 48

19,228.360

69,650.000
84.000

16.892

276,592.021

1,222.440

1,222.440

8,009,566.562

8,286,158.583

األمانات ـ مبالغ مخصوم بھا على أنواع بنود مصروفات الميزانية
الباب الثاني ـ المستلزمات السلعية والخدمات
ح.خ 2010/2009

تابع جدول رقم ) ( 11
الرقــم

الرصيــــــــــد

المنصرف خالل السنة

الرصيد فى 2010/3/31

األمانات المعاله

الرصيد االجمالى

فى 2009/4/1

المالية 2010/2009

) قبل التعلية (

فى2010/3/31

فى 2010/3/31

الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيري

1,336,052.984

120

ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة

28,947.751

28,898.243

131

المجلـــس الوزراء  -األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــة

1,494,628.927

1,494,628.927

110

1,336,052.984

613,048.730

0.000

613,048.730

49.508

49,936.569

49,986.077

0.000

167,407.578

167,407.578

132

مجلس الوزراء ــ ادارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع

52,485.842

34,923.661

17,562.181

75,569.716

93,131.897

140

المجلـــــس األعلـــــى للتخطــــيط والتنميــــــــــــــــة

937,927.870

865,743.009

72,184.861

225,830.731

298,015.592

150

ديـــــــــــــــــــــــــوان الخدمـــــــــــــــــة المدنيــــــــــة

1,119,075.574

945,222.084

173,853.490

735,940.746

909,794.236

160

وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

1,086,302.398

1,072,332.398

13,970.000

300,712.274

314,682.274

171

وزارة الماليـــــــــة  -االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة

6,598,997.885

4,340,820.910

2,258,176.975

3,846,153.327

6,104,330.302

173

وزارة الماليـــــــــة  -االدارة العـامـة للجمــــــــــارك

304,396.091

251,715.520

52,680.571

377,953.027

430,633.598

180

وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة

1,293,961.562

688,238.710

605,722.852

317,662.168

923,385.020

190

وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

101,386.044

86,222.148

15,163.896

214,536.960

229,700.856

200

وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

14,677,796.142

11,518,905.860

3,158,890.282

12,743,549.366

15,902,439.648

210

وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

92,523.115

92,523.115

0.000

127,466.671

127,466.671

220

الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي

552,841.504

552,841.504

0.000

2,695,696.916

2,695,696.916

230

وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

13,156,118.792

12,468,445.071

687,673.721

11,806,795.738

12,494,469.459

240

وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

659,892.440

612,643.011

47,249.429

257,517.177

304,766.606

250

وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة

56,470,196.262

48,586,484.146

7,883,712.116

53,076,233.510

60,959,945.626

260

وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل

2,488,452.260

2,362,506.231

125,946.029

2,780,799.128

2,906,745.157

270

وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

5,643,945.995

5,468,417.545

175,528.450

6,368,258.656

6,543,787.106

281

وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون االســــــــالميـة

1,329,223.044

1,318,274.188

10,948.856

991,159.461

1,002,108.317

282

األمــــــــــانـــة العامـــــــــــة لألوقـــــــــــــــــــــــاف

238,703.130

214,903.130

23,800.000

195,782.102

219,582.102

300

وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

1,149,769.001

1,088,125.751

61,643.250

2,551,173.222

2,612,816.472

320

وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة

1,221,525.464

1,145,060.505

76,464.959

833,598.024

910,062.983

330

المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــون واآلداب

663,051.958

641,839.318

21,212.640

555,139.890

576,352.530

341

وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

277,103.509

274,864.613

2,238.896

196,891.654

199,130.550

342

وزارة الــــكھــــــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــــــــاء

222,987,580.466

222,983,002.182

4,578.284

24,317,807.148

24,322,385.432

510

االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــدني

789,443.619

789,443.619

0.000

438,958.568

438,958.568

336,752,329.629

321,263,078.383

15,489,251.246

126,861,579.057

142,350,830.303

الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

) ( 49

اﻷﻣﺎﻧﺎت ـ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺨﺼﻮم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع ﺑﻨﻮد ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ـ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻌﺪات واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
ح.خ 2010/2009

ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪول رﻗﻢ ) ( 11
اﻟﺮﻗــﻢ

اﻟﺮﺻﻴــــــــــﺪ

اﻟﻤﻨﺼﺮف ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻰ 2010/3/31

اﻷﻣﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﻼﻩ

اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ

ﻓﻰ 2009/4/1

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2010/2009

) ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﺔ (

ﻓﻰ2010/3/31

ﻓﻰ 2010/3/31

110

اﻟﺪﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــﻮان اﻷﻣــــــــــــــــــــــــــــــﻴﺮى

8,781.000

8,781.000

23,425.000

23,425.000

120

دﻳــــــــــــــــــــــــــــــــﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳـــــــــــــــــــــــــــــــﺒﺔ

252,688.863

252,688.863

41,086.000

41,086.000

131

ﻣﺠﻠـــﺲ اﻟﻮزراء  -اﻷﻣﺎﻧــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــــــــــــــــــﺔ

489,294.340

489,294.340

260,851.900

260,851.900

132

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ــ ادارة اﻟﻔﺘــــــــﻮى واﻟﺘﺸــــــــــــــﺮﻳﻊ

45,370.439

43,935.000

140

اﻟﻤﺠــــﻠــﺲ اﻷﻋﻠـــــﻲ ﻟﻠﺘﺨــﻄﻴــــــﻂ و اﻟﺘﻨﻤﻴــــــــــــﺔ

51,946.525

51,946.525

1,435.439

4,672.000
150,702.200

6,107.439
150,702.200

150

دﻳـــــــــــــــــــــــــﻮان اﻟﺨﺪﻣـــــــــــــــــﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴــــــــــــﺔ

225,512.300

221,432.700

4,079.600

6,486.200

10,565.800

160

وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

190,887.978

167,200.058

23,687.920

43,611.615

67,299.535

171

وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴـــــــــﺔ  -اﻻدارة اﻟﻌــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻣـﺔ

637,726.980

338,558.780

299,168.200

490,051.397

789,219.597

173

وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴـــــــــﺔ  -اﻻدارة اﻟﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺠﻤــــــــــــــــﺎرك

42,797.000

39,597.000

3,200.000

13,195.000

16,395.000

180

وزارة اﻟﺘﺠــــــــــــــــــﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋـــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

120,375.250

90,652.000

29,723.250

228,787.329

258,510.579

190

وزارة اﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪل

76,079.410

67,209.826

8,869.584

26,650.250

35,519.834

200

وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

8,693,585.646

210

وزارة اﻟــــــﺪﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎع

220

اﻟﺤـــــــــــــــــــــــــــــــﺮس اﻟﻮﻃﻨــــــــــــــــــــــــــــــــــﻲ

1,375,304.115

230

وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

4,202,735.259

8,475,281.046

218,304.600

2,328,502.426

2,546,807.026

27,437.000

27,437.000

1,120,662.250

254,641.865

226,966.076

481,607.941

3,755,982.645

446,752.614

2,041,083.084

240

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴـــــــــــــــﻢ اﻟﻌﺎﻟــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻲ

69,093.337

250

وزارة اﻟﺼﺤــــــــــــــــــــــﺔ اﻟﻌـــﺎﻣــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

22,103,830.704

260

وزارة اﻟﺸﺌــــــــــــــــﻮن اﻻﺟﺘﻤــــــﺎﻋﻴـﺔ واﻟﻌﻤـــــــــــــﻞ

390,922.470

270

وزارة اﻻﻋــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼم

2,794,587.101

281

وزارة اﻷوﻗــــﺎف واﻟﺸــــــــــــــــﺌـﻮن اﻻﺳــــــــــﻼﻣﻴــــﺔ

408,279.981

282

اﻷﻣــــــــــﺎﻧـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ ﻟﻸوﻗـــــــــــــــــــــــــــــــﺎف

9,368.000

300

وزارة اﻟﻤﻮاﺻــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼت

241,481.950

240,817.950

320

وزارة اﻷﺷـــــــــــــــــــﻐﺎل اﻟﻌــــﺎﻣـــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

29,024.581
18,856,730.688
385,223.370
1,945,411.235

40,068.756
3,247,100.016
5,699.100
849,175.866

123,074.142
23,732,391.177
371,650.015
1,899,872.245

2,487,835.698
163,142.898
26,979,491.193
377,349.115
2,749,048.111

408,279.981

367,436.980

367,436.980

9,368.000

64,448.000

64,448.000

476,036.952

476,700.952

129,106.445

129,106.445

161,550.500

161,550.500

330

اﻟﻤﺠﻠــــﺲ اﻟﻮﻃﻨﻰ ﻟﻠﺜﻘــــــﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨــــــــــــــــﻮن واﻵداب

48,397.000

48,397.000

34,911.800

34,911.800

341

وزارة اﻟﻨﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻂ

63,655.200

63,655.200

42,289.000

42,289.000

342

وزارة اﻟﻜﻬــــــــــــــــــــــــﺮﺑﺎء واﻟﻤــــــــــــــــــــــــــــــﺎء

153,622.795

153,622.295

510

اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ ﻟﻠﻄﻴــــــــــــﺮان اﻟﻤـــــــــــــــﺪﻧــــــﻲ

410,788.435

410,788.435

اﻟﺠﻤــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻠﺔ

43,236,218.523

37,803,647.213

) ( 50

664.000

0.500

2,576,269.825
36,586.000

5,432,571.310

35,800,024.113

2,576,270.325
36,586.000
41,232,595.423

األمانات ـ مبالغ مخصوم بھا على أنواع بنود مصروفات الميزانية
الباب الرابع  -المشاريع االنشائية والصيانة واالستمالكات العامة
ح.خ 2010/2009

تابع جدول رقم ) ( 11
الرقــم

الرصيــــــــــد

المنصرف خالل السنة

الرصيد فى 2010/3/31

األمانات المعاله

الرصيد االجمالى

فى 2009/4/1

المالية 2010/2009

) قبل التعلية (

فى2010/3/31

فى 2010/3/31

110

الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــــــيرى

121

ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة

120,987.142

131

مجلـــس الوزراء  -األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــة

447,467.411

321,545.644

132

مجلس الوزراء ــ ادارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع

421.000

421.000

0.000

0.000

1,350,895.000

1,350,895.000

120,987.142

0.000

121,490.479

121,490.479

125,921.767

781,726.637

907,648.404
0.000

140

المجلـــــــس األعلـــــى للتخطيـــــــــط و التنميـــــــــة

100,067.000

100,067.000

0.000

138,312.651

138,312.651

150

ديـــــــــــــــــــــــــوان الخدمـــــــــــــــــة المدنيــــــــــة

199,901.500

162,266.500

37,635.000

133,235.000

170,870.000

160

وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

7,128,578.228

5,671,849.998

1,456,728.230

80,999.910

1,537,728.140

171

وزارة الماليـــــــــة  -االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة

372,419,078.903

132,575,124.503

239,843,954.400

10,202,631.213

250,046,585.613

173

وزارة الماليـــــــــة  -االدارة العـامـة للجمــــــــــارك

50,278.605

50,278.605

19,620.456

69,899.061

180

وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة

292,638.324

104,072.963

188,565.361

40,236.737

228,802.098

190

وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

76,688.492

76,688.492

0.000

107,876.785

107,876.785

200

وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

3,775,456.743

3,502,430.116

273,026.627

2,205,577.521

2,478,604.148

220

الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــى

299,334.480

299,334.480

0.000

419,654.455

419,654.455

230

وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

13,117,845.312

12,964,469.801

153,375.511

17,466,627.860

17,620,003.371

240

وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

20,800.000

19,682.125

1,117.875

86,861.000

87,978.875

250

وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة

17,007,130.106

6,825,285.779

10,181,844.327

16,511,797.557

26,693,641.884

260

وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل

1,578,825.118

1,577,390.368

1,434.750

898,542.742

899,977.492

270

وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

1,965,098.055

1,738,603.620

226,494.435

2,090,172.502

2,316,666.937

281

وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون االســــــــالميـة

2,035,645.046

2,035,645.046

0.000

4,092,541.107

4,092,541.107

282

األمــــــــــانـــة العامـــــــــــة لألوقـــــــــــــــــــــــاف

0.000

58,190.000

58,190.000

300

وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

5,112,902.817

4,548,543.856

564,358.961

3,350,816.899

3,915,175.860

320

وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة

46,512,575.235

37,244,043.879

9,268,531.356

41,614,404.446

50,882,935.802

330

المجلــــس الوطنى للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب

362,795.620

308,357.895

54,437.725

353,114.628

407,552.353

342

وزارة الكھـــــــــــــــــــــربـــــاء والمـــــــــــــــــــاء

69,410,842.894

62,064,998.208

7,345,844.686

4,890,053.491

12,235,898.177

510

االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدنى

4,289,053.502

4,289,053.502

0.000

6,080,618.990

6,080,618.990

546,324,411.533

276,550,861.917

269,773,549.616

113,095,998.066

382,869,547.682

الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

) ( 51

األمانات ـ مبالغ مخصوم بھا على أنواع بنود مصروفات الميزانية
الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية
تابع جدول رقم ) ( 11

ح.خ 2010/2009

الرقــم

الرصيــــــــــد

المنصرف خالل السنة

الرصيد فى 2010/3/31

األمانات المعاله

الرصيد االجمالى

فى 2009/4/1

المالية 2010/2009

) قبل التعلية (

فى 2010/3/31

فى 2010/3/31

1,285,876.720

1,975,876.720

83,025.122

83,025.122

690,000.000

110

الـــــــــــديـــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــري

11,240,205.487

10,550,205.487

120

ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــة

29,015.029

29,015.029

8,811,183.420

56,699,777.270

131

مجلـــس الوزراء ـــ االمانــــــــة العامـــــــــــــة

48,887,121.460

998,527.610

47,888,593.850

17,678.150

109,739.972

132

مجلـــــس الوزراء ـــ إدارة الفتــــوى و التشريــــع

124,401.772

32,339.950

92,061.822

361,034.600

361,034.600

140

المجلــــــــس األعلــــــــى للتخطيط والتنميـــــــــة

250,996.445

250,996.445
3,023,659.998

2,567,306.301

23,037,422.903

25,604,729.204

1,648,955.836

647,974.596

450,556.173

1,098,530.769

150

ديوان الخدمـــــــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة

5,590,966.299

160

وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

2,296,930.432

1,703,903.085

5,179,118.097

2,957,302.227

8,136,420.324

171

وزارة المــــاليــــة ـــ االدارة العامـــــــــــــــــة

6,883,021.182

213,052,250.296

188,617,204.462

401,669,454.758

172

وزارة الماليــــة ـــ الحسابـــــات العامــــــــــــة

504,399,180.272

291,346,929.976

13,097.250

13,097.250

173

وزارة المــاليــــــة  -اإلدارة العامة للجمـــــــــارك

10,925.550

10,925.550

12,872,104.115

12,879,792.465

1,390,915.869

1,445,164.624

180

وزارة التجارة و الصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــة

14,659,427.288

14,651,738.938

7,688.350

190

وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

1,434,708.157

1,380,459.402

54,248.755

5,277,786.002

11,077,931.264

200

وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

12,035,167.790

6,235,022.528

5,800,145.262

63,045,685.566

210

وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

48,235,854.311

47,832,422.786

403,431.525

62,642,254.041

220

الحرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى

751,489.741

396,900.908

354,588.833

153,760.367

508,349.200

230

وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

1,073,074.076

1,019,757.457

53,316.619

3,430,147.999

3,483,464.618

240

وزارة التعليم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

3,687,712.406

2,847,060.235

840,652.171

879,936.570

1,720,588.741

250

وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

20,193,495.675

17,775,701.662

2,417,794.013

14,368,705.933

16,786,499.946

260

وزارة الشئون االجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــل

11,255,943.226

8,607,266.606

2,648,676.620

14,483,738.584

17,132,415.204

270

وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

224,922.381

224,652.381

270.000

448,983.994

449,253.994

281

وزارة األوقاف و الشــــــــئون االسالميـــــــــــة

2,125,012.482

2,108,232.482

16,780.000

2,141,365.264

2,158,145.264

282

األمانـــة العامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف

264,248.600

264,248.600

300

وزارة المـــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

14,025.800

9,220.400

320

وزارة األشــــــــغـــــــــال العـــــــــــامـــــــــــــة

56,466.590

56,466.590

180,866.155

185,671.555

31,590.131

31,590.131

330

المجلس الوطنـــــي للثقافـــة والفنــــــون واآلداب

446,308.073

446,308.073

277,734.875

277,734.875

341

وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

18,934.992

18,934.992

225,604.681

225,604.681

342

وزارة الكــــــــــــھرباء والمـــــــــــــــــــــــــــاء

19,748.550

19,748.550

53,493.650

53,493.650

510

اإلدارة العامـــــــــــــة للطيـــــــــــــران المـــــــدني

11,547.522

11,547.522

30,355.948

30,355.948

696,164,384.998

413,444,682.488

344,580,191.795

627,299,894.305

الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

) ( 52

4,805.400

282,719,702.510

اﻷﻣﺎﻧﺎت ــ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺨﺼﻮم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع ﺑﻨﻮد ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ــ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻪ و اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﻪ
ﺣﺴﺐ اﻷﻧﻮاع و اﻷﻧﻮاع اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
ﺟﺪول رﻗﻢ )(12
اﻟﻨﻮع اﻟﻨﻮع
اﻟﻔﺮﻋﻲ
6

اﻟﺮﺻﻴـــــــــــــﺪ
ﻓﻰ 2009/4/1

اﻟﻤﻨﺼﺮف ﺧﻼل اﻟﺴﻨــــــﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﻪ 2010/2009

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻰ 2010/3/31
) ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﺔ (

اﻷﻣﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﻼﻩ
ﻓﻰ 2010/3/31

ح.خ 2010/2009
اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ
ﻓﻰ 2010/3/31

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻪ
6
006

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻪ
ﻣﺼـــﺮوﻓــــــــــــــــــﺎت ﻣﺨــﺘﻠﻔــــــــــــــﻪ

12,627,697.063

11,919,131.345

708,565.718

7,806.000
590,784.369

7,806.000
1,299,350.087

601

وزارﻩ اﻟﺪﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎع

48,054,627.601

47,651,446.076

403,181.525

62,642,254.041

63,045,435.566

602

ﺗﻌﺰﻳـــــــــــــﺰات ﻋﺴﻜﺮﻳـــــــــــــــــــــﺔ

127,527.952

172,848.935

300,376.887

127,527.952

ﻣــــــــــــﺆﺗـــــــﻤـــــــــــــــــــــــــــــﺮات
603

ﻣـــــﺆﺗـــﻤــــﺮات ﻣﺤـــــﻠﻴـــــــــــــــــــــــﺔ

2,897,879.004

988,689.285

1,909,189.719

2,778,173.478

4,687,363.197

604

ﻣــــﺆﺗــــــــﻤـــــﺮات ﺧـــﺎرﺟــــــــــﻴــــــــــﺔ

30,810.490

29,830.490

980.000

39,872.300

40,852.300

605

اﻟــــــــــــــــــــﺪورات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴـــــــــــــــﻪ

606

اﻟﻤﻬﻤــــــــــــﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴــــــﺔ ﻓﻲ اﻟﺨـــــــــﺎرج

0.000
1,473,208.115

1,160,928.673

312,279.442

1,600,074.169

1,912,353.611

ﺑـــــــــــــــــــﻌــــــــــــــــــﺜــــــــــــــــــــــﺎت
608

اﻟﺒﻌﺜـــــــﺎت اﻟﺪراﺳـــــــﻴﺔ ﻟﻠﻤـﻮﻇﻔﻴـــــــــــــﻦ

2,751,949.510

2,505,310.605

246,638.905

1,527,287.120

1,773,926.025

609

اﻟﺒﻌـــــــــﺜـــــــﺎت اﻟﺪراﺳـــــــﻴــﺔ ﻟﻠﻄﻠـــﺒـــــــــــﺔ

4,806,369.638

3,057,906.936

1,748,462.702

980,749.922

2,729,212.624

610

اﻟﺤـــــــــــﻤـــــــــــــﻼت اﻟﺪﻳــــــﻨـــــــــﻴـــــــــــﻪ

44,943.171

36,355.671

8,587.500

7,733.334

16,320.834

ﺗــــــــــــــﺪرﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺐ
611

اﻟﺘــــــــــــــــــﺪرﻳــــــــــــﺐ اﻟﻤﺤــــــــﻠــــــــــــــﻲ

1,085,160.384

498,883.197

586,277.187

962,916.700

1,549,193.887

612

اﻟﺘـــــــــــﺪرﻳـــــــــــــــﺐ اﻟﺨــــــــﺎرﺟـــــــــــــــﻲ

1,347,985.187

525,576.559

822,408.628

174,014.702

996,423.330

12,000.000

-12,000.000

18,220.000

6,220.000

613

إﻳـــــــــﺠـــــــــﺎر و ﺻﻴــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻧﺔ

1,463,839.847

1,000,633.112

463,206.735

1,539,684.880

2,002,891.615

614

ﻣﻴــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻩ و إﻧـــــــــــــــــــــــﺎرة

249,658.002

213,302.067

36,355.935

99,381.786

135,737.721

617

ﻣﺼـــــــــــــﺮوﻓﺎت ﻣﺘــــــــــــــــﻨــﻮﻋـــــــــــــﻪ

699.642

36.286

663.356

إﺳـــــــــــــﻜـــﺎن اﻟﻤﻮﻇــــــــــــــــــــﻔــــــــﻴـــــــﻦ

663.356

618

ﺗﻨﻔـــــــــــــــــــــــﻴﺬ أﺣﻜــــــــــــــــﺎم ﻗﻀـــــــﺎﺋﻴﺔ

2,404,313.834

2,344,772.012

59,541.822

219,444.885

278,986.707

619

اﻟﺸﺌــــــــــــــﻮن اﻟﻘـــــــــﻀـــــــــــﺎﺋــﻴـــــــــــﺔ

1,432,648.157

1,378,399.402

54,248.755

1,383,109.869

1,437,358.624

625

اﻷﻣــــــــــــــــــﻦ اﻟـــــﻘـــﻮﻣــــــــــــــــــﻲ

59,155.426

59,155.426

0.000

69,622.500

69,622.500

80,858,473.023

73,382,357.142

7,476,115.881

74,813,978.990

82,282,288.871

ﺟﻤﻠـــــــــــﺔ اﻟﻨـــــــــــــــﻮع )(6

) ( 53

اﻷﻣﺎﻧﺎت ــ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺨﺼﻮم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع ﺑﻨﻮد ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ــ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺣﺴﺐ اﻷﻧﻮاع و اﻷﻧﻮاع اﻟﻔﺮﻋﻴﻪ
ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪول رﻗﻢ ) ( 12
اﻟﻨﻮع اﻟﻨﻮع
اﻟﻔﺮﻋﻲ
7
007

اﻟﺮﺻﻴـــــــــــــﺪ
ﻓﻰ 2009/4/1
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳــﻠــﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻣﺪﻓﻮﻋــــــــــﺎت ﺗﺤﻮﻳﻠﻴــــﻪ داﺧﻠﻴــــــــــﻪ

134,320.388

اﻟﻤﻨﺼﺮف ﺧﻼل اﻟﺴﻨــــــﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﻪ 2010/2009

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻰ 2010/3/31
) ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﺔ (

اﻷﻣﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﻼﻩ
ﻓﻰ 2010/3/31

387,270.000

134,320.388

ح.خ 2010/2009
اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ
ﻓﻰ 2010/3/31

387,270.000

ﺗــــــــــــــﺤــــــــــــــــــﻮﻳﻼت ﻟﻸﻓـــــــــــــــــــــــــــــﺮاد
701

ﺗـــــــــــﻌـــــــﻮﻳــــــــــﻀــــــــﺎت اﻟﺤـــــــــــــــــــــــﻮادث

25,608.082

25,350.000

258.082

22,076.707

22,334.789

702

ﻣﻜـــــــﺎﻓــــــــﺂت وﺟـــــــﻮاﺋﺰ ﻟﻐــــﻴﺮ اﻟﻤﻮﻇـــــﻔــــــــﻴﻦ

2,155,477.676

1,790,864.986

364,612.690

3,207,916.609

3,572,529.299

703

ﻣﻜــــــﺎﻓـــــﺂت ﻧﻬﺎﻳﻪ اﻟﺨﺪﻣﻪ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴـــﻦ

143,235.284

55,464.023

87,771.261

704

اﻟﺮﻋــــــــــــﺎﻳـــــــــــــــــــــﺔ اﻻﺟــــــــﺘﻤﺎﻋــــــﻴــــــــﺔ

7,948,575.860

5,360,549.240

2,588,026.620

87,771.261
8,341,374.332

10,929,400.952

705

ﻓــــــــﻮاﺋـــــــــﺪ وﻗـــــــــــــﺮوض ﻋــــﻘــــــﺎرﻳــــــــــــﺔ

16,978,095.588

16,978,095.588

16,960,610.247

16,960,610.247

706

ﻣــــــــــــــــــــــــــــﻨـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺢ زواج

1,354,000.000

1,354,000.000

1,382,000.000

1,382,000.000

708

ﺗﺤﻮﻳــــــــــــــــــﻼت أﺧــــــــــــﺮى ﻟﻼﻓـــــــــــــــــــــــﺮاد

481,749.171

434,212.094

39,800.652

87,337.729

47,537.077

دﻋــــــــــــــــﻢ اﻟــــــــــﻤــــﺪارس اﻻهـــــــﻠـــــﻴـــــــــــــﺔ
1,200.000

709

دﻋـــــــــــﻢ اﻟــــــﻤــــــــــــــﺪارس اﻟﺨــــــــــــﺎﺻـــــــــــﺔ

2,395,662.169

2,394,462.169

710

دﻋـــــــــــــﻢ اﻟﺼﺤـــــــــــــﻒ اﻟﻤـــــــــﺤـــﻠﻴــــــــــــــــــﺔ

119,538.462

119,538.462

711

ﻣﺴﺎﻋــــــﺪات اﻻﻧــــﺪﻳــــﺔ واﻻﻧﺸـــﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿـﻴـــــــــــﺔ

19,166.000

15,934.000

3,232.000

712

ﻣﺴﺎﻋــــــــﺪات اﻟﻨــــﻘﺎﺑﺎت وﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌــــــــــــﺎم

685,567.562

670,817.562

14,750.000

6,628,291.315

6,629,491.315

236,365.389

236,365.389

347,554.184

350,786.184

756,153.300

770,903.300

اﻋـــــــــــــــــــﺎﻧـــــــــــــــﺎت ﻋـــــــــﺎﻣــــــــــــــــــــــــــﺔ
713

ﺧـــــــــــﻔــــــــــــــﺾ ﺗﻜــــﺎﻟــــﻴﻒ اﻟﻤـــــــــﻌﻴﺸـــــــــــﺔ
ﻣـــــــﺎﺑﻌــــــــــــﺪﻩ

12,295,266.608

12,295,266.608

44,736,262.850

41,628,875.120

) ( 54

3,107,387.730

12,824,424.915

12,824,424.915

51,133,837.650

54,241,225.380

اﻷﻣﺎﻧﺎت ــ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺨﺼﻮم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع ﺑﻨﻮد ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ــ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺣﺴﺐ اﻷﻧﻮاع و اﻷﻧﻮاع اﻟﻔﺮﻋﻴﻪ
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻰ 2010/3/31
) ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﺔ (
3,107,387.730

اﻷﻣﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﻼﻩ
ﻓﻰ 2010/3/31
51,133,837.650

ح.خ 2010/2009
اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ
ﻓﻰ 2010/3/31
54,241,225.380

0.000

2,394,987.724

2,394,987.724

717

ﺟـــــــــــــــﺎﻣﻌـــــــــــــــﻪ اﻟـــــــــــﻜﻮﻳـــــــــﺖ

13,804,656.174

13,804,656.174

9,632,837.456

9,632,837.456

719

اﻟــﻤﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــــــﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨـﺎت اﻻﺟﺘـﻤﺎﻋﻴﺔ

100,729,842.982

100,729,842.982

44,853,073.557

44,853,073.557

721

وآــــــــﺎﻟــــــــــﺔ اﻷﻧﺒـــــــــــــــــﺎء اﻟﻜــﻮﻳﺘﻴــــــــــﺔ

1,099,635.463

1,099,635.463

18,187.312

18,187.312

722

اﻟﻬﻴﺌــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴــــــﺔ

419,016.073

269,039.216

149,976.857

724

اﻟﻬﻴﺌـــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــــــــــــــــــﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌـــــــــــــــﺔ

233,308.353

383,285.210

-149,976.857

725

ﺑــــــــــﻠــــــــﺪﻳـــــــــــــﺔ اﻟﻜــــــــــﻮﻳـــــــــــــــــﺖ

19,100,764.184

19,100,764.184

726

ﺑﻴــــــــــــــــــــــــﺖ اﻟﺰآـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎة

ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪول رﻗﻢ ) ( 12
اﻟﻨﻮع اﻟﻨﻮع
اﻟﻔﺮﻋﻲ

716

ﻣـــــﺎﻗــــﺒﻠـــــــﻪ
ﺗــﺤــﻮﻳــﻼت ﻟﻬـــﻴــﺌـــﺎت و ﻣﺆﺳـﺴـــــﺎت ﻋـــﺎﻣــــﻪ
ﻣﺠﻠــــــﺲ اﻷﻣـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻪ

اﻟﺮﺻﻴـــــــــــــﺪ
ﻓﻰ 2009/4/1
44,736,262.850

اﻟﻤﻨﺼﺮف ﺧﻼل اﻟﺴﻨــــــﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﻪ 2010/2009
41,628,875.120

149,976.857
521,985.465

372,008.608

14,407,863.421

14,407,863.421

1,648,282.945

1,648,282.945

1,115,132.103

1,115,132.103

3,908,486.365

3,908,486.365

29,345,788.439

35,314,174.132

35,314,174.132

18,875.997

728

اﻹدارة اﻟﻌــــــــــــــــﺎﻣـــــــﺔ ﻟﻺﻃــــــــــﻔــــــــــــﺎء

730

اﻟﻬﻴﺌـــــــــــﺔ اﻟﻌـــــــــﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴـــــــــﻘﻲ

29,345,788.439

731

ﻣﻜـــــــﺘــــــﺐ ﺗﺼــــــﻔﻴـــﺔ اﻷﺳـــــــــــــــﻬــــــﻢ

18,875.997

732

اﻟــﻬــــــــﻴﺌــﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺌﻮن اﻟﻘﺼـــــــــــــــــــــﺮ

733

اﻟﻬﻴﺌﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺌﻮن اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺜﺮوﻩ اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ

24,560,382.512

24,560,382.512

738

ﺗﻌـــــــــﻮﻳﺾ اﻷﻧﺸــــــﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘــــــــﻠﻔـــــــــﺔ

65,434,940.173

2,491,178.918

8,795,613.655

8,795,613.655

4,708,358.036

69,234.863

22,914.098

22,914.098

10,090.400

10,090.400
185,243.870

62,943,761.255

18,085,377.610

18,085,377.610

25,783,141.344

88,726,902.599
4,708,358.036

742

اﻟﻬﻴﺌــــــﺔ اﻟﻌــﺎﻣـــــــﺔ ﻟﻠﺸﺒــــﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿـــﺔ

743

ﻣﺮآﺰ اﻟﺒﺤﻮث و اﻟﺪراﺳـــــــﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴـــــﺔ

69,234.863

744

ﻟﺠﻨﺔ ﺷﺌــــﻮن اﻷﺳــــــــﺮى واﻟﻤﻔﻘﻮدﻳـــــــﻦ

25,661.550

25,661.550

745

اﻟﻤﺤــــــــــــــــــــــــﺎﻓﻈـــــــــــــــــــــــــــــﺎت

191,297.220

191,297.220

185,243.870

749

اﻟﻤﺆﺳــﺴــﺔ اﻟﻌـــــــــــــﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋــــــﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ

39,496,689.942

39,496,689.942

2,525,726.729

2,525,726.729

750

ﺑﺪل ﺑﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻤـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻞ

249,600.000

249,600.000

53,254.513

302,854.513

751

اﻟــﻌـــــــﻼوة اﻹﺟﺘﻤـــــــــــــــــــــــــﺎﻋــﻴــﺔ

375,788.595

370,844.692

14,112,029.046

14,482,873.738

752

ﻋــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼوة اﻷوﻻد

177,480.040

177,480.040

1,246,909.871

1,424,389.911

753

ﺗﻨﻤﻴـــــــــــــــــــــــﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠــــــــــــــــﺔ

941,251.038

678,500.825

159,252.381

837,753.206

754

ﻋــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼوة ﻏﻼء ﻣﻌﻴﺸﺔ

5,522,829.282

5,522,829.282

236,248,843.207

298,253,588.467

ﺟﻤــــــﻠﻪ اﻟﻨــــﻮع ) ( 7

350,921,222.206

4,943.903

262,750.213

283,393,647.664

) ( 55

67,527,574.542

اﻷﻣﺎﻧﺎت ــ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺨﺼﻮم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع ﺑﻨﻮد ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ــ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺣﺴﺐ اﻷﻧﻮاع و اﻷﻧﻮاع اﻟﻔﺮﻋﻴﻪ
ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪول رﻗﻢ ) ( 12
اﻟﻨﻮع اﻟﻨﻮع
اﻟﻔﺮﻋﻲ

اﻟﺮﺻﻴـــــــــــــﺪ
ﻓﻰ 2009/4/1

اﻟﻤﻨﺼﺮف ﺧﻼل اﻟﺴﻨــــــﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﻪ 2010/2009

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻰ 2010/3/31
) ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﺔ (

اﻷﻣﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﻼﻩ
ﻓﻰ 2010/3/31

ح.خ 2010/2009
اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ
ﻓﻰ 2010/3/31

8
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺨـــــــــــﺎرﺟﻴﺔ
008

اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺨـــــــــــــــــــﺎرﺟﻴﺔ

0.000

0.000

0.000

اﻟﺨـــــــــــﺪﻣﺎت اﻟــﺼــﺤﻴـــــﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج
801

ﻟﻠﻤــﻮاﻃــــﻨﻴــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻦ

25,769,196.154

20,088,501.009

5,680,695.145

13,391,449.237

19,072,144.382

802

ﻟﻠﻄــــــــﻠﺒـــــــــــﺔ واﻟﻤـــــﺒــــﻌﻮﺛﻴـــــــﻦ

1,042,912.069

871,498.597

171,413.472

1,515,147.072

1,686,560.544

اﺷـــــــــــــــــــــﺘــــــــــــــﺮاآـــــــــــــﺎت
803

هﻴـــــــــــــﺌﺎت وﻣﻨـــــــﻈﻤﺎت دوﻟﻴـــــﺔ

7,239,118.413

3,253,652.128

3,985,466.285

1,503,649.262

5,489,115.547

805

اﻻﻋــــــــــــــﺎﻧﺎت اﻟﺨـــــﺎرﺟــــــﻴـــــــﺔ

229,187,434.338

31,309,247.153

197,878,187.185

15,431,347.780

213,309,534.965

809

ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻃﺎرﺋﺔ

400.000

400.000

810

رﺳﻮم اﺷﺘــﺮاك ﻓﻰ ﻣﻬﻤــﺎت رﺳﻤﻴــــﺔ

5,159.480

4,909.480

250.000

7,551.936

7,801.936

811

ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻌﺮﻓﻪ وﻗﻮد اﻟﻄــــــــــــــﺎﺋﺮات

681,584.504

681,584.504

0.000

1,055,785.016

1,055,785.016

812

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻮﻗﻮد اﻟﻄـــــــــــــــﺎﺋﺮات

459,284.811

459,284.811

0.000

612,439.295

612,439.295

264,384,689.769

56,668,677.682

207,716,012.087

33,517,769.598

241,233,781.685

ﺟﻤــــــﻠﻪ اﻟﻨــــﻮع ) ( 8

ﺟﻤﻠﻪ اﻷﻣﺎﻧﺎت -ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺨﺼﻮم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع
ﺑـــــﻨـــﻮد ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ-اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣــﺲ

696,164,384.998

413,444,682.488

) ( 56

282,719,702.510

344,580,591.795

621,769,659.023

اﻷﻣﺎﻧﺎت ــ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺨﺼﻮم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع ﺑﻨﻮد ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ــ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ـ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﺎﺑﻊ  -ﺟﺪول رﻗﻢ ) ( 12
اﻟﻨﻮع
اﻟﻔﺮﻋﻲ
6

اﻟﺮﺻﻴـــــــــــــﺪ
ﻓﻰ 2009/4/1

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ :
اﻟﻤﺼﺮوﻓـــــــﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ اﻟﻄﺎرﺋــــــــــــــــــﺔ
006
اﻟﺼﺮف ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ واﻟﺘﻌﺰﻳﺰات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
602
606

0.000
127,527.952

127,527.952

اﻟﻤﻬﻤﺎت اﻟﺮﺳـــــــــــــــــــــــــــــــﻤﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟﺨـــﺎرج
ﺟﻤﻠﺔ ﻧﻮع )(6

7

اﻟﻤﻨﺼﺮف ﺧﻼل اﻟﺴﻨــــــﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﻪ 2010/2009

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻰ 2010/3/31
) ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﺔ (

اﻷﻣﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﻼﻩ
ﻓﻰ 2010/3/31

172,848.935

0.000
127,527.952

0.000

127,527.952

ح.خ 2010/2009
اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ
ﻓﻰ 2010/3/31

0.000
300,376.887
0.000

172,848.935

300,376.887

اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ :
ﺗﺤﻮﻳــــــــــــــــــــــــﻼت اﻷﻓـــــﺮاد

0.000

701
705
706
707
708
716
717
719

ﺗﻌﻮﻳﻀــــــــــــــــــــــــﺎت اﻟﺤﻮادث
ﻓﻮاﺋﺪ وﻗـــﺮوض ﻋـــــــــــــــﻘﺎرﻳﺔ
ﻣـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻨــﺢ زواج
إﻋﻔــــﺎء اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳـــــــــــــــﺔ
ﺗــــــــــــــــــــﺤﻮﻳﻼت اﺧﺮى ﻟﻸﻓﺮاد
ﻣﺠﻠــــــــــــــــــﺲ اﻷﻣــــــــــــــــــــــــﺔ
ﺟــــــــﺎﻣﻌــــــــــــﺔ اﻟـــــــﻜﻮﻳــﺖ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

13,804,656.174
100,729,842.982

721

وآﺎﻟـــــــــــﺔ اﻷﻧﺒـــــــــﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــــــﺔ

1,099,635.463

1,099,635.463

722

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

269,039.216

269,039.216

0.000

724
725
726
728
730
732
733
738
742
749

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌــــــــــﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌـــــــــــــــﺔ
ﺑـــــــــــﻠـﺪﻳـــــــــــــــﺔ اﻟﻜــــــــــﻮﻳﺖ
ﺑـــــــــــﻴــــــــــﺖ اﻟﺰآــــــــــــــــــــﺎة
اﻹدارة اﻟﻌــــــــــــــــﺎﻣـــــــﺔ ﻟﻺﻃـــﻔــــﺎء
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘـــــــــــﻲ
اﻟﻬﻴﺌــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸــــﺌـــــــــــــﻮن اﻟﻘﺼﺮ
اﻟﻬﻴﺌﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺌﻮن اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺜﺮوﻩ اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ
ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻷﻧﺸــــــــــــــــــــــﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻟﻬﻴﺌــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺒــــﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿـــﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌــــــــﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﺟﻤﻠﺔ ﻧﻮع )(7
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ :
اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎرﺟـــــــــــــــــــــــﻴﺔ
رﺳﻮم اﺷﺘﺮاك ﻓﻰ ﻣﻬﻤﺎت رﺳﻤﻴﺔ
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻌﺮﻓﻪ وﻗﻮد اﻟﻄﺎﺋﺮات
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻮﻗﻮد ﻃﺎﺋﺮات اﻟﻤﺆﺳﺴﻪ
ﺟﻤﻠﺔ ﻧﻮع )(8

383,285.210
19,100,764.184

383,285.210
19,100,764.184

1,115,132.103
29,345,788.439

1,115,132.103
29,345,788.439

24,560,382.512
16,398,910.946
8,795,613.655
39,496,689.942
273,939,193.667

24,560,382.512
1,400,170.946
8,795,613.655
39,496,689.942
258,892,658.508

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
14,998,740.000
0.000
0.000
15,046,535.159

229,187,434.338
4,155.000
681,584.504
459,284.811
230,332,458.653

31,309,247.153
4,155.000
681,584.504
459,284.811
32,454,271.468

ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺤﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

504,399,180.272

291,346,929.976

8
805
810
811
812

25,608.082
16,978,095.588
1,354,000.000

25,350.000
16,978,095.588
1,354,000.000

481,749.171

434,212.094
13,804,656.174
100,729,842.982

0.000

) ( 57

0.000
22,076.707
16,960,610.247
1,382,000.000

258.082
0.000
0.000
0.000
47,537.077
0.000
0.000
0.000

23,615.972
2,394,987.724
9,632,837.456
44,853,073.557
18,187.312

22,334.789
16,960,610.247
1,382,000.000
0.000
71,153.049
2,394,987.724
9,632,837.456
44,853,073.557
18,187.312
0.000

521,985.465
14,407,863.421
596,455.128
3,908,486.365
35,314,174.132
18,085,377.610
15,988,967.575
4,708,358.036
2,525,726.729
171,344,783.436
15,431,347.780

521,985.465
14,407,863.421
596,455.128
3,908,486.365
35,314,174.132
0.000
18,085,377.610
30,987,707.575
4,708,358.036
2,525,726.729
186,391,318.595

197,878,187.185
0.000
0.000
0.000
197,878,187.185

1,055,785.016
612,439.295
17,099,572.091

213,309,534.965
0.000
1,055,785.016
612,439.295
214,977,759.276

213,052,250.296

188,617,204.462

401,669,454.758

أرصدة حسابات االمانات للوزارات واالدارات الحكوميه
ح.خ 2010/2009

جدول رقم ) ( 13
تأمينـــــــات

الرقم

مرتجــــــــــــع
مرتبـــــــــــات

110

الديـــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــري

611.748

خصميات من المرتبات
لحساب جھــــات اخرى

مقبوضات تحت تسويتھا
اليرادات الميزانيـــــــــه

مبالغ مخصوم بھا علي
انواع بنود م.الميزانيه
6,126,409.763

في 2010/3/31

438,227.470

6,565,248.981

في 2009/3/31
12,674,028.487

120

ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة

27,701.201

303,428.362

113,794.104

445,794.633

640,821.378

131

مجلـــس الوزراء  -األمانـــــة العامـــــــــــــــة

39,099.112

58,051,810.152

73,901.280

58,164,810.544

51,591,012.377

132

مجلس الوزراء ــ ادارة الفتــوى والتشـــــــريع

125,610.108

212,887.558

338,605.705

938,550.994

140

المـــــــجلس االعــلى للتــــخطيط والــــــــــتنميه

1,394,600.940

421.636

150

ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة

2,127,573.909

2.000

160

وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

315,470.270

926,397.035

171

وزارة الماليــة  -االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة

280,892.651

2,700.739

172

وزارة الماليـــــة  -الحسابات العامـــــــــــــــــــة

235,017.275

3,720,748.553

42.106

828.860

مبالـــــــغ تحـــت
التســـــويــــــــه

مبالغ محصله لحساب
جھـــــــات اخــــــــرى

جمـــــــــــــــــــله االرصــــــــده

24,581.059

2,840,465.370

108.039

952,264.643

36,795.845

2,408,664.123

2,434,619.515

26,705,809.240

3,099,632.946

2,786.750

31,935,804.845

11,920,660.227

591,386.181

3,560,385.241

57,120,527.382

62,514,166.109

69,590,724.489

265,078,039.736

11,203,302.115

279,640,417.886

399,631,273.072

401,669,454.758

163,438,022.719

565,107,477.477

889,434,597.410

173

وزارة الماليـــــة  -االدارة العـامـة للجمـــــارك

1,147,980.727

5,488.470

6,015,453.202

607,557.682

598,821.186

12,096,049.820

9,111,576.701

180

وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة

1,187,511.526

106,213.910

6,460.000

14,290,490.162

548,184.213

16,138,859.811

17,753,534.209

190

وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

3,193,602.223

7,248.571

13,360,748.307

1,834,247.766

326,294.610

18,722,141.477

17,409,433.067

7,714,528.409

77,239.768

22,670.254

35,168,360.934

1,958,734.206

48,100,604.881

60,631,275.979

63,200,589.237

16,715,892.829

85,534,725.043

70,374,852.157

448.500

4,444,298.182

1,732,066.278

6,828,607.303

4,829,342.345

36,771,490.193

4,479,147.317

77,855,367.795

89,283,513.024

2,806,503.461

7,431,170.462

9,070,777.059

174,075,219.156

146,383,590.640

26,235,753.505

20,466,165.931
16,957,155.258

200

وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

210

وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

5,618,242.977

3,159,071.310

220

الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــي

646,751.783

5,042.560

230

وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

2,489,758.204

22,992,162.286

10,927,143.452

195,666.343

240

وزارة التعليــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي

944,462.427

1,032,509.330

235,161.984

71,692.386

2,340,840.874

250

وزارة الصحـــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة

978,126.950

28,547,516.226

186,944.733

1,313,246.073

132,331,467.400

10,708,899.524

260

وزارة الشئــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل

190,550.000

2,555,802.410

851,038.874

4,415.092

21,365,626.968

1,268,320.161

270

وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

447,311.376

2,808,734.192

88,366.203

372,104.918

12,212,657.814

861,583.978

16,790,758.481

281

وزارة األوقــــاف والشــــــئـون االســــــــالميـة

963,904.226

77,695.798

183,147.698

7,644,912.218

2,250,444.241

11,120,104.181

8,037,154.665

282

األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــاف

49,390.891

398,686.692

7,771.413

455,848.996

534,841.263

300

وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

3,009,163.660

1,764,186.653

45,165.812

7,193,209.784

6,234,758.784

22,114,128.874

21,245,051.476

320

وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة

2,418,578.196

35,730.313

10,369,899.821

52,013,296.366

58,781,092.478

123,618,597.174

107,462,498.297

330

المجلـس الوطنى للثقــــــافة والفنـــون واآلداب

151,866.369

207.272

18,866.390

1,298,101.558

582,271.771

2,057,550.860

2,160,125.756

3,867,644.181

6,237.500

341

وزارة النـــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

41,055.805

-35,680.407

467,335.517

360.000

342

وزارة الكــــــــــھـــربـــــــاء والـــــــــــــــماء

41,716,361.538

8,436,234.116

115,087.561

5,352,875.594

39,207,625.550

89,647,389.731

510

االدارة العامـــــــة للطيــــــــران المـــــــــــدني

143,121.174

2,182,785.684

4,962.168

24,736.524

6,587,741.946

1,161,205.832

57,898,410.488

99,009,880.975

15,381,641.399

40,223,472.203

1,202,039,026.296

436,193,945.874

الجمــــــــــــــــــــــــــــــلة

) ( 58

9,018.250

518,007.242

1,121,306.462

473,070.915

343,956.539

184,993,581.332

431,447,438.000

10,104,553.328

8,971,335.449

1,851,867,683.697

2,481,329,905.764

أرصده حسابات العھد للوزارات واالدارات الحكوميه
ح  .خ 2010/2009

جدول رقم ) ( 14
مصروفات تحت تسويتھا على
انواع بنود مصروفات الميزانيه

الرقم

العھــــــــد النقديـه
الشـــخصــــيـــــه

دفعات واعتمادات
نقديه في الخــــارج

مبــــالغ تحــــــــــــــت
التحصيـــــــــــــــــــل

مبــــالغ تحــــــــــــــت
التســــــويـــــــــــــــــة

دفعات نقدية
داخليــــــــة

دفعــــــات عن اعتمادات
مســـــتنــديـــــــــــــــــه

جمــــــــــلـــــــه االرصــــــده
في 2010/3/31

في 2009/3/31

110

الديـــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــري

1,781,486.936

10,383.038

1,791,869.974

61,797,304.723

120

ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة

115,028.105

319,600.708

434,628.813

310,857.664

131

مجـــــلـــس الوزراء  -األمانــــــــة العامـــــــــــــــة

56,789,084.439

3,609.394

61,160,694.772

60,233,826.785

4,368,000.939

132

مجــــلس الوزراء ــ ادارة الفتــوى والتشـــــــريع

1,816.257

2802.055

53.694

4,672.006

44,757.567

140

المجلــــس االعـــــــلى للتــــخطيـــــط والـتنميــــــه

38,186.224

22,136.957

286,982.610

347,305.791

333,364.411

150

ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة

468,415.689

2,903,899.618

2,074,471.274

1,552,465.665

6,999,252.246

3,785,120.368

160

وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

5,117,522.535

193.545

34,507,882.294

3,298,996.944

41,087,525.685

84,012,921.003

71,943,041.735

171

وزارة الماليـــــــة  -االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة

4,618,054.826

2,910.450

81,742.540

5,852,928.371

10,555,636.187

9,680,699.276

172

وزارة الماليـــــــــة  -الحسابات العامـــــــــــــــــــة

21,934,160.788

2,890.850

196,965,661.921

5,902,046.058

224,804,759.617

97,831,986.670

173

وزارة الماليـــــــــــــة  -االدارة العـامـة للجمـــــارك

554,703.588

275,538.718

262,579.092

1,092,821.398

935,373.093

180

وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة

1,483,713.197

941.736

46,181.249

562,440.288

2,090,973.908

95,699.489

190

وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

64,436.943

305,687.245

17,071.250

387,195.438

323,045.809

200

وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

3,997,807.745

210

وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

12,882,726.056

220

الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــي

34,328,738.636

230

وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

5,009,672.224

240

وزارة التعليــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي

192,589.264

2,436.860

250

وزارة الصحــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة

13,895,519.693

14,684.316

260

وزارة الشئــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل

248,948.298

19,332.639

270

وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

1,329,057.397

2,200.000

2,822,273.952

281

وزارة األوقـــــــــاف والشــــــئـون االســــــــالميـة

282

األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــاف

7,429.000

300

وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

1,699,762.789

320

وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة

330

المجلـس الوطنى للثقــــــــــــافة والفنـــون واآلداب

-180.000

1,933,785.722

2,207,363.039

6,156,295.000

14,295,251.506

14,777,239.756

9,541,200.141

25,685,077.981

26,609,380.809

118,073,766.948

93,486,276.697

5,381.165

12,900.342

120,323,417.429

154,670,437.572

31,245,184.737

132,020.056

-29,040.228

9,282,183.581

7,265,799.633

60,520.547

27,709,385.066

18,254,401.823
126,902,942.715
903,659.357

193,027.613

43,162,354.348

38,142.043

12,032.045

4,119,357.441

19,388,566.323

4,094,448.447

3,970,823.625

151,692,202.172

11,503,025.226

7,679,355.442

184,784,786.849

520,224.759

10,607,828.466

11,396,334.162

291,416.587

142,413.553

2,183,046.481

7,240,902.626

57,111.048

4,612.550

2,883,997.550

4,918,516.192

1,300.000

8,729.000

3,563.400

6,814,294.771

4,609,952.832
37,142,125.070
18,455.309

417,958.944

259,579.164

2,595,450.500

62,641,029.919

7,078,883.126

238,267.113

69,958,180.158

21,093.662

5,277.074

1,600.000

27,970.736

341

وزارة النـــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

82,563.586

342

وزارة الكــــــــــھـــربـــــــاء والـــــــــــــــماء

288,346,792.969

510

االدارة العامـــــــة للطيــــــــران المـــــــــــدني

8,350,515.907

الجمــــــــــــــــــــــــــــــلة

-2,122.562

800.000

528,823,130.624

2,043.081

10,944.770

289,747.903

252,082,773.182

2,257,459.237

14,436.434

4,511.563

101,511.583

100,498.432

89,134.932

83,726.684

288,530,599.355

217,193,429.055

148,048.951

4,529.086

8,503,093.944

8,025,789.750

243,068,122.260

113,263,873.652

1,292,906,300.415

879,403,814.974

) ( 59

32,100.319

155,346,552.475

مقارنة رصيد الصندوق والبنوك من واقع الجرد الفعلى بالرصيد الدفترى فى 2010/3/31
جدول رقم ) ( 15

ح.خ 2010/2009
الصنـــــدوق

الرقم
الجرد الفعلى

بنـــك الكويت المركزى

الجرد الفعلى وشھادات البنوك

الرصيد الدفترى

فى 2009/3/31

110

الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيرى

20,000.000

20,000.000

0.000

-293,516.375

20,000.000

-273,516.375

10,208,259.021

120

ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة

2,812.015

2,812.015

0.000

0.000

2,812.015

2,812.015

2,851.170

131

مجلـــس الوزراء  -األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــة

8,094.612

8,094.612

0.000

-179,066.020

8,094.612

-170,971.408

54,394.142

132

مجلس الوزراء ــ ادارة الفتـــــــــــوى والتشـــــــريع

417.693

417.693

0.000

0.000

417.693

417.693

62.493

140

المجلـــس األعــــــــلى للتخطيـــــــــط و التنميـــــــــــة

50.000

50.000

0.000

-15,280.000

50.000

-15,230.000

50.000

150

ديــــــــــــــــــــــــــوان الخدمـــــــــــــة المدنيــــــــــة

159,586.739

-16,262,383.315

159,586.739

-16,262,383.315

-645,500.046

160

وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

-2,244,935.916

890,739.662

-2,244,935.916

890,739.662

18,321,644.494

171

وزارة الماليــــــــــــة  -االدارة العامــــــــــــــــــــــــــة

0.000

-4,578,602.348

3,032,923.416

-1,545,478.932

309.606

172

وزارة الماليـــــــــــــة  -الحسابات العامـــــــــــــــــــــة

16,696,802.965

14,710,009.568

16,696,802.965

14,710,009.568

383,923,206.526

173

وزارة الماليـــــــــــــــة  -االدارة العـامـة للجمــــــــــارك

6,959,636.125

7,721,065.384

6,959,636.125

7,721,065.384

4,758,218.872

180

وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة

2,580.521

2,580.521

0.000

-596,248.032

2,580.521

-593,667.511

45,655.659

190

وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

20,975.047

67,142.047

0.000

-710.000

163,030.756

148,853.131

184,005.803

215,285.178

87,091.440

200

وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

0.000

-9,221,945.525

45,161.896

29,993.889

45,161.896

-9,191,951.636

-201,614.167

210

وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

6,218,406.447

-2,337,759.391

6,158,865.298

-2,278,218.242

25,929,472.462

220

الحـــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــى

0.000

0.000

0.000

0.000

-8,586,019.353

230

وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

0.000

-18,826.437

204,592.432

185,765.995

-1,732,800.724

240

وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــى

1,276.975

3,346.930

0.000

0.000

1,276.975

3,346.930

7,485,158.869

250

وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــة

15,274.750

15,274.750

0.000

-17,331,299.289

1,753,528.524

-14,766,997.241

-4,629,219.086

260

وزارة الشئــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل

11,775.507

-1,839.532

0.000

-901,479.232

11,775.507

-903,318.764

-1,196,311.624

270

وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

15,934.942

15,234.942

0.000

-2,291,483.193

20,509.500

59,130.445

-2,233,052.748

-2,531,996.917

281

وزارة األوقــــاف والشـــــــــــــــئـون االســــــــالميـة

10,687.058

11,331.176

0.000

-1,143,392.538

81,295.237

91,982.295

-1,132,061.362

-1,607,997.207

282

األمانــــــــــــــة العامـــــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــاف

0.000

-550.000

0.000

-550.000

-241,090.982

300

وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

102,683.264

-181,012.972

187,539.947

62,405.607

374,597.833

320

وزارة األشــــــــــــــــــــغال العـامــــــــــــــــــــــــــة

481.631

481.631

0.000

0.000

481.631

481.631

-6,357,100.596

330

المجلــــس الوطنى للثقــــــــافة والفنـــــــــون واآلداب

6,006.285

6,168.225

0.000

-57,543.525

6,006.285

-51,375.300

1,169,809.961

341

وزارة الـــنــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

2,916.996

2,946.996

0.000

-2,589.214

2,916.996

357.782

-39,273.770

342

وزارة الكھـــــــــــــــــــــربـــــاء والمـــــــــــــــــــاء

1,683.380

1,683.380

0.000

94,742,923.665

1,683.380

94,744,607.045

6,617,291.502

510

االدارة العامــــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدنى

2,549.876

2,549.876

0.000

-10.000

2,549.876

2,539.876

1,792,422.405

33,349,465.460

69,121,061.532

433,001,571.983

الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

3,156.296

-59,541.149

67,132.435

الرصيد الدفترى

3,356.296

59,541.149

221,172.707

شھادة البنك

27,892,179.624

الرصيد الدفترى

بنـــوك أخرى محليــة

62,651,040.873

شھادة البنك

3,029,767.120

204,592.432

1,738,253.774

84,856.683

5,367,467.398

) ( 60

الرصيد الدفترى

بنــوك أجنبية
شھادة البنك

الرصيد الدفترى

جملة االرصدة فى 2010/3/31

الرصيد الدفترى

3,029,767.120

204,592.432

2,549,027.298

20,509.500

22,686.003

22,686.003

243,418.579

6,226,161.949

22,686.003

22,686.003

الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات النظــــــــــــــــاميــــــة
ح.خ 2010/2009

جدول رقم )(16
ديون مستحقة للحكومة

الرقــم

2010/2009

2009/2008

ديون مستحقة علي الحكومة
2009/2008

2010/2009

110

الديـــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــري

29,566.306

4,232.122

120

ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة

2,768.807

5,309.343

195,743.863

131

مجلـــس الوزراء  -األمانـــــة العامـــــــــــــــة

186,393.151

193,104.000

2,370.500

132

مجلس الوزراء ــ ادارة الفتــوى والتشـــــــريع

31,999.392

135,681.263

78,087.985

76,227.985

140

المجلــس األعلـــــــى للتخطيــــط و التنميـــــــــة

12,287.609

12,281.319

558,011.396

479,139.589

150

ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة

6,894,407.154

5,851,644.542

2,370.500

عھدة الطوابع المالية
2010/2009

بنك شيكات وخطابات ضمان
2009/2008

2010/2009

2009/2008

4,266,932.384

3,155,977.741

70.000

70.000

1,456,219.307

1,916,119.196

2,057.500

1,382.000

2,320,792.394

2,202,233.553

70.000

190.000

90,911.200

92,775.200

121,811.275

34,876.275

998,842.160

1,263,257.653

160

وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

80,028.877

78,007.507

8,340.477

8,340.477

1,131,251.200

275,757.385

171

وزارة الماليــة  -االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة

92,256,715.445

82,127,922.258

3,643,542.635

3,643,542.635

63,643,493.458

49,946,181.406

919,705.000

846,700.000

172

وزارة الماليـــــة  -الحسابات العامـــــــــــــــــــة

16,677,437.525

16,759,882.423

2,762,876.309

2,762,876.309

2,072,226.470

1,650,000.000

173

وزارة الماليـــــة  -االدارة العـامـة للجمـــــارك

1,453,996.804

1,518,914.367

1,089,140.619

851,480.898

35,651,117.145

36,931,369.820

180

وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة

3,992,022.086

3,983,751.595

2,559,045.125

2,585,698.850

190

وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

13,046,872.047

203,423.241

5,319,836.377

2,728,417.092

1,599,535.800

1,512,573.600

200

وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

1,558,685.962

1,940,676.402

1,371,046.718

1,454,741.856

93,683.000

103,685.500

18,847,586.747

20,939,633.709

210

وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

1,028,036.921

914,530.635

1,884,310.044

2,148,201.037

2,803.000

3,803.000

13,852,105.785

19,927,145.211

220

الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــى

117,881.224

163,239.103

220,127.070

220,127.070

55,757,456.057

10,639,946.916

230

وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

5,631,767.936

4,230,012.066

5,364,553.734

4,611,861.192

60,707,236.740

52,644,108.500

240

وزارة التعليــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــى

6,815,013.367

6,844,409.659

895,389.757

935,439.757

2,097.500

2,097.500

93,242.510

86,350.110

250

وزارة الصحـــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة

25,491,629.109

28,012,145.471

15,639,983.110

15,718,907.364

413,032.000

316,529.750

13,596,308.771

20,309,836.875

260

وزارة الشئــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل

3,397,717.496

2,837,686.877

6,969,837.158

5,635,801.319

4,558,819.609

2,218,173.744

270

وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

10,688,673.655

12,674,252.573

3,682,228.796

3,563,986.874

16,992,398.674

16,230,406.445

281

وزارة األوقــــاف والشــــــئـون االســــــــالميـة

81,411.368

98,318.006

2,509.448

10,322.341

13,484,443.960

9,935,829.005

13,044.000

282

األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــاف

205.469

367.000

291,684.347

291,684.347

274,281.204

274,281.204

300

وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

115,549,295.416

108,533,823.484

3,881,300.657

4,006,216.336

320

وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة

7,412,638.637

5,806,531.079

17,956,198.291

17,932,605.277

330

المجلـس الوطنى للثقــــــافة والفنـــون واآلداب

53,515.276

2,544.000

130.000

1,148,439.018

1,058,024.118

341

وزارة النـفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

206,456,296.193

298,974,293.291

3,835.233

3,835.233

40,946.574

31,011.230

342

وزارة الكـــھـــــربـــــــــــــاء والـــمـــــــــــــــاء

280,182,968.751

260,243,637.129

14,256,783.586

13,948,479.898

956,260,074.681

510

االدارة العامـــــــة للطيــــــــران المـــــــــــدنى

2,520,896.610

2,063,663.849

8,253.293

8,253.293

26,304,912.103

25,323,648.076

801,651,128.593

844,214,284.604

االجمـــــــــــــــــــــــــــــــالي

86,085,991.403

) ( 61

1,433,722.500

37.500

382,105,178.085

914,494,117.923

81,042,858.679

74.500

2,570.000

20,222,898.884

18,440,035.520
267,754,517.861

1,290,109.250

1,700,158,507.320

1,481,873,887.126

الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات النظــــــــــــــــاميــــــة
ح.خ 2010/2009

تابـع ــ جدول رقم )(16
عھدة الطوابع البريدية

الرقــم

2010/2009

110

الديـــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــري

120

ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة

131

مجلـــس الوزراء  -األمانـــــة العامـــــــــــــــة

132

مجلس الوزراء ــ ادارة الفتــوى والتشـــــــريع

140

المجلس األعلـــــــى للتخطيــــــــط و التنميــــــة

150

ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة

160

وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

171

وزارة الماليــة  -االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة

172

وزارة الماليـــــة  -الحسابات العامـــــــــــــــــــة

173

وزارة الماليـــــة  -االدارة العـامـة للجمـــــارك

180

وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة

190

وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

2009/2008

عھدة الطوابع المالية العامة **

2009/2008

2010/2009

250.000

250.000

2,057.500

1,382.000

70.000

190.000

1,610,360.000

305,270,210.000

135,069,620.000

3,399.126

200
210

وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

2,803.000

220

الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــى

230

وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

240

وزارة التعليــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــى

2,097.500

2,097.500

250

وزارة الصحـــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة

585,073.000

455,018.000

260

وزارة الشئــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل

270

وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

281

وزارة األوقــــاف والشــــــئـون االســــــــالميـة

282

األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــاف

300

وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

320

وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة

330

المجلـس الوطنى للثقــــــافة والفنـــون واآلداب

341

وزارة النــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

342

وزارة الكـــھربـــــــــــــــــاء والــمـــــــــــــــــــــــاء

510

االدارة العامــــــــة للطيــــــــران المـــــــــــدنــي

4,934,032.626

5,145,592.376

145.000

240
316

شركـــــة سويفتـــل انترناشيونال للتجارة العامـــــة
االجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

109,017.282

1,636.000

29,703.638

2,655.755

2,655.755

719,034.069

2,570.000

180.000

17,010.638

9,347,849.700

13,044.000

9,332,670.000

757,807.496

10,009,573.344

9,637,389.685

29,158.935

15,579.935

37.500
19,635,823.748

البنوك المحلية التجارية * وبنك الكويت المركزي

شركـــة الشبكــــــة اآلليـــــــــة للتوزيــــــــــــــــــع

1,995,502.927

6,043.938

130.000

2009/2008

3,325,620.404

8,730.000

3,803.000

315

2009/2008

180.000

وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

شركــــة االستثــــــــــــــــمـــــارات الوطـــــــنيــــة

2010/2009

2010/2009

107,976.063

93,683.000

314

إعتمادات مستندية تحت التنفيذ

1,435,586.000

103,685.500

شركة االتـــصـــــــــــــــــاالت المتــــقــدمـــــــــــــــة

مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداة

20,772,575.644

7,500.000
200,000.000
500,000.000

500,000.000
737,000.000

500,000.000
4,937,431.752

5,151,636.314

308,574,379.000

138,524,283.500

1,995,502.927

3,325,620.404

39,890,685.252

* بنك الكويت الوطنى  ،البنك التجارى الكويتى ،البنك األھلي الكويتي  ،بنك الكويت والشرق االوسط  ،بنك الخليج  ،بنك برقان ،بيت التمويل الكويتي  ،البنك العقارى الكويتى  ،بنك التسليف واإلدخار ،بنك البحرين والكويت  ،بنك بوبيان.
** األرصدة بسجالت وزارة المالية ــ الحسابات العامـــة .

) ( 62

40,646,522.435

الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات النظــــــــــــــــاميــــــة
ح.خ 2010/2009

تابـع ــ جدول رقم )(16
عھد األوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية

الرقــم

2010/2009

110

الديـــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــري

120

ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة

131

مجلـــس الوزراء  -األمانـــــة العامـــــــــــــــة

132

مجلس الوزراء ــ ادارة الفتــوى والتشـــــــريع

298.280

أمالك الدولة العقارية

2009/2008

425.040

2010/2009

24,658,611.000

اھالك أمالك الدولة العقارية

2009/2008

24,658,611.000

140

المجلــــــس األعلـــى للتــــخــطيط و الــــتنمية

107,250,000.000

107,250,000.000

150

ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة

8,050,253.099

8,050,253.099

160

وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

318,111,365.000

297,524,883.000

171

وزارة الماليــة  -االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة

2,382,512,860.780

780,384,134.818

172

وزارة الماليـــــة  -الحسابات العامـــــــــــــــــــة

173

وزارة الماليـــــة  -االدارة العـامـة للجمـــــارك

180

وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة

190

وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

200

وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

210

وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

220

الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــى

230

وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

220,936,928.000

52,192,006.000
1,035.000

133,645,328.000

49,668,953.000

525,000.000

3,196,726.000

7,357,453.200

262,500.000

1,761,441.000

4,747,852.900

1,035.000

240

وزارة التعليــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــى

821.316

821.316

250

وزارة الصحـــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة

218,518,809.000

218,518,809.000

260

وزارة الشئــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل

270

وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

281

وزارة األوقــــاف والشــــــئـون االســــــــالميـة

282

األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــــاف

300

وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

320

وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة

330

المجلـس الوطنى للثقـــــــافة والفنــــــون واآلداب

341

وزارة الــنــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

342

وزارة الكـــــــھربــــــــــــــــــاء والـــــمــــــــــــاء

510

االدارة العامـــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــدنى
االجمـــــــــــــــــــــــــــــــالي

2010/2009

2009/2008

70,072,569.000

4,014.346

296,993.340

302,340.966

1,797,173,324.000

29,634.370

1,797,173,324.000

248,233.340

279,327.750

) ( 63

741,525,523.255

741,525,523.255

5,941,003,070.450

4,158,400,640.488

11,079,179.200

6,771,793.900

جـــــــــــرد المــــــوجـــــــــــــــــــــــودات
جدول رقم ) ( 17
الرقم
110

ح  .خ 2010/2009
المخازن

وسائل
النقل واإلنتقال

عھد
المواد

الديـــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــري

10,323.720

120

ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة

199,403.253

1,907,775.346

131

مجلـــس الوزراء  -األمانـــــة العامـــــــــــــــة

381,603.939

1,997,426.449

5,200.000

132

مجلس الوزراء ــ ادارة الفتــوى والتشـــــــريع

27,233.492

469,257.950

140

المجـــلس األعـــلى للتــخـــطـيـط و الـــتنــمـيــــة

23,814.010

1,666,362.735

200.000

أصول
حيوانية ومائية

المتاحف

الخزائن

المواد ذات
الطبيعة الخاصة

المكتبات

الجملة
في 2010/3/31

أصول أخرى

23,700.635

الرصيد
في 2009/3/31

10,323.720

9,725.820

2,130,879.234

2,105,622.764

2,384,230.388

2,557,343.523

42,790.100

539,281.542

766,947.000

48,218.455

1,738,764.700

1,730,836.813

150

ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة

51,333.061

1,293,460.050

22,000.000

27,220.331

1,394,013.442

844,484.852

160

وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

455,133.656

102,440,545.500

4,716,073.000

153,432.490

107,765,184.646

61,630,815.899

3,368,287.856

2,024,195.212

3,570.805

5,396,053.873

3,848,436.218

171

وزارة الماليــة  -االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة

172

وزارة الماليـــــة  -الحسابات العامـــــــــــــــــــة

169.500

0.000

173

وزارة الماليـــــة  -االدارة العـامـة للجمـــــارك

180,765.772

1,343,662.841

180

وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة

48,410.000

4,678,524.000

190

وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

275,239.155

5,544,323.845

3,450.000

200

وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

45,305,861.000

46,209,700.000

54,732,322.000

332,309.000

1,524,428.613

1,744,904.202

9,428.650

4,736,362.650

95,680.871

44,842.831

170,573.705

6,038,429.536

6,526,352.248

18,273,840.000

150,930.000

20,542,342.000

185,547,304.000

182,676,106.000

28,149.000

969,601.000

210

وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

52,184.394

863,642.666

1,551,100.000

220

الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــى

4,537,661.000

1,402,053.000

6,336,472.000

230

وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

16,667,365.020

95,506,319.560

240

وزارة التعليــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــى

380,772.074

220,066.684

26,385.000

250

وزارة الصحـــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة

81,643,818.674

86,417,767.000

696,893.000

7,949,923.000

260

وزارة الشئــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل

138,281.093

3,822,138.733

19,830.000

1,272.500

270

وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

8,317,779.934

2,050,096.000

120,980.400

281

وزارة األوقــــاف والشــــــئـون االســــــــالميـة

562,936.798

8,470,472.819

1.000

282

األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــاف

35,496.073

635,662.000

300

وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

5,202,242.856

66,481,291.311

58,578.284

320

وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة

1,418,745.315

6,361,158.956

1,794,380.000

330

المجلـس الوطنى للثقــــــافة والفنـــون واآلداب

1,025,204.207

464,984.890

341

وزارة الــنــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

342

وزارة الكــــــھـــربــــــــــــــــاء والــــمــــــــــــاء

236,995,313.000

510

االدارة العامـــــــــــــة للطيــــــــران المـــــــــــدنى
الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

55,366.985

126,773.774

2,466,927.060

2,188,866.267

13,273,936.000

12,215,565.480

123,222,140.354

96,944,915.484

627,223.758

341,016.785

176,708,401.674

155,064,794.766

3,981,522.326

4,004,044.594

26,753,626.591

88,580,262.925

87,048,669.209

9,033,410.617

8,166,634.939

671,158.073

764,634.007

8,970.560

71,751,083.011

75,265,336.908

53,230.060

9,627,514.331

10,318,846.641

1,490,189.097

1,499,539.200

10,921,682.000

51,337,780.000

391,633.932

521,493.917

74,493.000

473,393.160

236,995,313.000

2,198,362.908

581,897.325

5,904.000

409,558,939.245

443,244,418.804

70,089,768.684

332,309.000

126,773.774

) ( 64

169.500

18,318,682.831

63,054,169.791

4,126,969.001

6,913,133.234

7,700,881.954

60,343,734.092

1,065,068,965.721

726,534,395.604
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تمھيد :
صدر المرسوم بالقانون رقم )  ( 4لسنة  2009بربط ميزانية الوزارات واإلدارات الحكومي ة
للسنة المالية  2010/2009بالتفصيل اآلتي :
 ق درت اإلي رادات بميزاني ة ال وزارات واإلدارات الحكومي ة بمبل غ 8,074,455,600.000دين ار ،يخص ص مبل غ  807,445,560.000دين ار م ن اإلي رادات س الفة ال ذكر يض اف إل ى
احتي اطي األجي ال القادم ة ،أي م ا يع ادل  %10م ن تق ديرات إي رادات ميزاني ة ال وزارات
واإلدارات الحكومية الحتياطي األجيال القادمة ) حسبما نصت علي ة الم ادة األول ى م ن الق انون
رقم  106لسنة .( 1976
 كم ا ق درت المص روفات بميزاني ة ال وزارات واإلدارات الحكومي ة بمبل غ 12,116,000,000.000دينار ،وعليه تقدر زيادة المصروفات والمخصصات ع ن اإلي رادات
بمبلغ  4,848,989,960.000دينار.
 ت م ف تح اعتم اد إض افي بميزاني ة ال وزارات واإلدارات الحكومي ة للس نة المالي ة 2010/2009بمبل غ  12,992,000.000دين ار ،وعلي ه بلغ ت المص روفات المعتم دة بع د التع ديل مبل غ
 12,128,992,000.000دينار ،وبذلك تصبح جملة تقديرات المصروفات والمخصص ات بع د
التع ديل  12,936,437,560.000دين ار ،مم ا ترت ب علي ه زي ادة تق ديرات المص روفات
والمخصص ات ع ن تق ديرات اإلي رادات بمبل غ  4,861,981,960.000دين ار تغط ى م ن
االحتياطي العام للدولة.

)(1

 باإلضافة إلى ما دعي إليه تنفيذ الميزاني ة ت م إج راء النق ل ب ين اعتم ادات بن ود الميزاني ة بمبل غإجم الي  984,706,106.000دين ار ،وتع ديالت بالنق ل م ن االعتم اد التكميل ي الع ام لك ل
األبواب بمبلغ إجمالي  207,413,895.000دينار.
 وأوض ح الحس اب الخت امي أن اإلي رادات الفعلي ة ق د بلغ ت  17,687,937,563.656دين اربزي ادة مق دارھا  9,613,481,963.656دين ار ع ن تق ديرات الميزاني ة وبنس بة زي ادة بلغ ت
. % 119.1
 وأن المص روفات الفعلي ة بلغ ت  11,250,709,963.132دين ار بف ارق مق داره 878,282,036.868دينار عن اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة زيادة بلغت . % 7.2

وبمقارنة النتائج الفعلية للسنة المالية  2010/2009بالنتائج الفعلية للسنة المالي ة 2009/2008
يتض ح أن حص يلة اإلي رادات الفعلي ة نقص ت بمبل غ  3,317,862,676.692دين ار ،وك ذلك
المصروفات الفعلية فقد نقصت بمبلغ  7,011,488,501.853دينار .
علما بأن الحساب الختامي لإلدارة المالية للدولة للسنة المالية  2010/2009قد أسفر عـن
زيادة اإليرادات الفعلية على المصروفات الفعلية بمبلغ  6,437,227,600.524دينار بالمقارنة
بالسنة المالية  2009/2008والبالغ  2,743,601,775.363دينار ،أي بزيادة عن الســنة الماليــة
 2009/2008مقدارھا  3,693,625,825.161دينار .

)(2

وفيما يلي عرضا إجماليا لما أسفر عنه تنفيذ ميزانية السنة المالية : 2010/2009
أوال  :على المستوى اإلجمالي ألبواب الميزانية .
أ  -اإليـــرادات :

البيـــــان

تقديرات
اإليرادات

اإليرادات
الفعليـة

زيادة  /نقص

البـاب األول – اإليـــــرادات النفطيــــــة

6,924,479,000.000

16,584,888,552.627

9,660,409,552.627

الباب الثاني  -الضرائب على صافي الدخل واألربــاح

109,000,000.000

94,351,022.252

-14,648,977.748

الباب الثالث  -الضرائب والرسوم على الممتلكــــات

16,000,000.000

9,249,524.774

- 6,750,475.226

الباب الرابع  -الضرائب والرسوم على السلـع والخدمـات

2,252,000.000

1,918,741.573

- 333,258.427

الباب الخ امس  -الض رائب والرس وم عل ى التج ارة والمع امالت
الدوليــة

230,190,000.000

190,849,253.636

- 39,340,746.364

الباب السادس  -إيــــــرادات الخدمـــــــات

632,511,760.000

566,285,867.339

- 66,225,892.661

الباب السابع  -اإليرادات والرســـوم المتنوعـــــة

159,022,840.000

238,418,322.790

79,395,482.790

الباب الثامن  -اإليــــــرادات الرأسماليــــــة

1,000,000.000

1,976,278.665

976,278.665

8,074,455,600.000

17,687,937,563.656

9,613,481,963.656

الجملـــــــــــــة
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ب  -المصروفــات :

البيــــان

اعتماد الميزانية
بعد التعديـل

المصروفات
الفعليـــة

الوفر

الباب األول  -المرتبــــــات.

3,476,000,000.000

3,476,000,000.000

3,194,487,961.643

281,512,038.357

الب اب الث اني  -المس تلزمات الس لعية
والخدمات.

2,355,000,000.000

2,355,000,000.000

2,171,773,659.750

183,226,340.250

344,000,000.000

344,000,000.000

226,633,513.186

117,366,486.814

1,265,000,000.000

1,265,000,000.000

1,081,308,315.709

183,691,684.291

4,688,992,000.000

4,576,506,512.844

112,485,487.156

الب اب الثال ث  -وس ائل النق ل والمع دات
والتجھيزات.
الب اب الراب ع  -المش اريع اإلنش ائية
يانة
والص
تمالكات
واالس
العامة.

اعـتماد
الميزانية

4,676,000,000.000

التعديـل

12,992,000.000

الباب الخامس  -المصروف ـات المختلف ة
دفوعات
والم
التحويلية.
الجملــــــــــة

12,116,000,000.000

12,992,000.000

12,128,992,000.000

)(4

11,250,709,963.132

878,282,036.868

ج  -مقارنة اإليرادات الفعلية بالمصروفات الفعلية :

البيــــــــان

اعتــــماد
الميزانيـــة
بعد التعديــل

الحســـاب
الختامـــي

التغييــــر

اإليــرادات :
9,660,409,552.627 16,584,888,552.627



اإليـــرادات النفطيـــــة

6,924,479,000.000



اإليـــرادات الغيـر نفطيــة

1,149,976,600.000

1,103,049,011.029

8,074,455,600.000

9,613,481,963.656 17,687,937,563.656

جملـــــة اإليـــــرادات

- 46,927,588.971

المصروفـــات والمخصصــات :
 المصروفـــــــــــات
 المخصص الحتياطي األجيال القادمـة
) حسب القانون رقم  106لسنة ( 1976

878,282,036.686 11,250,709,963.132 12,128,992,000.000
807,445,560.000

1,768,793,756.366

- 961,348,196.366

جملة المصروفات والمخصصات

- 83,066,159.498 13,019,503,719.498 12,936,437,560.000

اإلضافة إلى المــال االحتياطي العام

- 4,861,981,960.000

4,668,433,844.158

9,530,415,804.154

مم ا تق دم ع رض مقارن ة لم ا أس فرت عن ه نت ائج العملي ات المالي ة ع ن الس نة المالي ة
 2010/2009وما أسفر عنه الحساب الختامي لإلدارة المالية للدولة من نقص المسحوب من الم ال
االحتياطي العام للدولة بمبل غ ) (4,861,981,960دين ار حس ب اعتم اد الميزاني ة بع د التع ديل إل ى
ف ائض يض اف إل ى االحتي اطي الع ام للدول ة مق داره  4,668,433,844.158دين ار أي بتغي ر
 9,530,415,804.154دينار .
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ثانيا  :تحليل اإليرادات والمصروفات على مستوى الوظائف :

أ  -اإليـــرادات :

اإليــرادات
المحصلــة

نسبة المحصل
إلى المقــدر

النسبـة إلــى
إجمالي المحصل

الخدمـات العامـة

617,425,000.000

535,191,211.745

%86.7

% 3.0

الدفـــــــاع

30,143,000.000

41,236,119.193

%136.8

% 0.2

الخدمات االجتماعية

123,120,600.000

108,487,044.280

%88.1

% 0.6

خدمـات المجتمـع

7,464,000.000

6,370,317.789

%85.3

الخدمات االقتصادية

7,286,190,000.000

16,985,442,478.648

%233.1

% 96.0

أخرى غير مصنفـة

10,113,000.000

11,210,392.001

%110.9

% 0.1

الجملــــــــــــــــــــة

8,074,455,600.000

17,687,937,563.656

%219.1

%100

البيـــــان

تقديــرات
اإليــرادات

)(6

ب  -المصروفــــات :

2,107,915,502.130

% 94.2

%18.7

% 97.5

%11.1

%33.6

اعتمـاد
الميزانية

التعديل

الخدمـات العامـة

2,335,873,650.000

-98,572,220.000

2,237,301,430.000

الدفـــــــاع

1,310,170,000.000

-29,142,963.000

1,281,027,037.000

1,248,778,167.555

الخدمات االجتماعية

4,139,056,300.000

16,319,663.000

4,155,375,963.000

3,779,701,139.508

%91.0

خدمات المجتمـع

861,371,350.000

19,223,123.000

880,594,473.000

839,148,818.370

%95.3

%7.5

الخدمات االقتصادية

2,814,025,600.000

45,676,928.000

2,859,702,528.000

2,774,453,564.903

%97.0

%24.7

أخرى غير مصنفة

235,323,100.000

266,901,364.000

502,224,464.000

500,712,770.666

%99.7

%4.5

االعتم اد التكميل ي

420,180,000.000

-207,413,895.000

212,766,105.000

البيـــــان

اعتماد الميزانية بعد
التعديـل

نسبـــة
الفعلي إلى
اعتماد
الميزانية
بعد التعديل

النسبة إلـى
إجمالــي
المصروفات

المصروفات

العام

الجملــــــة

12,116,000,000.000

12,992,000.000

12,128,992,000.000

11,250,709,963.132

%92.8

%100

وفيما يلي عرض مفصل لإليرادات والمصروفات واالعتمادات اإلضافية والحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية
للوزارات واإلدارات الحكومية .

)(7

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر

@ @
@ @Zpa†a‹ îﬁa@Zýìc
ﺗﺘﻤﺜ ﻞ إﻳ ﺮادات اﻟ ﻮزارات واﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ
اﻟﻤﺼ ﺎدر اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﺼ ﻞ ﻣﻨﻬ ﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻦ أه ﻢ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﺼ ﺎدر اﻟ ﻨﻔﻂ ﺣﻴ ﺚ
ﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻤﺼ ﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴ ﻲ ﻟﻠﻤ ﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻳﻠ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ
ﺣﻴﺚ اﻷهﻤﻴﺔ إﻳﺮادات اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﺼ ﻞ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت
اﻟﻤ ﺆداة ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺛ ﻢ اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳ ﻮم ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺠ ﺎرة
واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ .
وﻗﺪ ﻗﺪرت إﻳ ﺮادات اﻟ ﻮزارات واﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ واﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ
ﺗﺤﺼ ﻴﻠﻬﺎ ﺧ ﻼل اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ  2010/2009ﻣﺒﻠ ﻎ
 8,074,455,600.000د.ك ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﺑﻠﻐ ﺖ ﺟﻤﻠ ﺔ اﻹﻳ ﺮادات
اﻟﻔﻌﻠﻴ ﺔ اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ  17,687,937,563.656د.ك ﺑﻨﺴﺒـ ـﺔ
 % 219.1وﺑـــﺰﻳـﺎدة ﻗــﺪرهﺎ  9,613,481,963.656د.ك
ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  % 119.1ﻣ ﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﻟﻠﺴ ﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ـﺔ
. 2010/2009
وﺗﺘﻜ ﻮن اﻹﻳ ﺮادات ﺣﺴ ﺐ ﻣﺼ ﺪرهﺎ ﻣ ﻦ )اﻹﻳ ﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴ ﺔ
واﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ( :
 (1اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ:
ﺗﺘﻤﺜﻞ ه ﺬﻩ اﻹﻳ ﺮادات ﻓ ﻲ ﻣﺒﻴ ﻊ اﻟ ﻨﻔﻂ اﻟﺨ ﺎم واﻟﻐ ﺎز وﺿ ﺮﻳﺒﺔ
اﻟ ﺪﺧﻞ ورﺳ ﻮم اﻻﻣﺘﻴ ﺎز ﻣ ﻦ ﺷﺮآ ـﺎت اﻟ ﻨﻔﻂ  ،وﻗ ﺪ ﻗ ﺪرت
اﻹﻳـ ـﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴـ ـﺔ واﻟﻤﺘﻮﻗ ـﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠـ ـﻬﺎ ﺧـ ـﻼل اﻟﺴﻨـ ـﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴـ ـﺔ  2010/2009ﻣﺒﻠـ ـﻎ  6,924,479,000.000د.ك
 ،ﺑﻴﻨﻤ ـﺎ ﺑﻠﻐ ـﺖ ﺟﻤﻠ ﺔ اﻹﻳــ ـﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴ ﺔ اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ
 16,584,888,552.627د.ك ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  % 93.8ﻣ ﻦ ﺟﻤـ ـﻠﺔ
اﻹﻳـ ـﺮادات اﻟﻤﺤـ ـﺼﻠﺔ ﺑـــﺰﻳ ـﺎدة 9,660,409,552.627
د.ك أي ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 139.5ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ
. 2010/2009
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 (2اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ:
ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻹﻳ ﺮادات ﻓ ﻲ ﺿ ﺮﻳﺒﺔ اﻟ ﺪﺧﻞ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺷ ﺮآﺎت
اﻟ ﻨﻔﻂ ،اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳ ﻮم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت ،رﺳ ﻮم اﻟﻘﻴ ﺪ
واﻟﺘﺴ ﺠﻴﻞ ،اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳ ﻮم ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺠ ﺎرة واﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت
اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ،إﻳ ﺮادات اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ،اﻹﻳ ﺮادات واﻟﺮﺳ ﻮم اﻟﻤﺘﻨﻮﻋ ﺔ
واﻹﻳﺮادات اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﻗ ﺪ ﻗ ﺪرت اﻹﻳ ﺮادات ﻏﻴﺮاﻟﻨﻔﻄــــــ ـﻴﺔ واﻟﻤﺘــ ـﻮﻗﻊ ﺗﺤﺼ ﻴﻠﻬﺎ
ﺧ ـﻼل اﻟﺴﻨ ـﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴـ ـﺔ  2010/2009ﺑﻤﺒﻠـــــــــــ ـﻎ
 1,149,976,600.000د.ك ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﺑﻠﻐ ﺖ ﺟﻤ ـﻠﺔ اﻹﻳـ ـﺮادات
ﻏﻴ ـﺮ اﻟﻨﻔــﻄ ـﻴﺔ اﻟﻤﺤﺼﻠـ ـﺔ  1,103,049,011.029د.ك أي
ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  % 6.2ﻣ ﻦ ﺟﻤﻠ ﺔ اﻹﻳ ـﺮادات اﻟﻤﺤﺼ ـﻠﺔ ﺑ ﻨﻘﺺ
ﻣﻘـــ ـﺪارﻩ ) ( 46,927,588.971د.ك أي ﺑﻨﺴ ﺒﺔ )%(4.1
ﻣـﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . 2010/2009
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وﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﻠ ﻲ أه ﻢ أﺳ ﺒﺎب اﻟﺰﻳ ﺎدة واﻟ ﻨﻘﺺ ﻓ ﻲ اﻹﻳ ﺮادات
اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ : 2010/2009
9 613 481 963

اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ :

 








)(9

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر
 .1اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ:
اﻟﺒﺎب اﻷول  -اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ:

000

6 924 479 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

627

16 584 888 552

اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ .

627

9 660 409 552

زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  %139.5ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

000

109 000 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

252

94 351 022

اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ .

 وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاقاﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2010/2009
 .2اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ:
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ -اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ واﻷرﺑﺎح :

)(14 648 977 748

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) %(13.4ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ  -اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت :

000

16 000 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

774

9 249 524

اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ .

)(6 750 475 226

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) %(42.2ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .
 وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟ ﻰ اﻷزﻣ ﺔ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺛ ﺮتﻋﻠ ﻰ ﺣﺮآ ﺔ ﺗ ﺪاول اﻷراﺿ ﻲ وآ ﺬﻟﻚ ﺻ ﺪور ﻗ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ
) (9ﻟﺴ ﻨﺔ  2008ﺑﺘﻌ ﺪﻳﻞ ﺑﻌ ﺾ أﺣﻜ ﺎم ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺸ ﺮآﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ رﻗ ﻢ ) (15ﻟﺴ ﻨﺔ  1960اﻟ ﺬي ﻳﺤﻈ ﺮ ﻋﻠ ﻰ
اﻟﺸ ﺮآﺎت ﺑﻴ ﻊ وﺷ ﺮاء اﻷراﺿ ﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼ ﺔ ﻟﻠﺴ ﻜﻦ
اﻟﺨﺎص.

) ( 10

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر

اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ  -اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت:
000

2 252 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

573

1 918 741

اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ .

)(333 258 427

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) % (14.8ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .
 وﻳﺮﺟـﻊ ذﻟﻚ زﻳﺎدة ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ﻧﺘﻴﺠ ﺔﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺒﺎء واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﻀﻴﺔ .
 وﻳﺮﺟ ـﻊ ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ ﺣﺮآ ﺔ اﻟﻨﺸ ﺎط اﻟﺘﺠ ﺎري داﺧ ﻞ اﻟ ﺒﻼدﺣﻴ ﺚ ﻳﺘ ﺄﺛﺮ ﺳ ﻠﺒًﺎ وإﻳﺠﺎﺑ ًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺸ ﺎط اﻟﺘﺠ ﺎري واﻟ ﺬي ﻳﺘ ﺄﺛﺮ
ﺑﻌﻮاﻣﻞ آﺜﻴﺮة .



اﻟﺒ ﺎب اﻟﺨ ﺎﻣﺲ  -اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳ ﻮم ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺠ ﺎرة
واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ :

000

230 190 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

636

190 849 253

اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ .

)(39 340 746 364

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) %(17.1ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .
 وﻳﺮﺟـﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻧﺨﻔ ﺎض ﺣﺮآ ﺔ اﻟﻨﺸ ﺎط اﻟﺘﺠ ﺎري داﺧ ﻞاﻟﺒﻼد.

) ( 11

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس  -إﻳﺮادات اﻟﺨﺪﻣﺎت :
000

632 511 760

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

339

566 285 867

اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ .

)(66 225 892 661

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) % (10.5ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .
-

-

-

-


000

ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ اﻟﻨﻘﺺ ﻟﻘﻠ ﺔ اﻟﻜﻔ ﺎﻻت اﻟﻤﺼ ﺎدرة ﻣ ﻦ ﺟ ﺪول
اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﻜﻠﻴ ﺔ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﻠﻔﺼ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻀ ﺎﻳﺎ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻤﺮوري ﻟ ﺪى ﻗﺎﺋ ﺪي اﻟﻤﺮآﺒ ﺎت وازدﻳ ﺎد
اﻟﺘﻘﻴ ﺪ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎت اﻟﻤ ﺮور وﺗﺸ ﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت واﻟﻐﺮاﻣ ﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﺘﺸ ﺪد ﻓ ﻲ ﻣ ﻨﺢ رﺧ ﺺ اﻟﻘﻴ ﺎدة ﻣﻤ ﺎ أﺛ ﺮ ﻋﻠ ﻰ رﺳ ﻮم
إﺻﺪار رﺧﺺ اﻟﻘﻴﺎدة ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ.
ﻋﺪم اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ وﻣﺤﺪودﻳ ﺔ اﻟﺸ ﺮاء
ﻟﻠﻨﺸ ﺮات واﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ وﻧﻔ ﺎذ
اﻟﻤﻄﺒﻮﻋ ﺎت ذات اﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﻌ ﺎﻟﻲ ﻣﺜ ﻞ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤ ﻞ
وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاء
ﻗﻠﺔ اﻟﺤﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻧﺊ واﻹﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺻ ﺎﻻت
اﻷﻓﺮاح اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺮآﺰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ – اﻹﻳﺮادات واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ :
159 022 840

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

238 418 322 790

اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ .

79 395 482 790

زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 49.9ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

) ( 12

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر

-

-

-

-

ﻳﺮﺟ ﻊ ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ اﻹﻗﺒ ﺎل ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺮاء اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت
واﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮآﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
.
زﻳﺎدة ﻓﺮض اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ واﻟﻤ ﻮردﻳﻦ ﻟﻌ ﺪم
اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣ ﺔ ﻣﻌﻬ ﻢ وإﺧﻼﻟﻬ ﻢ ﺑﻬ ﺬﻩ
اﻟﺸﺮوط .
اﻷرﺻ ﺪة اﻟﻤﻌ ﻼة ﻟﺤﺴ ﺎب اﻷﻣﺎﻧ ﺎت ﻋ ﻦ ﺳ ﻨﻮات ﻣﺎﻟﻴ ﺔ
ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻟﻢ ﻳﺘﻘ ﺪم أﺻ ﺤﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺑﻬ ﺎ وﺗﻘﺎدﻣ ﺖ وﻣ ﻦ
ﺛﻢ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻹﻳﺮادات ﻗﻴﺪﻳﻪ.
اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺒﻴ ﻊ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﺴ ﺘﻬﻠﻜﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺮﻃﺎﺳ ﻴﺔ وﺁﻻت
وﻣﻌﺪات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺰاد .
ﻓ ﺮض ﻋﻘﻮﺑ ﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ وﺗﺸ ﺪد اﻟﺠﻬ ﺎت ﻓ ﻲ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻌﻤﻞ .
ﺣﺮص اﻟﺠﻬﺎت ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮداد ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺻ ﺮﻓﺖ دون وﺟ ﻪ
ﺣﻖ ﻋﻦ ﻋﻼوات ﺳﻜﻦ وﻋﻼوات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ  -اﻹﻳﺮادات اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ :
000

1 000 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

1 976 278 665

اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ .

976 278 665

زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  %97.6ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

) ( 13

" ﺗﻮزﻳﻊ اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﻘﺪرة واﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ " 2010/2009
 - 1ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺑﻮاب

اﻟﺒﺎب

اﻟﺒﻴــﺎن

1

اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2010/2009
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات

16 584 888 552 627

9 660 409 552 627

%239.5

%93.8

2

اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟ ﺪﺧﻞ 109 000 000
واﻷرﺑﺎح

94 351 022 252

- 14 648 977 748

%86.6

%0.5

3

اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳ ﻮم ﻋﻠ ﻰ 16 000 000
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت

9 249 524 774

- 6 750 475 226

%57.8

4

اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺴ ﻠﻊ 2 252 000
واﻟﺨﺪﻣﺎت

1 918 741 573

- 333 258 427

5
6
7
8

6 924 479 000

اﻟﻤﺤﺼﻞ

اﻟﻔﺮق

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
ﻟﻠﺒـﺎب ﻟﻺﺟﻤﺎﻟﻲ

%85.2

اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳ ﻮم ﻋﻠ ﻰ 230 190 000
اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ

190 849 253 636

- 39 340 746 364

%82.9

%1.1

632 511 760

566 285 867 339

- 66 225 892 661

%89.5

%3.2

159 022 840

238 418 322 790

79 395 482 790

%149.9

%1.4

1 000 000

1 976 278 665

976 278 665

%197.6

8 074 455 600

17 687 937 563 656

9 613 481 963 656

%100.0 %219.1

إﻳﺮادات اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻹﻳﺮادات واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ
اﻹﻳﺮادات اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻹﺟﻤﺎﻟــــــﻲ

ﻳﺘﻀــﺢ ﻣـﻦ هـﺬا اﻟﺠـﺪول إن اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ ﻟﻠﺴﻨـﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ـﺔ  2010/2009ﻟﻠﺒ ﺎب اﻷول -
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻐﺎز ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %93.8ﻣﻦ ﺟﻤﻠ ﺔ اﻹﻳ ﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠ ـﺔ  ،ﺛ ﻢ ﺗﺄﺗ ـﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗ ـﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧ ـﻴﺔ إﻳ ﺮادات اﻟﺒ ﺎب اﻟﺴ ﺎدس  -إﻳ ﺮادات اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﺑﻨﺴﺒ ـﺔ  % 3.2ﺛ ﻢ إﻳ ﺮادات اﻟﺒ ـﺎب
اﻟﺴ ﺎﺑﻊ – اﻹﻳ ﺮادات واﻟﺮﺳ ﻮم اﻟﻤﺘﻨﻮﻋ ﺔ ﺑﻨﺴﺒ ـﺔ % 1.4ﻓﺎﻟﺒ ﺎب اﻟﺨ ﺎﻣﺲ  -اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳ ﻮم ﻋﻠ ﻰ
اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %1.1ﺛﻢ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺑﻮاب ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .

) ( 14

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻷﺑ ﻮاب اﻹﻳ ﺮادات ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت واﻟﺒﻨﻮد :
اﻟﺒﺎب اﻷول  -اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ :

000

6 924 479 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

584 888 552 627

 16

اﻹﻳ ﺮادات اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  %93.8ﻣ ﻦ ﺟﻤﻠ ﺔ اﻻﻳ ﺮادات
اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ .

660 409 552 627

 9

زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  %139.5ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴ ﺔ اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﻟﻠﺴ ﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  2010/2009أآﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﺴ ﺒﺔ اﻟﺰﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻹﻳ ﺮادات
اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . 2009/2008
وﺗﺮﺟ ﻊ زﻳ ﺎدة اﻟﻤﺤﺼ ﻞ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻘ ﺪر إﻟ ﻰ ارﺗﻔ ﺎع أﺳ ﻌﺎر
اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ 2010/2009
ﺑﻨﺴ ﺒﺔ آﺒﻴ ﺮة ﺟ ﺪا ،ﺣﻴ ﺚ إن ﺣﺠ ﻢ اﻟﻌﺎﺋ ﺪات اﻟﻨﻔﻄﻴ ﺔ ﻳﺘﺤ ﺪد
ﺑﻤﺆﺷ ﺮﻳﻦ رﺋﻴﺴ ﻴﻴﻦ هﻤ ﺎ اﻹﻧﺘ ﺎج ﻣ ﻦ اﻟ ﻨﻔﻂ وأﺳ ﻌﺎرﻩ
وﻳﺨﻀـﻊ هﺬان اﻟﻤﺆﺷ ﺮان ﻟﻈ ﺮوف اﻟﻌ ﺮض واﻟﻄﻠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم وأﺳﻌﺎرﻩ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﺄﺛﺮ
ﺑﺪورهﺎ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ وآ ﺬﻟﻚ ﺣﺴ ﺐ اﻟﻨﺴ ﺒﺔ
اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻷوﺑﻚ .
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ  -اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ واﻷرﺑﺎح :
ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ اﻹﻳ ﺮادات اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﻣ ﻦ ﺿ ﺮﻳﺒﺔ اﻟ ﺪﺧﻞ ﻋﻠ ﻰ
اﻟﺸ ﺮآﺎت ﻧﻈﻴ ﺮ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬ ﺎ وﺗﺨﻀ ﻊ ه ﺬﻩ اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ
ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻬﺎ.
وﻳﺨﺘﺺ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﺎب وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  -اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ .

000

109 000 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

351 022

 94

اﻹﻳ ﺮادات اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  %0.5ﻣ ﻦ ﺟﻤﻠ ﺔ اﻹﻳ ﺮادات
اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ .

)648 977 748

 (14

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) % ( 13.4ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

252

) ( 15

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر

وهﺬا اﻟﻨﻘﺺ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺤﺼﻠﺔ اﻟﻨﻘﺺ واﻟﺰﻳﺎدة ﻓ ﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻲ هﺬا اﻟﺒﺎب:
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  – 3اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻻرﺑﺎح :
ﺗﺘﻤﺜ ﻞ إﻳ ﺮادات ه ﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻓ ﻲ ﺿ ﺮﻳﺒﺔ اﻟ ﺪﺧﻞ
اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ ﺗﺤﺼ ﻴﻠﻬﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴ ﺔ اﻟﻤﺪرﺟ ﺔ
ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

000

84 000 000

315 673 046

 46

)684 326 954

 (37

)(40 575 455 360

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼـﻠﺔ .
ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) % (44.9ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

اﻟﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺑﻴﺎﻧﻬﺎ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :

ﺑﻨﺪ  – 1اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ :
ه ﻲ اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  %2.5ﻣ ﻦ ﺻ ﺎﻓﻲ
اﻷرﺑ ﺎح اﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸ ﺮآﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴ ﺔ اﻟﻤﺪرﺟ ﺔ ﻓ ﻲ
ﺳ ﻮق اﻟﻜﻮﻳ ﺖ ﻟ ﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وذﻟ ﻚ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم
اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ  19ﻟﺴ ﻨﺔ  2000ﻓ ﻲ ﺷ ﺄن دﻋ ﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ وﺗﺸ ﺠﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻬ ﺎت ﻏﻴ ﺮ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
000

60 000 000

795 149 736

 28

)204 850 264

 (31

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﺤﺼـﻠﺔ .
اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤ ً
ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ )  %( 52.0ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

) ( 16

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر

ﺑﻨﺪ  – 2ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺰآﺎة ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ :
وهﻮ اﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺰآﺎة ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻲ ﻣﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  46ﻟﺴﻨﺔ  2006ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺰآﺎة
وﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻘﻔﻠﺔ ﻓﻲ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺤﺪدﻩ آﻞ ﺷﺮآﺔ .

000

000 000

 23

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

904

629 394

 13

اﻻﻳﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ .

 (9

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) % (40.7ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

)370 605 096

وﺗﺮﺟﻊ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﻘﺺ إﻟﻲ :
 اﻧﺨﻔ ﺎض اﻟﻤﺤﺼ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔﺑﺴ ﺒﺐ ﺗﻜﺒ ﺪ اﻟﺸ ﺮآﺎت ﺧﺴ ﺎﺋﺮ آﺒﻴ ﺮة ﻧﺘﻴﺠ ﺔ
اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
 اﻧﺨﻔ ﺎض اﻟﻤﺤﺼ ﻞ اﻟ ﻰ ﺣﺪاﺛ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﻋ ﺪمإﻟﻤﺎم اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﺣﻜﺎﻣﺔ .

2 891 128 406

اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺑﻴﺎﻧﻬﺎ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :

ﺑﻨ ﺪ  – 3ﻣﺴ ﺎهﻤﺔ اﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴ ﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ :
000

1 000 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

2 588 718 000

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

1 588 718 000

زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  %158.9ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

) ( 17

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر

000

0 000 000

ﺑﻨﺪ  –4أرﺑﺎح ﺗﻮزﻳﻌﺎت :
وهﻲ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻨﺴﺒﺔ  %15ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷﺳﻬﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ) (9ﻣﻦ
اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (2ﻟﺴﻨﺔ  2008ﺑﺸﺄن
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم ﻣﺮﺳﻮم ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ رﻗﻢ
 3ﻟﺴﻨﺔ .1955
ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

1 302 410 406

اﻻﻳﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ .

1 302 410 406

زﻳﺎدة ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .
 وﺗﺮﺟﻊ أﺳﺒﺎب اﻟﺰﻳﺎدة إﻟﻲ : -زﻳﺎدة اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ وﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ اﻷرﺑﺎح

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  - 2ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﺮآﺎت اﻟﻨﻔﻂ :
ﺗﺘﻤﺜﻞ إﻳﺮادات ه ﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻓ ﻲ ﺿ ﺮﻳﺒﺔ اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟﺘ ﻲ
ﻳ ﺘﻢ ﺗﺤﺼ ﻴﻠﻬﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﺮآﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ) ﻏﻴ ﺮ
ﺷﺮآﺎت اﻟﻨﻔﻂ ( واﻟﺘﻲ ﺗﺰاول أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ .
000

25 000 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

206

48 035 349

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ .

206

23 035 349

زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  %92.1ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .
وه ﺬﻩ اﻟﺰﻳ ﺎدة ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ ﻣﺤﺼ ﻠﺔ اﻟ ﻨﻘﺺ واﻟﺰﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ
ﺑﻨﻮد هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﺑﻨﻮد :

) ( 18

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر

24 216 104 226

اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺑﻴﺎﻧﻬﺎ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺑﻨﺪ  -3ﺷﺮآﺎت ﻣﻘﺎوﻻت :

000

11 300 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

920 163 082

 22

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼـﻠﺔ .

620 163 082

 11

زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  %102.8ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

ﺑﻨﺪ  - 6ﺷﺮآﺎت ﺧﺪﻣﺎت :
000

7 550 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

146

13 716 324

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

146

6 166 324

زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 81.7ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

000

1 900 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

738

5 460 095

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼـﻠﺔ .

738

3 560 095

زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 187.4ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

000

1 150 000

ﺑﻨﺪ  - 7ﺷﺮآﺎت اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ :

ﺑﻨﺪ  -8ﺷﺮآﺎت ﻣﻄﺎﻋﻢ :
ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

897 107 422

 2

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼـﻠﺔ .

747 107 422

 1

زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  %151.9ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

) ( 19

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر

000

235 000


ﺑﻨﺪ  -10ﺷﺮآﺎت اﺧﺮى :
ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

1 357 413 838

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

1 122 413 838

زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 477.6ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .



ﺗﺮﺟﻊ أﺳﺒﺎب اﻟﺰﻳﺎدة :
ﻋ ﺪم ﺗﻘﻴ ﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﺮآﺎت ﺑ ﺪﻓﻊ اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻗﺎﻣ ﺖ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ – اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ
ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ .

)020

( 1 180 755

000

865 000

000

510 130

وﺑﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ :
ﺑﻨﺪ  -2ﺷﺮآﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ :

)870 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .



 (354

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .
ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) % (41.0ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .
ﺑﻨﺪ  – 4ﺷﺮآﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ :

000

1 150 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

980

333 044

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

)955 020

 (816

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) % (71.0ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

) ( 20



ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر

000

850 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

000

841 070

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

ﺑﻨﺪ  -5ﺷﺮآﺎت ﻓﻨﺎدق :

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) % ( 1.1ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

)(8 930 000

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ  -اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت :
ﺗﺘﻤﺜ ﻞ إﻳ ﺮادات ه ﺬا اﻟﺒ ﺎب ﻓ ﻲ اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳ ﻮم
اﻟﻤﻔﺮوﺿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻤﻠ ﻚ أو ﻧﻘ ﻞ ﻣﻠﻜﻴ ﺔ اﻷراﺿ ﻲ
واﻟﻌﻘـﺎرات.
وﻳﺨﺘﺺ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﺎب وزارة اﻟﻌﺪل .
وﺗﺘﻜﻮن إﻳﺮادات هﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة :
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  - 1رﺳﻮم ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ :
ﺗﺘﻤﺜﻞ إﻳ ﺮادات ه ﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺮﺳ ﻮم اﻟﻤﻔﺮوﺿ ﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ وﻧﻘ ﻞ اﻷراﺿ ﻲ واﻟﻌﻘ ﺎرات ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا ﻋﻘ ﻮد
اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮرهﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
000

16 000 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

249 524

 9

اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ .

)750 475 226

 (6

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ )  % (42.2ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

)750 475 226

 (6

اﻟﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺑﻴﺎﻧﻬﺎ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :

774



) ( 21

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر
وﺗﺘﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﺪﻳﻦ :



ﺑﻨﺪ  - 1أراﺿﻲ
8 000 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

4 809 653 270

اﻹﻳـــﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـــﺔ .

)(3 190 346 730

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) % (39.9ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

000



 ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن رق 15ﻟﺴ ﻨﺔ  2008واﻟ ﺬي ﻳﺤﻈ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﺮآﺎت ﺑﻴ ﻊ
وﺷﺮاء اﻟﺮاﺿﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻟﺨﺎص .
ﺑﻨﺪ  – 2ﻋﻘـــــــــــﺎرات

8 000 000 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

4 439 871 504

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ.

)(3 560 128 496

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) % (44.5ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

اﻟﺒ ﺎب اﻟﺮاﺑ ﻊ  -اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳ ﻮم ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﻠﻊ
واﻟﺨﺪﻣـﺎت
ﺗﺘﻤﺜﻞ إﻳﺮادات هﺬا اﻟﺒ ﺎب ﻓ ﻲ اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳ ﻮم اﻟﺘ ﻲ
ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت وﻣﺰاوﻟﺔ اﻷﻋﻤﺎل
وﻳﺨﺘﺺ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﺎب اﻟﻮزارات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔوﻳﺘﻜﻮن هﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة :

) ( 22

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر

000

252 000


ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  - 2رﺳﻮم اﻟﻘﻴﺪ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ :
وﺗﺸﺘﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ رﺳﻮم ﻗﻴﺪ وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺸ ﺮآﺎت
وﻃﻠﺒ ﺎت اﻟﺘ ﺮﺧﻴﺺ ورﺳ ﻮم دﻣ ﻎ اﻟﻤﻌ ﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨ ﺔ ورﺳ ﻮم
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

 2

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

1 918 741 573

اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ .

)( 333 258 427

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ )  % ( 14.8ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .



وﺗﺘﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻨﻮد :

)258 427

 ( 333

اﻟﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺑﻴﺎﻧﻬﺎ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺑﻨﺪ  – 1ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺸﺮآﺎت
وﺗﺸﻤﻞ إﻳﺮادات هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻓﻲ رﺳﻮم ﻗﻴﺪ وﺗﺴ ﺠﻴﻞ وإﺻ ﺪار
وﺗﺠﺪﻳﺪ إﺟﺎزات اﻟﺸ ﺮآﺎت ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ رﺳ ﻮم اﻹﺷ ﺮاف
واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس وﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ
اﻟﻤﺼﺪرة .

000

1 565 000

270 046 424
)953 576



 1

 ( 294

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ.
ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ )  % ( 18.8ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .
وﻳﺨﺘﺺ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﻨﺪ :
 -وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

) ( 23

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر

000

617 000

ﺑﻨﺪ  - 2ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ :
ه ﻲ اﻟﺮﺳ ﻮم اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﻣ ﻦ ﻃﻠﺒ ﺎت اﻟﺘ ﺮﺧﻴﺺ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ
ورﺳ ﻮم ﺗﺠﺪﻳ ﺪ وإﺻ ﺪار اﻟﺘ ﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ
ورﺳﻮم إﺻﺪار ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺼﻴﺪ .
ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

599 208 000

اﻹﻳـــﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـــﺔ .

)( 17 792 000

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ )  % ( 2.9ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴــﺔ .



وﻳﺨﺘﺺ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﻨﺪ:
 وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ . -وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .



ﺑﻨﺪ  - 3رﺳﻮم دﻣﻎ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ :
وﺗﺘﻤﺜﻞ إﻳﺮادات هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻓﻲ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻧﻈﻴ ﺮ دﻣ ﻎ
اﻟﻤﻌ ﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨ ﺔ وﻣﺸ ﻐﻮﻻﺗﻬﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ ﻧﻮﻋﻴﺘﻬ ﺎ وﻋﻴﺎره ﺎ
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  ،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ
) (23ﻟﺴ ﻨﺔ  1980واﻟﻘ ﺮار اﻟ ﻮزاري رﻗ ﻢ ) (87ﻟﺴ ﻨﺔ
. 1980
70 000



ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

49 487 149



اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

000

)512 846

 ( 20

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) % (29.3ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .
وﻳﺨﺘﺺ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﻨﺪ :
 -وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ .

) ( 24

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر

اﻟﺒ ﺎب اﻟﺨ ﺎﻣﺲ  -اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳ ﻮم ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺠ ﺎرة
واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ :
ﺗﺘﻤﺜﻞ إﻳﺮادات هﺬا اﻟﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ
ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﻴﺮاد وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ واﻟﻰ اﻟﺨ ﺎرج ورﺳ ﻮم
اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ .
وﺗﺨ ﺘﺺ ﺑﻬ ﺬا اﻟﺒ ﺎب وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ  -اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ
ﻟﻠﺠﻤﺎرك وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة :
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  - 1اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ :
وﺗﺘﻤﺜ ﻞ إﻳ ﺮادات ه ﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ
ﻧﻈﻴـﺮ ﺿﺮاﺋﺐ ورﺳﻮم أرﺿﻴﺔ ورﺳﻮم اﻟﺸﻬﺎدات .
000

230 190 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

849 253 636

 190

اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ .

)340 746 364

 (39

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) % (17.1ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .


)(39 340 746 364

وﺗﺘﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﺪﻳﻦ :
اﻟﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ :

) ( 25

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر
ﺑﻨﺪ  - 1ﺿﺮاﺋﺐ :
وﺗﺘﻤﺜﻞ إﻳﺮادات ه ﺬا اﻟﺒﻨ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ آﻀ ﺮاﺋﺐ
ﺟﻤﺮآﻴﺔ .

000

230 000 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

190 675 871 756

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

)(39 324 128 244

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) %(17.1ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

ﺑﻨﺪ  - 2رﺳــــﻮم :
وﺗﺘﻤﺜ ﻞ إﻳ ﺮادات ه ﺬا اﻟﺒﻨ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﻧﻈﻴ ﺮ
ﺧ ﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠ ﺎرة واﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وه ﻲ اﻟﺮﺳ ﻮم اﻟﺘ ﻲ
ﺗﻔ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮردﻳﻦ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺗ ﺄﺧﺮهﻢ ﻓ ﻲ ﺳ ﺤﺐ
ﺑﻀﺎﺋﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﻤ ﻮاﻧﺊ ورﺳ ﻮم اﻟﺸ ﻬﺎدات اﻟﺘ ﻲ
ﺗﺤﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮردﻳﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﺷ ﻬﺎدة ﺗﺜﺒ ﺖ ﺳ ﺪادهﻢ
ﻟﻠﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ .
000

190 000

880

173 381

)16 618 120



ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .



( 

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .
ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) %(8.7ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .
وﺗﺮﺟﻊ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﻘﺺ ﻟﻠﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ إﻟﻰ اﻵﺗﻲ :
اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺮآﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري داﺧﻞ اﻟﺒﻼد .

) ( 26

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس  -إﻳﺮادات اﻟﺨﺪﻣﺎت :
ﺗﺘﻤﺜﻞ إﻳﺮادات هﺬا اﻟﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﻧﻈﻴ ﺮ ﺗﺄدﻳ ﺔ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻮزارات واﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .
000

632 511 760

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

339

566 285 867

اﻹﻳ ﺮادات اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  % 3.2ﻣ ﻦ ﺟﻤﻠ ﺔ اﻹﻳ ﺮادات
اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ .

)(66 225 892 661

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) % ( 10.5ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .



وه ﺬا اﻟ ﻨﻘﺺ ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ ﻣﺤﺼ ﻠﺔ اﻟ ﻨﻘﺺ واﻟﺰﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت هﺬا اﻟﺒﺎب اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت:

)140 404 438

 (84

اﻟ ﻨﻘﺺ ﻓ ﻲ اﻟﺒ ﺎب اﻟﺴ ﺎدس ﻋ ﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ وﻗ ﺪ
ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

) ( 27

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  – 2اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:
وﺗﺘﻤﺜﻞ إﻳﺮادات هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﻣ ﻦ
ﻣﺒﻴ ﻊ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋ ﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ وﻧﺸ ﺮ اﻹﻋﻼﻧ ﺎت ﺑﻮﺳ ﺎﺋﻞ
اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وآﺬﻟﻚ ﻣﺒﻴﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ وإﻳﺮادات
اﻷﻓﻼم واﻷﺷﺮﻃﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺳﻮم اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .
ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

000

4 100 000

004

3 292 474

اﻻﻳﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ .
ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ )%(19.7ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

)( 807 525 996
وﺗﺘﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺑﻨﻮد :

)(1 339 052 375

اﻟﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ:
ﺑﻨﺪ  – 1رﺳﻮم دراﺳﻴﺔ :
وﺗﺘﻤﺜﻞ إﻳﺮادات هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻄﻠﺒ ﺔ
واﻟﻤﻠﺘﺤﻘ ﻴﻦ آﻤﺴ ﺘﻤﻌﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻜﻮﻳ ﺖ واﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ وﻣﻨﺘﺴﺒﻲ ﻣﺮآ ﺰ ﺧﺪﻣ ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ
وآ ﺬﻟﻚ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﻧﻈﻴ ﺮ اﻻﺷ ﺘﺮاك ﻓ ﻲ اﻟ ﺪورات
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ.

000

1 094 600

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

773 251 000

اﻻﻳﺮادت اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ .

)( 321 349 000

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ )%(29.4ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .
.

) ( 28

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر

ﺑﻨﺪ  – 3إﻋﻼﻧﺎت :
وﺗﺘﻤﺜﻞ إﻳﺮادات هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .
وﺗﺨﺘﺺ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﻨﺪ وزارة اﻹﻋﻼم .
000

1 689 300

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

625

807 496

اﻻﻳﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ .

)( 881 803 375

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ )%(52.2ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

ﺑﻨﺪ  – 5إﻳﺮادات أﻓﻼم وأﺷﺮﻃﺔ :
وﺗﺘﻤﺜﻞ إﻳﺮادات هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺄﺟﻴﺮ
وﻣﺒﻴﻊ أﻓﻼم وأﺷﺮﻃﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ.
وﻳﺨ ﺘﺺ ﺑﻬ ﺬا اﻟﺒﻨ ﺪ آ ﻞ ﻣ ﻦ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ
واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
000

500

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

000 000 000

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

)( 500 000

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ )%(100.0ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

) ( 29

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر
ﺑﻨﺪ  – 6رﺳﻮم ﺗﺪرﻳﺐ وﺗﻌﻠﻴﻢ :
وﺗﺘﻤﺜ ﻞ إﻳ ﺮادات ه ﺬا اﻟﺒﻨ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﻧﻈﻴ ﺮ
دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺟﻬ ﺰة اﻟﺤﺎﺳ ﺐ اﻵﻟ ﻲ وﻧﻈﻴ ﺮ ﺗﻌﻠ ﻴﻢ
أﺑﻨﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ ﺟﻴﺘﻲ أوﻳﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻘﺴﻮﻣﺔ ﻓﻲ
ﻣﺪارس اﻟﺪوﻟﺔ  .وﻳﺨﺘﺺ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﻨﺪ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ.

135 400 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

000 000 000

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

)( 135 400 000

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ )%(100.0ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

531 526 379

واﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ:
ﺑﻨﺪ  – 2ﻣﺒﻴﻊ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ :
وﺗﺘﻤﺜﻞ إﻳ ﺮادات ه ﺬا اﻟﺒﻨ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺒﻴ ﻊ
اﻟﻤﺠ ﻼت واﻟﻜﺘ ﺐ واﻟﻨﺸ ﺮات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺼ ﺪرهﺎ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .
وﻳﺨ ﺘﺺ ﺑﻬ ﺬا اﻟﺒﻨ ﺪ ﺧﻤ ﺲ ﺟﻬ ﺎت) :وزارة اﻹﻋ ﻼم –
وزارة اﻟﻌ ﺪل/إدارة اﻟﻔﺘ ﻮى واﻟﺘﺸ ﺮﻳﻊ – وزارة اﻟﺸ ﺌﻮن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ – وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸ ﺌﻮن اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ
– اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب.

1 180 200 000
1 711 726 379
531 526 379

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .
زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 45.0ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
 ﺑﺴ ﺒﺐ ﻣﺤﺪودﻳ ﺔ اﻟﺸ ﺮاء ﻟﻠﻨﺸ ﺮات واﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞاﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .
 ﻧﻔﺎذ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ذات اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﺜﻞ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤ ﻞوﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاء .

) ( 30

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  – 3اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ:
وﺗﺘﻤﺜﻞ إﻳﺮادات هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ
ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .
وﺗﺨﺘﺺ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
87 042 000 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

75 349 342 284

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

)(11 692 657 716

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ )%(13.4ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ.

)(11 834 265 023

اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ :

ﺑﻨﺪ  – 1رﺳﻮم اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ :
وﺗﺘﻤﺜ ﻞ إﻳ ﺮادات ه ﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ
اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﻧﻈﻴ ﺮ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴ ﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ
ﺗﺆدﻳﻬﺎ ﻣﺮاآﺰ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ .

21 000 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

11 991 000

اﻻﻳﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ .

)( 9 009 000

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ )%(42.9ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ.

) ( 31

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر
ﺑﻨﺪ  – 3إﻳﺮادات اﻟﻀﻤﺎن واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ:
وﺗﺘﻤﺜﻞ إﻳﺮادات هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﻧﻈﻴ ﺮ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ .

85 219 000 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

73 393 743 977

اﻻﻳﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ .

)(11 825 256 023

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ )%(13.9ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ.

141 607 307

وزﻳﺎدة ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ :
ﺑﻨﺪ  – 2إﻳﺮاد اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت :
وﺗﺘﻤﺜﻞ إﻳﺮادات هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﻧﻈﻴ ﺮ
ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿ ﻰ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸ ﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻣﺜ ﻞ أﺟ ﻮر اﻟﻐ ﺮف اﻟﺨﺎﺻ ﺔ
وآﺬﻟﻚ رﺳﻮم اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻤﺨﺒﺮﻳﺔ واﻷﺷﻌﺔ اﻟﻤﻠﻮﻧ ﺔ
.

1 802 000 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

1 943 607 307

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

141 607 307

زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 7.9ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
 ﺑﺴﺒﺐ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﺮﺳﻮماﻟﺨﺪﻣﺎت .

) ( 32

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  – 5ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء:
وﺗﺘﻤﺜﻞ إﻳﺮادات هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻧﻈﻴ ﺮ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء .
وﻳﺨ ﺘﺺ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑ ﺎء واﻟﻤ ﺎء ووزارة
اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ .

191 030 000 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

119 753 848 263

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

)(71 276 151 737

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) % (37.3ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

وﺗﺘﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﺪﻳﻦ:
)(71 276 151 737

اﻟﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ:
ﺑﻨﺪ  – 1اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء :
وﺗﺘﻤﺜﻞ إﻳﺮادات هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ
وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.

133 680 000 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

77 794 486 766

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

)(55 885 513 234

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) % (41.8ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

) ( 33

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر
ﺑﻨﺪ  – 2ﻣﻴﺎﻩ :
ﺗﺘﻤﺜﻞ إﻳﺮادات هﺬا اﻟﺒﻨ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ
وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ووزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺒﻴﻊ
اﻟﻤﻴﺎﻩ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻧﻮاﻋﻬﺎ .

57 350 000 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

41 959 361 497

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

)(15 390 638 503

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) % (26.8ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  – 8ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى :
ﺗﺘﻤﺜ ﻞ إﻳ ﺮادات ه ﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﺼ ﻞ
ﻧﻈﻴ ﺮ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﻳﺴ ﺒﻖ إدراﺟﻬ ﺎ ﺿ ﻤﻦ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﺎب
606 000 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

241 931 011

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

)( 364 068 989

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) % (60.1ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

)( 364 068 989

اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ:

) ( 34

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر
ﺑﻨﺪ  – 1ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ :
وﺗﺘﻤﺜﻞ إﻳﺮادات هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬ ﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت.
وﺗﺨﺘﺺ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﻨﺪ وزارة اﻹﻋﻼم .

480 000 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

175 246 673

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

)( 304 753 327

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) % (63.5ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

ﺑﻨﺪ  – 2إﻳﺮادات ﺻﻴﺎﻧﺔ :
وﺗﺘﻤﺜﻞ إﻳﺮادات هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﻧﻈﻴ ﺮ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ .
وﺗﺨﺘﺺ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﻨﺪ وزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ .
65 000 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

45 392 653

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

)( 19 607 347

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) % (30.2ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ.

) ( 35

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر

ﺑﻨﺪ  – 4ﻣﺨﻄﻄﺎت وﻣﻮاﺻﻔﺎت:
وﺗﺘﻤﺜ ﻞ إﻳ ﺮادات ه ﺬا اﻟﺒﻨ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺒﻴ ﻊ
اﻟﻤﺨﻄﻄ ﺎت واﻟﺨ ﺮاﺋﻂ واﻟﻤﻮاﺻ ﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳ ﻴﺔ واﻟﺠ ﺪاول
واﻟﻜﻤﻴﺎت .
000

21 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

000

16 880

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

)( 4 120 000

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) % (19.6ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ.

ﺑﻨﺪ  – 6ﺗﺼﻮﻳﺮ :
وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات .
وﻳﺨﺘﺺ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﻨﺪ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ .

000

40 000

411 685

4

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

)( 35 588 315

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) % (89.0ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ.

17 914 511 777

اﻟﺰﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟﺒ ﺎب اﻟﺴ ﺎدس ﻋ ﻦ ﺗﻘ ﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ وﻗ ﺪ
ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

) ( 36

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  – 1ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻣﻦ واﻟﻌﺪاﻟﺔ:
وﺗﺘﻤﺜ ﻞ إﻳ ﺮادات ه ﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ
آﺮﺳ ﻮم وﻏﺮاﻣ ﺎت ﻗﻀ ﺎﺋﻴﺔ وﻣﺒﻴ ﻊ ﻣ ﻮاد ﻣﺼ ﺎدرة وآ ﺬﻟﻚ
ﻋﺪادات اﻧﺘﻈﺎر اﻟﺴﻴﺎرات ورﺳﻮم إﺻﺪار رﺧﺺ ﻗﻴﺎدة .
وﻳﺨﺘﺺ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻮزارات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
وزارة اﻟﻌﺪل و وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

000

62 207 500

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

043

66 771 687

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

043

4 564 187

زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 7.3ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

098

4 748 541

000

61 900 000

وﺗﺘﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﺑﻨﻮد
اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ :
ﺑﻨﺪ  – 1رﺳــﻮم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ :
وﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺮﺳ ﻮم اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪﻋﺎوى واﻟﺘﻮﺛﻴ ﻖ
واﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ورﺳﻮم اﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺟﺪول اﻟﻤﺤﺎﻣ ﺎة وأﻳ ﺔ
رﺳﻮم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أﺧﺮى .

66 648 541 098
098

4 748 541

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .
زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 7.7ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .
وﺗﺮﺟﻊ أﺳﺒﺎب اﻟﺰﻳﺎدة إﻟﻰ:
وذﻟﻚ ﻻﻋﺘﻤﺎد هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدرة،
ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ واﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺼﻞ
ﺧ ﻼل اﻟﺴ ﻨﻮات اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ واﻻﺳﺘﺮﺷ ﺎد ﺑﻤ ﺎ ﻳﺤﺼ ﻞ ﺧ ﻼل
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

) ( 37

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر

اﻟﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ :

)( 184 354 055

ﺑﻨﺪ  - 2ﻣﺒﻴﻊ ﻣﻮاد ﻣﺼﺎدرة :
وﺗﺘﻤﺜﻞ إﻳ ﺮادات ه ﺬا اﻟﺒﻨ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺒﻴ ﻊ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ
ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬ ﺎ ﻟﻠﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤ ﻮل ﺑﻬ ﺎ أو ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻀ ﺒﻄﻴﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻷﻓﺮاد أو ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.
وﻳﺨﺘﺺ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﻨﺪ وزارة اﻟﻌﺪل.
000

10 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

000

00 000

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ.

)( 10 000 000

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) % (100.0ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .
ﺑﻨﺪ  -3ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻋﺪادات اﻧﺘﻈﺎر اﻟﺴﻴﺎرات :
وﺗﺘﻤﺜﻞ إﻳﺮادات هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﻋﺪادات اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻧﻈﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ اﻷﻣﺎآﻦ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎﻣﺔ.

000

72 500

945

55 935

)564 055

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .



 ( 16

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ.
ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) % (22.8ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

) ( 38


ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر




ﺑﻨﺪ  – 4رﺳﻮم اﺻﺪار رﺧﺼﺔ ﻗﻴﺎدة
)ﻋﺎﻣﺔ/اﻧﺸﺎﺋﻴﺔ/ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ/زراﻋﻴﺔ( :
وﺗﺘﻤﺜﻞ إﻳﺮادات هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ
إﺻ ﺪار رﺧ ﺺ اﻟﻘﻴ ﺎدة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻹﻧﺸ ﺎﺋﻴﺔ واﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺰراﻋﻴﺔ .
وﻳﺨﺘﺺ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﻨﺪ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ .

000

225 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

000

67 210

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

)000



790

 (157

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) % (70.1ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .
ﺗﺮﺟﻊ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﻘﺺ إﻟﻰ اﻵﺗﻲ :
 -اﻟﺘﺸﺪد ﻓﻲ ﻣﻨﺢ رﺧﺺ اﻟﻘﻴﺎدة ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻧﻮاﻋﻬﺎ .

) ( 39

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر


ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  – 4ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن واﻟﻤﺮاﻓﻖ :
وﺗﺘﻤﺜ ﻞ إﻳ ﺮادات ه ﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ
ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺳﻜﺎن واﻟﻤﺮاﻓﻖ .

43 413 260 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

46 805 076 194

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

3 391 816 194

زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 7.8ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .
وﺗﺘﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﺪﻳﻦ :

3 391 816 194

اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ :
ﺑﻨﺪ  – 1إﻳﺠﺎر :
ﺗﺘﻜﻮن إﻳﺮادات هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻦ إﻳﺠﺎر آﻞ اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
وﻣﺤ ﻼت اﻟﻤﻄ ﺎر اﻟ ﺪوﻟﻲ واﻟﺒﻴ ﻮت واﻟﻘﺴ ﺎﺋﻢ اﻟﺼ ﻨﺎﻋﻴﺔ
واﻟﻌﻘ ﺎرات اﻟﻤﺴ ﺘﻤﻠﻜﺔ واﻟﻤﺴ ﺎآﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ واﻟﺸ ﺎﻟﻴﻬﺎت
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات .

43 413 260 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

46 589 980 591

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

3 176 720 591

زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 7.3ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .
وﺗﺮﺟﻊ أﺳﺒﺎب اﻟﺰﻳﺎدة إﻟﻰ اﻵﺗﻲ -:
 ارﺗﻔﺎع ﻗ ﻴﻢ إﻳﺠ ﺎرات اﻷﻣ ﺎآﻦ اﻟﻤﻄﺮوﺣ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺘﺜﻤﺎرﺑﺴ ﺒﺐ اﻟﺘﻨ ﺎﻓﺲ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺸ ﺮآﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت ﻋﻠ ﻰ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﻣﺎآﻦ .
 ﺣﻠﻮل ﻣﻮﻋﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ ﺳ ﻨﻮﻳﺔﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺟﺪول دﻓﻌﺎت اﻟﻌﻘﺪ .

) ( 40

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر

ﺑﻨﺪ  – 2إﻳﺮادات اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة :
ﻳﻤﺜ ﻞ ه ﺬا اﻟﺒﻨ ﺪ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع اﻟ ﺬي ﺗ ﻢ ﺗﺤﺼ ﻴﻠﻪ ﻣ ﻦ
اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻟﻤ ﺪﻳﺮة ﻟﻠﻤﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﺤ ﺮة ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻧﺼ ﻮص اﻟﻌﻘ ﺪ
اﻟﻤﺒ ﺮم ﻣﻌﻬ ﺎ ﻹدارة ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ أي
إﻳﺮادات ﺗﺤﺼﻠﻬﺎ اﻟﻮزارة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

000 000 000 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

215 095 603

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

215 095 603

زﻳﺎدة ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

) ( 41

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  – 6ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت :
وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺒﺮﻳﺪ واﻟﺒﺮق واﻟﻬﺎﺗﻒ.

000

176 113 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

040

183 602 314

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

040

7 489 314

زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 4.3ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

20 129 329 901

اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ :

ﺑﻨﺪ  – 1اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ:
ﺗﺘﻤﺜ ﻞ إﻳ ﺮادات ه ﺬا اﻟﺒﻨ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﻧﻈﻴ ﺮ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ.
وﻳﺨﺘﺺ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﻨﺪ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ
634 000

 11

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

836 301 557

 14

اﻹﻳـــﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـــﺔ .

202 301

3

زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  %27.5ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

000

557

) ( 42

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر

ﺑﻨﺪ  – 3اﻟﺒﺮق واﻟﻬﺎﺗﻒ :
وﺗﺘﻤﺜﻞ إﻳﺮادات هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﻧﻈﻴ ﺮ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﺮق واﻟﻬﺎﺗﻒ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر .
وﻳﺨ ﺘﺺ ﺑﻬ ﺬا اﻟﺒﻨ ﺪ وزارة اﻟﻤﻮاﺻ ﻼت – إدارة اﻟﺒ ﺮق
واﻟﻬﺎﺗﻒ .
000

145 574 300

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

344

501 328

 162

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

344

927 028

 16

زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 11.6ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

)(12 640 015 861

وﺑﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ :

ﺑﻨﺪ  – 2اﻟﺒﺮﻳﺪ :
ﺗﺘﻤﺜﻞ إﻳﺮادات هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﺮﻳﺪ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر واﻟﺸﺮآﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
وﻳﺨﺘﺺ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﻨﺪ وزارة اﻟﻤﻮاﺻﻼت – إدارة اﻟﺒﺮﻳﺪ .
000

632 700

977 400 088
)299 912

 1

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .



اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

 (655

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ )  % ( 40.1ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

) ( 43


ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر


ﺑﻨﺪ  – 4ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮاﻧﺊ:
وﺗﺘﻤﺜ ﻞ إﻳ ﺮادات ه ﺬا اﻟﺒﻨ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﻧﻈﻴ ﺮ
اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺪم ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاﻧﺊ ﻟﻸﻓ ﺮاد واﻟﺴ ﻔﻦ
واﻟﺒﻮاﺧﺮ.
وﻳﺨ ﺘﺺ ﺑﻬ ﺬا اﻟﺒﻨ ﺪ آ ﻞ ﻣ ﻦ وزارة اﻟﻤﻮاﺻ ﻼت ووزارة
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ/اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك .

000

272 000

 17

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

051

287 284

 5

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

)(11 984 715 949

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ )  % ( 69.4ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  – 7إﻳﺮادات اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :
وﻳﺨﺘﺺ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ – إدارة اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺗﺘﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﺪ واﺣﺪ .
000

000 000

 68

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

500

469 194

 70

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

500

469 194

 2

زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 3.6ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .
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وﺗﺘﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﺪ 1
ﺑﻨﺪ  – 1ﻣﺒﻴﻊ اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :
وﺗﺘﻤﺜﻞ إﻳ ﺮادات ه ﺬا اﻟﺒﻨ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺒﻴ ﻊ
اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓ ﻲ ﺗﺤﺼ ﻴﻞ رﺳ ﻮم اﻟﺨ ﺪﻣﺎت
ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ .
وﺗﺨﺘﺺ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﻨﺪ وزارة اﻹﻋﻼم .

000

000 000

 68

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

500

469 194

 70

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

500

469 194

 2

زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 3.6ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .



اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ – اﻹﻳﺮادات واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ :
ﺗﺘﻤﺜ ﻞ إﻳ ﺮادات ه ﺬا اﻟﺒ ﺎب ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠ ﻒ
اﻷﻧﻮاع واﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪرج ﺿﻤﻦ اﻷﺑﻮاب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
وﻳﺸﻤﻞ هﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة
وﻳﺨ ﺘﺺ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟ ﻮزارات واﻹدارات
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ .

) ( 45
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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  – 1اﻹﻳﺮادات واﻟﺮﺳﻮم :
ﺗﺘﻤﺜﻞ إﻳﺮادات هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻧﻈﻴﺮ
رﺳﻮم وإﻳﺮادات واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت وﻏﺮاﻣﺎت وأرﺑﺎح ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ إﻳﺮادات ﻗﻴﺪﻳﻪ وأﺧﺮى وآﺬﻟﻚ إﻳﺠﺎر وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ
واﻟﻤﻌﺪات واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات .
022 840 000

 159

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

790

418 322

 238

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

790

395 482

 79

زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 49.9ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

016

243 414

 83

اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ :

000

413 200

 17

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

760

393 809

 19

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ

760

980 609

 1

زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 11.4ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

ﺑﻨﺪ  – 1رﺳﻮم :
وﺗﺘﻤﺜﻞ إﻳﺮادات هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ آﺮﺳﻮم
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ .

 ﺑﺴ ﺒﺐ زﻳ ﺎدة ﺑﻌ ﺾ اﻟﺠﻬ ﺎت أﺳ ﻌﺎر ﺑﻴ ﻊ ﻣﻈ ﺎرﻳﻒاﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت واﻟﻤﻨﺎﻗﺼ ﺎت وآ ﺬﻟﻚ زﻳ ﺎدة ﻋ ﺪد
اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت .
 ﻋﺪم اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﺑﺎﻹﻳﺮادات اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻴﺘﻢ ﺗﺤﺼ ﻴﻠﻬﺎﺑﻬ ﺬا اﻟﺒﻨ ﺪ ﺑﺴ ﺒﺐ ﻋ ﺪم ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﻋ ﺪد اﻟﻤﻨﺎﻗﺼ ﺎت اﻟﺘ ﻲ
ﺳﻴﺘﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

) ( 46
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ﺑﻨﺪ  – 3ﻏﺮاﻣﺎت وأرﺑﺎح :
وﺗﺘﻤﺜ ﻞ إﻳ ﺮادات ه ﺬا اﻟﺒﻨ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ
اﻟﻐﺮاﻣ ﺎت واﻟﺠ ﺰاءات اﻟﻤﻔﺮوﺿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ واﻟﻐﻴ ﺮ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ
وأرﺑﺎح اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ .
16 270 400 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

35 320 820 659

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

050 420 659

 19

زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 117.1ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .
 وﻳﺮﺟ ﻊ ﺳ ﺒﺐ اﻟﺰﻳ ﺎدة إﻟ ﻰ اﻟﺘﺸ ﺪد ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻟ ﻮاﺋﺢاﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ .
 ﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت ﻧﺘﻴﺠ ﺔ إﺧﻼﻟﻬ ﺎ ﺑ ﺒﻌﺾﺑﻨﻮد اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺒﺮم ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺔ .

ﺑﻨﺪ  – 5إﻳﺮادات أﺧﺮى :
وﺗﺘﻤﺜﻞ إﻳﺮادات ه ﺬا اﻟﺒﻨ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ آ ﺈﻳﺮادات
وﻻ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ آﺎﺳﺘﺮداد ﻟﻤ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ﺧﺼ ﻤﻪ ﻋﻠ ﻰ
ﻣﺼ ﺮوﻓﺎت اﻟﺴ ﻨﻮات اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ آﺎﻟﺒﻌﺜ ﺎت اﻟﻤﻠﻐ ﺎة
واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺑﺪون وﺟﻪ ﺣ ﻖ وﻗﻴﻤ ﺔ ﺗ ﺬاآﺮ اﻟﺴ ﻔﺮ اﻟﻤﻠﻐ ﺎة
وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ آ ﺈﻳﺮادات وﻟ ﻢ ﻳﺨﺼ ﺺ ﻟﻬ ﺎ ﻧ ﻮع
ﻧﻤﻄﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ .
000

33 845 840

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

145

51 836 788

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

145

17 990 948

زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 53.2ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .
 ﺳ ﺒﺐ اﻟﺰﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺒﻨ ﺪ ه ﻮ ﺣ ﺮص اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦاﻟﺠﻬ ﺎت ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﺮداد ﻣﺒ ﺎﻟﻎ ﺻ ﺮﻓﺖ دون وﺟ ﻪ ﺣ ﻖ
ﻋﻦ ﻋﻼوات ﺑﺪل ﺳﻜﻦ وﻋﻼوات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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000

373 000

372

436 588

ﺑﻨﺪ  – 6إﻳﺠﺎر وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻌﺪات واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات :
ﺗﺘﻤﺜﻞ إﻳﺮادات هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻣ ﻦ ﺗ ﺄﺟﻴﺮ
ﻣﺨﺘﻠ ﻒ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘ ﻞ واﻟﻤﻌ ﺪات واﻵﻻت واﻟﺘﺠﻬﻴ ﺰات
اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ .

372

63 588

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .







اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .
زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 17.0ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

ﺑﻨﺪ  – 7ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻋﻦ أﺿﺮار اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت وأﺧﺮى:
ﺗﺘﻤﺜﻞ إﻳﺮادات هﺬا اﻟﺒﻨ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ
اﻟﺘﻌﻮﻳﻀ ﺎت ﻋ ﻦ أﺿ ﺮار اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت وإﻳ ﺮادات أﺧ ﺮى
ﻣﺤﺼﻠﺔ .

000

64 861 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

080

109 018 847

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

157 847

 44

)847 931 226

 ( 3

080



زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 68.1ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .
ﻧﻘﺺ ﻋﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ :
ﺑﻨﺪ  – 2إﻳﺮاد اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت :
وﺗﺘﻤﺜﻞ إﻳ ﺮادات ه ﺬا اﻟﺒﻨ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺒﻴ ﻊ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ واﻟﺮاآﺪة .

000

941 200

 2

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

716

136 449

 2

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

)750 284

 (804

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) % (27.4ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

) ( 48
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ﺑﻨﺪ  – 4إﻳﺮادات ﻗﻴﺪﻳﻪ :
إﻳﺮادات هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻹﻳﺮادات اﻟﻘﻴﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
واﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄت ﺑﺴﺒﺐ إﺟﺮاء ﺗﺴﻮﻳﺎت ﻗﻴﺪﻳﺔ .

000

318 200

 23

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

058

275 019

 20

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼـﻠﺔ .

)043 180 942

 ( 3

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) %(13.1ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ  -اﻹﻳﺮادات اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ :
ﺗﺘﻤﺜ ﻞ إﻳ ﺮادات ه ﺬا اﻟﺒ ﺎب ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺒﻴ ﻊ
أﺻﻮل ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﺜﻞ اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات .
وﻳﺨﺘﺺ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﺎب وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  -اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ .
وﻳﺘﻜﻮن هﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة :
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  - 1ﻣﺒﻴﻊ أراﺿﻲ وﻋﻘﺎرات :
000

000 000

 1

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

665

976 278

 1

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

665

976 278

زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  %97.6ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .
وهﺬا اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺤﺼﻠﺔ اﻟﻨﻘﺺ واﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺑﻨﻮد
هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻵﺗﻲ :

) ( 49
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 1

665

976 278

000

0 000 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

665

1 976 278

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

665

1 976 278

زﻳــــــــــﺎدة ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ:

ﺑﻨﺪ  - 1أراﺿــﻲ :
وﺗﺘﻤﺜﻞ إﻳ ﺮادات ه ﺬا اﻟﺒﻨ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺒﻴ ﻊ
اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ .

)000

(1 000 000

وﺑﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ :

ﺑﻨﺪ  - 2ﻋﻘﺎرات :
وﺗﺘﻤﺜﻞ إﻳ ﺮادات ه ﺬا اﻟﺒﻨ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺒﻴ ﻊ
اﻟﻌﻘ ﺎرات واﻟﺒﻴ ﻮت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﻤﻮزﻋ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﺑﻤﻮﺟﺐ وﺛﺎﺋﻖ ﺗﻤﻠﻚ .
000

000 000

 1

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

000

000 000

 0

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠـﺔ .

)(1 000 000 000

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) % (100.0ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

) ( 50

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر
ﺗﻮزﻳ ﻊ اﻹﻳ ﺮادات اﻟﻤﻘ ﺪرة واﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﻟﻠﺴ ﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ
. 2010/2009

 - 2ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ )ﺟﺪول رﻗﻢ . ( 3
 - 1اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ :
وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ وﻇﺎﺋﻒ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻵﺗﻲ:
 اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ - .اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ. -اﻷﻣـﻦ واﻟﻌﺪاﻟـﺔ.

000

617 425 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

745

535 191 211

اﻹﻳ ﺮادات اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  %3.0ﻣ ﻦ ﺟﻤﻠ ﺔ اﻹﻳ ﺮادات
اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ .

)(82 233 788 255

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) % (13.3ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

) ( 51

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر

 – 2اﻟﺪﻓـــــــــــــــــﺎع:

000

30 143 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

193

236 119

 41

اﻹﻳ ﺮادات اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  % 0.2ﻣ ﻦ ﺟﻤﻠ ﺔ اﻹﻳ ﺮادات
اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ .

193

093 119

 11

زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 36.8ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .



 - 3اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:
وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ وﻇﺎﺋﻒ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻵﺗﻲ:
 اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ - .اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ. -اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺸﺌﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

000

123 120 600

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

280

108 487 044

اﻹﻳ ـﺮادات اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ % 0.6ﻣ ﻦ ﺟﻤﻠ ﺔ اﻹﻳ ﺮادات
اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ .

)633 555 720

 (14



ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) % (11.9ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .
 - 4ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ:
وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺘﻴﻦ ﻓﺮﻋﻴﺘﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻵﺗﻲ:
 اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ. -اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ.

000

464 000

 7

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

789

370 317

 6

اﻹﻳـﺮادات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ

)093 682 211

 (1

ﻧﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) % (14.7ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

) ( 52

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــﺎر
 - 5اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ:
وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ وﻇﺎﺋﻒ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻵﺗﻲ:
 اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻹﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ  - .اﻟﻨﻘـﻞ . اﻟﻤﻮاﺻــــــــﻼت - .اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء. -اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴـﺔ.

000

7 286 190 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

16 985 442 478 648

اﻹﻳ ﺮادات اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  %96.0ﻣ ﻦ ﺟﻤﻠ ﺔ اﻹﻳ ﺮادات
اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ .

9 699 252 478 648

زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 133.1ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .



 - 6أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻔﻪ :
وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ واﺣﺪة ﺣﺴﺐ اﻵﺗﻲ:
 -ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻔﺔ.

000

10 113 000

ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

001

11 210 392

اﻹﻳ ﺮادات اﻟﻤﺤﺼ ﻠﺔ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ % 0.1ﻣ ﻦ ﺟﻤﻠ ﺔ اﻹﻳ ﺮادات
اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ .

001

097 392

 1

زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 10.9ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

) ( 53
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000

12 992 000

أ  -اإلعتمادات اإلضافية :
لم يستدعي تنفيذ ميزانية السنة المالية  2010/2009طلب
أي ترخيص باعتمادات إضافية .



ب -اإلعتمادات المنقولة من والى البنود في ح دود رب ط
الباب المختص :
استنـادا للمادتين  24 ، 22من المرسوم بالق انون رق م 31
لس نة  1978الخ اص بقواع د إع داد الميزاني ات العام ة
والرقابة على تنفيذھا والحساب الختامي والى التعميم رق م
 2لس نة  1992الص ادر ع ن وزارة المالي ة بش أن ش روط
التع ديل ب ين إعتم ادات الميزاني ة ف ي الجھ ات الحكومي ة
والذي يرخص بالنقل بين البنود والبرامج .



فقد بلغت جملة اإلعتمادات المنقولة من والى البنود خ الل
الس نة المالي ة  2010/2009والت ي ال ت ؤثر عل ى اعتم اد
الميزانية على النحو التالي :







000

706 106



 984



إجمالي المنقول علـى مستوى أبواب المص روفات وال ذي
ال ي ؤثر عل ى اعتم اد الميزاني ة  ،حي ث بلغ ت نس بته إل ى
إجمالي إعتمادات المصروفات بعد التعديل .%8.1
أم ا بالنس بة إلعتم ادات المنقول ة لك ل ب اب عل ى ح دة فق د
بلغت اآلتي :


 214

الب اب األول  -المرتب ات بنس بة  %6.2م ن اعتم اد الب اب
بعد التعديل .

000

771 646

000

46 692 151

الب اب الث اني  -المس تلزمات الس لعية والخ دمات بنس بة
 % 2.0من اعتماد الباب بعد التعديل .

000

4 028 079

الباب الثالث  -وسائل النقل والمع دات والتجھي زات بنس بة
 % 1.2من اعتماد الباب بعد التعديل.
)أ(

 ¥K66666666666666C£[A

000

481 999

 361

الباب الرابع – المشـاريع اإلنشائيــة والصيانــة
واإلستمالكات العامة بنسبة  %28.6من اعتماد الباب
بعد التعـديل .

000

732 231

 357

الباب الخامس  -المصروفات المختلفة والمدفوعات
التحويلية بنسبة  %7.6من اعتماد الباب بعد التعديل .

000

420 180 000

اعتماد الميزانــية .

)000

(207 413 895

المنق ول لل وزارات واإلدارات الحكومي ة حت
 2010/3/31بنسبة  % 49.4من اعتماد الميزانية .

000

212 766 105

وفــر بنسبة  % 50.6من اعتماد الميزانية .

ج -اإلعتماد التكميلي العام والم ـنقول من ه عل ى مس توى
أبواب الميزانية .
يخص ص اإلعتم اد التكميل ي الع ام عل ى مس توى أب واب
الميزاني ة لمواجھ ة االحتياج ات الطارئ ة ب الوزارات
واإلدارات الحكومي ة عن د تنفي ذ الميزاني ة خ الل الس نة
المالية على أن يتم النقل منه بعد موافقة الجھات المختصة
) وزارة المالية  -وزارة التخطيط  -ديوان الخدمة المدني ة
كل فيما يخصه ( .
وقد بلغ االعتماد واعتماد الميزاني ه بع د التع ديل والمنق ول
له في  2010/3/31كما يلي :

)ب(

ى

 ¥K66666666666666C£[A


وفيم ا يل ي عرض ا مفص ال لالعتم اد التكميل ي الع ام عل ى
مستوى األبواب .



الباب األول – المـرتبـات :


000

210 375 000

اعتماد الميزانية .



)000

(77 176 313

جمل ة المنق ول لل وزارات واإلدارات الحكومي ة حت ى
 2010/3/31بنسبة  % 36.7من جملة اإلعتماد التكميلي
العام المخصص للباب األول .

000

133 198 687

وف ر بنس بة  %63.3م ن جمل ة االعتم اد التكميل ي الع ام
المخصص للباب األول .

000

52 865 000

اعتماد الميزانية .

)000

(17 652 748

جملة المنقول للـوزارات واإلدارات الحكوميـة حتـى
 2010/3/31بنس بة  %33.4م ن اعتم اد الميزاني ة
لالعتماد التكميلي العام للباب.

000

35 212 252

وف ر بنس بة  %66.6م ن اعتم اد الميزاني ة لالعتم اد
التكميلي العام للباب

000

14 985 000

الباب الثاني  -المستلزمات السلعية والخدمات :

الباب الثالث  -وسائل النقل والمعدات والتجھيزات :

)(4 746 937 000

000

10 238 063

اعتماد الميزانية .
جمـ ـلة المنق ول لل وزارات واإلدارات الحكومي ة حت ى
 2010/3/31بنس بة  % 31.7م ن اعتم اد الميزاني ة
لالعتماد التكميلي العام للباب.
وفــ ـر بنس بة  % 68.3م ن اعتم اد الميزاني ة لالعتم اد
التكميلي العام للباب .

)ج(

 ¥K66666666666666C£[A
البـاب الرابع – المشــاريع اإلنشائيـة والصيـانة
اإلستمالكات العامة :
000

71 508 000

اعتماد الميزانية .

)000

(39 658 046

جمل ة المنق ول لل وزارات واإلدارات الحكومي ة حت ى
 2010/3/31بنس بة  % 55.5م ن اعتم اد الميزاني ة
لالعتماد التكميلي العام للباب .

000

31 849 954

وفــ ـر بنس بة  % 44.5م ن اعتم اد الميزاني ة لالعتم اد
التكميلي العام للباب .

000

70 447 000

الب اب الخ امس – المص روفات المختلف ة والم دفوعات
التحويلية :

)(68 179 851 000

000

2 267 149

اعتماد الميزانية .
جمل ة المنق ول لل وزارات واإلدارات الحكومي ة حت ى
 2010/3/31بنس بة  % 96.8م ن اعتم اد الميزاني ة
لالعتماد التكميلي العام للباب .
وفــ ـر بنس بة  % 3.2م ن اعتم اد الميزاني ة لالعتم اد
التكميلي العام للباب .
بنس بة  %0.0م ن اعتم اد الميزاني ة لالعتم اد التكميل ي
العام للباب .

)د(

@ @@Z@pb                          Ðì‹—¾a@@Z@@brÜbq
تشمل مصروفات ميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية على األبواب الخمسة التالية:
البـاب األول  :المرتبات .
الباب الثانـي  :المستلزمات السلعية والخدمات .
الباب الثالـث  :وسائل النقل والمعدات والتجھيزات .
البـاب الرابع  :المشاريع اإلنشائية والصيانة واالستمالكات العامة .
الباب الخامس  :المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية .
ويندرج تحت كل باب من أبواب المصروفات عدد من المجموعات والبنود واألنواع .
وفيم ا يل ي عرض ا إلجم الي مص ـروفات ال وزارات واإلدارات الح ـكومية للس نة الماليـ ـة
 2010/ 2009على مستوى إجمالي الميزانية :

<<
<<

) ( 54
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  12

000

116 000 000

000

12 992 000

000

12 128 992 000



إعتم ادات الميزاني ة لمص روفات ال وزارات واإلدارات
الحكومية .
التعديل ) من المال االحتياطي العام (
االعتماد بعد التعديل

132

250 709 963

 11

المص روفات الفعلي ة ال وزارات واإلدارات الحكومي ة
بنسبة  % 92.8من اعتماد الميزانية بعد التعديل .

868

878 282 036



الوفر الذي تحقق بنسبة  %7.2من اعتماد الميزانية بعد
التعديل.

أوالً  :بي ان تحليل ي لإلعتم ادات والوف ورات عل ى
مستوى أبواب مصروفات الميزانية .






) ( 55
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الباب األول  -مرتبات


000

3 476 000 000

اعتماد الميزانية .

000

000 000 000

التعديل .

000

3 476 000 000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

643

3 194 487 961

المص روفات الفعلي ة بنس بة  % 91.9م ن اعتم اد
الميزاني ة بع د التع ديل وبنس بة  % 28.4م ن إجم الي
مصروفات الميزانية .

357

281 512 038

ال وفر المحق ق بنس بة % 8.1م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل وبنسبة  % 32.1من إجمالي الوفر.

000

2 355 000 000

000

000 000 000

التعديل .

000

2 355 000 000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

750

2 171 773 659

المص روفات الفعلي ة بنس بة  % 92.2م ن اعتم اد
الميزاني ة بع د التع ديل وبنس بة  % 19.3م ن إجم الي
مصروفات الميزانية .

250

183 226 340

ال وفر المحق ق بنس بة % 7.8م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل وبنسبة  % 20.9من إجمالي الوفر.

الباب الثاني – المستلزمات السلعية والخدمات
اعتماد الميزانية .
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الباب الثالث – وسائل النقل والمعدات والتجھيزات


000

344 000 000

اعتماد الميزانية .

000

000 000

 000

التعديل.

000

000 000

 344

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

186

633 513

 226

المص روفات الفعلي ة بنس بة  % 65.9م ن اعتم اد
الميزاني ة بع د التع ديل وبنس بة  % 2.0م ن إجم الي
مصروفات الميزانية .

814

117 366 486

000

1 265 000 000

اعتماد الميزانية .

000

000 000 000

التعديل .

000

1 265 000 000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

709

1 081 308 315

المص روفات الفعلي ة بنس بة  %85.5م ن اعتم اد
الميزاني ة بع د التع ديل وبنس بة  %9.6م ن إجم الي
مصروفات الميزانية .

291

183 691 684

الوفر المحقق بنسبة  % 14.5من اعتماد الميزاني ة بع د
التعديل وبنسبة  % 20.9من إجمالي الوفر.

الوفر المحقق بنسبة % 34.1م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل وبنسبة  % 13.4من إجمالي الوفر
الب اب الراب ع – المش اريع اإلنش ائية والص يانة
واالستمالكات العامة
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000

الباب الخامس – المصروفات المختلفة والمدفوعات
التحويلية

4 676 000 000

 12

اعتماد الميزانية .
التعديل .

000

992 000

000

688 992 000

844

4 576 506 512

المص روفات الفعلي ة بنس بة  % 97.6م ن اعتم اد
الميزاني ة بع د التع ديل وبنس بة  %40.7م ن إجم الي
مصروفات الميزانية .

156

112 485 487

ال وفر المحق ق بنس بة % 2.4م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل وبنسبة  % 12.8من إجمالي الوفر.

 4

اعتماد الميزانية بعد التعديل .
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ثانيا  :تحليل مصروفات الميزانية حسب التقسيم
الوظيفي ) جدول رقم : ( 9



 (1الخدمات العامة :
ويندرج تحتھا كل من الخدمات التنظيمية والخدمات
المالية واألمن والعدالة وااللتزامات الخارجية .
اعتماد الميزانية .

000

2 335 873 650

)000

(98 572 220

000

2 237 301 430

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

130

2 107 915 502

المص روفات الفعلي ة بنس بة  % 94.2م ن اعتم اد
الميزاني ة بع د التع ديل وبنس بة  % 18.7م ن إجم الي
مصروفات الميزانية .

870

129 385 927

ال وفر المحق ق بنس بة % 5.8م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل وبنسبة  % 14.7من إجمالي الوفر.

000

1 310 170 000

التعديل .

 (2الدفــــاع :

) ( 29 142 963 000

اعتماد الميزانية .
التعديل .

000

1 281 027 037

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

555

1 248 778 167

المص روفات الفعلي ة بنس بة  %97.5م ن اعتم اد
الميزاني ة بع د التع ديل وبنس بة  % 11.1م ن إجم الي
مصروفات الميزانية .

445

32 248 869

ال وفر المحق ق بنس بة % 2.5م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل وبنسبة  % 3.7من إجمالي الوفر.
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 (3الخدمات االجتماعية :



000

ويندرج تحتھا كل من الخدمات التعليمية والخدمات
الصحية والتكافل االجتماعي والشئون االجتماعية .
4 139 056 300

000

319 663

 16

اعتماد الميزانية .
التعديل.

000

155 375 963

 4

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

508

779 701 139

 3

المص روفات الفعلي ة بنس بة  % 91.0م ن اعتم اد
الميزاني ة بع د التع ديل وبنس بة  %33.6م ن إجم الي
مصروفات الميزانية .

492

375 674 823

ال وفر المحق ق بنس بة %9.0م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل وبنسبة  % 42.8من إجمالي الوفر.
 (4خدمات المجتمع :
ويندرج تحتھا كل من الخدمات اإلعالمية والخدمات
الدينية واإلسكان والمرافق .

861 371 350 000

اعتماد الميزانية .

19 223 123 000

التعديل .

880 594 473 000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

839 148 818 370

المص روفات الفعلي ة بنس بة  % 95.3م ن اعتم اد
الميزاني ة بع د التع ديل وبنس بة  % 7.5م ن إجم الي
مصروفات الميزانية .

41 445 654

ال وفر المحق ق بنس بة % 4.7م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل وبنسبة  % 4.7من إجمالي الوفر.

630
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 ( 5الخدمات االقتصادية :
ويندرج تحتھا كل من التعدين واستخراج النفط
والمشتقات اإلستخراجية – النقل – المواصالت –
الكھرباء والماء – الخدمات التجارية والصناعية –
الزراعة والثروة السمكية .

000

2 814 025 600

اعتماد الميزانية .

000

45 676 928

التعديل .

000

2 859 702 528

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

903

2 774 453 564

المص روفات الفعلي ة بنس بة  % 97.0م ن اعتم اد
الميزاني ة بع د التع ديل وبنس بة  %24.7م ن إجم الي
مصروفات الميزانية .

097

85 248 963

ال وفر المحق ق بنس بة % 3.0م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل وبنسبة  % 9.7من إجمالي الوفر.

000

235 323 100

 ( 6أخرى غير مصنفه :
وين درج تحتھ ا ك ل م ن فرعي ة غي ر مص نفة
واالستمالكات العامة .

266 901 364 000

اعتماد الميزانية .
التعديل .

000

502 224 464

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

666

500 712 770

المص روفات الفعلي ة بنس بة  % 99.7م ن اعتم اد
الميزاني ة بع د التع ديل وبنس بة  %4.5م ن إجم الي
مصروفات الميزانية .

334

1 511 693

ال وفر المحق ق بنس بة % 0.3م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل وبنسبة  % 0.2من إجمالي الوفر .
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ومن ذلـك نالحظ أن وظيفة  – 3الخدمات االج ـتماعية ق د
تم ـتعت ب أكبر الوظ ائف إن ـفاقا ً حي ث بل غ
 3,779,701,139.508دين ار بنس بة  %33.6م ن
إجمالي المصروفات ،كما أن وظيف ة فرعي ة – 1الخ دمات
التعليمي ة ھ ي اكب ر الوظ ائف إنفاق ا ً م ن الوظيف ة الرئيس ية
المخت ارة حي ث بل غ  1,530,617,725.047دين ار بنس بة
 %13.6من إجمالي المصروفات .



كما حققت الوظيفة  – 3الخدمات االجتماعية أكبر وفر
حيث بلغ  375,674,823.492دينار بنسبة  %42.8من
إجمالي الوفورات .

ثالثا  :تحليل مصروفات الوزارات واإلدارات الحكومية
حسب نوع المصروف ) نقدي– قيدي ( :


132

250 709 963

 11

مصروفات الميزانية وھي تنقسم إلى:

044

488 763 478

 10

المصروفات النقدية بنـسبة  %93.2من إجمالي
المصروفات .

088

711 946 485

المصروفات القيدية وھي عبارة عن أمانات بند5
باإلضافة لرصيد مرتجع المرتبات عن السنة المالية
 2010/2009بنسبة % 6.3من إجمالي المصروفات .
وقد كانت وزارة المالية – الحسابات العامة صاحبة
أعلى نسبة للمصروفات القيدية وھي  % 26.6من
جملة المصروفات القيدية وبنسبة  % 1.8من جملة
المصروفات الفعلية وبنسبة  % 7.8من جملة
المصروفات لوزارة المالية – الحسابات العامة .
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ونورد فيما يلي ترتيب مبالغ الوفر المحقق حسب
أبواب المصروفات تنازليا :


357

281 512 038

الب اب األول – المرتب ات بنس بة  %32.0م ن إجم الي
وفورات الميزانية .

291

691 684

 183

الب اب الراب ع – المش اريع اإلنش ائية والص يانة
واالس تمالكات بنس بة  % 20.9م ن إجم الي وف ورات
الميزانية .

250

226 340

 183

الب اب الث اني – المص روفات المختلف ة والم دفوعات
التحويلية بنسبة  % 20.9من إجمالي وفورات الميزانية
.

814

366 486

 117

الب اب الثال ث – المس تلزمات الس لعية والخ دمات بنس بة
 % 13.4من إجمالي وفورات الميزانية .

156

112 485 487

الب اب الخ امس – وس ائل النق ل والمع دات والتجھي زات
بنسبة  % 12.8من إجمالي وفورات الميزانية .

-------------------------

868

878 282 036

الجمـــــلة
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أھم أسباب الوفر في أبواب المصروفات عن ما ھو مقدر
بالميزانية -:
• عدم التعيين لبعض الوظائف الشاغرة .



• استقالة وإنھاء خدمات عدد من الموظفين .



• وجود بعض االرتباطات المالية التي تنفذ خ الل
السنة المالية.



• ترشيد استھالك الوقود ،واالكتفاء بعمل الصيانة
الالزمة لبعض األجھزة.
• توقيع عقود بأقل من القيمة المقدرة .
• إلغ اء وتأجي ل بع ض المش اريع  ،وتخف يض
تكاليف عدد من المناقصات .
• إلغاء أو تأجيل بعض المھمات الرسمية.



000

766 105

 212

وفر في االعتماد التكميلي العام لألبواب .



) ( 64

¸@ @Z@‡ïé
Z@pbjm‹¾a@Z@ßìÿa@lbjÜa
وھو يتضمن كافة ما يدفع من مرتبات نقدية وعالوات وبدالت ومكافآت لموظفي الجھات الحكومية
مقابل قيامھم بجھد أو بعمل كما يشمل ما يمنح لھم في شكل مزايا عينية وتأمينية كاألغذية والمالبس
والعالج والتعليم وتذاكر السفر وحصة الحكومة من التأمينات االجتماعية ويشتمل ھذا البـاب علـى
مجموعتين -:
 المجموعة األولى  -النقديـــــة . المجموعة الثانية  -العينية والتأمينية .فيما يلي عرض تحليلي لمصروفات ھذا الباب :
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أوالً  :تحلي ـل اعتم ـادات ومصروف ـات الب ـاب األول-
المرتبات على المستوى اإلجمالي للباب ) تابع جدول رقم
-: ( 7 -

3 476 000 000 000

اعتماد الميزانية

77 176 313 000

االعتمادات المنقولة م ن االعتم اد التكميل ي الع ام والت ي ل م
تؤثر على اعتماد الميزانية .

214 771 646 000

االعتمادات المنقولة م ن وال ى البن ود وال ـتي ل م ت ؤثر عل ى
اعتماد الميزانية .

3 476 000 000 000

اعتماد الميزانية بعد التعديل

3 194 487 961 643

المصروفات الفعلية بنسبة  %91.9من اعتم اد الب اب بع د
التعديل .

281 512 038 357

الوف ورات بنس بة  %8.1م ن اعتم اد الب اب بع د
التعديــل.







م ن الج دول المش ار إلي ه يتض ـح لن ا إن وزارة التربي ة
خص ص لھ ا أكب ر اعتم اد بميزاني ـة الب اب األول بنس بة
 %27.7من إجمالي ميزانية البـاب األول بعـد التعديـل.
وق ـد س جلت وزارة ال دفاع أعل ى نس بة تنفي ذ للميزاني ة
المخصصة لھا بالباب األول حيث بلغت النسبة . %100
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فيما يلي أھم أسباب الوفر بصفة عامة :
 −وجود عدد من الوظائف الشاغرة لم يتم التعيين عليھا.
 −عدم شغل بعض درجات الوظائف الجديدة.
 −إنھ اء خ دمات بع ض الم وظفين باالس تقالة أو النق ل أو
التقاعد أو الوفاة.
 −وجود بعض الوظائف الشاغرة بسبب استقاالت عدد من
الم وظفين الك ويتيين لالس تفادة بق انون التأمين ات
االجتماعية .

133 198 687 000

وفر في االعتماد التكميلي للباب األول J
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ثانيا ً  :تحليــل اعتمــادات ومصروفــات الباب األول -
المرتبات على مستوى المجموعات والبنود )تابع جدول
رقم : ( 8
المجموعة األولى  -النقدية :
تتمث ل ف ي الم دفوعات النقدي ة الت ي ت دفع لم وظفي الجھ ات
الحكومية نظير قيامھم بعمل أو جھد .

2 987 942 460 000

اعتماد الميزانيــة

68 289 503 000

التعديـــــل

3 056 231 963 000

اعتماد الميزانية بعد التعديل

2 927 629 820 479

المصروفات الفعلية بنسبة  %95.8من اعتماد الميزانية
بعد التعديل وبنسبة  %91.6من جملة مصروفات الباب .

128 602 142 521

الوفر بنسبة  %4.2من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %45.7من إجمالي وفورات الباب.
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وقد تركز الوفر في البنود التالية:
بند  – 6العقود :
مصروفات ھذا البند عبارة عن المبالغ التي تدفع لشاغلي
وظائف العقدين ) الثاني و الثالث ( وذلك خالف المبالغ
التي تدخل ضمن مجموعة العينية و التأمينية .

353 023 000 000

اعتماد الميزانيــة

6 095 676 000

التعديـــــل

359 118 676 000

اعتماد الميزانية بعد التعديل

325 730 584 692

المصروفات الفعلية بنسبة  %90.7من اعتماد الميزانية
بعد التعديل وبنسبة  %10.2من جملة مصروفات الباب .

33 388 091 308

الوفر بنسبة  %9.3من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %11.9من إجمالي وفورات الباب.



ويعزي الوفر إلى -:
 وجود عدد من الدرجات الشاغرة . إنھ اء خ دمات بع ض الم وظفين غي ر الك ويتيين أثن اءالسنة المالية و لم تشغل درجاتھم .
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بند  – 8العالوات والبدالت :
تتمثل مصروفات ھذا البند في المزايا النقدية المقررة
للوظيفة من ) عالوة اجتماعية وبدل تمثيل وبدل طبيعة
عمل وبدل نوبة والعالوات والبدالت األخرى بما فيھا
العالوات والمكافآت التشجيعية ( وفقا للقوانين والقرارات
الصادرة في ھذا الشأن

1 778 958 900 000

اعتماد الميزانيــة

7 490 700 000

التعديـــــل

1 786 449 600 000

اعتماد الميزانية بعد التعديل

1 712 116 720 500

المصروفات الفعلية بنسبة  %95.8من اعتماد الميزانية
بعد التعديل وبنسبة  %53.6من جملة مصروفات الباب.

74 332 879 500

ال وفر بنس بة  %4.2م ن اعتم اد الميزاني ة بع د التع ديل
وبنسبة  %26.4من إجمالي وفورات الباب.



ويعزي الوفر إلى -:
 استقالة بعض الموظفين . -عدم شغل بعض الوظائف.
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المجموعة الثانية  -العينية والتأمينية :
تتمث ل مص روفات ھ ذه المجموع ة ف ي المب الغ الت ي تنفقھ ا
ال وزارات واإلدارات الحكومي ة عل ى المزاي ا العيني ة
والتأمينية لموظفيھا المستحقين ك المالبس واألغذي ة وت ذاكر
سفـر للموظفين وعالج طبي وتعليم ألبناء البعث ات التمثيلي ة
باإلضافة إلى حصة الحكومة في التأمينات االجتماعية .

277 682 540 000

اعتماد الميزانيــة

8 886 810 000

التعديـــــل

286 569 350 000

اعتماد الميزانية بعد التعديل

266 858 141 164

المصروفات الفعلية بنسبة  %93.1من اعتماد الميزانية
بعد التعديل وبنسبة  %8.4من جملة مصروفات الباب .

19 711 208 836

الوفر بنسبة  %6.9من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %7.0من إجمالي وفورات الباب.
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وقد تركز الوفر في البنود التالية:

بند  – 1مالبس وأغذية وتذاكر سفر :
تتمث ل مص روفات ھ ذا البن د ف ي المب الغ الت ي تنف ق عل ى
المالب س واألغذي ة وت ذاكر الس فر الت ي تق دم ل بعض
الموظفين.
25 635 950 000

اعتماد الميزانيــة

15 972 108 000

التعديـــــل

41 608 058 000

اعتماد الميزانية التعديل

39 632 593 310

المصروفات الفعلية بنسبة  %95.3من اعتماد الميزانية
بعد التعديل وبنسبة  %1.2من جملة مصروفات الباب.

1 975 464 690

الوفر بنسبة  %4.7من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %0.7من إجمالي وفورات الباب.



ويعزي الوفر إلى -:
 اس تقالة ع دد م ن الم وظفين المس تحقين لھ ذه المي زةالعينية .
 -قلة تذاكر السفر الصادرة للمستشارين الغير كويتيين.
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بند  – 3التأمينات:
تتمث ل مص روفات ھ ذا البن د ف ي المب الغ الت ي تس اھم فيھ ا
الحكوم ة س نويا ف ي تموي ل ص ندوق ت أمين الش يخوخة
والعجز والمرض ى والوف اة للع املين ف ي القط اع الحك ومي
م ن الك ويتيين وذل ك بواق ع  % 10م ن المرت ب األساس ي
والع الوات االجتماعي ة بم ا ف ي ذل ك الع الوة ع ن األوالد
طبق ا لق انون التأمين ات االجتماعي ة وحص ة الحكوم ة ف ي
التأمين التكميلي .

242 291 240 000

اعتماد الميزانيــة

)(8 946 160 000

التعديـــــل

233 345 080 000

اعتماد الميزانية بعد التعديل

216 807 812 100

المصروفات الفعلية بنسبة  %92.9من اعتماد الميزانية
بعد التعديل وبنسبة  %6.8من جملة مصروفات الباب.

16 537 267 900

الوفر بنسبة  %7.1من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %5.9من إجمالي وفورات الباب.



ويعزي الوفر إلى -:
 -استقالة بعض العاملين الكويتيين .
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ثالث ا ً  :تحلي ل اعتم ادات ومص روفات الب اب األول – عل ى
مستوى الوظائف )تابع جدول رقم :(9
 (1الخدمات العامة :

893 432 850 000

اعتماد الميزانيــة

18 725 757 000

التعديـــــل

912 158 607 000

اعتماد الميزانية بعد التعديل

903 185 425 233

المصروفات الفعلية بنسبة  %99.0من اعتماد الميزانية
بعد التعديل وبنسبة  %28.3من جملة مصروفات الباب .

8 973 181 767

الوفر بنسبة  %1.0من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %3.2من إجمالي وفورات الباب.

 (2خدمات الدفـــاع :
247 100 000 000

اعتماد الميزانيــة

497 276 000

التعديـــــل

247 597 276 000

اعتماد الميزانية بعد التعديل

225 121 178 299

المصروفات الفعلية بنسبة  %90.9من اعتماد الميزانية
بعد التعديل وبنسبة  %7.0من جملة مصروفات الباب .

22 476 097 701

الوفر بنسبة  %9.1من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %8.0من إجمالي وفورات الباب.
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 (3الخدمات االجتماعية :
1 559 135 000 000

اعتماد الميزانيــة

18 296 720 000

التعديـــــل

1 577 431 720 000

اعتماد الميزانية بعد التعديل

1 469 744 893 825

المصروفات الفعلية بنسبة  %93.2من اعتماد الميزانية
بعد التعديل وبنسبة  %46.0من جملة مصروفات الباب .

107 686 826 175

الوفر بنسبة  %6.8من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %38.3من إجمالي وفورات الباب.

 (4خدمات المجتمع :
188 505 450 000

اعتماد الميزانيــة

15 214 910 000

التعديـــــل

203 720 360 000

اعتماد الميزانية بعد التعديل

202 729 891 780

المصروفات الفعلية بنسبة  %99.5من اعتماد الميزانية
بعد التعديل وبنسبة  %6.3من جملة مصروفات الباب .

220

990 468

الوفر بنسبة  %0.5من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %0.4من إجمالي وفورات الباب .


) ( 75

 ¥K66666666666666666666C£[6A

 (5الخدمات االقتصادية:
310 228 850 000

اعتماد الميزانيــة

21 830 720 000

التعديـــــل

332 059 570 000

اعتماد الميزانية بعد التعديل

323 921 252 229

المصروفات الفعلية بنسبة  %97.5من اعتماد الميزانية
بعد التعديل وبنسبة  %10.1من جملة مصروفات الباب .

8 138 317 771

الوفر بنسبة  %2.5من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %3.0من إجمالي وفورات الباب.

 (6أخرى غير مصنفه :
67 222 850 000

اعتماد الميزانيــة

2 610 930 000

التعديـــــل

69 833 780 000

اعتماد الميزانية بعد التعديل

69 785 320 277

المصروفات الفعلية بنسبة  %99.9من اعتماد الميزانية
بعد التعديل وبنسبة  %2.2من جملة مصروفات الباب .

48 459 723

الوفر بنسبة  %0.1من اعتماد الميزانية بعد التعديل .
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ومن ذل ك نالح ظ أن وظيف ة  3ـ الخ ـدمات االجتماعي ة ق ـد
تمتع ت ب أكبر الوظـائ ـف إنفـ ـاق حي ث بل ـغ
 1,469,744,893.825د.ك بنس ـبة  %46.0م ن إجم الي
مص روفات الب اب ،كم ا أن وظ ـيفة فرعي ة  – 1الخ دمات
التعليـ ـمية فـھ ـي أكـ ـبر الوظـائ ـف إنف اق م ن الوظيف ة
الرئيس ية المخت ارة حي ـث بـل ـغ  877,349,204.588د.ك
بنسبة  %27.5من إجمالـي مصروفات الباب.
كما حققت الوظيفة 3ـ الخدمات االجتماعية أكبر وفر للب اب
حيث بـلغ  107,686,826.175د.ك بنسبـ ـة  %38.3م ن
إجمالي وفورات الباب.

رابعا ً  :أ  -االعتماد التكميلي العام للباب األول :
210 375 000 000

اعتماد الميزانيــــة

)(77 176 313 000

التعديل ) المنقول للبنود (

133 198 687 000

الوفر المحقق وھو يمثل  %47.3من إجمالي وفورات
الباب األول.
 (1تم النقل من االعتماد التكميلي العام للبــاب األول
لتغطيـة رواتب وتأمينـات الموظفيـن المعينيـن
على االعتماد التكميلي .
 (2تم النقل من االعتماد التكميلي العـام للبــاب األول
لتغطية العجـز في بعض البنــود التي لم تغـطي
اعتماداتھا الصرف عليھا .
وق د ت م نق ل مبل غ  21,249,850.000د.ك م ـن
االعتم ـادالتكميل ـي ل وزارة الكھرب اء و الم اء وبنس بة
 %27.5م ن إجم الي المب الغ المنقول ة م ن االعتم اد
التكميلي العام للباب األول .
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ب – االعتمادات المنقولة من وإلى البنود والتي ال تؤثر
على اعتماد الميزانية :
إجمالي المنقول من وإلى البنود في حدود اعتماد الباب:
214 771 646 000
ويتم النقل بين البنود في حدود اعتماد الباب ويتم النقل بين
بنود مجموعات ھذا الباب دون التأثير على جملة اعتمادات
الميزانية المخصص له إال أنه في الوقت نفسه يعتبر
خروج عن خطة الميزانية الموضوعة لبنود ھذا الباب
والتي يكون سببھا الظروف الطارئة التي قد تطرأ على ھذه
الخطة .
وفيما يلي الجھات التي قامت بإجراء أكبر حركة مناقالت
بين بنودھا :
بة  %25.6م

ن إجم

54 910 715 000

وزارة الداخلي ة بنس
االعتمــادات المنقولة .

42 654 470 000

وزارة الص حة العام ة بنس بة  %19.9م ن إجم الي
االعتمـادات المنقولة .

27 479 710 000

الحرس الوطني بنسبة  %12.8من إجمالــ ـي االعتم ادات
المنقولة .

17 997 900 000

وزارة التربية بنسبة  %8.4من إجمالي االعتمــادات
المنقولة .
وقـد وزعت باقي النسبة على باقي الجھـات الحكومية.
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خامسا ً  :تحليل مصروفات الباب األول – المرتبات إلى
مصروفات نقدية وقيدية ) تابع جدول رقم :(10 -

3 194 487 961 643

إجمالي المصروفات الفعلية موزعة كاآلتي:

3 112 370 945 562

المصروف ـات النقدي ـة بنس بة  %97.4م ـن إجمال ـي
المصروفات الفعلية.

82 117 016 081

المصروف ـات القيدي ـة بنس بة  %2.6م ـن إجمـال ـي
المصروفات الفعلية وتتمثل في :
أمانـات – مبالغ مخصوم بھا على أنواع بنــود
مصروفات الميزانية باإلضافة إلـى رصيـد مرتجـع
المرتبات الخاص بالسنة المالية . 2010/2009
وكان ت أعل ى نس بة للمص روفات القيدي ة لجمل ة
المص روفات ب وزارة الص حة العام ة وھ ي نس بة %35.6
م ن إجم الي المص روفات القيدي ة للب اب األول وبنس بة
 %0.9م ن إجمال ـي مص روفات الب اب األول ،وبنس بة
 %6.3من جملة مصروفات وزارة الصحة العامة.
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يخصص الباب الثاني للمصروفات التي تنفقھا الجھ ات الحكومي ة ف ي س بيل تس يير أعمالھ ا
الجارية للحصول على المستلزمات السلعية والخدمات ويشتمل ھذا الباب على مجموعتين-:


المجموعة األولى :المستلزمـات السلعيـــة.



المجموعة الثانية :تكالــيف الخدمـــات.

وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات ھذا الباب :
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أوال  :تحليل اعتمادات ومصروفات الباب الثانــي _
المس تلزمات الس لعية والخ دمات عل ى المس توى
اإلجمالي للباب ) تابع جدول رقم -:( 7

2 355 000 000 000

اعتماد المــيزانية.

17 652 748 000

االعتمادات المنقولة م ن االعتم اد التكميل ي الع ام والت ي
لم تؤثر على اعتماد الميزانية .

46 692 151 000

االعتمادات المنقولة من والي البنود والتي لم تؤثر على
اعتماد الميزانية .

2 355 000 000 000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

2 171 773 659 750

المص روفات الفعلي ة بنس بة  %92.2م ن اعتم اد
الميزانية بعد التعديل .

183 226 340 250

الــوفر بنسبة  %7.8من اعتماد الميزانية بعد التعديل .

ومن الجدول المشار إليه يتضح لنا أن وزارة الكھربـــاء
والمــاء خصص لھا أكب ر اعتم اد بميزاني ه الب اب الث اني
بنس بة  %70.2م ن إجم الي ميزاني ة الب اب الث اني بع د
التعديل .
وق د كان ت أعل ى نس بة تنفي ذ للميزاني ة بالب اب الث اني
)بنسب تقارب : ( %100.0
 -االمانة العامة لالوقاف .
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أھم أسباب الـــوفر في الباب الثاني المستلزمات السلعية
والخدمات :



 ي تم الص رف طبق ا للحاج ة الفعلي ة للص رف ف ي اإلداراتالمختلفة .



 -إلغاء أوامر شراء تمت خالل السنة المالية .



 -الترشيد في استخدام الوقود .



 استعمال البريد االلكتروني بكثير من الحاالت بدال من البري دالعادي .
 عدم تنفيذ بعض المشاريع . -عدم تنفيذ االستشارات المطلوبة في المرحلة الحالية .



 -إلغاء ارتباط مناقصات توريدات قبل نھاية السنة المالية .



 -إغالق المكاتب والمراكز اإلعالمية بالخارج .



 -سريان كفاالت الصيانة المجانية لألجھزة المستخدمة .



 تطبيق سياسة ترشيد اإلنفاق . -تأخر ورود فواتير التكاليف للجھات الحكومية .

000

212 252

 35

وفــر في االعتماد التكميلي العام البـاب الثانـي .
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ثانيا :تحليل اعتمادات ومصروفات الباب الثانــي _
المس تلزمات الس لعية والخ دمات عل ى المس توى
المجموعات ) تابع جدول رقم -:( 8
المجموعة األولى – المستلزمات السلعية :

تتمثل في قيمة المواد التي تحصل عليھا الجھة الحكومية
لتحقيق األھداف التي أنش أت م ن أجلھ ا أو تس اعدھا ف ي
تنفيذ ھذه األھداف .

1 872 707 100 000

اعتماد المــيزانيـة.

24 436 660 000

التعديـــــــل.

1 897 143 760 000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

1 851 951 481 347

المص روفات الفعلي ة بنس بة  % 97.6م ن اعتم اد
الميزاني ة بع د التع ديل و بنس بة  % 85.3م ن جمل ة
مصروفات الباب.

45 192 278 653

الـــوفر بنسبة  %2.4من اعتم اد الميزاني ة بع د التع ديل
وبنسبة  %24.7من جملة وفورات الباب .
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وقد تركز الـــوفر في البنود التالية :
بند  -1قطع غيار وعدد وأدوات صغيرة:
ويحمل ھذا البند بالمبالغ التي تنفقھا الجھات الحكومية
للحصول على قطع الغيار والعدد واألدوات الصغيرة
مثل قطع الغيار الالزمة لكافة وسائل النقل واألجھزة
واآلالت.

45 739 580 000

اعتـماد المــيزانيـة.

11 848 125 000

التعديـــــــل.

57 587 705 000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

49 373 964 010

المص روفات الفعلي ة بنس بة  %85.7م ن اعتم اد
الميزاني ة بع د التع ديل و بنس بة  % 2.3م ن جمل ة
مصروفات الباب.

8 213 740 990

الـــوفر بنسبة  %14.3من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %4.5من جملة وفورات الباب .
ويرج ع الــ ـوفر إل ي ت وافر أعم ال الص يانة وأعم ال
الض مان لألجھ زة المس تعملة م ن أجھ زه التص وير
والحاسب اآللي خ الل الس نة المالي ة وي تم الص رف طبق ا
للحاجة الفعلية .
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بند  -2مـــواد وخــامــات :
ويحمل ھذا البند بالمبالغ التي تنفقھا الجھة الحكومي ة ف ي
س بيل الحص ول عل ى الم واد والخام ات الالزم ة لتس يير
أعمالھ ا مث ل األدوي ة والكت ب واألق الم والمالب س
واألغذية لغير الموظفين.

000

259 803 170

اعتماد المـيزانيـة.

000

12 205 959

التعديـــــــل.

000

272 009 129

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

097

237 201 581

المص روفات الفعلي ة بنس بة  % 87.2م ن اعتم اد
الميزاني ة بع د التع ديل و بنس بة  %10.9م ن جمل ة
مصروفات الباب.

903

34 807 547

الــوفر بنسبة  %12.8من اعتماد الميزانية بع د التع ديل
وبنسبة  %19.0من جملة وفورات الباب .
ويرج ع س بب الـ ـوفر إل ي وج ود م واد مخزني ه تف ي
بالغرض المخصص ألجله .
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000

429 427 900

المجموعة الثانية – تكالـيف الخدمـات :
تتمث ل ف ي قيم ة الخ دمات الم ؤداة م ن الغي ر والالزم ة
لتأدية نشاط الجھة الحكومية وتسيير أعمالھا الجارية .

)783 912 000

(6

اعتماد المــيزانية.
التعديـــــــل.

000

422 643 988

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

403

319 822 178

المص روفات الفعلي ة بنس بة  % 75.7م ن اعتم اد
الميزاني ة بع د التع ديل و بنس بة  % 14.7م ن جمل ة
مصروفات الباب.

597

102 821 809

الـــوفر بنسبة  %24.3من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %56.1من جملة وفورات الباب .



وقد تركز الـــوفر في البنود التالية :
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بند  -2ايجــــــــــــــــــــــار:
ويحمل ھذا البن د بالقيم ة االيجاري ة الت ي ت دفعھا الجھ ات
الحكومية لالغراض المختلفة الالزمة لتيسيير اعمالھا .

75 278 900 000

اعتماد المــيزانيـة.

1 416 770 000

التعديــــــــل.

76 695 670 000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

48 048 938 671

المص روفات الفعلي ة بنس بة  % 62.6م ن اعتم اد
الميزاني ة بع د التع ديل و بنس بة  % 2.2م ن جمل ة
مصروفات الباب.

28 646 731 329

الــوفر بنسبة  % 37.4من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %15.6من جملة وفورات الباب .



يرج ع الـ ـوفر إل ي تاجي ل خط ة التعاق د لت اجير بع ض
المباني
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دينـــــــــــار 



بند  -3صـــيانــة :
يحمل ھذا البند بالمبالغ التي تنفقھا الجھة الحكومية للغير
مقاب ل قي امھم بأعم ال الص يانة الالزم ة لكاف ة ممتلكاتھ ا
واألثاث و التجھيزات .

102 172 000 000

اعتماد المــيزانيـة.

)( 8 220 916 000

التعديــــــــل.

93 951 084 000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

55 796 452 560

المص روفات الفعلي ة بنس بة  % 59.4م ن اعتم اد
الميزاني ة بع د التع ديل و بنس بة  % 2.6م ن جمل ة
مصروفات الباب.

38 154 631 440

الـــوفر بنسبة  %40.6من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %20.8من جملة وفورات الباب .



ويرجع الـــوفر إلي عدم وجود أعطال باألجھزة
واآلالت وتأجيل بعض المشاريع .
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000

140 534 800

اعتماد المــيزانية .

000

16 715 468

التعديــــــل .

000

157 250 268

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

090

154 766 787

المص روفات الفعلي ة بنس بة  %98.4م ن اعتم اد
الميزاني ة بع د التع ديل وبنس بة  %7.1م ن جمل ة
مصروفات الباب.

910

2 483 480

الـــوفر المحقق بنسبة  %1.6من اعتماد الميزانية بع د
التعديل وبنسبة  %1.4من جملة وفورات الباب.

000

22 770 000

اعتـماد المــيزانية .

000

59 200

التعديـــــــــل .

000

22 829 200

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

016

18 602 426

المص روفات الفعلي ة بنس بة  %81.5م ن اعتم اد
الميزاني ة بع د التع ديل وبنس بة  %0.9م ن جمل ة
مصروفات الباب.

984

4 226 773

الــ ـوفر المحق ق بنس بة  %18.5م ن اعتم اد الميزاني ة
بعد التعديل وبنسبة  %2.3من جملة وفورات الباب.



ثانيا :تحليل اعتمادات ومصروفات الباب الثانــي _
المس تلزمات الس لعية والخ دمات عل ى مس توى
الوظـــائف ) تابع جدول رقم -:( 9
 (1الخــدمات العــامة:

 (2خدمــات الدفـــــاع :
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دينـــــــــــار 
 (3الخــدمات االجتــماعية :

382 755 000 000

اعتماد المــيزانية .

384 430 000

التعديـــــــل .

383 139 430 000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

295 126 867 414

المص روفات الفعلي ة بنس بة  %77.0م ن اعتم اد
الميزاني ة بع د التع ديل وبنس بة  %13.6م ن جمل ة
مصروفات الباب.

88 012 562 586

الــ ـوفر المحق ق بنس بة  %23.0م ن اعتم اد الميزاني ة
بعد التعديل وبنسبة  %48.0من جملة وفورات الباب.

 (4خدمــات المجتمــع :

53 065 800 000

اعتماد المــيزانية .

286 220 000

التعديــــــل .

53 352 020 000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

51 540 175 037

المص روفات الفعلي ة بنس بة  %96.6م ن اعتم اد
الميزاني ة بع د التع ديل وبنس بة  %2.4م ن جمل ة
مصروفات الباب.

1 811 844 963

الـــوفر المحقق بنسبة  %3.4من اعتماد الميزانية بع د
التعديل وبنسبة  %1.0من جملة وفورات الباب.
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 (5الخــدمات االقتصادية:

1 674 202 800 000

اعتماد المــيزانية.

207 430 000

التعديــــــل.

1 674 410 230 000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

1 624 239 442 224

المصروفات الفعلية بنسبة  %97.0من اعتماد الميزانية بع د
التعديل وبنسبة  %74.8من جملة مصروفات الباب .

50 170 787 776

الــ ـوفر المحق ق بنس بة  %3.0م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل وبنسبة  %27.4من جملة وفورات الباب.
 (6خدمــات أخرى غير مصنفه :

28 806 600 000

اعتماد المــيزانية .

000 000 000 000

التـعديــــل .

28 806 600 000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

27 497 961 969

المص روفات الفعلي ة بنس بة  % 95.5م ن اعتم اد الميزاني ة
بعد التعديل وبنسبة  %1.3من جملة مصروفات الباب .

1 308 638 031

الــ ـوفر المحق ق بنس بة  %4.5م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل وبنسبة  % 0.7من جملة وفورات الباب.
وم ن ذل ك نالح ظ أن وظيف ة  -5الخ دمات االقتص ادية ق د
تمتع ت ب أكبر الوظ ائف إنفاق ا حي ث بلغ ت
 1,624,239,442.224د.ك بنس بة  %74.8م ن إجم الي
مصروفات الباب ،كما أن وظيفة فرعية  -4الكھرب اء والم اء
فھي اكبر الوظ ائف إنفاق ا م ن الوظيف ة الرئيس ية حي ث بلغ ت
1,611,672,290.647د.ك بنس بة  %74.2م ن إجم الي
مص روفات الباب،كم ا حقق ت الوظيف ة  -3الخ دمات
االجتماعية أكبر وفـر للباب حي ث بلـ ـغ 88,012,562.586
د.ك بنسبة  %48.0من إجمالي وفورات الباب .
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52 865 000 000

ثالثا  :أ  -االعتماد التكميلي العام للباب الثاني :
اعتماد المــيزانية.

) (17 652 748 000

التعديـل ) المنقول للبنود ( للوزارات واإلدارات
الحكومية بنسبة  % 33.4من اعتماد الميزانية .

35 212 252 000

الوفرالمحقق وھو يمثل  % 19.2من إجم الي وف ورات
الباب الثاني .
وق د ت م تعزي ز اعتم ادات المجموع ات والبن ود للب اب
الثاني م ن االعتم اد التكميل ي الع ام لس د العج ز والحاج ة
الطارئة لشراء قطع الغيار والم واد الخ ام باإلض افة إل ي
تكاليف الخدمات المتنوعة .
وق د ت م نق ل مبل غ  5,706,662.000د.ك ل وزارة
الخارجي ة  .بنس بة  %32.3م ن المب الغ المنقول ة
للوزارات واإلدارات الحكومية .
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دينــــــــــار 
ب -االعتمادات المنقولة من والي البنود والتي ال تؤثر على
اعتماد الميزانية :

46 692 151 000

إجمالي المنقول من والي البنود في حدود اعتماد الباب :



ويتم النقل بين البنود في ح دود اعتم اد الب اب وي تم النق ل ب ين
بنود المجموعات ھذا الباب دون التأثير على جملة اعتمادات
الميزانية المخصص له إال أنه في الوقت نفس ه يعتب ر خ روج
عن خطة الميزانية الموضوعة لبنود ھ ذا الب اب والت ي يك ون
سببھا الظروف الطارئة التي قد تطرأ على ھذه الخطة .

14 684 096 000

وفيما يل ي الجھ ات الت ي قام ت ب إجراء أكب ر حرك ة من اقالت
بين بنودھا :
وزارة الص حة العام ة بنس بة  %31.4م ن إجم الي
االعتمادات المنقولة .

10 852 340 000

وزارة الكھرب اء والم اء بنس بة  %23.2م ن إجم الي
االعتمادات المنقولة .

4 605 350 000

وزارة الداخلي ة بنس بة  %9.9م ن إجم الي االعتم ادات
المنقولة .

2 819 317 000

وزارة االع الم بنس بة  %6.0م ن إجم الي االعتم ادات
المنقولة .
وقد وزعت باقي النسبة على باقي الجھات الحكومية .
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رابعا :تحليل المصروفات النقدية والقيدية للباب الث اني
دمات
لعية والخ
تلزمات الس
_ المس
)جدول تابع رقم -: (10

2 171 773 659 750

إجم الي المص روفات الفعلي ة للب اب الث اني موزع ة
كاآلتي:

2 044 912 080 693

مصروفات نقدية بنسبة  %94.2من جملة المص روفات
الفعلية للباب الثاني .

126 861 579 057

مصروفات قيدي ه بنس بة  %5.8م ن جمل ة المص روفات
الفعلية للباب الثاني .



وھي المبالغ التي صدرت عنھا أذون صرف أو ش يكات
تعذر صرفھا لمستحقيھا وتم إلغاؤھا وكذلك المب الغ الت ي
تم تعليتھا بموافقة وزارة المالي ة لحس اب األمان ات مب الغ
مخصوم بھا على أنواع بنود مصروفات الميزانية .
وقد كانت وزارة الصحة العامة أعلى نسبة للمصروفات
القيدي ه وھ ي  %41.8م ن جمل ه المص روفات القيدي ه
وبنس بة  %2.4م ن جمل ه المص روفات الفعلي ة وبنس بة
 %23.2من جملة مصروفات وزارة الصحة العامة .
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ﻳﺨﺼﺺ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﻘﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻷﺻﻮل اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ وﻳﺸﺘﻤﻞ هﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت -:
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ :وﺳﺎﺋـﻞ اﻟﻨﻘــﻞ.
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﻟﻤﻌﺪات واﻵﻻت.
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :اﻟﺘﺠﻬﻴـــﺰات.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺮض ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت هﺬا اﻟﺒﺎب :
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دﻳﻨــــــــــﺎر

000

344 000 000

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ.

000

4 746 937

اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﻟﻌ ﺎم واﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ
ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ.

000

4 028 079

اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ واﻟ ﻰ اﻟﺒﻨ ﻮد واﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ
اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .

000

344 000 000

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ .

186

226 633 513

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  %65.9ﻣ ﻦ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ .

814

117 366 486

اﻟﻮﻓ ﻮرات ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  %34.1ﻣ ﻦ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﺑﻌ ﺪ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ .

أوﻻ  (:ﺗﺤﻠﻴ ﻞ اﻋﺘﻤ ﺎدات وﻣﺼ ﺮوﻓﺎت اﻟﺒ ﺎب اﻟﺜﺎﻟ ﺚ -
وﺳ ـﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘ ﻞ واﻟﻤﻌ ﺪات واﻟﺘﺠﻬﻴ ﺰات ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﺎب ) ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪول رﻗـﻢ : ( 7



وﻣ ﻦ اﻟﺠــ ـﺪول اﻟﻤﺸ ـﺎر إﻟﻴ ﻪ ﻳﺘﻀ ﺢ ﻟﻨ ﺎ أن اﻟ ﺪﻳﻮان
اﻷﻣﻴ ﺮي ﺧﺼ ﺺ ﻟ ﻪ أآﺒ ﺮ اﻋﺘﻤ ﺎد ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﺒ ﺎب اﻟﺜﺎﻟ ﺚ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  %37.0ﻣﻦ إﺟــﻤﺎﻟﻲ اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺒــﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ .
وﻗ ﺪ ﺳ ﺠﻠﺖ آ ﻞ ﻣ ﻦ )وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴ ـﺔ -اﻷﻣﺎﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ
ﻟﻸوﻗﺎف( أﻋﻠ ﻰ ﻧﺴ ﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼ ﺔ ﻟﻬ ﻢ ﻣ ﻦ
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ  % 100.0ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ.
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دﻳﻨــــــــــﺎر 

أهﻢ أﺳﺒﺎب اﻟﻮﻓﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ  :وﺳـــﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ
واﻟﻤﻌﺪات واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات :



ـ ﺗﺄﺟﻴﻞ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
ـ ﻃﻮل إﺟﺮاءت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟ ﻲ اﻟﺘ ﺄﺧﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻮرﻳ ﺪ
واﻟﺼﺮف .
ـ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك و ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻵﻻت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة.

000

 10 238 063

وﻓﺮ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻠﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ .
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ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــــﺎر

000

162 565 000

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ.

000

3 207 674

اﻟﺘﻌﺪﻳــﻞ.

000

165 772 674

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ.

476

143 537 701

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  %86.6ﻣ ﻦ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ
ﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ وﺑﻨﺴ ﺒﺔ  %63.3ﻣ ﻦ ﺟﻤﻠ ﺔ ﻣﺼ ﺮوﻓﺎت
اﻟﺒﺎب.

524

22 234 972

اﻟﻮﻓﺮ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  %13.4ﻣ ﻦ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳ ـﻞ
وﺑﻨﺴﺒﺔ  %18.9ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ وﻓﻮرات اﻟﺒﺎب.

ﺛﺎﻧﻴ ﺎ ( :ﺗﺤﻠﻴ ﻞ اﻋﺘﻤ ﺎدات وﻣﺼ ﺮوﻓﺎت اﻟﺒ ﺎب اﻟﺜﺎﻟ ﺚ -
وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘ ﻞ واﻟﻤﻌ ﺪات واﻟﺘﺠﻬﻴ ﺰات ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت واﻟﺒﻨﻮد ) ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪول رﻗﻢ : ( 8

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ  -وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ :
ﺗﺤﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺷﺮاء وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘـــﻞ اﻟﺒﺮﻳﺔ
واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺠﻮﻳﺔ.



) ( 98

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــــﺎر 

000

34 644 000

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴـﺔ .

000

3 207 674

اﻟﺘﻌﺪﻳــــﻞ .

000

37 851 674

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ .

073

28 082 851

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  %74.2ﻣ ﻦ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ
ﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ و ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  %12.4ﻣ ﻦ ﺟﻤﻠ ﺔ ﻣﺼ ﺮوﻓﺎت
اﻟﺒﺎب.

927

9 768 822

اﻟ ﻮﻓﺮ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  % 25.8ﻣ ﻦ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ
وﺑﻨﺴﺒﺔ  % 8.3ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ وﻓﻮرات اﻟﺒﺎب.

وﻗﺪ ﺗﺮآﺰ اﻟﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻦ :
ﺑﻨﺪ  1ـ ﺑﺮﻳﺔ :
ﺗﺸ ﻤﻞ اﻟﻤﺮآﺒ ﺎت ﻋﻠ ﻰ اﺧﺘ ـﻼف أﻧﻮاﻋ ـﻬﺎ وﻋﻠ ﻰ ﺳﺒـ ـﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ﻣﺮآﺒﺎت اﻟﻤﻮﺗﻮر واﻟﻌﺮﺑ ﺎت اﻟﻤﻘـ ـﻄﻮرة و ﻣﺮآﺒ ﺎت
اﻟﺮآ ﺎب و ﺳ ﻴﺎرات اﻟﺸ ﺤﻦ و اﻟﺴ ﻴﺎرات اﻟﻤﺪرﻋ ﺔ
واﻟ ﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳ ﺔ و ﻋﺮﺑ ﺎت اﻻﺳﺘﻄ ـﻼع و اﻟ ﺪراﺟﺎت
اﻟﻬﻮاﺋﻴـــﺔ .

) ( 99

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــــﺎر

000

126 550 000

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴـﺔ .

000

000 000

اﻟﺘﻌﺪﻳـــــﻞ .

000

126 550 000

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ .

403

114 779 261

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  %90.7ﻣ ﻦ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ
ﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ و ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  %50.6ﻣ ﻦ ﺟﻤﻠ ﺔ ﻣﺼ ﺮوﻓﺎت
اﻟﺒﺎب.

597

11 770 738

اﻟ ﻮﻓﺮ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  % 9.3ﻣ ﻦ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ
وﺑﻨﺴ ﺒﺔ  % 10.0ﻣ ﻦ ﺟﻤﻠ ﺔ وﻓ ﻮرات اﻟﺒ ﺎب .ﺑﻨﺴ ﺒﺔ 0.01
 %ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﺑﻨﺴ ﺒﺔ  % 0.0ﻣ ﻦ
ﺟﻤﻠﺔ وﻓﻮرات اﻟﺒﺎب .

ﺑﻨﺪ  3ـ ﺟﻮﻳـــﺔ :
وﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﺑﻤﺮآﺒ ﺎت اﻟﻄ ﺎﺋﺮات و هﻴﺎآﻠﻬ ﺎ واﻟﻄ ﺎﺋﺮات ذات
اﻷﺟﻨﺤ ﺔ اﻟ ﺪوارة وذات اﻷﺟﻨﺤ ﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ واﻟﻄ ﺎﺋﺮات اﻵﻟﻴ ﺔ
)ﺑﺪون ﻃﻴ ﺎر( وﻣﺮآﺒ ﺎت اﻟﻔﻀ ﺎء وﻗﻮاﻋ ﺪ إﻃ ﻼق ﻣﺮآﺒ ﺎت
اﻟﻔﻀﺎء .







) ( 100

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــــﺎر

000

16 949 150

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  -اﻟﻤﻌﺪات واﻵﻻت :
ﺗﺤﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺷﺮاء اﻟﻤﻌﺪات واﻵﻻت.

)000

914

(173

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ.
اﻟﺘﻌﺪﻳــﻞ.

000

16 775 236

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ.

648

7 495 121

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  %44.7ﻣ ﻦ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﺑﻨﺴﺒﺔ  %3.3ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺒﺎب.

352

9 280 114

اﻟ ﻮﻓﺮ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  %55.3ﻣ ﻦ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ
وﺑﻨﺴﺒﺔ  %7.9ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ وﻓﻮرات اﻟﺒﺎب.
وﻗﺪ ﺗﺮآﺰ اﻟﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ :



ﺑﻨﺪ  1ـ ﻣﻌﺪات :
ﻳﺤﻤ ﻞ ه ﺬا اﻟﺒﻨ ﺪ ﺑﻤ ﺎ ﺗﻨﻔﻘ ﻪ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻟﺸ ﺮاء
اﻟﻤﻌﺪات ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ .

000
)000

15 674 450

(101 309

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴـﺔ .
اﻟﺘﻌﺪﻳــــﻞ .

000

15 573 141

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ .

535

6 723 950

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  %43.2ﻣ ﻦ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ و ﺑﻨﺴﺒﺔ  %3.0ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺒﺎب.

465

8 849 190

اﻟ ﻮﻓﺮ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  % 56.8ﻣ ﻦ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ
وﺑﻨﺴﺒﺔ  % 7.5ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ وﻓﻮرات اﻟﺒﺎب.

) ( 101

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــــﺎر

000

1 274 700

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ.

)000

( 72 605

اﻟﺘﻌﺪﻳــﻞ.

000

1 202 095

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ .

113

771 171

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %64.2ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ

887

430 923

اﻟﻮﻓﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %35.8ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
وﺑﻨﺴﺒﺔ  %0.4ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ وﻓﻮرات اﻟﺒﺎب.

ﺑﻨﺪ  2ـ ﺁﻻت:
ﻳﺤﻤﻞ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﺑﻤﺎ ﺗﻨﻔﻘ ﻪ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻟﺸ ﺮاء اﻵﻻت
ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ .

وﺑﻨﺴﺒﺔ  % 0.3ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ<ﻣﺼﺮوﻓﺎت<اﻟﺒﺎب< <.



) ( 102

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــــﺎر

000

149 500 850

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ.

000

1 713 177

اﻟﺘﻌﺪﻳــﻞ.

000

151 214 027

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ.

062

75 600 690

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  %50.0ﻣ ﻦ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ
ﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ وﺑﻨﺴ ﺒﺔ  % 33.4ﻣ ﻦ ﺟﻤﻠ ﺔ<ﻣﺼ ﺮوﻓﺎت<
اﻟﺒﺎب< <.

938

75 613 336

اﻟ ﻮﻓﺮ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  %50.0ﻣ ﻦ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ
وﺑﻨﺴﺒﺔ  %64.4ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ وﻓﻮرات اﻟﺒﺎب.

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  -اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات:
ﺗﺤﻤ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺑﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﺷ ﺮاء اﻷﺟﻬ ﺰة واﻷﺛ ﺎث
واﻟﺒﻴﻮت اﻟﺠﺎهﺰة.

وﻗﺪ ﺗﺮآﺰ اﻟﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ :



ﺑﻨﺪ  1ـ اﻷﺟﻬﺰة :
ﻳﺤﻤ ﻞ ه ﺬا اﻟﺒﻨ ﺪ ﺑﻤ ﺎ ﺗﻨﻔﻘ ﻪ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻟﺸ ﺮاء
اﻷﺟﻬﺰة ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ.

000

128 344 950

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ.

000

121 264

اﻟﺘﻌﺪﻳــﻞ.

000

128 466 214

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ.

055

62 191 814

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  %48.4ﻣ ﻦ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﺑﻨﺴﺒﺔ  % 27.4ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ<ﻣﺼﺮوﻓﺎت<اﻟﺒﺎب<.

945

66 274 399

اﻟ ﻮﻓﺮ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  %51.6ﻣ ﻦ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ
وﺑﻨﺴﺒﺔ  %56.5ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ وﻓﻮرات اﻟﺒﺎب.
) ( 103

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــــﺎر

000

21 127 900

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ.

000

1 591 913

اﻟﺘﻌﺪﻳـــــﻞ .

000

22 719 813

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ .

007

13 399 076

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 59.0ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﺑﻨﺴﺒﺔ  % 5.9ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺒﺎب.

993

9 320 736

اﻟ ﻮﻓﺮ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  %41.0ﻣ ﻦ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ
وﺑﻨﺴﺒﺔ  %7.9ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ وﻓﻮرات اﻟﺒﺎب .

ﺑﻨﺪ  2ـ أﺛﺎث :
وﻳﺸ ﻤﻞ أﺛ ﺎث اﻟﻤﻜﺎﺗ ﺐ واﻟﺨ ﺰاﺋﻦ واﻟﺼ ﻨﺎدﻳﻖ واﻟﺴ ﻘﻮف
واﻟﺒﺮادي واﻟﺴﺘﺎﺋﺮ .



ﺛﺎﻧﻴ ﺎ  :ﺗﺤﻠﻴ ﻞ اﻋﺘﻤ ﺎدات وﻣﺼ ﺮوﻓﺎت اﻟﺒ ﺎب اﻟﺜﺎﻟ ﺚ -
وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘ ﻞ واﻟﻤﻌ ﺪات واﻟﺘﺠﻬﻴ ﺰات ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ) ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪول رﻗﻢ : ( 9



 ( 1اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ :

000

870 000

 168

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴـﺔ .

000

148 877

 1

اﻟﺘﻌﺪﻳـــــﻞ .

000

170 018 877

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ .

) ( 104

ﻓﻠـﺲ


دﻳﻨــــــــــﺎر 

511

 140 775 007

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 82.8ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﺑﻨﺴﺒﺔ  % 62.1ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺒﺎب.

489

 29 243 869

اﻟﻮﻓﺮ اﻟﻤﺤﻘ ﻖ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  % 17.2ﻣ ﻦ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﺑﻌ ﺪ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﺑﻨﺴﺒﺔ  % 24.9ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ وﻓﻮرات اﻟﺒﺎب .

000

170 000

 22

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴـﺔ .

000

119 860

 3

اﻟﺘﻌﺪﻳـــــﻞ .

000

25 289 860

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ .

624

25 204 334

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 99.7ﻣﻦ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﺑﻨﺴﺒﺔ  %11.1ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺒﺎب.

376

85 525

اﻟ ﻮﻓﺮ اﻟﻤﺤﻘ ﻖ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  % 0.3ﻣ ﻦ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﺑﻌ ﺪ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﺑﻨﺴﺒﺔ  %0.1ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ وﻓﻮرات اﻟﺒﺎب .




 ( 2اﻟﺪﻓــــﺎع :

 ( 3اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :
000

169 000

 119

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴـﺔ .

000

114 990



اﻟﺘﻌﺪﻳـــــﻞ .

000

119 283 990

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ .

402

48 456 019

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 40.6ﻣﻦ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﺑﻨﺴﺒﺔ  %21.4ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺒﺎب.

598

70 827 970

اﻟﻮﻓﺮ اﻟﻤﺤﻘ ﻖ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  % 59.4ﻣ ﻦ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﺑﻌ ﺪ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﺑﻨﺴﺒﺔ  %60.3ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ وﻓﻮرات اﻟﺒﺎب .

) ( 105

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــــﺎر 
 ( 4ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ :

000

473 400

 5

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴـﺔ .

000

363 210



اﻟﺘﻌﺪﻳـــــﻞ .

000

5 836 610

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ .

902

4 517 567

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 77.4ﻣﻦ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﺑﻨﺴﺒﺔ  %2.0ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺒﺎب.

098

1 319 042

اﻟ ﻮﻓﺮ اﻟﻤﺤﻘ ﻖ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  %22.6ﻣ ﻦ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﺑﻌ ﺪ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﺑﻨﺴﺒﺔ  % 1.1ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ وﻓﻮرات اﻟﺒﺎب .
 (5اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :

 12

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴـﺔ .

000

814 950

000

000 000

000

814 950

097

7 314 757

اﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴ ﺔ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  % 57.1ﻣ ﻦ اﻻﻋﺘﻤ ﺎد
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﺑﻨﺴﺒﺔ  %3.2ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺒﺎب.

903

5 500 192

اﻟﻮﻓﺮ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 42.9ﻣ ﻦ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﺑﻌ ﺪ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﺑﻨﺴﺒﺔ  % 4.7ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ وﻓﻮرات اﻟﺒﺎب .

اﻟﺘﻌﺪﻳـــــﻞ .

 12

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ .

) ( 106

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــــﺎر



 (6أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻔﻪ :



اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴـﺔ .

000

517 650

000

000 000

000

517 650

650

365 826

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %70.7ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﺑﻨﺴﺒﺔ  % 0.2ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺒﺎب .

350

151 823

اﻟ ﻮﻓﺮ اﻟﻤﺤﻘ ﻖ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  %29.3ﻣ ﻦ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ ﺑﻌ ﺪ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﺑﻨﺴﺒﺔ  % 0.1ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ وﻓﻮرات اﻟﺒﺎب .

اﻟﺘﻌﺪﻳـــــﻞ .



اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ .

وﻣﻦ ذﻟــﻚ ﻧﻼﺣــﻆ أن وﻇﻴﻔــﺔ  -1اﻟﺨﺪﻣــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻗـ ـﺪ
ﺗﻤﺘﻌـــﺖ ﺑـــﺄآﺒـﺮ اﻟﻮﻇﺎﺋـــــﻒ إﻧﻔــــﺎﻗًﺎ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐـــــــــﺖ
 140,775 ,007 .511د.ك ﺑﻨﺴﺒﺔ  %62.1ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ
ﻣﺼ ﺮوﻓﺎت اﻟﺒ ﺎب  ،آﻤ ﺎ أن وﻇﻴﻔ ﺔ ﻓﺮﻋﻴ ﺔ  -2اﻟﺨ ﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻬﻲ أآﺒﺮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ إﻧﻔﺎق ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔـﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴ ـﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐ ـﺖ  120,575 ,614 .067د.ك ﺑﻨﺴ ﺒﺔ
 %53.2ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼــﺮوﻓﺎت اﻟﺒـﺎب .
آﻤ ﺎ ﺣﻘﻘ ﺖ اﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ  -3اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ أآﺒ ﺮ وﻓ ﺮ
ﻟﻠﺒ ﺎب ﺣﻴ ﺚ ﺑﻠ ﻎ  70,827 ,970 .598د.ك ﺑﻨﺴ ﺒﺔ
 %60.3ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ وﻓﻮرات اﻟﺒﺎب .

) ( 107

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــــﺎر 


000

أ  -اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ :
985 000

 14

)(4 746 937 000

000

ﺛﺎﻟﺜﺎ  :ﺗﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ :

10 238 063

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴـــﺔ .
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ) اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻟﻠﺒﻨﻮد ( ﻟﻠ ﻮزارات واﻻدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ) % (31.7ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .
اﻟ ﻮﻓﺮ اﻟﻤﺤﻘ ﻖ وه ﻮ ﻳﻤﺜ ﻞ  %8.7ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ وﻓ ﻮرات
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ .
وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت واﻟﺒﻨ ﻮد ﻟﻠﺒ ﺎب اﻟﺜﺎﻟ ﺚ
ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﺸ ﺮاء وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘ ﻞ واﻟﻤﻌ ﺪات
واﻵﻻت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻀ ﺮورﻳﺔ وﻗ ﺪ ﺗ ﻢ ﻧﻘ ﻞ
ﻣﺒﻠـــ ـﻎ  3 ,119 ,860 .000د.ك اﻟﺤ ﺮس اﻟ ﻮﻃﻨﻲ
ﺑﻨـﺴﺒــﺔ  %65.7ﻣﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟ ـﺔ ﻟﻠ ﻮزارات
واﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

) ( 108

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــــﺎر

000

4 028 079

ب  -اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ واﻟﻰ اﻟﺒﻨﻮد واﻟﺘﻲ ﻻﺗﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ رﺑﻂ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ :
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻣﻦ واﻟﻰ اﻟﺒﻨﻮد ﻓﻲ ﺣﺪود رﺑﻂ اﻟﺒﺎب :
وﻳ ﺘﻢ اﻟﻨﻘ ﻞ ﺑ ﻴﻦ ﺑﻨ ﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺎت ه ﺬا اﻟﺒ ﺎب دون اﻟﺘﺄﺛﻴـ ـﺮ
ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﻠ ﺔ اﻋﺘﻤ ﺎد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ـﺔ اﻟﻤﺨﺼ ﺺ ﻟ ـﻪ إﻻ اﻧ ﻪ ﻓ ﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﺮوج ﻋﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺔ
ﻟﺒﻨﻮد هﺬا اﻟﺒﺎب واﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒﻬﺎ اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋ ﺔ اﻟﺘ ﻲ
ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ .
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺟﺮاء أآﺒﺮ ﺣﺮآﺔ ﻣﻨ ﺎﻗﻼت
ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻮدهﺎ :
000

982 500



وزارة اﻟﺼﺤ ـﺔ اﻟﻌﺎﻣ ـﺔ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  %24.4ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ
اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ.

000

765 050



اﻟﺤﺮس اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  %19.0ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻻﻋﺘﻤ ﺎدات
اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ.

000

656 000



وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑ ﺎء واﻟﻤ ﺎء ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  %16.3ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ
اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ .

000

364 240



وزارة اﻟﺸ ﺌﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  %9.0ﻣ ﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ.
وﻗﺪ وزﻋﺖ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .

) ( 109

ﻓﻠـﺲ

دﻳﻨــــــــــﺎر

186

226 633 513

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻮزﻋﺔ آﺂﻻﺗﻲ:

073

190 833 489

ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻧﻘﺪﻳ ﺔ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ  %84.2ﻣ ﻦ ﺟﻤﻠ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺎت
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ .

113

35 800 024

ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻗﻴﺪﻳﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %15.8ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ .

راﺑﻌ ﺎ  :ﺗﺤﻠﻴ ـﻞ اﻟﻤﺼﺮوﻓ ـﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ واﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺎت
اﻟﻘﻴﺪﻳ ـﺔ ﻟﻠﺒ ـﺎب اﻟﺜﺎﻟ ﺚ  -وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘ ﻞ واﻟﻤﻌ ﺪات
واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات )ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪول رﻗﻢ : ( 10

وهﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟـﻎ اﻟﺘـﻲ ﺻـﺪرت ﻋﻨﻬـﺎ اذوﻧﺎت ﺻﺮف أو
ﺷﻴﻜـﺎت ﺗﻘـﺮر ﺻﺮﻓﻬـﺎ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬـﺎ وﺗـﻢ إﻟﻐﺎءهﺎ وآﺬﻟﻚ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻌﻠﻴﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺤﺴـﺎب اﻷﻣﺎﻧﺎت ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺨﺼﻮم ﺑﻬﺎ ﻋﻠـﻰ أﻧﻮاع
ﺑﻨﻮد ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ .
وآﺎﻧ ﺖ أﻋﻠ ﻰ ﻧﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼ ﺮوﻓﺎت اﻟﻘﻴﺪﻳ ﺔ ﻟ ﻮزارة اﻟﺼ ﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ،ﺣﻴ ﺚ ﺗﻤﺜ ﻞ  %66.3ﻣ ﻦ ﺟﻤﻠ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺎت
اﻟﻘﻴﺪﻳــ ـﺔ وﺑﻨﺴ ﺒﺔ  %10.5ﻣ ﻦ ﺟﻤﻠ ﺔ اﻟﻤﺼﺮوﻓ ـﺎت
اﻟﻔﻌﻠـــﻴ ـﺔ وﺑﻨﺴﺒ ـﺔ  %67.1ﻣ ﻦ ﺟﻤﻠ ﺔ ﻣﺼ ﺮوﻓﺎت وزارة
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .
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يخصص ھذا الباب للمصروفات التي تنفقھا الجھات الحكومية إلضـــافة أصول أو
صيانة أو ترميم أصول قائمة أو استمالك عقارات وأراضي.
ويشتمل ھذا الباب على ثالثة مجموعات :
المجموعة األولى  :المشاريع اإلنشائية .
المجموعة الثانية  :أعمال إنشائية صغيرة وصيانة المنشآت والمرافق .
المجموعة الثالثة  :اإلستمالكات العامة .
وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات ھذا الباب :
<<
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أوال  :تحليل اعتمادات ومصروفات الباب الرابع– المشاريع
اإلنشائية والصيانة واإلستمالكات العامة على المستوى
اإلجمالي للباب ) تابع جدول رقم -: ( 7



000

1 265 000 000

اعتماد الميزانــية .

000

658 046

 39

االعتم ادات المنقول ة م ن االعتم اد التكميل ي الع ام والت ي ال ت ؤثر
على ربط الميزانية .

000

481 999

 361

االعتمادات المنقولة من وال ى البن ود والت ي ال ت ؤثر عل ى اعتم اد
الميزانية .

000

1 265 000 000

709

1 081 308 315

291

183 691 684



اعتماد الميزانية بعد التعديل .
المص روفات الفعلي ة بنس بة  %85.5م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل .



الوفورات بنسبة  %14.5من اعتماد الميزانية بعد التعديل.
ومن الج دول المش ار إلي ة يتض ح لن ا أن وزارة الكھرب اء و الم اء
قد خصص لھا أكبر اعتماد من الميزانية بعد التع ديل وذل ك بنس بة
 %46.7من إجمالي ميزانية الباب الرابع.
وقد كانت أعلى نسبة تنفيذ للميزانية بالباب الرابع )نسبة تقارب
 (%100لكل من:
 الديوان األميري ديوان المحاسبة وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل -وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
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وفيما يلي أھم أسباب الوفر في ھذا الباب بصفة عامة :



 التأخير في التعاقد مما أدى إلى عدم طرح المشاريع الت يتم التخطيط لھا خالل السنة .



 ع دم ال تمكن م ن تنفي ذ بع ض األعم ال المدرج ة ض منمش روع الميزاني ة ألس باب فني ة ترج ع إل ى الش ركات
المنفذة والى ترتيب أوليات الصرف لبعض األنشطة.



 ط ول فت رة اإلج راءات الالزم ة الت ي تتطلبھ ا العق ود مم ايؤثر على تحقيق األھداف المرجوة .

000

31 849 954

وفر في االعتماد التكميلي للباب الرابع .
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ثاني ا :تحلي ل اعتم ادات ومص روفات الب اب الراب ع –
المش اريع اإلنش ائية والص يانة واإلس تمالكات العام ة عل ى
مستوى المجموعات و البنود ) تابع جدول رقم ( 8

مجموعة  – 1المشاريع اإلنشائية :



و ھ ي االعتم ادات الت ي تنف ق ف ي س بيل إقام ة المش اريع
اإلنشائية كما تعكسھا خط ة الميزاني ة س واء كان ت مش اريع
ت تم خ الل الس نة المالي ة أو مش اريع يمت د تنفي ذھا إل ي ع دة
سنوات .



000

873 665 000

000

56 825 762

التعديل.

000

930 490 762

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

483

806 415 085

المصروفات الفعلية بنسبة  %86.7من اعتماد الميزانية بع د
التعديل و بنسبة  %74.6من جملة مصروفات الباب.

517

124 075 676

ال وفر المحق ق بنس بة  %13.3م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل و بنسبة  %67.5من جملة وفورات الباب .

اعتماد الميزانية .
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بند  – 1مشاريع تتم خالل السنة المالية :



أ – جديدة :



و تتض من جمي ع المش اريع المق در إتمامھ ا خ الل الس نة
المالية.



ب – تكملة :



و تتض من جمي ع المش اريع الت ي ي تم تنفي ذ ج زء منھ ا
خ الل س نة مالي ة س ابقة و تتطل ب اعتم ادات الس تكمالھا
خالل السنة المالية الجارية .

000

27 468 000

اعتماد الميزانية .

000

3 404 800

التعديل.

000

872 800

 30

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

455

108 082

 6

المصروفات الفعلي ة بنس بة  %19.8م ن اعتم اد الميزاني ة
بعد التعديل و بنسبة  %0.6من جملة مصروفات الباب.

545

764 717

 24

الوفر المحق ق بنس بة  %80.2م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل و بنسبة  %13.5من جملة وفورات الباب .
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بند  – 2مشاريع يمتد تنفيذھا إلي عدة سنوات :


أ – جديدة :



و تتض من جمي ع المش اريع الت ي يمت د تنفي ذھا إل ى ع دة
سنوات .



ب – معتمدة :



و تتض من جمي ع المش اريع المعتم دة م ن س نوات مالي ة
سابقة و يمتد تنفيذھا إلى عدة سنوات .

000

846 197 000

اعتماد الميزانية.

000

53 420 962

التعديل.

000

617 962

  899

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

028

307 003

 800

المصروفات الفعلي ة بنس بة  %89.0م ن اعتم اد الميزاني ة
بعد التعديل و بنسبة  %74.0من جملة مصروفات الباب.

972

310 958

 99

الوفر المحق ق بنس بة  %11.0م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل و بنسبة  %54.1من جملة وفورات الباب .
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مجموع ة  – 2أعم ال إنش ائية ص غيرة و ص يانة المنش آت و
المرافق :



وتتضمن االعتمادات المخصصة لصيانة و وقاي ة المنش آت و
المرافق لض مان بقائھ ا عل ى حالتھ ا األص لية و اس تمرارھا ف ي
تأدية الخدمة التي أنشئت من اجلھا بالصورة المطلوبة .
000
)000

827 000
262 062

 309
 (17
 292

اعتماد الميزانية .
التعديل.

000

564 938

726

264 798 885

المص روفات الفعلي ة بنس بة  %90.5م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل و بنسبة  %24.5من جملة مصروفات الباب.

274

27 766 052

الوفر المحقق بنسبة  %9.5من اعتماد الميزانية بع د التع ديل و
بنسبة  %15.1من جملة وفورات الباب .

اعتماد الميزانية بعد التعديل .


بند  – 1األعمال اإلنشائية الصغيرة :



وتتمثل إضافة إلى أصل قائم أو تع ديل داخل ي ب ه كاالس تبدال
والتغير و االستحداث .

000

936 000

)000

(58 420

 61

اعتماد الميزانية .
التعديل .

000

61 877 580

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

468

52 149 330

المص روفات الفعلي ة بنس بة  %84.3م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل و بنسبة  %4.8من جملة مصروفات الباب.

532

9 728 249

الوفر المحقق بنسبة  %15.7من اعتم اد الميزاني ة بع د التع ديل
و بنسبة  %5.3من جملة وفورات الباب .
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000

891 000

بند  – 2ترميم و صيانة المنشآت و المرافق :
وتش مل اعتم ادات ھ ذا البن د م ا ينف ق عل ى ت رميم و
صيانة المنشآت و المرافق .

)000

203 642

 247
 (17
 230

اعتماد الميزانية .
التعديل .

000

687 358

258

212 649 555

المصروفات الفعلية بنسبة  %92.2من اعتماد الميزاني ة
بع د التع ديل و بنس بة  %19.7م ن جمل ة مص روفات
الباب.

742

18 037 802

الوفر المحق ق بنس بة  %7.8م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل و بنسبة  %9.8من جملة وفورات الباب

اعتماد الميزانية بعد التعديل .



مجموعة  -3االستمالكات العامة :



و ھ ي مب الغ نقدي ة تق وم الدول ة ب دفعھا نظي ر اس تمالكھا
ألراضي و عقارات الغرض منھا تحقيق ھدف عام على
مس توى الدول ة و ي تم تع ويض األھ الي ع ن قيم ة م ا
اس تھلكته الدول ة ب ثمن يس اوي أو يزي د ع ن قيمت ه
االقتصادية و االجتماعية .

000

000 000

 10

اعتماد الميزانية .

000

346 000

 94

التعديل.

000

094 346

 10

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

500

094 344

 10

المص روفات الفعلي ة بنس بة  %100.0م ن اعتم اد
الميزاني ة بع د التع ديل و بنس بة  %0.9م ن جمل ة
مصروفات الباب.

500



1

الوفر المحق ق بنس بة  %0.0م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل و بنسبة  %0.0من جملة وفورات الباب
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ثالث ا  :تحلي ل اعتم ادات ومص روفات الب اب الراب ع –
المش اريع اإلنش ائية والص يانة واإلس تمالكات العام ة عل ى
مستوى وظائف الدولة ) تابع جدول رقم -: ( 9
 (1الخدمات العامة :

000
)000

042 000

 226

(24 525 000

 201

اعتماد الميزانية .
التعديل.

000

517 000

405

134 066 509

المصروفات الفعلية بنسبة  %66.5من اعتماد الميزاني ة بع د
التعديل و بنسبة  %12.4من جملة مصروفات الباب.

595

67 450 490

ال وفر المحق ق بنس بة  %33.5م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل و بنسبة  %44.4من جملة وفورات الباب .


000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

 (2الدفـــــاع :
000 000

000

000

 9

 0 000

اعتماد الميزانية .
التعديل .

000

000 000

 9

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

682

651 241

 3

المصروفات الفعلية بنسبة  %40.6من اعتماد الميزاني ة بع د
التعديل و بنسبة  %0.3من جملة مصروفات الباب.

318

348 758

 5

ال وفر المحق ق بنس بة  %59.4م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل و بنسبة  %3.5من جملة وفورات الباب .
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000

 (3الخدمات االجتماعية :
141 260 000

اعتماد الميزانية .

000

700 000

 849

التعديل.

000

109 700

 142

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

917

048 409

 115

المصروفات الفعلي ة بنس بة  %81.0م ن اعتم اد الميزاني ة
بعد التعديل و بنسبة  %10.6من جملة مصروفات الباب.

083

27 061 290

الوفر المحق ق بنس بة  %19.0م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل و بنسبة  %17.8من جملة وفورات الباب .

 (4خدمات المجتمع :

 197

000

020 000

000

32 739 000

اعتماد الميزانية .
التعديل.

000

759 000

 229

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

366

712 741

 192

المصروفات الفعلي ة بنس بة  %83.9م ن اعتم اد الميزاني ة
بعد التعديل و بنسبة  %17.8من جملة مصروفات الباب.

634

046 258

 37

الوفر المحق ق بنس بة  %16.1م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل و بنسبة  %24.4من جملة وفورات الباب .
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 (5الخدمات االقتصادية :


000

609 370 000

اعتماد الميزانية .

000

500 000

 30

التعديل.

000

870 000

 639

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

839

935 068

 624

المصروفات الفعلي ة بنس بة  %97.7م ن اعتم اد الميزاني ة
بعد التعديل و بنسبة  %57.8من جملة مصروفات الباب.

161

14 934 931

الوفر المحقق بنسبة  %2.3من اعتماد الميزانية بعد
التعديل و بنسبة  %9.8من جملة وفورات الباب .
 (6أخرى غير مصنفة :

000

800 000

 10

94 346 000

اعتماد الميزانية .
التعديل.

000

894 346

 10

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

500

894 344

 10

المص روفات الفعلي ة بنس بة  %100م ن اعتم اد الميزاني ة
بعد التعديل و بنسبة  %1.0من جملة مصروفات الباب.

500

 1

الوفر المحقق بنسبة  %0.0من اعتماد الميزانية بعد
التعديل و بنسبة  %17.3من جملة وفورات الباب .
و من ذلك نالحظ أن  -5وظيفة الخدمات االقتصادية قد
تمتع ت ب أكبر الوظ ائف إنفاق ا حي ث بل غ
 624,935,068.839د.ك بنسبة  %57.8من إجم الي
مصروفات الباب  .كما أن  -4وظيفة فرعية الكھرباء و
الم اء فھ ي أكب ر الوظ ائف إنفاق ا م ن الوظيف ة الرئيس ية
المخت ارة حي ث بل غ  588,561,761.399د.ك بنس بة
 %54.4من إجمالي مصروفات الباب .
كما حققت  -1الوظيفة الخدمات العام ة اكب ر وف ر للب اب
حيث بل غ  67,450,490.595د.ك بنس بة  %44.4م ن
إجمالي وفورات الباب .

) ( 121

فلـس

دينــــــــــــار



رابعا  :تعديالت الميزانية :



أ – االعتماد التكميلي :


000

خص ص االعتم اد التكميل ي لھ ذا الب اب لمواجھ ة االحتياج ات
الطارئة في الوزارات و اإلدارات الحكومية خالل السنة المالية
. 2010/2009
508 000

 71

) (39 658 046 000
000

31 849 954

اعتماد الميزانية .
التع ديل )المنق ول للبن ود( لل وزارات و اإلدارات الحكومي ة
بنسبة  %55.5من اعتماد الميزانية .
الوفر المحقق وھو يمثل  %17.3من إجم الي وف ورات الب اب
الرابع .
و ق د ت م نق ل مبل غ  30,500,000.000د.ك م ن االعتم اد
التكميل ي الع ام ل وزارة الكھرب اء والم اء ھ و يمث ل م ا نس بته
 %76.9م ن إجم الي المب الغ المنقول ة ل وزارات و اإلدارات
الحكومية من االعتماد التكميلي العام للباب الرابع .
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االعتمادات المنقولة م ن وال ى البن ود والت ي ال ت ؤثر عل ى
ربط الميزانية -:


000

361 481 999

اجمالي المنقول من والى البنود في حدود ربط الباب :



و ي تم النق ل ب ين بن ود مجموع ات ھ ذا الب اب دون الت أثير
عل ى جمل ة اعتم اد الميزاني ة المخص ص ل ه إال ان ه ف ي
الوقت نفسه يعتبر خروج عن خطة الميزاني ة الموض وعة
لبن ود ھ ذا الب اب و الت ي يك ون س ببھا الظ روف الطارئ ة
التي قد تطرأ على ھذه الخطة .



و فيما يلي الجھات التي تمتع ت ب أكبر حج م من اقالت ب ين
بنودھا :

 231

000

385 750

000

90 774 800

وزارة األش غال العام ة بنس بة  %25.1م ن إجم الي
االعتمادات المنقولة .

000

11 163 000

وزارة الص حة العام ة بنس بة  %3.1م ن إجم الي
االعتمادات المنقولة .

000



300 000

 9

وزارة الكھرب اء و الم اء بنس بة  %64.0م ن إجم الي
االعتمادات المنقولة .

وزارة التربي ة بنس بة  %2.6م ن إجم الي االعتم ادات
المنقولة .
و قد وزعت باقي النسبة علي باقي الجھات الحكومية ,
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خامس ا  :تحلي ل المص روفات النقدي ة و القيدي ة للب اب
الراب ع المش اريع اإلنش ائية والص يانة واإلس تمالكات
العامة ) تابع جدول رقم  ( 10على النحو التالي -:



709

1 081 308 315

643

212 317

 968

مص روفات نقدي ة بنس بة  %89.5م ن إجم الي
المصروفات الفعلية .

066

095 998

 113

مص روفات قيدي ه بنس بة  %10.5م ن إجم الي
المصروفات الفعلية و تتمثل في :



إجمالي المصروفات الفعلية موزعة كاآلتي :

أمانات مبالغ مخص وم بھ ا عل ى أن واع بن ود مص روفات
الميزانية .
ومن خالل جدول تابع رقم ) (10الخ اص بالمص روفات
النقدي ة والقيدي ة لل وزارات و اإلدارات الحكومي ة للب اب
الراب ع – المش اريع اإلنش ائية و الص يانة واالس تمالكات
العامة نالحظ أن اكبر نسبة مص روفات قيدي ة م ن جمل ة
المصروفات القيدية للباب الرابع على مستوى الوزارات
و اإلدارات الحكومية تمثل ت ف ي وزارة األش غال العام ة
حي ث تمث ل  %36.8م ن جمل ة المص روفات القيدي ة و
بنس بة  % 3.8م ن جمل ة المص روفات الفعلي ة و بنس بة
 % 14.4من جملة مصروفات وزارة األشغال العامة
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يحم ل الب اب الخ امس بالمص روفات المختلف ة والم دفوعات التحويلي ة الداخلي ة والخارجي ة
وھ ي مص روفات ذات طبيع ة خاص ة ال ت درج ض من أي م ن أب واب الميزاني ة األخ ـرى وذل ـك
العتبارات السياسة العامة وخدمة األھداف العامة ويحتوي ھذا الباب على ثالثة مجموعـات:
<<
المجموعة األولى  :المصروفـات المختلفـة .
المجموعة<الثانية  :المدفوعات التحويلية الداخلية .
المجموعة الثالثة  :المدفوعات التحويلية الخارجية .
وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات ھذا الباب :
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أوال  :تحلي ل اعتم ادات ومص روفات الب اب الخ امس – عل ى
المستوى اإلجمالي للباب ) تابع جدول رقم -: ( 7


000

4 676 000 000

اعتماد الميزانية .

000

68 179 851

االعتمادات المنقولة من االعتماد التكميل ي الع ام والت ي ل م ت ؤثر
على ربط الميزانية .

000

357 732 231

االعتمادات المنقولة من وإلى البن ود والت ي الت ؤثر عل ى اعتم اد
الميزانية .

000

12 992 000

االعتمادات اإلضافية المأخوذة من المال االحتياطي العام .

000

4 688 992 000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

844

4 576 506 512

المص روفات الفعلي ة بنس بة  %97.6م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل .

156

112 485 487

الوفورات بنسبة  %2.4من اعتماد الميزانية بعد التعديل .
وم ن الج دول المش ار إلي ه يتض ح لن ا أن وزارة المالي ة – إدارة
الحس ابات العام ة ق د خص ص لھ ا أكب ر اعتم اد بميزاني ة الب اب
الخامس بنسبة  %51.9من إجمالي اعتماد الميزانية بعد التعديل
للباب .
وق د كان ت أعل ى نس بة تنفي ذ للميزاني ة بالب اب الخ امس ) بنس بة
تقارب  ( % 100.0لكل من :
 مخصصات رئيس الدولة وزارة الخارجية -وزارة الدفاع
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وفيما يلي أھم أسباب الوفر في ھذا الباب بصفة عامة :

 ترش يد اإلنف اق وض غط المص روفات وتطبي ق السياس ة العام ةللدولة .
 عدم تنفيذ بعض البرامج التدريبية . إنھاء انتداب بعض الموظفين . ح دوث بع ض ح االت التقاع د واالس تقاالت وع دم التغيي ر ف يالحاالت االجتماعية .
 تطبيق اللوائح والضوابط المنظمة للمھمات الرسمية . جدول ة الص رف لميزاني ة الط وارئ لع دة س نوات  ،وفروق اتأسعار العملة لما تم صرفه خصما منھا .

000

2 267 149

وفر في االعتماد التكميلي للباب الخامس .
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ثانيا  :تحليل اعتمادات ومصروفات الباب الخامس – عل ى
مستوى المجموعات والبنود ) تابع جدول رقم -: ( 8

المجموعة األولى  -المصروفات المختلفة :
تختص ھذه المجموعة بالمصروفات المختلفة والتي ال تندرج ضمن
التقس يم النمط ي لألب واب األخ رى فھ ي مص روفات إجمالي ة متفرق ة
تبعا لظروف خاصة تمليھا اعتبارات السياسة العام ة والص الح الع ام
.
000

1 354 421 600

)(5 821 808 000

اعتماد الميزانية .
التــعديــل .

000

1 348 599 792

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

695

1 320 200 876

المص روفات الفعلي ة بنس بة  %97.9م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل وبنسبة  %28.8من جملة مصروفات الباب .

305

28 398 915

ال وفر بنس بة  %2.1م ن اعتم اد الميزاني ة بع د التع ديل وبنس بة
 %25.2من جملة وفورات الباب .
وقد خص ص لبن د  -2وزارة ال دفاع أكبراعتم اد بنس بة  %71.4م ن
اعتماد الميزانية بعد التع ديل للمجموع ة حي ث يحم ل عل ى ھ ذا البن د
بمرتب ات العس كريين والمص روفات المتعلق ة بعق ود المع دات
العس كرية وتنفي ذ المش اريع الدفاعي ة ع ن ال بالد باإلض افة إل ى
المخصص ات البعث ات العس كرية والدراس ات ب رامج الش ؤون
العسكرية بوزارة الدفاع ويشمل جميع أبواب المصروفات .
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وقد تركز الوفر في البنود التإلية :



بند  -8بعثـــــات :
يحمل ھذا البند بن وعين م ن البعث ات  ،بعث ات خاص ة ب الموظفين
وأخرى خاصة بالطلبة.
000

99 655 000

)(8 557 162 000

اعتماد الميزانية .
التـعديـــل .

000

91 097 838

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

888

67 787 083

المص روفات الفعلي ة بنس بة  %74.4م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل وبنسبة  %1.5من جملة مصروفات الباب .

112

23 310 754

الوفر بنسبة  %25.6من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة
 %20.7من جملة وفورات الباب .
ويعزى الوفر إلى عدم تنفيذ بعض العقود والتأخر في تنفيذ عقود
أخرى .
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بند  -10تدريــــب :
يحم ل ھ ذا البن د بنفق ات ت دريب الم وظفين الع املين ف ي الجھ ات
الحكومية لرف ع كف اءتھم ف ي مج االت تخصص ھم وإقام ة دورات
تدريبي ة لھ م وتتض من النفق ات تك اليف االس تعانة بالمحاض رين
واألس اتذة المتخصص ين ف ي المج االت المختلف ة ومكاف آت
المتدربين الكويتيين من غير موظفي الحكوم ة وي تم ص رف تل ك
المخصص ات وفق ا لق رارات مجل س الخدم ة المدني ة والل وائح
المالية الصادرة من الھيئات الملحقة في ھذا الشأن.
اعتماد الميزانية .

000

9 527 600

)000

(374 424

000

9 153 176

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

388

7 004 742

المص روفات الفعلي ة بنس بة  %76.5م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل وبنسبة  %0.2من جملة مصروفات الباب .

612

2 148 433

الوفر بنسبة  %23.5م ن اعتم اد الميزاني ة بع د التع ديل وبنس بة
 %1.9من جملة وفورات الباب .

التـعديـــل .
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000

2 947 760 000

اعتماد الميزانية .

000

230 203 428

التــعديــل .

000

3 177 963 428

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

149

3 096 334 007

المص روفات الفعلي ة بنس بة  %97.4م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل وبنسبة  %67.7من جملة مصروفات الباب .

851

81 629 420

ال وفر بنس بة  %2.6م ن اعتم اد الميزاني ة بع د التع ديل وبنس بة
 %72.6من جملة وفورات الباب .

المجموعة الثانية  -المدفوعات التحويلية الداخلية :
تحمل ھذه المجموعة بالمصروفات التي يتم دفعھا م ن قب ل الحكوم ة
دون عائ د أو مقاب ل م ن الس لع أو الخ دمات وھ ذه المص روفات ال
ت درج ض من المن تج النھ ائي وتش مل تح ويالت لألف راد ودع م
المؤسس ات األھلي ة وإعان ات عام ة وتح ويالت لھيئ ات ومؤسس ات
عامة باإلضافة إلى تعويض األنشطة الخاصة والشركات .

وقد خصص لبند  -4تحويالت لھيئات ومؤسسات عامة أكبر اعتم اد
بنسبة  %58.4م ن اعتم اد الميزاني ة بع د التع ديل للمجموع ة الثاني ة
حي ث يحم ل عل ى ھ ذا البن د بال دعم المق دم م ن الحكوم ة للمؤسس ات
العامة التي لھا ميزانيات مستقلة أو ملحقة بموجب قانون إنشائھا .
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وقد تركز الوفر في البنود التالية :

بند  -3إعـانـات عـامة :
يقصد بھا المدفوعات التحويلية المقدمة كإعانة دون مقابل ويمت د
أثرھ ا إل ى جمي ع الم واطنين ب اختالف فئ اتھم حي ث ال تقتص ر
اإلعانة على فئة معينة من المجتمع .
000

277 529 000

)(231 710 000

اعتماد الميزانية .
التـعديـــل .

000

277 297 290

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

247

219 139 379

المص روفات الفعلي ة بنس بة  %79.0م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل وبنسبة  %4.8من جملة مصروفات الباب .

753

58 157 910

الوفر بنسبة  %21.0م ن اعتم اد الميزاني ة بع د التع ديل وبنس بة
 %51.7من جملة وفورات الباب .
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بند  -4تحويالت لھـيئات ومؤسـسات عامة :
يحمل ھذا البند بالدعم المقدم من الحكومة للمؤسسات العام ة الت ي
لھا ميزانيات مستقلة أو ملحقة بموجب قانون إنشائھا .
000

1 925 299 500

)(67 986 850 000

اعتماد الميزانية .
التـعديـــل .

000

1 857 312 650

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

405

1 847 771 256

المص روفات الفعلي ة بنس بة  %99.5م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل وبنسبة  %40.4من جملة مصروفات الباب .

595

9 541 393

ال وفر بنس بة  %0.5م ن اعتم اد الميزاني ة بع د التع ديل وبنس بة
 %8.5من جملة وفورات الباب .
ويرجع سبب الوفر إلى إتباع سياسة ترشيد األنفاق .
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000

303 371 400

المجموعة الثالثة  -المدفوعات التحويلية الخارجية :
تحمل ھذه المجموعة بالمدفوعات التي يتم دفعھا للخارج كمساعدات
أو إعان ات لل دول العربي ة والص ديقة بھ دف مس اعدة ھ ذه ال دول م ن
الناحي ة االقتص ادية أو االجتماعي ة وك ذلك تش مل ھ ذه المجموع ة
مخصصات االشتراك في الھيئات والمنظمات الدولية ونفق ات ع الج
المواطنين بالخارج .

)(143 209 769 000

اعتماد الميزانية .
التــعديــل .

000

160 161 631

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

000

159 971 629

المص روفات الفعلي ة بنس بة  %99.9م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل وبنسبة  %3.5من جملة مصروفات الباب .

000

190 002

ال وفر بنس بة  %0.1م ن اعتم اد الميزاني ة بع د التع ديل وبنس بة
 %0.2من جملة وفورات الباب .
وقد خصص لبند  -1الخدمات الصحية أكبر اعتم اد بنس بة %50.4
من اعتماد الميزانية بعد التعديل للمجموعة .
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وقد تركز الوفر في البند التالي :

بند  -2اشتراكـــــات :
يحم ل ھ ذا البن د باالش تراكات الفعلي ة ف ي المنظم ات العالمي ة
والعربي ة طبق ا لق رار مجل س ال وزراء ،حي ث تق وم دول ة الكوي ت
ب دفع مب الغ تع ادل االش تراك الس نوي ف ي مختل ف المنظم ات وق د
تك ون ھ ذه المنظم ات ذات طبيع ة سياس ية – وزارة الخارجي ة –
وقد تكون ذات طبيعة اقتصادية أو اجتماعي ة  ،ص حية  ،ثقافي ة –
وزارة التخطيط.
000

21 971 400

اعتماد الميزانية .

000

3 873 297

التـعديـــل .

000

25 844 697

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

011

25 708 130

المص روفات الفعلي ة بنس بة  %99.5م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل وبنسبة  %0.6من جملة مصروفات الباب .

989

136 566

ال وفر بنس بة  %0.5م ن اعتم اد الميزاني ة بع د التع ديل وبنس بة
 %0.1من جملة وفورات الباب .
ويع زى ال وفر إل ى أن معظ م الجھ ات الت ي تم ت بھ ا م ؤتمرات
بالخارج أو مھمات رسمية لم تطلب رسوم اشتراك .
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ثالث ا  :تحلي ل اعتم ادات ومص روفات الب اب الخ امس – عل ى
مستوى الوظائف ) تابع جدول رقم -: ( 9
 (1الخدمات العامة :

000

906 994 000

)(110 637 322 000

اعتماد الميزانية .
التــعديــل .

000

796 356 678

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

891

775 121 772

المص روفات الفعلي ة بنس بة  %97.3م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل وبنسبة  %16.9من جملة مصروفات الباب .

109

21 234 905

ال وفر بنس بة  %2.7م ن اعتم اد الميزاني ة بع د التع ديل وبنس بة
 %18.9من جملة وفورات الباب .

000

1 009 130 000

 (2الدفــــاع :

)(32 819 299 000

اعتماد الميزانية .
التــعديــل .

000

976 310 701

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

934

976 198 986

المص روفات الفعلي ة بنس بة  %100.0م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل وبنسبة  %21.3من جملة مصروفات الباب .

066

111 714

الوفر بنسبة  %0.1من جملة وفورات الباب .
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 ( 3الخدمات االجتماعية :


000

1 936 737 300

)(3 326 177 000

اعتماد الميزانية .
التــعديــل .

000

1 933 411 123

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

950

1 851 324 948

المص روفات الفعلي ة بنس بة  %95.8م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل وبنسبة  %40.5من جملة مصروفات الباب .

050

82 086 174

ال وفر بنس بة  %4.2م ن اعتم اد الميزاني ة بع د التع ديل وبنس بة
 %73.0من جملة وفورات الباب .

000

417 306 700

 (4خدمات المجتمع :

)(29 380 217 000

اعتماد الميزانية .
التــعديــل .

000

387 926 483

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

285

387 648 442

المص روفات الفعلي ة بنس بة  %99.9م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل وبنسبة  %8.5من جملة مصروفات الباب .

715

278 040

الوفر بنسبة  %0.1من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة
 %0.2من جملة وفورات الباب .
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000

207 409 000

 (5الخدمات االقتصادية :

)(6 861 222 000

اعتماد الميزانية .
التــعديــل .

000

200 547 778

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

514

194 043 044

المص روفات الفعلي ة بنس بة  %96.8م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل وبنسبة  %4.2من جملة مصروفات الباب .

486

6 504 733

الوفر بنسبة  %3.2من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة
 %5.8من جملة وفورات الباب .

000

127 976 000

اعتماد الميزانية .

000

264 196 088

التــعديــل .

000

392 172 088

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

270

392 169 317

المصروفات الفعلي ة بنس بة  %100.0م ن اعتم اد الميزاني ة بع د
التعديل وبنسبة  %8.6من جملة مصروفات الباب .

730

2 770

الوفر.

 (6أخرى غير مصنفه :

ومن ذل ك نالح ظ أن وظيف ة  -3الخ دمات االجتماعي ة ق د تمتع ت
ب أكبر الوظ ائف إنفا ًق ا حي ث بل غ  1,851,324,948.950د.ك
بنس بة  %40.5م ن إجم الي مص روفات الب اب  ،كم ا أن وظيف ة
فرعي ة  -3تكاف ل اجتم اعي والش ئون االجتماعي ة فھ ي أكب ر
الوظ ائف إنفاق ا ً م ن الوظيف ة الرئيس ية المخت ارة حي ث بل غ
 1,231,678,216.411بنسبة  %26.9من إجمالي مص روفات
الب اب  .كم ا حقق ت الوظيف ة  -3الخ دمات االجتماعي ة أكب ر وف ر
للب اب حي ث بل غ  82,086,174.050د.ك بنس بة  %73.0م ن
إجمالي وفورات الباب .
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ثالثا :تعديالت الميزانية :

أ -االعتماد التكميلي العام :
يحمل بأية التزام ات طارئ ة م ن ميزاني ات ال وزارات أو
اإلدارات الحكومي ة خ الل الس نة المالي ة ولتغطي ة بع ض
أوجه الصرف الضرورية .


000

447 000

)179 851 000

000

 70

اعتماد الميزانية .

 (68

المنقول لل وزارات واإلدارات الحكومي ة وال ذي ال ي ؤثر
على اعتماد الميزانية .

2 267 149

الوفر المحق ق وھ و يمث ل  %2.0م ن إجم الي وف ورات
الباب الخامس .
وقد تم نقل أكبر مبلغ من االعتماد التكميلي الع ام ل ديوان
الخدم ة المدني ة بمبل غ  15,234,563.000د.ك ويمث ل
نسبة  %22.3من إجمالي المبالغ المنقول ة م ن االعتم اد
التكميلي للوزارات واإلدارات الحكومية .
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ب -االعتمادات المنقولة من وإلى البنود والتي ال تؤثر على
اعتماد الميزانية :
000

732 231

 357

إجمالي المنقول من وإلى البنود في حدود اعتماد الباب وذلك
لتغطية العجز في بعض البنود طبقا للصرف الفعلي :



ويتم النقل بين البنود في ح دود اعتم اد الب اب وي تم النق ل ب ين
بنود مجموع ات ھ ذا الب اب دون ت أثير عل ى جمل ة اعتم ادات
الميزانية المخصص له إال أنه في الوقت نفس ه يعتب ر خ روج
خطة الميزانية الموضوعة لبنود ھذا الباب والتي يكون سببھا
الظروف الطارئة التي قد تطرأ على ھذه الخطة .



وفيما يل ي الجھ ات الت ي قام ت ب إجراء أكب ر حرك ة من اقالت
بين بنودھا :

000

311 173 784

وزارة المالي ة –الحس ابات العام ة بنس بة  %87.0م ن
إجمالي االعتمادات المنقولة .

000

20 109 017

ديوان الخدمة المدنية بنسبة  %5.6من إجم الي االعتم ادات
المنقولة .

000

480 210

 7

وزارة التعليم الع الي بنس بة  %2.1م ن إجم الي االعتم ادات
المنقولة .

000

950 300

 3

ال ديوان األمي ري بنس بة  %1.1م ن إجم الي االعتم ادات
المنقولة .



وقد وزعت باقي النسبة على باقي الجھات الحكومية .
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رابعا :المصروفات النقدية والقيدية للباب الخ امس
المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية
)جدول تابع رقم -: (10

844

4 576 506 512

إجم الي المصروف ـات الفعلي ة للب اب الخ امس موزع ة
كاآلتي:

698

4 225 121 766

مصروفات نقدية بنسبة  %92.3من جملة المص روفات
الفعلية للباب الخامس .

146

351 384 746

مصروفات قيدي ه بنس بة  %7.7م ن جمل ة المص روفات
الفعلية للباب الخامس .



وقد لوحظ أن أكبر نسبة مصروفات قيدي ة بالمقارن ة م ع
جمل ة المص روفات القيدي ة عل ى مس توى وزارات
وإدارات الدول ة ظھ رت ف ي وزارة المالي ة-إدارة
الحس ابات العام ة بنس بة  %53.7م ن إجم الي
المص روفات القيدي ة وبنس بة  %4.1م ن جمل ة
المص روفات الفعلي ة وبنس بة  %7.8م ن جمل ة
مصروفات وزارةالمالية – إدارة الحسابات العامة.
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تتمث ل حس ابات التس وية ف ي مقبوض ات وم دفوعات ال يمك ن قي دھا لحس اب اإلي رادات أو
خص مھا عل ى حس اب المص روفات ،أم ا لك ون ھ ذه المب الغ ال ت ؤثر عل ى حس اب اإلي رادات
والمصروفات وليس لھا عالق ة بھ ا نظ راً لطبيعتھ ا أو تتطل ب اس تيفاء إج راءات ومس تندات خاص ة
قبل قيدھا لحساب اإليرادات أو خصمھا على حساب المصروفات .
وفي ھذه الحاالت تثبت لحسابات أو على حسابات وسيطة مؤقتة ھي حسابات التسوية.
وفيما يلي عرضا ً تحليليا ً ألرصدة حسابات التسوية في .2009/3/31
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الباب األول :حسابات التسوية:
وفيما يلي تحليل أرصدة حسابات التسوية في : 2010/3/31

1 851 867 683 697

رصيد األمانات

1 292 906 300 415

رصيد العـھد

558 961 383 282

رصيد حسابات التسوية في ) 2010/3/31دائن(
ھذا وتنقسم حسابات التس وية إل ى مجم وعتين ين درج تح ت ك ل منھ ا
من البنود على النحو التالي:
المجموعة األولى – األمانات
وقد ظھر رصيد ھذه المجموعة كما يلي:

1 851 867 683 697

الرصيد في 2010/3/31

2 481 329 905 764

الرصيد في 2009/3/31

)067

(629 462 222

نقص بنسبة ) %(25.4من الرصيد في 2009/3/31
وقد تركز في :
بند -3خصيمات من المرتبات لحساب جھات أخرى .
بند -5مبالغ مخصوم بھا على أنواع بنود مصروفات الميزانية .
بند -6مبالغ تحت التسوية /أمانات .
وھناك زيادة تركزت في :
بند -1تـأمينات .
بند -2مرتجع مرتبات .
بند -4مقبوضات تحت تسويتھا إليرادات الميزانية .
بند  -7مبالغ محصله لحساب جھات أخرى .
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وفيما يلي عرض لبنود ھذه المجموعة :
بند  -1التأمينـات:
وقد بلغ الرصيد كما يلي :

488

57 898 410

الرصيد في . 2010/3/31

351

55 677 279

الرصيد في . 2009/3/31

137

2 221 131

زيادة بنسبة  %4.0من الرصيد في 2009/3/31

975

99 009 880

الرصيد في 2010/3/31

625

81 493 265

الرصيد في 2009/3/31

350

17 516 615

زيادة بنسبة  %21.5من الرصيد في 2009/3/31

زيادة تركزت في:
وزارة الصحة  -وزارة الداخلي ة – وزارة التربي ة  -وزارة الكھرب اء
و الماء .
ومن أھم أسباب الزيادة :
 زيادة أعداد الموظفين المعينين والمنتفعين بالسكن الحكومي .بند  -2مرتجع مرتبات :
وقد بلغ الرصيد كما يلي :

زيادة تركزت في:
وزارة ال دفاع  -وزارة التربي ة  -وزارة الص حة العام ة – اإلدارة
العامة للطيران المدني.
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399

15 381 641

الرصيد في 2010/3/31

266

17 130 208

الرصيد في 2009/3/31

ومن أھم أســباب الزيـادة :
• مب الغ مس تحقة ل بعض الع املين ل م ي تم اس تكمال إج راءات
الصرف الخاصة بھا .
• تعلية مكافآت الخدمات الممتازة وبعض العالوات والبدالت.
بند  -3خصميات من المرتبات لحساب جھات أخرى :
وقد بلغ الرصيد كما يلي :

)748 566 867

(1

نقص بنسبة ) %(10.2من الرصيد في 2009/3/31
نقص تركز في:
إدارة الفت وى والتش ريع – وزارة اإلع الم – وزارة الكھرب اء والم اء
– وزارة التربية.
ويمثل الرصيد في : 2010/3/31
 ظھ ور رص يد المؤسس ة العام ة للتأمين ات االجتماعي ة م دين بس ببالخط أ ف ي إدخ ال البيان ات ف ي نظ ام دي وان الخدم ة المدني ة وع دم
تسويتھا.
بند  -4مقبوضات تحت تسويتھا إليرادات الميزانية :
وقد بلغ الرصيد كما يلي :

203

40 223 472

الرصيد في . 2010/3/31

827

36 537 255

الرصيد في .2009/3/31

376

3 686 216

زيادة بنسبة  %10.1من الرصيد في .2009/3/31
زيادة تركزت في :
وزارة الصحة العام ة  -اإلدارة العام ة للجم ارك  -وزارة الع دل ––
وزارة األشغال العامة .
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296

1 202 039 026

الرصيد في 2010/3/31

992

1 650 290 340

الرصيد في 2009/3/31

)696

(448 251 314

ومن أھم أسباب الزيادة :
 انتظار صدور األحكام النھائية في القضايا المرفوعة من الش ركاتومن ثم اتخاذ إجراءات التسوية .
بند  -5مبالغ مخصوم بھا على أنواع بنود مصروفات الميزانية:
وقد بلغ الرصيد كما يلي :

نقص بنسبة ) %(27.2من الرصيد في 2009/3/31
نقص تركز في :
وزارة المالية )الحسابات العامة(  -وزارة المالية )اإلدارة العام ة( -
وزارة التربية – وزارة الكھرباء و الماء .
ويمثل الرصيد في : 2010/3/31
• رص يد إج ازات مت راكم للم وظفين المنتھي ة خ دماتھم ول م
يراجعوا الستالم مستحقاتھم .
• مب الغ مع الة لحس اب األمان ات تخ ص أش خاص وبع ض
الجھات الحكومية والشركات التي تنفذ بعض األعمال وتق دم
خدمات لجھات حكومية وجاري العمل على تسويتھا.
وفيما يلي تحليل لھذا البند على مستوى األبواب :
الباب األول – المرتبات :

583

8 286 158

الرصيد في 2010/3/31

309

27 812 996

الرصيد في 2009/3/31

)726

(19 526 837

نقص بنسبة ) %(70.2من الرصيد في . 2009/3/31
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303

142 350 830

الرصيد في 2010/3/31

629

336 752 329

الرصيد في 2009/3/31

الباب الثاني – المستلزمات السلعية والخدمات :

)326

(194 401 499

نقص بنسبة ) %(57.7من الرصيد في . 2009/3/31

الباب الثالث – وسائل النقل والمعدات والتجھيزات:
423

41 232 595

الرصيد في 2010/3/31

523

43 236 218

الرصيد في 2009/3/31

)100

(2 003 623

682

382 869 547

الرصيد في 2010/3/31

533

546 324 411

الرصيد في 2009/3/31

نقص بنسبة ) %(4.6من الرصيد في . 2009/3/31

الباب الرابع – المشاريع اإلنشائية والصيانة واالستمالكات العامة:

)851

(163 454 863

نقص بنسبة) %(29.9من الرصيد في 2009/3/31

الباب الخامس – المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية:
305

627 299 894

الرصيد في . 2010/3/31

998

696 164 384

الرصيد في . 2009/3/31

)693

(68 864 490

نقص بنسبة) %(9.9من الرصيد في . 2009/3/31
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874

436 193 945

الرصيد في 2010/3/31

353

639 248 466

الرصيد في 2009/3/31

)479

(203 054 520

نقص بنسبة ) %(46.6من الرصيد في 2009/3/31

462

1 121 306

الرصيد في 2010/3/31

350

953 089

الرصيد في 2009/3/31

112

168 217

زيادة بنسبة  %17.6من الرصيد في 2009/3/31

بند  -6مبالغ تحت التسوية :
وقد بلغ الرصيد كما يلي :

نقص تركز في:
وزارة المالية )الحسابات العامة ( – وزارة ال دفاع – وزارة الص حة
العامة  -اإلدارة العامة للطيران المدني.
ويمثل الرصيد في : 2010/3/31
• مبالغ محجوزة من مكافآت عسكرية
• مب الغ تخ ص بع ض الجھ ات الحكومي ة واألش خاص
والشركات .لم ي تم ص رفھا لع دم اكتم ال المس تندات الخاص ة
بھا

بند  -7مبالغ محصلة لحساب جھات أخرى
وقد بلغ الرصيد كما يلي :
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415

1 292 906 300

الرصيد في 2010/3/31

974

879 403 814

الرصيد في 2009/3/31

441

413 502 485

زيادة بنسبة  %47.0من الرصيد في 2009/3/31
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زيادة تركزت في :
ديوان الخدمة المدنية  -وزارة الخارجية – وزارة الكھرباء و الماء.
ويمثل الرصيد في : 2010/3/31
• قيمة ما يحصل من مبيع الطوابع المالية .

المجموعة الثانية – العھد :
وقد ظھر رصيد ھذه المجموعة كما يلي:

زيادة تركزت في :
بن د -1مص روفات تح ت تس ويتھا عل ى أن واع بن ود مص روفات
الميزانية.
بند -2العھد النقدية الشخصية .
بند -3دفعات واعتمادات نقدية في الخارج .
بند -4مبالغ تحت التحصيل .
بند -5مبالغ تحت التسوية  /عھد .
بند -6دفعات نقدية داخلية .
بند -7دفعات عن اعتمادات مستنديه .
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وفيما يلي عرض لبنود ھذه المجموعة :
بن د  -1مص روفات تح ت تس ويتھا عل ى أن واع بن ود مص روفات
الميزانية :
وقد بلغ الرصيد كما يلي :
624

528 823 130

الرصيد في . 2010/3/31

390

480 271 519

الرصيد في . 2009/3/31

234

48 551 611

زيادة بنسبة  %10.1من الرصيد في 2009/3/31

903

289 747

الرصيد في 2010/3/31

056

98 442

الرصيد في 2009/3/31

زيادة تركزت في:
وزارة الخارجي ة – الح رس ال وطني – وزارة األش غال العام ة –
وزارة الكھرباء والماء .
ومن أھم أسباب الزيادة :
• ص رف بع ض المب الغ الخاص ة م ن االش تراكات المدفوع ة
مقدمة وسلفة مقدمة على حساب العقد.
• دفع ات مقدم ة ل بعض المق اولين تح ت حس اب بع ض
المشاريع.
• رواتب ومخصصات سفر صرفت مقدما.
بند  -2العھد النقدية الشخصية :
وقد بلغ الرصيد كما يلي :

191 305 847

فلـس

زيادة بنسبة  %194.3من الرصيد في 2009/3/31

دينـــــــــار
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زيادة تركزت في:
وزارة المالي ة )اإلدارة العام ة( – وزارة ال دفاع – وزارة التربي ة -
وزارة الصحة العامة .
بند  -3دفعات واعتمادات نقدية في الخارج :
وقد بلغ الرصيد كما يلي :
182

252 082 773

الرصيد في . 2010/3/31

691

174 036 572

الرصيد في . 2009/3/31

78 046 200 491

زيادة بنسبة  %44.8من الرصيد في 2009/3/31
زيادة تركزت في:
دي وان الخدم ة المدني ة  -وزارة ال دفاع – وزارة الص حة العام ة -
وزارة التعليم العالي .
ويمثل الرصيد في : 2010/3/31
• وجود مبالغ معلقه من سنوات مالية سابقه
بند  -4مبالغ تحت التحصيل
وقد بلغ الرصيد كما يلي :

260

243 068 122

الرصيد في 2010/3/31

648

88 064 544

الرصيد في 2009/3/31

155 003 577 612

زيادة بنسبة  %176.0من الرصيد في 2009/3/31
زيادة تركزت في :
وزارة المالي ة ) الحس ابات العام ة (  -وزارة الداخلي ة –– وزارة
الصحة العامة – وزارة األشغال العامة.
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فلـس

دينـــــــــار

652

113 263 873

الرصيد في . 2010/3/31

431

62 827 739

الرصيد في . 2009/3/31

ومن أھم أسباب الزيادة :
• مديونيات على بعض الموظفين
• س لف ي تم ص رفھا للم وظفين غي ر الك ويتيين حت ى إنھ اء
إجراءات تعيينھم.
بند  -5مبالغ تحت التسوية
وقد بلغ الرصيد كما يلي :

50 436 134 221

زيادة بنسبة  % 80.3من الرصيد في 2009/3/31
زيادة تركزت في :
وزارة الخارجي ة– وزارة الش ئون االجتماعي ة – وزارة ال دفاع –
وزارة المواصالت .
ومن أھم أسباب الزيادة :
• تسوية بعض مطالبات الوزارات والمؤسسات

بند  -6دفعات واعتمادات نقدية في الداخل :
وقد بلغ الرصيد كما يلي :
319

32 100

الرصيد في 2010/3/31

319

17 965

الرصيد في 2009/3/31

000

14 135

زيادة بنسبة  %78.7من الرصيد في 2009/3/31
زيادة تركزت في :
وزارة التعليم العالي – وزارة الخارجية.
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فلـس

دينـــــــــار

475

155 346 552

الرصيد في 2010/3/31

439

74 087 031

الرصيد في 2009/3/31

036

81 259 521

زيادة بنسبة  %109.7من الرصيد في 2009/3/31

بند  -7دفعات عن اعتمادات مستنديه
وقد بلغ الرصيد كما يلي :

الزيادة تركزت في :
الحرس الوطني.
ويمثل الرصيد في . 2010/3/31
• دفعات عن عقود تم إبرامھا مع موردين )شركات أجنبية(.
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و ﻳﺸﻤﻞ هﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ واﺣ ﺪة وه ﻲ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺪرج ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد:
•  :ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮآﺰي.
•  :اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق.
•  :ﺟﺎري اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
•  :ﺟﺎري اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
•  :ﺟﺎري ﺳﻠﻒ اﻟﻮزارة.
•  :ﺑﻨﻮك أﺧﺮى ﻣﺤﻠﻴﺔ.
•  :ﺑﻨﻮك أﺧﺮى أﺟﻨﺒﻴﺔ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎن ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﺒﻨﻮد اﻟﺤﺴﺎﺑـﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻃﺒﻘـ ًﺎ ﻟﻤـﺎ هﻮ وارد ﺑﺠﺪول ﺣﺮف ) د (
وﺟــﺪول رﻗﻢ ) .( 15

) ( 154

 ¥K66666666666666666666C£[6A


اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ  :اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ :



ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  - 1اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ :
ﺑﻨﺪ  5،3،4،2ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮآﺰي .
ﺣﺴ ﺎﺑﺎت اﻟ ﻮزارات واﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﺑﺒﻨ ﻚ اﻟﻜﻮﻳ ﺖ
اﻟﻤﺮآﺰي :

624

873



27 892 179

651 040

 62

رﺻﻴﺪ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻤﺮآﺰي ﻣﻦ واﻗﻊ ﺷﻬﺎدات اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ
. 2010/3/31
اﻟﺮﺻ ﻴﺪ اﻟ ﺪﻓﺘﺮي ﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻜﻮﻳ ﺖ اﻟﻤﺮآ ﺰي ﻓ ﻲ
 2010/3/31اﻟﻔﺮق ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ :
 إﻳ ﺪاﻋﺎت ﺑﻌ ﺪ  2010/3/31وﺗﺨ ﺺ اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ
. 2010/2009
 ﺷﻴﻜﺎت ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪم أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﺼﺮف ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴ ﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ  2010/2009وﻣﺴ ﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟ ﺪﻓﺎﺗﺮ وﻟ ﻢ ﺗﻈﻬ ﺮ
ﺑﻜﺸﻒ ﺣﺴﺎب اﻟﺒﻨﻚ .
وﺑﻌ ﺪ إﺟ ﺮاء اﻟﺘﺴ ﻮﻳﺎت ﻓ ﻲ آ ﻞ وزارة وإدارة ﺣﻜﻮﻣﻴ ﺔ
ﻧﺠﺪ إن اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺪﻓﺘﺮي ﻳﺘﻄ ﺎﺑﻖ ﻣ ﻊ اﻟﺮﺻ ﻴﺪ ﻣ ﻦ واﻗ ﻊ
ﺷﻬﺎدات ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺒﻨﻚ .
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ﺑﻨﺪ  - 6اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق :
رﺻ ﻴﺪ اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﺑﺎﻟﺼ ﻨﺪوق ﻓ ﻲ اﻟ ﻮزارات واﻹدارات
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ :
435

67 132

707

221 172





رﺻ ﻴﺪ اﻟﺼ ﻨﺪوق ﻣ ﻦ واﻗ ﻊ اﻟﺠ ﺮد اﻟﻔﻌﻠ ﻲ ﻓ ﻲ
2010/3/31
رﺻﻴﺪ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺪﻓﺘﺮي ﻓﻲ . 2010/3/31
اﻟﻔﺮق ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ :
 ﻣﺒ ﺎﻟﻎ ﺗ ﻢ ﺗﻮرﻳ ﺪهﺎ ﻟﻠﺼ ﻨﺪوق ﺑﻌ ﺪ 2010/3/31
وﺗﺨـﺺ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . 2010/2009
 ﻣﺒ ﺎﻟﻎ ﻣﺼ ﺮوﻓﻪ ﻣ ﻦ اﻟﺼ ﻨﺪوق ﺑﻌ ﺪ 2010/3/31
وﺗﺨﺺ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . 2010/ 2009
ﺑﻌ ﺪ إﺟ ﺮاء اﻟﺘﺴ ﻮﻳﺎت ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ وزارة وإدارة ﻧﺠ ﺪ أن
رﺻ ﻴﺪ اﻟﺼ ﻨﺪوق ﻣ ﻦ واﻗ ﻊ اﻟﺠ ﺮد اﻟﻔﻌﻠ ﻲ ﻳﺘﻄ ﺎﺑﻖ ﻣ ﻊ
اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺪﻓﺘﺮي .

) ( 156

ﺑﻨﺪ  - 7ﺟﺎري اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎن ﺑﺮﺻﻴﺪ ﺟﺎري اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) ﺑﻌﺪ اﻹﻗﻔﺎل ( ﻟﺪى اﻟﻮزارات واﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ :
اﻟﺮﻗﻢ
110
120
131
132
140
150
160
171
172
173
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
281
282
300
320
330
341
342
510

اﻟﺠﻬــــــــــــــــﺔ
اﻟﺪﻳـــــﻮان اﻷﻣﻴـــــــــﺮي
دﻳـــــــﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒـــــــﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء  -اﻷﻣﺎﻧـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء  -إدارة اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﻳـﻊ
اﻟﻤﺠﻠـﺲ اﻷﻋﻠـﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴـﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ
دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴــــــــــﺔ
وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴــــــــــــﺔ
وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  -اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ
وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  -اﻟﺤﺴﺎﺑـﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ
وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  -اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك
وزارة اﻟﺘﺠــــﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋــــﺔ
وزارة اﻟﻌــــــــــــــﺪل
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴـــــــــــــﺔ
وزارة اﻟﺪﻓــــــــــــــﺎع
اﻟﺤـــــــﺮس اﻟﻮﻃﻨــــــﻲ
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴــــــــــــــﺔ
وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴـــﻢ اﻟﻌﺎﻟــــــــﻲ
وزارة اﻟﺼﺤـــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ
وزارة اﻟﺸﺌــﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻟﻌﻤــﻞ
وزارة اﻹﻋــــــــــــــﻼم
وزارة اﻷوﻗـﺎف واﻟﺸﺌــﻮن اﻹﺳﻼﻣﻴـﺔ
اﻷﻣﺎﻧـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻸوﻗـــــﺎف
وزارة اﻟﻤﻮاﺻــــــــــــﻼت
وزارة اﻷﺷﻐـــﺎل اﻟﻌﺎﻣـــــــﺔ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨــﻮن واﻵداب
وزارة اﻟﻨﻔــــــــــــــﻂ
وزارة اﻟﻜﻬـــــﺮﺑـﺎء واﻟﻤــــﺎء
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧـــــﻲ
اﻟﺠﻤﻠـــــﺔ

382
805
820
006
333
914
556
631
292
038
414
861
011
663
269
219
534
548
107
748
993
996
496
385
424
550
068
508
751

اﻟﻤﺒﻠـﻎ
5 046 895
8 353
-2 824 912
333 516
2 076 588
41 198 935
-22 389 494
270 630 260
325 592 708
3 282 163
14 641 553
18 119 660
42 997 305
-30 260 823
-147 841 830
68 387 418
-20 281 561
4 057 429
15 742 738
16 840 764
9 368 167
447 669
15 237 428
53 659 935
2 080 955
371 201
-198 281 625
1 598 919
489 840 321

وﻧﻼﺣ ﻆ أن اﻟﺮﺻ ﻴﺪ ﻳﺘﻄ ﺎﺑﻖ ﻣ ﻊ رﺻ ﻴﺪ ﺣﺴ ﺎﺑﺎت اﻟﺘﺴ ﻮﻳﺔ )اﻷﻣﺎﻧ ﺎت واﻟﻌﻬ ﺪ( واﻟﺮﺻ ﻴﺪ اﻟ ﺪﻓﺘﺮي
ﻟﻠﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﺑﺎﻟﺼ ﻨﺪوق واﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺮآ ﺰي واﻟﺒﻨ ﻮك اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ  ،وﻗ ﺪ ﺑﻠ ﻎ رﺻ ﻴﺪ ﺣﺴ ﺎب اﻟﺨﺰﻳﻨ ﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻣﺒﻠﻎ  163,802,326.953د.ك .
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283

558 961 383

532

121 061

 69

751

840 321

 489

رﺻﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻓﻲ  ) 2010/3/31داﺋﻦ ( .
رﺻ ﻴﺪ ﺟ ﺎري ﺳ ﻠﻒ اﻟ ﻮزارات واﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻓ ﻲ
) 2010/3/31ﻣﺪﻳﻦ( .
إﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﺮﺻ ﻴﺪ )داﺋ ﻦ( ﻓ ﻲ  2010/3/31وه ﻮ ﻣﻄ ﺎﺑﻖ
ﻟﺮﺻﻴﺪ ﺟﺎري اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻹﻗﻔﺎل )ﻣﺪﻳﻦ( .
ﺑﻨﺪ  - 8ﺟﺎري اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر :
وﻳﻜ ﻮن ه ﺬا اﻟﺤﺴ ﺎب ﻣ ﺪﻳﻨﺎ ﺑ ﺎﻟﻌﺠﺰ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ وداﺋﻨ ﺎ
ﺑﺎﻟﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ .



وﻗﺪ ﻇﻬﺮ هﺬا اﻟﺤﺴﺎب ﻓﻲ) 2010/3/31ﻣﺪﻳﻨﺎ( آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﻳﻈﻬ ﺮ رﺻ ﻴﺪ ه ﺬا اﻟﺤﺴ ﺎب ﻗﺒ ﻞ إﺟ ﺮاء ﻗﻴ ﺪ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ
اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ :
ﻣﺪﻳﻨﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ وﻗـﺪرﻩ ) 6,894,697,532.606 (+د.ك
ﻳﺨﺼﻢ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺨﺼﺺ
ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﻗﺪرﻩ ) 1,768,793,756.366 (-د.ك




ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺤﺴﺎب ﺑﻤﺒﻠـﻎ
اﻟﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴـﺔ ) 4,668,433,844.158 (-د.ك
ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
)ﻣﺪﻳﻦ( ﺑﻤﺒﻠـــــﻎ  457,469,932.082د.ك
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ﺑﻨﺪ  - 9ﺟﺎري ﺳﻠﻒ اﻟﻮزارات :


105

496 432

 688



اﻟﺮﺻ ﻴﺪ وﻗ ﺪ ﻇﻬ ﺮ رﺻ ﻴﺪ ه ﺬا اﻟﺤﺴ ﺎب ﻓ ﻲ 2010/3/31
)ﻣﺪﻳﻦ( وﻳﻘﺎﺑ ﻞ ه ﺬا اﻟﺮﺻ ﻴﺪ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﺮﺻ ﻴﺪ اﻟ ﺪﻓﺘﺮي ﻟﻠﻨﻘﺪﻳ ﺔ
ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق واﻟﺒﻨﻮك ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮزارات واﻹدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻓ ﻲ
. 2010/3/31
ﺑﻨﺪ  - 10ﺑﻨﻮك أﺧﺮى ﻣﺤﻠﻴﺔ :

398

367 467

 5

949

226 161

 6

ﻇﻬﺮ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺪﻓﺘﺮي ﻟﻬﺬا اﻟﺤﺴﺎب ﻓﻲ  2010/3/31آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
:
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻣﻦ واﻗﻊ ﺷﻬﺎدات اﻟﺒﻨﻮك .
اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺪﻓﺘﺮي وهﻮ ﻳﺨﺺ :








وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ – اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ  3,029,767.120د.ك
 148,853.131د.ك
وزارة اﻟﻌــــــﺪل
د.ك
29,993.889
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴـــــﺔ
 204,592.432د.ك
وزارة اﻟﺘـﺮﺑﻴــــﺔ
وزارة اﻟﺼﺤـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ
 2,549,027.298د.ك
د.ك
20,509.500
وزارة اﻹﻋـــــﻼم
 243,418.579د.ك
وزارة اﻟﻤﻮاﺻـــﻼت

ﺑﻨﺪ  - 11ﺑﻨﻮك أﺧﺮى أﺟﻨﺒﻴﺔ :
ﻇﻬﺮ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺪﻓﺘﺮي ﻟﻬﺬا اﻟﺤﺴﺎب ﻓﻲ  2010/3/31آﻤﺎ ﻳﻠﻲ
:
003
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اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻣﻦ واﻗﻊ ﺷﻬﺎدات اﻟﺒﻨﻮك

003

22 686



اﻟﺮﺻ ﻴﺪ اﻟ ﺪﻓﺘﺮي وه ﻮ رﺻ ﻴﺪ ﻳﺨ ﺺ وزارة اﻹﻋ ﻼم
ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺒﻴﻊ اﻟﻤﺠﻼت اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋ ﻦ
هﺬﻩ اﻟﻮزارة ﻗﺒﻞ أﺣﺪاث أﻏﺴﻄﺲ . 1990
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¸@ @Z@‡ïé
@ @Z@óïàbÅåÜa@pbib¨a@Z@sÜbrÜa@lbjÜa
تتمثل الحسابات النظامية في الباب الثالث من الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وھي
قيـود دفترية الھدف منھا المتابعة والرقابة وليس لھا تأثير مباش ر عل ى اإلي رادات والمص روفات أو
المقبوضات والمدفوعات وإنما ينحصر تأثيرھا عن طريق القيود المحاسبية التي تص احب إجراءھ ا
.
ويلجأ إلى القيد إليھا أو عليھا بنفس القيمة عند الحاجة لمتابعة تطورات قبض أية مس تحقات
أو دفع أية التزامات خالل مده من الزمن .
وفيما يلي بنود الحسابات النظامية طبقا لما ھو وارد بجدول حرف )ھـ( وجدول رقم). (16

) ( 160

فلس دينـــــــــــار





بنود الباب الثالث  -الحسابات النظامية :
• ديون مستحقة للحكومة
• مطلـوبـات الحكومـة
ويستخدم ھذان الحسابان كطرف قيد لحسابات
الحكومة والديون المستحقة لھا بحيث يجعل البند األول
مدينا والبند الثاني دائنا بنفس القيمة وذلك لتسوية اآلتي-:
 قيمة أموال مستحقة للحكومة مقابل خدمات تقومبھا بعض الجھـات الحكوميـة لألفـراد أو الھيئـات
والمؤسسات.
 الديون المستحقة على الموظفين نتيجة الصرفبالخطـأ أو مطلـوبات عليھـم سبـق خصمھا من
المصروفات.
وقد بلغ الرصيد كما يلي :

801 651 128 593

رصيد ديون مستحقة للحكومة في 2010/3/31

844 214 284 604

رصيد ديون مستحقة للحكومة في 2009/3/31

)(42 563 156 011

نقص بنسبة ) %(5.0عن الرصيد في 2009/3/31




النقص تركز في :

2 540 536

ديوان المحاسبة

6 710 849

مجلس الوزراء – األمانة العامة

103 681 871

مجلس الوزراء – إدارة الفتوى والتشريع

82 444 898

وزارة المالية – الحسابات العامة

64 917 563

وزارة المالية – اإلدارة العامة للجمارك
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440

381 990

وزارة الداخلية

879

45 357

الحرس الوطني

292

29 396

وزارة التعليم العالي

362

2 520 516

وزارة الصحة العامة

918

1 985 578

وزارة اإلعالم

638

16 906

وزارة األوقاف و الشئون اإلسالمية

531

161

األمانة العامة لألوقاف

098

92 517 997

وزارة النفط



وھناك زيادة تركزت في :

184

25 334

الديوان األميري

290

6

المجلس األعلى للتخطيط و التنمية

612

1 042 762

ديوان الخدمة المدنية

370

2 021

وزارة الخارجية

187

10 128 793

وزارة المالية – اإلدارة العامة

491

8 270

وزارة التجارة و الصناعة

12 843 448 806
113 506 286
870

1 401 755

وزارة العدل
وزارة الدفاع
وزارة التربية
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619

560 030

وزارة الشئون االجتماعية و العمل

932

7 015 471

وزارة المواصالت

558

1 606 107

وزارة األشغال العامة

50 971 276

المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب

19 939 331 622

وزارة الكھرباء و الماء

761

457 232

اإلدارة العامة للطيران المدني


• ديون مستحقة على الحكومة
• مطلوبات على الحكومــة
يستخدم ھذان الحسابان كطرفي قيد للمبالغ المستحقة
للغير على الحكومة حيث يكون األول مدينا بھا والثاني
دائنا بنفس القيمة.
وقد بلغ الرصيد كما يلي :
403

86 085 991

رصيد ديون مستحقة على الحكومة في 2010/3/31

679

81 042 858

رصيد ديون مستحقة على الحكومة في 2009/3/31

724

5 043 132

زيادة بنسبة  %6.2عـن الرصيد في 2009/3/31
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الزيادة تركزت في:
863

195 743

ديوان المحاسبة

000

1 860

مجلس الوزراء – إدارة الفتوى و التشريع

807

78 871

المجلس األعلى للتخطيط و التنمية

721

237 659

وزارة المالية – اإلدارة العامة للجمارك

285

2 591 419

وزارة العدل

542

752 692

وزارة التربية

839

1 334 035

وزارة الشئون االجتماعية و العمل

922

118 241

وزارة اإلعالم

014

23 593

وزارة األشغال العامة

688

308 303

وزارة الكھرباء و الماء

138

83 695

وزارة الداخلية

993

263 890

وزارة الدفاع

000

40 050

وزارة التعليم العالي

وذل ك نتيج ة لزي ادة المب الغ المس تحقة لبع ـض
الشـركات والموظفين والتي مضى عليھا المدة القانونية.

وھناك نقص تركز في :
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254

78 924

وزارة الصحة العامة

893

7 812

وزارة األوقاف و الشئون اإلسالمية

679

124 915

وزارة المواصالت

وذلك نتيجة لسداد مبالغ ألصحاب العالقة )أفراد
وشركات( سبق تسويتھا لإليرادات بسبب مرور فترة
التقادم.
• عھد الطوابع المالية
• الطوابـع الماليـة
ينقسم البند األول إلى النوعين التاليين :
نوع  001عھدة الطوابع الرئيسية :
يس تخدم ھ ذا الن وع عن د اس تالم ال وزارة أو اإلدارة
الحكومية طوابع مالية من وزارة المالية.
نوع  002عھدة الطوابع الفرعية :
يس تخدم ھ ذا الن وع ف ي حال ة قي ام ال وزارة أو اإلدارة
الحكومي ة بتس ليم عھ دة طواب ع ألح د األط راف المعني ة
التابعة للوزارة أو اإلدارة.
وعن د البي ع م ن عھ دة الطواب ع الرئيس ية أو الفرعي ة
تخفض قيمتھا بما تم بيعه.
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الطوابع المالية :
يستخدم ھذا البند عند استالم الوزارة أو اإلدارة
الحكومية طوابع مالية من وزارة المالية.
ويخفض ھذا البند بقيمة الطوابع المباعة سواء من
العھدة الرئيسية أو الفرعية.

وقد بلغ الرصيد كما يلي :
500

1 433 722

رصيد عھدة الطوابع المالية في 2010/3/31

250

1 290 109

رصيد عھدة الطوابع المالية في 2009/3/31

143 613 250

زيادة بنسبة  %11.1عن الرصيـد في 2009/3/31
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الزيادة تركزت في :
500

675

مجلس الوزراء – األمانة العامة

000

73 005

وزارة الخارجية

250

96 502

وزارة الصحة العامة

000

37

وزارة النفط

000

120

مجلس الوزراء – إدارة الفتوى و التشريع

500

10 002

وزارة الداخلية

000

1 000

وزارة الدفاع

000

13 044

000

2 440

وھناك نقص تركز في:

وزارة اإلعالم
وزارة المواصالت
وجاء ذلك نتيجة لزيادة كميات الطوابع المالية التي
تستلمھا تلك الجھات من وزارة المالية لمواجھة متطلبات
تحصيل اإليرادات العامة.
ويالح ظ تط ابق أرص دة ال وزارات م ع أرص دة عھ دة
الطوابع المالية  -الحسابات العامة بوزارة المالي ة فيم ا ع دا
:
ديوان المحاسبة بـنقص  180.000د.ك .
وزارة الخارجية بـنقص  690,655.000د.ك .
وزارة الصحة العامة بنقص  172,041.000د.ك.
وزارة النفط بنقص  70.500د.ك .
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ويرج ع ذل ك الخ تالف الس نة المالي ة للقي د عن د تخف يض
العھ دة وال ذي ي تم عن د البي ع للجھ ة ص احبة العھ دة وعن د
التوريد لدى وزارة المالية  -إدارة الحسابات العامة .
)وجاء ذلك النقص نتيجة لنقص كميات الطوابع المالية
التي تسلمتھا تلك الجھات من وزارة المالية خالل السنة
المالية  2010/2009عن نظيرتھا في السنة المالية
.(2009/2008
• بنـك شيكات وخطابات ضمـان
• تأمينات شيكات وخطابات ضمان
يس تخدم ھ ذان الحس ابان لمراقب ة الش يكات والخطاب ات
المقدم ة م ن المق اولين والم وردين لض مان تنفي ذ األعم ال
الموكل ة لھ م مث ل تأمين ات المناقص ات باإلض افة إل ى
خطاب ات الض مان والش يكات المقدم ة م ن التج ار لض مان
الرخص الجمركية .
وقد بلغ الرصيد كما يلي :
320

1 700 158 507

رصيد بنك شيكات خطابات ضمان في 2010/3/31

126

1 481 873 887

رصيد بنك شيكات خطابات ضمان في 2009/3/31

194

218 284 620

زيادة بنسبة  %14.7عن الرصيد في 2009/3/31

643

1 110 954

الديوان األميري

841

118 558

مجلس الوزراء – األمانة العامة

000

86 935

المجلس االعلي للتخطيط و التنمية

وجاء ذلك نتيجة لزي ادة مش اريع بع ض ال وزارات ع ن
السنوات السابقة.
الزيادة تركزت في :
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815

855 493

وزارة الخارجية

052

13 697 312

وزارة المالية – اإلدارة العامة

470

422 226

وزارة المالية – الحسابات العامة

200

86 962

وزارة العدل

141

45 117 509

الحرس الوطني

240

8 063 128

وزارة التربية

400

6 892

وزارة التعليم العالي

865

2 340 645

وزارة الشئون االجتماعية والعمل

229

761 992

وزارة اإلعالم

955

3 548 614

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

364

1 782 863

وزارة المواصالت

224

114 350 660

وزارة األشغال العامة

900

90 414

المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب

344

9 935

وزارة النفط

758

41 765 956

وزارة الكھرباء و الماء

027

981 264

اإلدارة العامة للطيران المدني

) ( 169

فلس دينـــــــــــار
وھناك نقص تركز في :
889

459 899

ديوان المحاسبة

000

1 864

مجلس الوزراء – إدارة الفتوى و التشريع

493

264 415

ديوان الخدمة المدنية

675

1 280 252

وزارة المالية – اإلدارة العامة للجمارك

725

26 653

وزارة التجارة و الصناعة

962

2 092 046

وزارة الداخلية

426

6 075 039

وزارة الدفاع

104

6 713 528

وزارة الصحة العامة

752

4 937 431

رصيد عھدة الطوابع البريدية في 2010/3/31

314

5 151 636

رصيد عھدة الطوابع البريدية في 2009/3/31

)562

( 214 204

• عھدة الطوابع البريدية
• الطوابـع البريديــة
يس تخدم ھ ذان الحس ابان ل دى وزارة المواص الت -
إدارة البري د إلثب ات قيم ة الطواب ع البريدي ة والرقاب ة عل ى
تداولھا
فيما بين الخزينة الرئيسية والمكاتب الفرعية .
وقد بلغ الرصيد كما يلي :

نقص بنسبة) %(4.2عن الرصيد في 2009/3/31
وينحصر ھذا البند في وزارة العدل و وزارة المواصالت
 -إدارة البريد
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النقص تركز في:
812

2 644

وزارة العدل

750

211 559

وزارة المواصالت

000

308 574 379

رصيد عھدة الطوابع المالية العامة في 2010/3/31

500

138 524 283

رصيد عھدة الطوابع المالية العامة في 2009/3/31

500

170 050 095

زيادة بنسبة  %122.8عن الرصيد في 2009/3/31

• عھدة الطوابع المالية العامة
• الطوابـع الماليـة العامـة
يس تخدم ھ ذان الحس ابان لتنظ يم عملي ة الطواب ع المالي ة
فيما ب ين وزارة المالي ة والجھ ات الحكومي ة األخ رى وذل ك
عن طريق تسليم األخيرة الطوابع المالية كعھ دة ل ديھا وي تم
توريد حصيلة البيع لوزارة المالية باستثناء الجھات الملحقة
حي ث تعتب ر حص يلة بي ع الطواب ع المالي ة إي رادات لتل ك
الجھات.
ويجع ل الحس اب األول م دينا بقيم ة الطواب ع المالي ة -
الت ي تس تلمھا وزارة المالي ة وينقس م البن د األول إل ى أن واع
وأن واع فرعي ة حي ث يثب ت علي ه قيم ة الطواب ع المالي ة
المتوفرة لدى إدارة الحسابات العامة بوزارة المالية وم ا ت م
تس ليمه للجھ ات المختلف ة م ن تل ك العھ دة ) بن ك الكوي ت
المرك زي بن وك محلي ة  ،الجھ ات الحكومي ة (  -ويك ون
الحساب الثاني دائنا بھا .
وقد بلغ الرصيد كما يلي :
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الزيادة تركزت في :
500

675

000

174 774

000

170 200 590

وزارة المالية – الحسابات العامة

000

130 055

وزارة الصحة العامة

500

107

وزارة النفط

000

7 500

البنوك المحلية التجارية

000

500 000

شركة سويفتيل انترناشيونال للتجارة العامة

000

120

مجلس الوزراء – إدارة الفتوى و التشريع

500

10 002

وزارة الداخلية

000

1 000

وزارة الدفاع

000

13 044

وزارة اإلعالم

000

2 440

وزارة المواصالت

مجلس الوزراء – األمانة العامة
وزارة الخارجية

وج اء ذل ك نتيج ة لزي ادة كمي ات الطواب ع المالي ة الت ي
تس لمتھا الجھ ات م ن وزارة المالي ة لمواجھ ة متطلب ات
تحصيل اإليرادات العامة .
وھناك نقص تركز في :

200 000 000
000

737 000

شركة االتصاالت المتقدمة
شركة الشبكة اآللية للتوزيع
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وج اء ذل ك نتيج ة ل نقص كمي ات الطواب ع المالي ة الت ي
تسلمتھا ھذه الجھات من وزارة المالية خالل السنة المالي ة
 2010/2009ع ن نظيراتھ ا ف ي الس نة المالي ة
2009/2008
• اعتمادات مستنديه تحت التنفيذ
• موردين عن اعتمادات مستنديه
يستخدم ھذان الحسابان لمتابعة االعتمادات المستنديه
التي يتم فتحھا فيجعل األول مدينا والثاني دائنا بقيمة
االعتماد وعند وصول أي شحنة من االعتماد يجعل
األول دائنا والثاني مدينا بقيمة الشحنة .
وقد بلغ الرصيد كما يلي :
927

1 995 502

رصيد االعتمادات المستنديه تحت التنفيذ في
2010/3/31

404

3 325 620

رصيد االعتمادات المستنديه تحت التنفيذ في
2009/3/31

)477

(1 330 117

نقص بنسبة ) % (40.0عن الرصيد في 2009/3/31

النقص تركز في :
477

1 330 117

وزارة المالية – الحسابات العامة
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فلس دينـــــــــــار
• مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداه
• مطلوبـات خدمـات وأعمـال
يستخدم حساب مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداة
كطرف قيد للمبالغ المستحقة للجھات الحكومية عن
الخدمات واألعمال المؤداة للوزارات والجھات الحكومية
األخرى.

وقد بلغ الرصيد كما يلي :
252

39 890 685

رصيد مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداه في 2010/3/31

435

40 646 522

رصيد مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداه في 2009/3/31

)183

( 755 837

نقص بنسبة ) % (1.9عن الرصيــد في 2009/3/31
النقص تركز في :

219

1 041

427

38 773

وزارة اإلعالم

896

1 136 751

وزارة الكھرباء والماء

000

7 094

وزارة العدل

000

12 693

وزارة الدفاع

700

15 179

وزارة الصحة العامة

659

372 183

وزارة المواصالت

000

13 579

وزارة األشغال العامة

وزارة المالية –اإلدارة العامة

وھناك زيادة تركزت في :
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فلس دينـــــــــــار

• عھدة األوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية
• األوراق والبطاقـات ذات القيمـة النقديـة
يستخدم ھذان الحسابان لدى وزارة المواصالت -
إدارة البرق والھاتف وذلك إلثبات قيمة البطاقات
الممغنطة الخاصة باالتصاالت الدولية وللمتابعة والرقابة
على تداولھا فيما بين الخزينة الرئيسية والمكاتب الفرعية
وينقسم البند األول إلى نوع رئيسي وآخر فرعي.

وقد بلغ الرصيد كما يلي :
966

302 340

رصيد عھدة البطاقات الممغنطة في 2010/3/31

750

279 327

رصيد عھدة البطاقات الممغنطة في 2009/3/31

216

23 013

زيادة بنسبة  % 8.2عن الرصيد في 2009/3/31

000

48 760

760

126

ديوان المحاسبة

024

25 620

وزارة األشغال العامة

الزيادة تركزت في :
وزارة الكھرباء والماء
وھناك نقص تركز في :
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فلس دينـــــــــــار
• أمالك الدولة العقارية
• قيم أمالك الدولة العقارية
يستخـدم ھـذان الحسـابان إلثبات تقييم أمالك الدولة
العقارية التي تم تخصيصھا للجھة الحكومية باالمتالك من
قبل وزارة المالية أو أي جھة أخرى أو التي تم شرائھا أو
تقييمھا ألول مرة أو لقيمة تكلفة إنشاء مباني مملوكة لكل
جھة حكومية سواء داخل أو خارج دولة الكويت بالدينار
الكويتي و كذلك إلثبات الزيادة أو النقص الناتج عن إعادة
تقييم أمالك الدولة العقارية )األراضي و المباني(.

وقد بلغ الرصيد كما يلي :
450

5 941 003 070

رصيد أمالك الدولة العقارية في 2010/3/31

488

4 158 400 640

رصيد أمالك الدولة العقارية في 2009/3/31

962

1 782 602 429

زيادة بنسبة  %42.9عن الرصيد في 2009/3/31

000

20 586 482

ديوان الخارجية

962

1 602 128 725

وزارة المالية – اإلدارة العامة

000

87 291 600

وزارة العدل

000

2 523 053

الحرس الوطني

000

70 072 569

وزارة األوقاف و الشئون اإلسالمية

الزيادة تركزت في :
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فلس دينـــــــــــار
• إھالك أمالك الدولة العقارية
• متراكم إھالك أمالك الدولة العقارية
يس تخدم ھ ذان الحس ابان إلثب ات ق يم اإلھ الك الس نوي
للمباني.
وقد بلغ الرصيد كما يلي :
200

11 079 179

رصيد إھالك أمالك الدولة العقارية في 2010/3/31

900

6 771 793

رصيد متراكم إھالك أمالك الدولة العقارية
في2009/3/31

300

4 307 385

زيــادة بنسبة  %63.6عن الرصيد في 2009/3/31

000

262 500

المجلس األعلى للتخطيط والتنمية

000

1 435 285

وزارة العدل

300

2 609 600

الحرس الوطني

الزيادة تركزت في:

) ( 177

@ @
@ @Zpa†íuí¾a@†‹ u
تنص التعليمات المالية الصادرة عن وزارة المالية بموجب التعم يم رق م ) (19لس نة  1986بش أن ج رد
الموجودات وجوب إجراء جرد دقيق وشامل لكافة أص ناف الموج ودات ف ي ك ل وزارة أو إدارة حكومي ة ،
والس يما إن الج رد الس ليم ي ؤدي إل ى اتخ اذ ق رارات ص حيحة بش أن التزوي د والتش غيل وب رامج الص يانة
والتخلص من المواد الراكدة .
ويھدف الجرد إلى إحكام الرقابة على الموجودات الفعلية ومدى مطابقتھا للسجالت ودرج ة توافقھ ا م ع
االحتياجات الفعلية ألداء األعمال أو اإلنتاج ومدى إظھار المركز المالي للدولة.
ويتض من ج رد الموج ودات ،ج رد المخ ازن الرئيس ية والفرعي ة ومخ ازن ال ورش وم ا ش ابھھا والعھ د
الشخصية والموجودات المثبتة ومنازل الموظفين والموجودات المتحركة والموجودات األخرى.
ھذا ويوضح جدول حرف ) و( وجدول رقم ) (17قيمة الموج ودات ف ي  2010/3/31حس ب أنواعھ ا
لكل وزارة وإدارة على حده.

المبلــغ

جرد الموجودات
2010/3/31

1 065 068 965 / 721

دينار كويتي

2009/3/31

726 534 395 / 604

دينار كويتي

بزيادة مقدارھا  338 534 570 / 117دينــار كويتي .
 وينحصر ذلك في الوزارات واإلدارات الحكومية التالية :
] الديوان االميري – ديوان المحاسبة – المجــلس االعلى للتخطيط والتنمية – ديوان الخدمة المدنية ـــ
وزارة الخارجية ـــ وزارة المــالية ) اإلدارة العامة ( ــــ وزارة التــجارة والصــناعة ـــ وزارة الداخلية
ـــ وزارة الدفاع ــــ الحرس الوطني ـــ وزارة التربية – وزارة التعليم العالي – وزارة الصحة العامة ـ
وزارة االعالم – وزارة االوقاف والشئون االسالمية – وزارة النفط ـــ وزارة الكھرباء والماء [.
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@ @

¿@ @@óÜì‡Üa@pbÙÝn
بلغت قيمة ممتلكات الدولة في  2010/3/31مبلغ  6 844 127 441 / 474د.ك متمثلة في
الوزارات التالية :
دينـــــار

الجھــــــــة

النسبــة لإلجمالي

ديـوان المحــــاسبـــــة

24 658 611 /000

% 0.4

المجلس األعلى للتخطيط و التنمـية

106 725 000 /000

% 1.6

ديــوان الخـدمة المـدنيــــة

8 050 253 /099

% 0.1

وزارة الخارجــــــــــية

318 111 365 /000

% 4.7

وزارة المالية – اإلدارة العامــــة

2 382 512 860 /780

% 34.8

وزارة المالية-اإلدارة العامة للجمارك

200 377 /000

وزارة العــــــــــــدل

217 740 202 /000

% 3.2

الحـــرس الــوطنــــــي

52 192 006 /000

% 0.8

وزارة التــربيــــــــــة

622 307 180 /024

% 9.1

وزارة التعليــم العالـــــــي

821 /316

وزارة الصحــة العامــــــة

260 660 944 /000

% 3.8

وزارة الشئـون االجتماعية والعمـل

219 998 518 /000

% 3.2

وزارة اإلعـــــــــــالم

22 197 887 /000

% 0.3

وزارة األوقاف و الشئون اإلسالمية

70 072 569 /000

% 1.0

وزارة األشغــال العامـــــة

1 797 173 324 /000

% 26.2

اإلدارة العامة للطيران المدنـــي

741 525 523 /255

% 10.8

6 844 127 441 /474

% 100.0

الجملــــــــة

وبمقارنة قيمة ممتلكات الدولة للسنة المالية  2010/2009والبالغة  6 844 127 441 / 474د.ك
بالسنـة الماليــة  2009/2008والبالغة  4 943 884 722 / 771د.ك  ،يتضــح أن ھناك زيادة قدرھا
 1 900 242 718 / 703د.ك وھو محصلة اآلتي :
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أ( زيادة بالجھات التالية :
الجھــــــة
ديــــوان الـخــدمــة الــمدنيــــــة
وزارة الخارجــــــــــية
وزارة المالية – االدارة العامة

دينـــــــار
402 512 /741
20 586 482 /000
1 602 128 725 /962

وزارة العـــــــــــدل

85 856 315 /000

الحــــــرس الـــــوطنـــــــــي

2 523 053 /000

وزارة الصحـــة العامـــــة

42 142 135 /000

وزارة الشئـون االجتماعية والعمـل

79 115 120 /000

وزارة األوقاف و الشئون اإلسالمية

67 772 144 /000

ب( نقص بالجھات التالية :
الجھــــــة

دينـــــــار

المجلس األعلى للتخطيـط و التنمـية

262 500 /000

وزارة المالية – اإلدارة العامة للجمارك

21 269 /000
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