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2010/2009البـيــــــــــان2010/20092011/2010البيــــــــــــان2011/2010
3,194,487,961.643المرتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات16,584,888,552.6273,423,187,921.137إيـــــــــــــــــــــــــرادات نفطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة19,947,374,437.866

2,171,773,659.750المستلزمات السلعيــــــــــــــــــــــــــــــة والخدمـات94,351,022.2522,791,903,682.284الضرائب على صـــــــــــــــــافى الدخل واألربــــــــاح87,773,791.479

226,633,513.186وســائل النقل والمعدات والتجھـــــــــــــــــــــــيزات9,249,524.774152,903,876.319الضـرائب والرســـــــــــــــــــــوم على الممتلكـــــــات11,112,711.640

1,081,308,315.709المشاريع اإلنشائية والصيانة واإلستمالكات العامة1,918,741.5731,688,064,966.500الضــرائب والرســــــــوم على السلع والخدمــــــــات2,827,679.281

4,576,506,512.844المصــــروفات المختلفة والمدفوعــات التحويليــــة190,849,253.6368,164,941,458.457الضرائب والرسوم على التجارة والمعامالت الدولية218,377,834.143

566,285,867.339إيـــــــــــــــــــــــــــرادات الخــــــــــــــــــــــــــــــــدمات566,621,943.687

238,418,322.790اإليـــــرادات والرســــــــــــــــــــــــــوم المتنوعــــــــة660,631,387.650

1,976,278.665اإليـــــــــــــــــــــــرادات الرأســـــــــــــــــــــــــــــمالية7,264,863.470

11,250,709,963.132جملة المصروفــــــــــــــــــــــــــات17,687,937,563.65616,221,001,904.697جملة اإليـــــــــــــــــــــــــــرادات21,501,984,649.216

6,437,227,600.524زيادة اإليرادات عن المصروفات5,280,982,744.519

17,687,937,563.656الجملـــــــــــــــــــــة17,687,937,563.65621,501,984,649.216الجـــملـــــــــــــــــــــــــــة21,501,984,649.216

2010/2009البيــــــــان2010/20092011/2010البيــــــــــان2011/2010

1,768,793,756.366إحتياطى األجيال القادمة - قانون رقم 106لسنة 1976  17,687,937,563.6562,150,198,464.922إجمالى إيرادات الوزارات واإلدارات الحكومية21,501,984,649.216

من إجمالي اإليرادات 10 %     
11,250,709,963.132إجمالى مصــروفات الوزارات واإلدارات الحكوميـة16,221,001,904.697

4,668,433,844.158زيادة اإليرادات عن المصروفات والمخصصات3,130,784,279.597

17,687,937,563.656الجملــــــــــــــــــــة17,687,937,563.65621,501,984,649.216الجملــــــــــــة21,501,984,649.216
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مصروفات السنة الماليةإيرادات السنة المالية
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ح . خ 2011/2010جدول حرف ( أ )

2009/2008 2010/2009المحصـــــــلالتقديرات
8,616,575,000.00019,947,374,437.86616,584,888,552.62719,710,705,050.960النفط الخام و الـــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز1
الضرائب على صافى الدخل واالربـــــــــــــــــــاح2

19,080,000.00041,107,601.08248,035,349.20642,633,018.233ضريبة الدخل من غير شركات النفــــــــــــــــــــط2
51,920,000.00046,666,190.39746,315,673.04679,330,900.527الضـــــــــــرائب علــــــى صــافـــــــــــــي األرباح 3

الضرائب والرسوم على الممتلكـــــــــــــــــــــــات3
11,400,000.00011,112,711.6409,249,524.77410,316,859.522رسوم نقل الملكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة1 
الضرائب والرسوم على السلع والخدمــــــــــــــات4

2,328,000.0002,827,679.2811,918,741.5732,110,792.144رسوم القيد والتسجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل2
الضرائب والرسوم على التجـــــــــــــــــــــــــــارة5

والمعامالت الدوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
223,213,000.000218,377,834.143190,849,253.636214,707,261.513الضرائب والرسوم الجمركيـــــــــــــــــــــــــــــــة1

ايرادات الخدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات6
58,976,000.00072,718,281.73666,771,687.04350,766,743.942خدمات االمن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة1
3,991,900.0003,432,036.1893,292,474.0043,673,976.082الخدمات التعليمية والثقافيـــــــــــــــــــــــــــــــــة2
87,754,000.00072,739,525.81475,349,342.28476,159,459.418الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3
44,791,500.00046,923,081.26046,805,076.19441,080,854.344خدمات االسكان والمرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق4
199,386,500.000120,130,816.194119,753,848.263107,925,495.419خدمات الكھرباء والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء5
170,745,100.000177,969,189.666183,602,314.040167,830,060.366خدمـــــات النقــل والمواصــــــــــــــــــــــــــــالت6
70,000,000.00072,149,968.15070,469,194.50069,933,398.250ايرادات الطوابع الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة7
595,500.000559,044.678241,931.011440,834.061خدمات أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى8

االيرادات والرسوم المتنوعـــــــــــــــــــــــــــــــة7
157,571,450.000660,631,387.650238,418,322.790426,132,135.128االيرادات والرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم1

االيرادات الرأسماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة8
1,000,000.0007,264,863.4701,976,278.6652,053,400.439مبيع أراضى وعقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات1

9,719,327,950.00021,501,984,649.21617,687,937,563.65621,005,800,240.348الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

المحصل فى السنة المالية السنـــة الماليــــة  2011/2010    البيـــــــــــانمجموعةالباب

    ايرادات الوزارات و االدارات الحكومية
    حسب األبواب والمجموعات

( 2 )



ح . خ  2011/2010جــــدول حــرف ( ب )
مصروفات السنة المالیة

2010/20092009/2008
50,000,000.00050,000,000.00050,000,000.00050,000,000.00050,000,000.0000.000مخصصـــــــــــــــــــــات رئیس الدولــــــــــــــــة100

14,793,629.163-219,981,000.00054,094,394.000274,075,394.000268,576,183.376283,369,812.539250,164,321.385الدیــــــــــــــــــــــــوان األمیــــــــــــــــــــــــــري110

29,460,000.0001,762,600.00031,222,600.00030,604,728.70423,188,736.09621,721,945.3187,415,992.608دیــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــة120

74,079,000.0001,201,117,705.0001,275,196,705.0001,269,894,948.46490,805,956.388120,478,929.9371,179,088,992.076مجلس الوزراء  ـــ  األمانــــــــة العامـــــــــــــــــة131

15,444,000.0001,898,337.00017,342,337.00014,002,205.00112,795,023.24512,601,756.3751,207,181.756مجلس الوزراء  ـــ  إدارة الفتـوى والتشــــــــــریـع132

18,645,000.0002,400,000.00021,045,000.00020,298,606.20611,645,801.7809,489,635.3698,652,804.426المجلـــــــــــــــــــــــــس األعلى للتخطیط والتنمیة140

314,202,000.0006,156,517.000320,358,517.000316,499,913.979279,309,141.085238,907,286.68437,190,772.894دیـــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنیـــــــــــــــــة150

172,883,000.00018,729,768.000191,612,768.000145,602,351.890118,747,419.313141,964,607.42126,854,932.577وزارةالخارجیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

84,136,000.00010,135,363.00094,271,363.00093,064,351.66291,686,168.228245,143,146.5161,378,183.434وزارة المالیــــة   ـــ   اإلدارة العامــــــــــــــــــــــة171

3,918,571,000.0003,918,571,000.0003,756,337,549.4092,422,371,981.3758,252,097,086.3931,333,965,568.034وزارة المالیــــة   ـــ   الحسابات العامـــــــــــــــــة172

48,690,000.00048,690,000.00045,823,652.15544,222,833.25543,511,919.1731,600,818.900  اإلدارة العامـــــــــــــــة للجمـــــــــــــــــــــــــــارك173

161,270,000.000161,270,000.000144,246,817.838122,538,502.218161,794,897.88421,708,315.620وزارة التجارة و الصناعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة180

119,471,000.0005,949,630.000125,420,630.000123,323,890.423112,887,579.34499,882,614.69410,436,311.079وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

792,500,000.0001,995,100.000794,495,100.000770,737,091.699762,814,555.491774,392,075.8317,922,536.208وزارة الداخلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

1,122,804,000.0005,723,620.0001,128,527,620.0001,040,799,857.3711,002,941,871.404950,740,845.69737,857,985.967وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

16,627,232.139-235,404,000.0005,558,580.000240,962,580.000217,884,151.617234,511,383.756206,206,061.918الحرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني220

1,197,717,000.0001,749,150.0001,199,466,150.0001,037,844,206.929994,127,800.714951,373,171.29743,716,406.215وزارة التربیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

136,443,000.0003,077,600.000139,520,600.000125,424,854.55793,999,588.31175,190,447.99031,425,266.246وزارة التعلیم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

1,060,621,000.00021,389,000.0001,082,010,000.0001,010,162,865.338836,600,090.8971,019,319,930.971173,562,774.441وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة250

3,291,400.258-384,247,000.000384,247,000.000284,297,326.440287,588,726.698280,972,407.554وزارة الشئون اإلجتماعیـة و العمــــــــــــــــــــل260

150,791,000.000150,791,000.000134,621,835.364130,937,808.087141,583,484.6893,684,027.277وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

141,316,000.0008,777,910.000150,093,910.000143,384,021.624128,023,488.821112,985,966.60415,360,532.803وزارة األوقاف و الشــــــــئون اإلسالمیـــــــــــة281

5,871,000.0003,066,170.0008,937,170.0008,405,811.6904,841,593.8664,990,634.4303,564,217.824األمانــــــــــــــة العــامـــــــــــــة لألوقـــــــــــاف282

155,872,000.000155,872,000.000128,093,871.556123,969,902.933115,419,560.0254,123,968.623وزارة المـــــــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  300

668,101,000.00024,031,860.000692,132,860.000604,542,653.643420,480,226.949368,499,585.971184,062,426.694وزارة األشـــــــــــــغال العامـــــــــــــــــــــــــــــة320

24,565,000.000389,020.00024,954,020.00015,105,431.69713,562,066.09914,519,995.5211,543,365.598المجلس الوطني للثقافــــة و الفنــــون و اآلداب330

891,693,000.00054,230,540.000945,923,540.000945,055,767.505135,751,003.644261,445,936.148809,304,763.861وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

3,384,533,000.00054,148,190.0003,438,681,190.0003,408,998,186.5912,365,946,757.1213,295,847,485.4041,043,051,429.470وزارة الكھــــــــــــــــــــرباء و المــــــــــــــــــــــاء342

157,426,000.0006,320,630.000163,746,630.00067,368,771.96951,044,143.47540,952,727.78616,324,628.494اإلدارة العامـــــــــــــــة للطیــــــــــران المــــدني510

337,701,684.000235,562,316.000-573,264,000.000اإلعتمـــــــــــــاد التكمیلـي العــــــــــــــــــــــــــام600

16,310,000,000.0001,155,000,000.00017,465,000,000.00016,221,001,904.69711,250,709,963.13218,262,198,464.9854,970,291,941.565الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

*

الفـــــــــــرق *

المصروفات حسب الوزارات واالدارات الحكومیة

المصروفاتاإلعتماد بعد التعدیلالتعدیـــــلإعتمــــــــاد المیزانیـــة الرقــــــم



ح . خ 2011/2010جدول حرف ( ج )

2011/20102010/2009األمــــــــــــــــــــــــانـــــات2011/20102010/2009العھــــــــــــــــــــــد

60,092,054.66557,898,410.488تأمـينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات527,177,821.392528,823,130.624مصروفات تحت تسويتھاعلى أنواع بنود مصروفات الميزانية

139,632,014.63899,009,880.975مرتجــــــــــــــــــــــع مرتبــــــــــــــــــــات117,041.425289,747.903العھـــد النقـــــــدية الشـــــــخصية

17,629,274.10615,381,641.399خصميات من المرتبات لحساب جھات أخرى254,079,633.076252,082,773.182دفعات وإعتمـادات نقدية في الخارج

43,249,912.17740,223,472.203مقبوضات تحت تسـويتھا إليرادات الميزانية302,552,335.264243,068,122.260مبــــالــــغ تحــــت التحصــــــيـل

1,922,889,586.8861,202,039,026.296مبالغ مخصوم بھا على أنواع بنود مصروفات الميزانية254,745,125.583113,263,873.652مـــبــالــــغ تحـــت التســــويــــه

555,265,205.175436,193,945.874مبالــــــــغ تحــــــت التســــــــــــــويـه79,549.05532,100.319دفعات و إعتمادات نقدية في الداخل

4,663,264.7691,121,306.462مبــالغ محصـله لحساب جھات أخـرى187,484,259.330155,346,552.475دفعــات عن إعتمــادات مســــتنديه

2,743,421,312.4161,851,867,683.697جمــــــلـــة األمانــــــــــات1,526,235,765.1251,292,906,300.415جمــــــــــلــة العھــــــــــــــد

1,217,185,547.291558,961,383.282الـــــــــــــرصيــــــــــــــــــد

2,743,421,312.4161,851,867,683.697اإلجـمـــــــــــــــــــالـــــي2,743,421,312.4161,851,867,683.697اإلجـمـــــــــــــالـــــــــــــــي

 أرصدة حسابات التسوية مع مقارنتھا بالسنة المالية السابقة 

األرصــــــــــــــــــدة الـدائــنـــــــــــــــــــــةاألرصـــــــــــــــــــــدة المـــــــــــــــــــــــــدينة

( 4 )



ح . خ 2011/2010جــدول حـــرف ( د )

الرصيـــد الدفتـــــريشھادة البنك أو الجردالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
2011/03/312010/03/31الفعلــــــــــــي

195,598,664.30119,681,349.830-15,000.000-بنـــك الكويــت المركـــزي ــ رئيســـي

1,037,763.01413,952,756.885-بنـــك الكويــت المركـــزي ــ مشاريــع

2,310,795.8884,294,058.016بنـــك الكويــت المركـــزي ــ ايــرادات

34,185,659.53537,021,118.80724,722,876.142بنـــك الكويــت المركـــزي ــ عــــــــام

255,520.627280,752.222221,172.707الصنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوق

5,787,092.3446,862,439.8736,226,161.949بنــــــــــــــوك أخــــــــرى محليــــــــــة

22,686.00322,686.00322,686.003بنــــــــــــــوك أخــــــــرى أجنبيـــــــــة

150,138,634.52269,121,061.532-40,235,958.509الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

أرصــــدة البنــــــوك والصنــــــدوق

الرصيــــد الدفتــــــــري
2011/2010

( 5 )



ح .خ 2011/2010  جدول حـــرف  ( ھـ ) 

الســنة المــالية الســنة المــالية 
2011/20102010/2009

773,638,200.255801,651,128.593ديـــــــــــــــــــــون مســـــــــتحقة للحكـــــومـــــــــــة

92,685,878.18186,085,991.403ديــــــــــــــــــــــون مســـــــــتحقة على الحكـــــومــة

1,418,291.5001,433,722.500عھــــــــــــــــــــــــد الطـــــــــــوابـــع المــاليـــــــــــة

1,993,414,352.1951,700,158,507.320بنـــــــــــــــــك شــــــيكات وخطــــــــــابات ضمــــان

4,774,403.1294,937,431.752عھــــــــــــــــــــــــــــد الطوابـــــــــــــع البريــديــــــة

233,857,240.850308,574,379.000عھــــــــــــــــــــــد الطوابــع الماليـــــــة العامـــــــــة

1,800,459.4541,995,502.927اعتمـــــــــــــــــــــادات مســــــــــتندية تحت التنفـيــذ

34,793,025.33639,890,685.252مبالـــــــــغ عــــن خدمــــات وأعمـــــال مــــــــــؤداة

262,252.790302,340.966عھــــد األوراق والبطاقــــات ذات القيمــــة النقديـــــة

8,249,076,714.7835,941,003,070.450أمــــــــــــــــالك الـدولــة العــقـــاريـــــــــــــــــــــــة

15,783,505.52611,079,179.200اھــــــــالك أمـــــــــــالك الــــدولـة العقـــاريـــــــــــــــة

11,401,504,323.9998,897,111,939.363الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

 الحســــــــــــــــابات النظـــــــــــــــاميــة

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
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ح. خ 2011/2010جدول حــرف ( و) 

2011/20102010/2009

الموجودات المنقولة :

562,761,200.407409,558,939.245153,202,261.162المخــــــــــــــــــــــــــازن

73,846,065.825-369,398,352.979443,244,418.804عھــــــــد المــــــــــــــــواد

9,008,377.960-61,081,390.72470,089,768.684وسائـــل النقــــل واإلنتقـال 

355,062.000332,309.00022,753.000أصـــول حيوانيــة ومائيـــة

1,138,585.774126,773.7741,011,812.000المتــــــــــــاحـــــــــــــف

169.500169.5000.000الخــــــــــزائــــــــــــــــن

18,788,674.33118,318,682.831469,991.500المواد ذات الطبيعة الخاصة

64,593,829.03363,054,169.7911,539,659.242المكتبــــــــــــــــــــــــات

64,016,560.98860,343,734.0923,672,826.896أصـــــــــــول أخــــــــــرى

1,142,133,825.7361,065,068,965.72177,064,860.015إجمالي قيم الموجودات المنقولة

الموجودات العقارية :

1,889,022,441.5251,603,021,051.135286,001,390.390أراضــــــــــــــــــــــــــي

5,929,852,392.0965,241,106,390.339688,746,001.757مبـــانــــــــــــــــــــــــي

7,818,874,833.6216,844,127,441.474974,747,392.147إجمالي قيم الموجودات العقارية

8,961,008,659.3577,909,196,407.1951,051,812,252.162إجمالي قيم الموجودات المنقولة والعقارية

السنــــــة الماليـــــــة

موجـــودات وممتلكــــــــــات الدولــــــــــــة

الفــرقبيــــــــــان
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2011/20102010/2009

 0.0%24,658,611.00024,658,611.0000.000ديـــــــــــوان المحاســــــــــــــــبة120

 0.2%-262,500.000-106,462,500.000106,725,000.000المجلس األعلى للتخطيط و التنميـــة140

 0.0%8,050,253.9908,050,253.0990.891ديوان الخـــدمـــة المدنيـــــــــــــــــــــــة150

 224.5%1,032,357,673.000318,111,365.000714,246,308.000وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

 1.1%2,408,649,027.1132,382,512,860.78026,136,166.333وزارة الماليـــــــة ــ االدارة العامــــــة 171

 10.6%-21,269.000-179,108.000200,377.000االدارة العـــــــامـــــــة للجمـــــــــارك172

!DIV/0#122,724,715.000122,724,715.000وزارة التجـــــــارة والصناعـــــــــــة180

 0.7%-1,598,363.000-216,141,839.000217,740,202.000وزاره العــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

 9.1%56,936,284.00052,192,006.0004,744,278.000الحــــرس الوطنــــــــــــــــــــي220

 0.0%622,307,180.024622,307,180.0240.000وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

 6156.7%51,387.239821.31650,565.923وزارة التعـــــــــــــليم العالــــــــــــــــــي240

 6.9%278,752,224.000260,660,944.00018,091,280.000وزارة الصحـــــــــــة العامــــــــــــــــــــة250

 0.4%-900,685.000-219,097,833.000219,998,518.000وزارة الشئــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

 0.0%22,197,887.00022,197,887.0000.000وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

 9.7%76,864,521.00070,072,569.0006,791,952.000وزارة األوقـــاف والشئون اإلسالميـــــة281

!DIV/0#84,744,943.0000.00084,744,943.000المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب330

 0.0%1,797,173,324.0001,797,173,324.0000.000وزارة األشغـــــــــــــــال العامــــــــــــــة230

 0.0%741,525,523.255741,525,523.2550.000اإلدارة العامــة للطـــــيران المـــدنــــــي510

الجمـــــــلـــــــــــــــــــــــــــة 7,818,874,833.6216,844,127,441.474974,747,392.147%14.2

 قيمـــــــة ممتلكــــــــــــات الدولــــــة

المبانـــــــــى والمنشــــــــــأت

ح. خ 2011/2010تابــع جدول ( و ) 

الجـــــــــــــــھــــــــــــــــــــــةالرقم
السنة الماليـــــــة

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

تابع / جدول رقم (10) : الباب الثالث - وسائل النقل و المعدات و التجھيزات .
تابع / جدول رقم (10) : الباب الرابع - المشاريع االنشائية و الصيانة و االستمالكات العامة .

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

تابع /جدول رقم (7) : الباب الثاني - المستلزمات السلعية و الخدمات  .
تابع / جدول رقم (11) : الباب االول - المرتبات . تابع /جدول رقم (7) : الباب االثالث - وسائل النقل و المعدات و التجھيزات  .

تابع / جدول رقم (11) : الباب الثاني - المستلزمات السلعية و الخدمات  . تابع /جدول رقم (7) : الباب الرابع - المشاريع االنشائية و الصيانة واالستمالكات العامة  .
تابع / جدول رقم (11) : الباب الثالث - وسائل النقل و المعدات و التجھيزات . تابع /جدول رقم (7) : الباب الخامس - المصروفات المختلفة و المدفوعات التحويلية.

تابع / جدول رقم (11) : الباب الرابع - المشاريع االنشائية و الصيانة و االستمالكات العامة .
تابع / جدول رقم (11) : الباب الخامس - المصروفات المختلفة و المدفوعات التحويلية .

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

تابع /جدول رقم (8) :الباب الثالث - وسائل النقل و المعدات و التجھيزات .
تابع /جدول رقم (8) :الباب الرابع - المشاريع االنشائية و الصيانة و االستمالكات العامة .

تابع /جدول رقم (8) :الباب الخامس - المصروفات المختلفة و المدفوعات التحويلية .

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

تابع /جدول رقم (9) : الباب الثالث - وسائل النقل و المعدات و التجھيزات.
تابع /جدول رقم (9) : الباب الرابع - المشاريع االنشائية والصيانة و االستمالكات العامة.

تابع /جدول رقم (9) : الباب الخامس - المصروفات المختلفة و المدفوعات التحويلية

5-   جدول رقم (5) : االعتمادات المنقولة من و إلي البنود في حدود ربط الباب المختص.
6-   جدول رقم (6) : االعتمادات المنقولة من االعتماد التكميلي العام .

7-   جدول رقم (7) : مصروفات الوزارات و االدارات الحكومية حسب االبواب للسنة المالية 2011/2010 . 

     التحويلية حسب األنواع و األنواع الفرعية .

     تابع / جدول رقم (12) : الحسابات العامة .

17-   جدول رقم (17) : جرد الموجودات.

15-   جدول رقم (15) : مقارنة رصيد الصندوق و البنك من واقع الجرد الفعلي بالرصيد الدفتري في 31/ 2011/3 .

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

16-   جدول رقم (16) : الحسابات النظامية .

3-   جدول رقم (3) : اإليرادات المحصلة (علي مستوي الوظائف) .
4-   جدول رقم (4) : االعتمادات الماخوذة من المال االحتياطي العام .

2011/2010 دليـــل الحســـاب الختــامي لــالدارة الماليـــة للدولــــة عن السنــــة الماليـــــة

الجــــداول االيضاحيــــة

13-   جدول رقم (13) : أرصدة حسابات األمانات للوزارات و االدارات الحكومية .
14-   جدول رقم (14) : أرصدة حسابات العھد للوزارات و االدارات الحكومية .

10-   جدول رقم (10) : المصروفات النقدية و القيدية بالوزارات و اإلدارات الحكومية . 1-   جدول رقم (1) : مقارنة اإليرادات المحصلة باإليرادات التقديرية حسب المجموعات و البنود و االنواع . 

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

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

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

2-   جدول رقم (2) : مقارنة اإليرادات المحصلة باإليرادات التقديرية حسب الوزارات و اإلدارات الحكومية . 
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ح.خ 2010 / 2011 جدول رقم ( 1 )

النسبة*الفرق

2010/20092009/2008%زيادة / نقصالمحصلالتقديــرات

231.516,584,888,552.62719,710,705,050.960%8,616,575,000.00019,947,374,437.86611,330,799,437.866النفط الخام والغــاز1
231.516,584,888,552.62719,710,705,050.960%8,616,575,000.00019,947,374,437.86611,330,799,437.866جملة الباب االول

 الضرائب على صافى الدخل واالرباح2
ضريبة الدخل من غير شركات النفط2

42.4510,130.000447,125.000%397,773.000-690,000.000292,227.000شركــــــــــــات تجاريـــــــــــــة 2
314.722,920,163.08219,963,512.621%8,000,000.00025,173,152.23517,173,152.235شركـــــــــــات مقــــــــــــاوالت 3
53.5333,044.9803,221,868.710%641,541.520-1,380,000.000738,458.480شركــــــــــــات تأميـــــــــــــــن4
69.2841,070.0001,075,179.000%141,806.000-460,000.000318,194.000شركــــــــــــــات فنـــــــــــــادق5
167.213,716,324.14610,630,900.903%5,000,000.0008,359,834.4143,359,834.414شركـــــــــــــات خدمـــــــــــات 6
227.85,460,095.7384,789,167.500%2,000,000.0004,556,053.3392,556,053.339شركــــــــــــات استشاريــــــــــة7
125.12,897,107.4221,761,971.499%1,150,000.0001,438,684.389288,684.389شركـــــــــــــــــــــــــات مطاعم8
57.71,357,413.838743,293.000%169,002.775-400,000.000230,997.225شركــــــــــــــــــــــــــات اخرى10

215.448,035,349.20642,633,018.233%19,080,000.00041,107,601.08222,027,601.082جملة المجموعة (2)
 الضرائب على صافى االرباح3

81.428,795,149.73679,170,869.527%6,521,597.845-35,000,000.00028,478,402.155الضرائب على الشركات الكويتية1
111.513,629,394.904%13,000,000.00014,500,408.8731,500,408.873حصيلة الزكاة من الشركات الكويتية2
مساھمة الشركات الكويتية في ميزانية الدولة3

572.310,157.000%5,000.00028,614.00023,614.000مساھمة الشركات في األمن والعدالة1
5,000.000-5,000.000مساھمة الشـــــــركات في الــــــــــــدفاع2
2206.026,660.00026,610.000%14,000.000308,843.599294,843.599مساھمة الشركات في الخدمات التعليمية3
73.42,024,368.00065,481.000%416,465.471-1,565,000.0001,148,534.529مساھمة الشركات في الخدمات الصحية4
8.1528,068.00041,968.000%349,320.000-380,000.00030,680.000مساھمة الشركات في التكافل االجتماعي و الشئون االجتماعية5
5,000.000-5,000.000مساھمة الشركات في الخدمات االعالمية6
1130.813,265.000%5,000.00056,542.00051,542.000مساھمة الشركات في الخدمات الدينية7
254.6%5,000.00012,728.0007,728.000مساھمة الشركات في االسكان8
5,000.000645.000-5,000.000مساھمة الشركات في المرافق9

6,000.0009,622.0001,905.000-6,000.000مساھمة الشركات في الكھرباء والماء10
24.6%3,769.000-5,000.0001,231.000مساھمة الشركات في الزراعة والثروة السمكية11

79.42,588,718.000160,031.000%412,826.872-2,000,000.0001,587,173.128جملة البنــــــد (3)
اربــــــــاح التــــــــــــــــــــــوزيعات 4

109.41,302,410.406%1,920,000.0002,100,206.241180,206.241ارباح التوزيعات 0
89.946,315,673.04679,330,900.527%5,253,809.603-51,920,000.00046,666,190.397جملة المجموعة (3)
123.694,351,022.252121,963,918.760%71,000,000.00087,773,791.47916,773,791.479جملة الباب الثانى

* النسبة % ( نسبة المحصل الى التقديرات )

المحصـــل فى الســــنة الماليـــــة السنة المالية 2011/2010

مقارنة االيرادات المحصلة بااليرادات التقديرية

نوعبندمجموعةالباب

حسب المجموعات والبنود واالنواع

( 10 )



ح.خ 2010 / 2011 تابع جدول رقم (1)
النسبة * الفرق

2010/20092009/2008%زيادة / نقصالمحصلالتقديــرات

الضرائب والرسوم على الممتلكات3

رسوم نقل الملكية1
89.24,809,653.2705,756,427.488%647,642.903-6,000,000.0005,352,357.097أراضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى1

106.74,439,871.5044,560,432.034%5,400,000.0005,760,354.543360,354.543عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات2

97.59,249,524.77410,316,859.522%287,288.360-11,400,000.00011,112,711.640جملة الباب الثالث

الضرائب والرسوم على السلع والخدمات4

رسوم القيد و التسجيل2

141.31,270,046.4241,449,419.215%1,551,000.0002,190,932.963639,932.963تسجيـــــــــــل الشـركــــــــــــات1

91.4599,208.000594,185.000%55,453.000-643,000.000587,547.000طلبــــــــــــــات الـــترخيـــــــص2

رســـــوم دمــــغ المعادن الثمينــة3

35.245,019.55662,264.912%81,055.699-125,000.00043,944.301رســـــــــوم دمـــــــــغ الذھــــــب1

58.44,467.5934,923.017%3,744.983-9,000.0005,255.017رســـــــــوم دمـــــــــغ الفضـــــــة2

36.749,487.14967,187.929%84,800.682-134,000.00049,199.318جملة البنــــــد (3)

121.51,918,741.5732,110,792.144%2,328,000.0002,827,679.281499,679.281جملة الباب الرابع

الضرائب والرسوم على التجـــــــــــارة 5

والمعــــامالت الدولية

الضرائب و الرسوم الجمركية1

97.9190,675,871.756214,428,733.251%4,752,001.672-223,000,000.000218,247,998.328ضــــــــــــــــــرائـــــــــــــــــــب1

رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم2

95.024,105.28018,617.262%548.280-11,000.00010,451.720رســـــــــــوم أرضيــــــــــــــــــة1

59.1149,276.600259,911.000%82,615.905-202,000.000119,384.095رســـــــــوم الشھـــــــــــــــادات2

61.0173,381.880278,528.262%83,164.185-213,000.000129,835.815جملة البنــــــد (2)

97.8190,849,253.636214,707,261.513%4,835,165.857-223,213,000.000218,377,834.143جملة الباب الخامس

المحصـــل فى الســــنة الماليـــــةالسنة المالية 2011/2010

مقارنة االيرادات المحصلة بااليرادات التقديرية

*النسبة % ( نسبة المحصل الى التقديرات ) 

نوعبندمجموعةالباب

حسب المجموعات والبنود واالنواع

( 11 )



ح.خ 2010 / 2011 تابع جدول رقم (1)

النسبـــة *الفرق

2010/20092009/2008%زيادة / نقصالمحصلالتقديــرات

ايرادات الخدمات6

خدمات األمن والعدالة1

رســــــــــــــوم قضـــائيـــــــــــــة1

102.913,543,626.1678,749,251.881%10,000,000.00010,294,686.449294,686.449رســــــــــــــوم دعـــــــــــــــــاوى1

113.415,681,977.75714,181,220.086%16,200,000.00018,372,455.0192,172,455.019غرامــــــــــــات جــــزائيــــــــــــة3

330.9358,660.311142,416.520%75,000.000248,160.000173,160.000مصــــــادرة كفــــــاالت قضائيــــــة5

134.537,064,276.86327,548,445.000%32,500,000.00043,709,827.17811,209,827.178مــــخالــفـــــات مــــــــــروريـــــــة 6

123.666,648,541.09850,621,333.487%58,775,000.00072,625,128.64613,850,128.646جملة البنــــــد (1)

20,000.00019,230.000-20,000.000مبيـــــــــــع مــــــــــواد مصــــادرة2

64.355,935.94567,030.455%25,374.910-71,000.00045,625.090حصيلـــة عـــدادات انتظـــارسيارات3

43.267,210.00059,150.000%62,472.000-110,000.00047,528.000رســــوم اصــــدار رخصـــــة قيـادة4

( عامة/ انشائية/ صناعية/ زراعية )

123.366,771,687.04350,766,743.942%58,976,000.00072,718,281.73613,742,281.736جملة المجموعة (1)

الخدمات التعليمية و الثقافية2

رســــــــــــــــــوم دراسيــــــــــــــــــه1

13,200.000200.000-13,200.000رسوم تسجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل1

10.57,931.00057,486.000%49,230.000-55,000.0005,770.000رســـــــــــوم دورات تدريبيـــــــــــــة3

80.0765,320.000877,575.000%199,885.000-1,000,000.000800,115.000رســـــــــــوم دراسية متنوعـــــــــــــة4

75.4773,251.000935,261.000%262,315.000-1,068,200.000805,885.000جملة البنــــــد (1)

مبيــــــــع مطبوعـــــــات حكوميــة2

168.4297,972.315249,673.221%250,000.000420,966.738170,966.738مـجــلـــــــــة العـربـــــــــــــــــــى1

46.447,375.49381,109.900%53,090.305-99,000.00045,909.695الجــــــريــــدة الــرسـمـيـــــــــــــة2

74.85,251.85718,232.278%1,514.499-6,000.0004,485.501كــتــــــب التــــــراث العــــــــربى3

74.010,491.6809,435.500%1,561.640-6,000.0004,438.360مــجــلــــــة كــويــــــت اليــــــــوم4

79.223,393.41633,372.187%7,273.857-35,000.00027,726.143مـجــلـــــــة الـــوعـــــى اإلسالمـــي5

181.3986,777.383636,776.095%600,000.0001,087,587.187487,587.187كـتــــــــــــــــب مـدرسـيـــــــــــــة 6

70.911,672.45125,123.238%4,372.350-15,000.00010,627.650مــجـــــــلـــة عــالــــــــم الــفــكــر7

88.414,329.70213,099.489%1,157.935-10,000.0008,842.065سـلـسـلــــة الـمـســــرح الـعـالـمـــي8

37.81,465.5003,963.500%2,798.500-4,500.0001,701.500مــجـلــــــــــــة الـقـضــــــــــــــاء 9

106.318,857.75013,136.250%13,800.00014,674.700874.700نــشـــــرات و قـــوانـيـــــــــــــــن10

42.9106,137.61390,631.086%71,317.261-125,000.00053,682.739ســلـسـلـــــة عــالـــــم الــمـعــرفـة 11

61.76,620.50414,313.209%3,827.113-10,000.0006,172.887مــــجــــــلـة الـثـقـافـة الـعـالـميــة12

157.1111,532.64795,503.970%95,000.000149,253.57854,253.578مـجـلـــــــة الـعـربـى الـصـغـيــــر13

26.116,636.25027,673.900%22,174.250-30,000.0007,825.750كــتــــــــــب ديــنــيــــــــــــــــــــة14

26.38,013.37912,201.403%7,366.054-10,000.0002,633.946مــــجــــــلـة الـفـنـــــــــــــــــــــون15

24.645,198.4399,525.105%3,770.250-5,000.0001,229.750مــطــبــوعــــــــات اخــــــــــــرى25

140.61,711,726.3791,333,770.331%1,314,300.0001,847,758.189533,458.189جملة البنــــــد (2)

المحصـــل فى الســــنة الماليـــــةالسنة المالية 2011/2010

* النسبة % ( نسبة المحصل الى التقديرات ) 

مقارنة االيرادات المحصلة بااليرادات التقديرية
حسب المجموعات والبنود واالنواع

نوعبندمجموعةالباب

( 12 )



حسب المجموعات و البنود و األنواع

ح.خ 2010 / 2011 تابع جدول رقم (1)
النسبـــة*الفرق

2010/20092009/2008%زيادة / نقصالمحصلالتقديــرات
اعالنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات623

36.6520,782.125845,097.751%634,118.000-1,000,000.000365,882.000التـلـفـزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون1

86.7276,295.500289,905.000%62,439.000-470,000.000407,561.000اإلذاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة2

247.510,419.00042.000%2,000.0004,950.0002,950.000إعالنات مجلــــــــــــة العربـــــــــــــى3

1,500.000-1,500.000مجــــــــــــــــــــالت اخــــــــــــــــرى5

52.8807,496.6251,135,044.751%695,107.000-1,473,500.000778,393.000جملة البنــــــد (3)

500.000-500.000إيــــــرادات أفــــــالم وأشــــــــرطــــة5

135,400.000269,900.000-135,400.000رســـــــــوم تدريـــــــــــب وتعلـــيــــم6

86.03,292,474.0043,673,976.082%559,863.811-3,991,900.0003,432,036.189جملة المجموعة (2)

الخــــــــــدمــــــــــات الصحيــــــــــــــــة 3

رســــــــــــــوم الحجـــــــر الصحـــــي1

46.211,991.00011,397.500%10,762.000-20,000.0009,238.000بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري1 

46.211,991.00011,397.500%10,762.000-20,000.0009,238.000جملة البنــــــــــــد (1)

89.61,943,607.3071,707,953.880%221,682.186-2,140,000.0001,918,317.814إيـــــــــــــــرادات المستشفيــــــــــــات2

إيــــــــرادات التأميـــن الصحــــــــــي3

85.972,672,711.97773,038,425.038%11,599,130.000-82,083,000.00070,483,870.000إيــــرادات الضمـــــــــــان الصحـــــي1

9.3721,032.0001,401,683.000%3,182,900.000-3,511,000.000328,100.000إيــــــــرادات التأميـــن الصحــــــــــي2

82.773,393,743.97774,440,108.038%14,782,030.000-85,594,000.00070,811,970.000جملة البنــــــــــــد (3)

82.975,349,342.28476,159,459.418%15,014,474.186-87,754,000.00072,739,525.814جملة المجموعة (3)

خدمات اإلسكان والمرافق 4

إيــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــار 1

140.516,779,478.78814,585,990.432%14,711,000.00020,673,332.8735,962,332.873أســـــــــــــــــــواق تجاريــــــــــــــــــة1

64.1853,793.487465,389.260%221,397.900-617,000.000395,602.100محـــــــــــــــــالت المطــــــــار الدولــي2

159.99,685,783.0705,844,755.487%6,436,800.00010,295,395.9203,858,595.920قسـائـــــــــــــــم صنــاعيــــــــــــــــــة4

184.3607,810.875276,625.562%259,200.000477,641.845218,441.845عقــــــــــــــــارات مستملكــــــــــــــــــة5

20.919,454.22818,263.635%18,185.000-23,000.0004,815.000مساكــــــــــــــــــــن حكوميـــــــــــــــــة6

94.74,144,576.6423,537,563.396%211,094.816-4,000,000.0003,788,905.184شـــــــــــــــاليھـــــــــــــــــــــــــــــــــات7

153.6453,693.81635,588.571%255,000.000391,792.443136,792.443مواقـــــــــــــــــــف سيــــــــــــــــــارات8 

252.726,900.00016,100.000%13,100.00033,100.00020,000.000صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت9

7.51,513,176.9751,050,796.000%1,513,309.975-1,636,000.000122,690.025إيجار أراضي فضاء ومرافق سياحية10

80.46,607,370.2907,540,482.530%1,820,707.531-9,295,900.0007,475,192.469أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى15 

37.75,897,942.4207,027,015.362%4,703,486.517-7,544,500.0002,841,013.483ايجــــــــــــار عقـــارات مستثمــــــرة 16

103.846,589,980.59140,398,570.235%44,791,500.00046,499,481.3421,707,981.342جملة البنــــــــــــد (1)

423,599.918423,599.918215,095.603682,284.109إيــــــــرادات المنطـقــــة الحـــــــــرة2

104.846,805,076.19441,080,854.344%44,791,500.00046,923,081.2602,131,581.260جملة المجموعة (4)

المحصـــل فى الســــنة الماليـــــةالسنة المالية 2011/2010

* النسبة % ( نسبة المحصل الى التقديرات ) 

مقارنة االيرادات المحصلة بااليرادات التقديرية

نوعبندمجموعةالباب

( 13 )



حسب المجموعات و البنود و األنواع
ح.خ 2010 / 2011 تابع جدول رقم (1)

النسبة *الفـــرق

2010/20092009/2008%زيادة / نقصالمحصلالتقديــرات

خدمات الكھرباء والماء 65

كھـــــــــــــــــــــــــــــــــربــــــــــــاء 1

51.154,479,074.68246,037,519.774%53,742,458.425-110,000,000.00056,257,541.575مبيـــــــــــع التيــــــــــار الكھربائـــي1

48.5175,521.702356,154.850%128,688.582-250,000.000121,311.418إستعمــــــــــــــــــال عــــــــــــــدادات2

113.0853,760.336966,606.513%750,000.000847,859.22497,859.224مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد وأدوات3

73.9515,318.318463,644.774%91,360.937-350,000.000258,639.063أجـــــــــــــــــور وعمـــــــــــــــــــــال4

69.821,766,495.47826,397,709.226%7,998,326.653-26,500,000.00018,501,673.347رســــــوم إيصال التيار الكھربـــــائي5

42.54,316.2506,640.300%5,745.140-10,000.0004,254.860رســـــوم فحص التمديدات الكھربائيـة6

55.177,794,486.76674,228,275.437%61,868,720.513-137,860,000.00075,991,279.487جملة البنــــــــد (1)

مـــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه2

71.440,911,220.26031,934,527.554%17,181,033.964-60,000,000.00042,818,966.036ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه عذبة1

82.9498,640.513956,210.070%102,333.132-600,000.000497,666.868ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه صليبية2

66.4129,253.21088,207.221%59,311.791-176,500.000117,188.209مـــيــــــــــــاه مـــعـــالـــجـــــــــــــــة4

94.1420,247.514718,275.137%44,284.406-750,000.000705,715.594تــكــالـــــــــيــف ربــط الــمــيـــــــــاه5

71.741,959,361.49733,697,219.982%17,386,963.293-61,526,500.00044,139,536.707جملة البنــــــــد (2)

60.3119,753,848.263107,925,495.419%79,255,683.806-199,386,500.000120,130,816.194جملة المجموعة (5)

خدمـــــات النقــــــل و المواصـــــالت6

الــطــيــــــــران الــمــدنـــــــــــــــــــى1

101.23,522,462.4903,318,487.600%3,500,000.0003,543,629.31143,629.311ھبــــــــــــوط وايــــــــواء الطائــــــرات1

107.3373,587.534301,652.397%296,000.000317,595.39121,595.391صالحيـة الطائرات و اجازات الطيارين2

62.4622.833739.894%301.190-800.000498.810اشتـــــــراك دليـــل الطيـــــران الكويتى3

110.01,390.0001,285.000%1,200.0001,320.000120.000تزويـــد معلومـــــات مناخيـــــــــــــــة4

59.032,600.00023,387.500%12,700.000-31,000.00018,300.000تأجيـــــر االت مبرقــــــــة السلكيــــــة5

107.16,114,794.0005,570,264.000%5,500,000.0005,889,376.000389,376.000رســــــــــوم مغــــادرة المطار الدولى6

19.2402,761.250%433,783.890-537,000.000103,216.110اعـــــــالنـــات المطــــــــار الدولــــي7

97.1254,620.000234,620.000%7,360.000-250,000.000242,640.000رســـوم استعمـــال جسـور نقل الركاب8

143.9322,583.300318,275.100%215,000.000309,296.70094,296.700رســـــــــوم ميــــــزان أمتعـــة الركاب9

110.23,563,026.750976,789.281%1,637,000.0001,803,671.287166,671.287تقديم الخدمات األرضية للركاب10

61.2185,115.000216,811.667%78,445.000-202,000.000123,555.000خدمة توصيل السيارات وليموزين 11

100.062,738.40053,175.300%12.600-57,000.00056,987.400رسوم ترانزيت المطار12

101.514,836,301.55711,015,487.739%12,227,000.00012,410,086.009183,086.009جملة البنــــــــد (1)
 * النسبة % ( نسبة المحصل الى التقديرات ) 

المحصـــل فى الســــنة الماليـــــةالسنة المالية 2011/2010

مقارنة االيرادات المحصلة بااليرادات التقديرية

نوعبندمجموعةالباب
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ح.خ 2010 / 2011 تابع جدول رقم (1)
النسبة *الفـــرق

2010/20092009/2008%زيادة / نقصالمحصلالتقديــرات

الــبــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد662

63.7326,709.750387,814.884%149,099.250-411,000.000261,900.750طـــــــوابـــــــــــــــع بريديــــــــــــــــة1

79.4310,758.409279,150.655%63,738.500-310,000.000246,261.500آالت خـــاتمــــــــــــــة و عــــــــدادات 2

11.71,732.64010,666.115%8,834.246-10,000.0001,165.754رســــــــوم خدمــات تسليـــم الطـــرود3

8.641,264.96198,444.154%101,477.449-111,000.0009,522.551فروق تبـادل البريــد الجوى و السطحي5

65.81,348.5232,081.923%1,060.497-3,100.0002,039.503فـــــــــــــــــــــروق عـــمــــــلــــــــــة7

108.5207,447.250232,628.750%215,000.000233,265.25018,265.250رســــــــــوم ايجار صناديـــق البريـــــد9

41.988,138.555225,457.410%163,387.285-281,000.000117,612.715خالــــــــــــــــــص األجــــــــــــــــــــرة10

65.0977,400.0881,236,243.891%469,331.977-1,341,100.000871,768.023جملة البنــــــــــــد (2)

البـــــــــــــرق و الھاتـــــــــــــــــــــــف3

1134.0%600.0006,803.7806,203.780اتصــــــــــــــــــاالت التلكـــــــــــــــــس4

133.3157,617,235.191145,338,460.415%117,023,400.000156,035,186.85339,011,786.853المخــــــــــــــــــابرات الخارجيـــــــــة6

1.7865,107.0071,670,949.733%6,277,639.781-6,387,000.000109,360.219رخـــص استعمـــال أجھــــزة الالسلكي7

10.43,250,046.0031,134,775.107%21,950,416.697-24,500,000.0002,549,583.303اشتــــــــــــــــــــــراك ھاتـــــــــــــــف8

7.3287,665.033675,703.629%695,532.233-750,000.00054,467.767تركيــــــــــــــــــــــــب ھاتـــــــــــــــــف9

12.3113,416.943279,735.741%219,334.120-250,000.00030,665.880تأجيـر قنـوات ھاتفيـة برقية و تلكسية13

4.5351,745.204687,259.120%1,862,429.432-1,950,000.00087,570.568دوائــــــــــر ارســــــــال المعلومــــات14

41.963خـــــــدمة الصــــــــــور بالراديــــــــــــو17

200,000.00014,835.000161,475.000-200,000.000رســـــــــــوم طلـــــــــــب اشتراك ھاتف19

10,000.0001,236.00012,329.450-10,000.000رســــــــــــوم اصدار قوائــــــــم تفصيلية20

105.2162,501,328.344149,960,688.195%151,071,000.000158,873,638.3707,802,638.370جملة البنــــــــــــد (3)

خدمـــــــــــــــــــات الموانــــــــــــــىء 4

12.9240.000135.000%871.000-1,000.000129.000تصــــــــــــــــاريح السفــــــــــــــــــــر1

96.94,470,734.7634,669,726.633%157,173.427-5,000,000.0004,842,826.573رســـــــــــــــــــوم المينـــــــــــــــــــاء 2

123.087,238.103180,568.159%135,000.000166,042.95131,042.951صافـــــــــــى مبيـــع المـــــــزاد العلني3

33.125,951.98019,430.000%91,645.020-137,000.00045,354.980النقـــــــــــل و التخزيــــــن و المناولة4

200,000.000600.000-200,000.000مـــســـــح و تسجيـــــــــل البواخـــــــر5

159.4442,334.475396,038.789%290,000.000462,330.750172,330.750مبيـــــــع مطبوعــــــــات جمركيـــــــــة6

84.9189,184.730289,461.960%40,791.990-271,000.000230,208.010تعھـــــدات ورخــــص مؤقتـــة مصادرة7

92.871,600.00061,680.000%5,195.000-72,000.00066,805.000رســـــــــوم أخــــــــــــــــــــــــــــــــرى8

95.25,287,284.0515,617,640.541%292,302.736-6,106,000.0005,813,697.264جملة البنــــــــد (4)

104.2183,602,314.040167,830,060.366%170,745,100.000177,969,189.6667,224,089.666جملة المجموعة (6)

*  النسبة % ( نسبة المحصل الى التقديرات ) 

المحصـــل فى الســــنة الماليـــــةالسنة المالية 2011/2010

         مقارنة االيرادات المحصلة بااليرادات التقديرية
حسب المجموعات و البنود و األنواع

نوعبندمجموعةالباب
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ح.خ 2010 / 2011 تابع جدول رقم (1)
النسبة *الفـــرق

2009/20082009/2008%زيادة / نقصالمحصلالتقديــرات

ايــــرادات الطوابــــــــــع الماليــــة67
70,469,194.50069,933,398.250%70,000,000.00072,149,968.1502,149,968.150103.1مبيـــــــــــــــع الطوابــــع الماليـــــــــة1

70,469,194.50069,933,398.250%70,000,000.00072,149,968.1502,149,968.150103.1جملة المجموعة (7)
خــدمـــــــــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــرى8

175,246.673365,210.113%498,000.000527,580.87229,580.872105.9مطبوعــــــــات الجھــــــــــات الحكوميــــة1
45,392.65340,660.798%44,479.94425.9-60,000.00015,520.056ايـــــــــــــــــــــرادات صيانــــــــــــــــــــــة2
16,880.00028,625.000%490.00096.1-12,500.00012,010.000مخططــــــــــــــــــات و مواصفــــــــــــات4
4,411.6856,338.150%21,066.25015.7-25,000.0003,933.750تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــر6

241,931.011440,834.061%36,455.32293.9-595,500.000559,044.678جملة المجموعة (8)
566,285,867.339517,810,821.882%69,618,556.31389.1-636,240,500.000566,621,943.687جملة الباب السادس 

االيــــــرادات و الرســـــوم المتـــنوعـــة7
االيـــــــــــــرادات و الرســـــــــــــــــــوم1

رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم1
4,667,234.9903,574,405.000%3,453,900.0005,127,112.0001,673,212.000148.4مناقصـــــــــــــــــــات و ممارســــــــــات1
4,675.0005,045.000%6,600.0007,050.000450.000106.8مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزادات2
649,350.620642,217.195%675,000.000683,095.4318,095.431101.2فحـــــــــص عينـــــات و أجھــــــــــــــزة3
28,070.00026,600.000%30,100.00037,960.0007,860.000126.1اشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف4
2,574,516.0002,706,486.000%163,330.00094.1-2,750,000.0002,586,670.000اقامــــــة الخـــــــدم الخصوصييــــــــــــن9
6,724,810.0007,227,300.000%294,290.00095.8-7,050,000.0006,755,710.000اقامـــــــــــة االلتحـــــــاق بعائــــــــــــــل10
80.00080.000350.000رســـــــــــــــــــوم المــــــــــــــــــــزايدات11
4,485,733.1504,440,019.150%2,873,000.0005,388,199.8382,515,199.838187.5رسوم التصاريـــــــــــح و االذونــــــــــــات12
24,400.00019,800.000%13,800.00044.8-25,000.00011,200.000رســـــــــــــــــــــــــــــــوم اداريــــــــــة13
234,670.000285,484.000%197,708.00034.1-300,000.000102,292.000رســــــــــــــــوم إقامـــــــــــــة العمــــــــل15

19,393,809.76018,927,356.345%17,163,600.00020,699,369.2693,535,769.269120.6جملة البنــــــــــــد (1)
ايـــــــــــــــــــرادات مبيعــــــــــــــــــــــــات2

2,511.344749.000%9,951.0007.0-10,700.000749.000مبيـــــع مــــواد و منتجــــــات حكوميـــــة1
2,133,938.3722,588,686.459%704,943.46074.9-2,805,600.0002,100,656.540مبيـــــــــــــــع مــــــــــــواد مستھلكــــــــة2

2,136,449.7162,589,435.459%714,894.46074.6-2,816,300.0002,101,405.540جملة البنــــــــــــد (2)
غرامــــــــــــــــــــات و أربـــــــــــــــــــاح3

2,731,324.7081,864,735.123%2,075,400.0003,274,803.3511,199,403.351157.8جـــــــــــــــــــزاءات علـــى الموظفيــــــــن1
29,799,332.71238,987,437.992%2,455,096.57386.2-17,850,500.00015,395,403.427غـــــــــــــــــــــــــــــــــــرامــــــــــــــــــات3
2,790,163.2395,429,985.813%2,991,697.52019.1-3,696,000.000704,302.480اربـــــــــــــاح الحسابــــــــــات الجاريــــة4

35,320,820.65946,282,158.928%4,247,390.74282.0-23,621,900.00019,374,509.258جملة البنــــــــــــد (3)

مقارنة االيرادات المحصلة بااليرادات التقديرية
حسب المجموعات و البنود و األنواع

المحصـــل فى الســــنة الماليـــــةالسنة المالية 2010/2009

* النسبة % ( نسبة المحصل الى التقديرات ) 

نوعبندمجموعةالباب
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ح.خ 2010 / 2011تابع جدول رقم (1)

النسبة *الفـــرق

2010/20092009/2008%زيادة / نقصالمحصلالتقديــرات

20,275,019.05826,794,704.596%1,411,333.07295.2-29,472,000.00028,060,666.928ايــــــــــــــــــــرادات قيديــــــــــــــــــــــــة714

ايــــــــــــــــــرادات أخــــــــــــــــــــــــــرى5

31,633,619.12318,282,028.144%19,718,400.00020,568,973.861850,573.861104.3مصـــــــــــــروفـــــــــات مستـــــــــــــردة1

17,368,882.13531,235,310.682%19,361,950.00028,917,374.6239,555,424.623149.4متنـــــــــــــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــــة2

2,739,170.8872,996,324.754%3,645,000.0005,946,509.6832,301,509.683163.1فـــــــــــــروق عمـــــــــــله دائــــــــــنة3

5,300.0005,250.000%900.00085.7-6,300.0005,400.000رســـــوم تـــــأھيـــــل شـــــــركـــــات4

64,621.00012,615.000%13,000.00037,505.00024,505.000288.5رســـــــوم إصدار تراخيص إعالميـــــة5

18,959.00018,959.00025,195.000ايـــــــــرادات كــــــراج حجز المــــركبات 6

51,836,788.14552,531,528.580%42,744,650.00055,494,722.16712,750,072.167129.8جملة البنــــــــــــد (5)

ايجار وسائل النقل و المعدات و التجھيزات6

436,588.372470,272.340%471,336.91232.0-693,000.000221,663.088وســــــــــــــــــــــائل النقـــــــــــــــــــــــــل1

تعــــــــــــــــــــويضــــــــــــــــــات7

93,400,101.080192,747,359.605%38,660,000.000457,666,871.400419,006,871.4001183.8تعويضــــــــات عــــن اضـــــرار ممتلكات1

15,618,746.00085,789,319.275%2,400,000.00077,012,180.00074,612,180.0003208.8اخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى3

109,018,847.080278,536,678.880%41,060,000.000534,679,051.400493,619,051.4001302.2جملة البنــــــــــــد (7)

238,418,322.790426,132,135.128%157,571,450.000660,631,387.650503,059,937.650419.3جملة المجموعة (1)

238,418,322.790426,132,135.128%157,571,450.000660,631,387.650503,059,937.650419.3جملة الباب السابع  

االيـــــــرادات الرأسمــــاليــــــة8

مبيع أراضـــــــــــي و عقــــــــــــــارات1

7,259,360.0007,259,360.0001,976,278.665828,537.300أراضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي1

1,224,863.139%994,496.5300.6-1,000,000.0005,503.470عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات2

1,976,278.6652,053,400.439%1,000,000.0007,264,863.4706,264,863.470726.5جملة المجموعة (1)

1,976,278.6652,053,400.439%1,000,000.0007,264,863.4706,264,863.470726.5جملة الباب الثامن  

17,687,937,563.65621,005,800,240.348%9,719,327,950.00021,501,984,649.21611,782,656,699.216221.2جملــــــــــــــة اإليــــــــــــــــــــرادات

مقارنة االيرادات المحصلة بااليرادات التقديرية
حسب المجموعات و البنود و األنواع

المحصـــل فى الســــنة الماليـــــةالسنة المالية 2010/2009

 * النسبة % ( نسبة المحصل الى التقديرات ) 
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ح. خ 2010 / 2011جــــدول رقم ( 2 )
المحصـــل فى الســــنة الماليـــــةالفـــرق

2010/20092009/2008زيادة / نقصالمحصلالتقديــرات

138.9458,356.909129,294.686%745,000.0001,034,816.283289,816.283الديــــــــوان االميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى110

1073.6242,218.15194,442.878%30,000.000322,072.396292,072.396ديـــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة120

42.34,284,067.3739,449,151.034%6,622,356.788-11,487,000.0004,864,643.212مجلس الوزراء  ـــ  االمانة العامـــــــــــــــــــــــــة131

19.7267,258.55039,766.229%152,549.511-190,000.00037,450.489مجلس الوزراء ـــ ادارة الفتـــــــــــــوى والتشـريع132

161.8249,623.250265,363.491%203,000.000328,386.748125,386.748الـــمجلــــس األعـــــلى للـــتخطيـــط والــــتنميـــــة140

212.11,186,527.4411,083,413.545%1,021,400.0002,166,228.7041,144,828.704ديوان الخدمـــــــــة المدنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة150

107.94,839,084.2706,997,239.428%6,136,000.0006,618,145.770482,145.770وزارةالخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

128.2132,293,464.911156,276,102.199%102,028,800.000130,791,922.40428,763,122.404وزارة المالية  ـــ  االدارة العامـــــــــــــــــــــــــــــة171

220.394,939,819.241204,607,805.457%80,415,000.000177,147,539.89996,732,539.899وزارة المالية ـــ الحسابات العامــــــــــــــــــــــــــــة172

97.8197,420,490.237221,591,655.627%5,169,219.830-230,217,000.000225,047,780.170وزارة المالية ـــ االدارة العامـــــــــــــــــــة للجمارك173

144.11,955,675.7742,499,561.035%1,842,000.0002,654,493.300812,493.300وزارة التجارة و الصناعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة180

98.329,345,087.48225,811,611.263%470,470.308-28,475,000.00028,004,529.692وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

109.469,665,213.93057,685,279.138%68,576,000.00074,997,803.8386,421,803.838وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

1834.340,725,836.23269,046,986.000%8,686,000.000159,325,072.379150,639,072.379وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

179.4510,282.9611,789,623.209%555,000.000995,837.023440,837.023الحـــــرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى220

44.112,457,232.16228,388,100.212%18,513,856.587-33,133,000.00014,619,143.413وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

21.4157,712.369689,457.265%591,491.887-753,000.000161,508.113وزارة التعليـــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى240

72.288,592,690.41989,534,484.056%29,426,874.422-105,800,000.00076,373,125.578وزارة الصحـــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة250

149.37,279,409.3307,459,330.219%4,953,000.0007,397,251.5692,444,251.569وزارة الشئون االجتماعية و العمــــــــــــــــــــــــــــل260

67.85,027,651.7065,524,587.938%2,036,345.774-6,317,000.0004,280,654.226وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

118.81,028,879.0091,072,889.894%1,005,000.0001,193,666.710188,666.710وزارة األوقاف و الشـئون االسالميــــــــــــــــــــــــة281

119.316,576.47836,542.467%15,750.00018,784.2083,034.208األمانــــــــــة العــامـــــــــــــــــــــــــــة لالوقـــــــاف282

104.2165,893,481.413155,950,831.598%155,000,000.000161,550,353.1296,550,353.129وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

91.311,210,392.00111,168,305.097%935,251.218-10,723,000.0009,787,748.782وزارة األشـــــــــــــغال العامــــــــــــــــــــــــــــــــــة320

96.8297,210.596278,823.690%9,907.431-305,000.000295,092.569المجلس الوطنى للثقافــــــــــة و الفنــــــون و اآلداب330

234.716,655,445,929.86019,735,604,530.260%8,631,310,000.00020,257,967,339.77411,626,657,339.774وزارة الــنـــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 341

63.7140,939,752.079195,419,849.215%76,429,798.826-210,806,000.000134,376,201.174وزارة الكـــــــــھربــــــــــــــاء والـمــــــــــــــــــــــاء342

105.521,207,639.52217,305,213.218%18,600,000.00019,627,057.6641,027,057.664االدارة العامــــــة للطيــــران المـــــــــــــــــــــــــــدنى510

221.217,687,937,563.65621,005,800,240.348%9,719,327,950.00021,501,984,649.21611,782,656,699.216الجملــــــــــــــــــــــــــة

النسبـة *الرقــم
السنة المالية 2011/2010

مقارنة االيرادات المحصلة بااليرادات التقديرية

( نسبة المحصل الى التقديرات ) % النسبة *

حسب الوزارات و اإلدارات الحكومية
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(3) ح.خ 2011/2010جدول رقم
نسبة االيرادات المحصلةنسـبةالفــــــــرقوظيفــــــة
الى اجمالى االيراداتالتحصـيلزيادة / نقصفرعيـــــة

الخـــدمات العـــامـة1
 0.1%77.6%4,440,656.398-19,812,400.00015,371,743.602الخـــدمات التنظيميـــــــــــــــــــــة1
 2.5%129.2%412,660,800.000532,987,242.473120,326,442.473الخـــدمات المــــــــــــــــــاليـــــــة2
 0.5%106.1%97,051,000.000103,002,333.5305,951,333.530األمـــــــــــــــن والعـــــــــــــــدالـة3

 3.0%123.0%529,524,200.000651,361,319.605121,837,119.605جمـــــلة الوظيفــة
 0.7%1734.9%9,241,000.000160,320,909.402151,079,909.402الدفـــــــــــــــــــــاع2
الخدمات االجتمـاعية3

 0.1%43.6%19,105,348.474-33,886,000.00014,780,651.526الخـــــــــدمات التعليميــــــــــــــة1
 0.4%72.2%29,426,874.422-105,800,000.00076,373,125.578الخـــــــــدمات الصــــــــــــــــحية2
149.3%4,953,000.0007,397,251.5692,444,251.569التكافل االجتماعى والشئون االجتماعية3

 0.5%68.1%46,087,971.327-144,639,000.00098,551,028.673جمـلة الوظيفــــة
خــــــدمات المجتمع4

69.1%2,046,253.205-6,622,000.0004,575,746.795الخــــــــدمات االعــــــــــــــالميـة1
118.8%1,020,750.0001,212,450.918191,700.918الخــــــــدمات الدينيـــــــــــــــــــة2

75.7%1,854,552.287-7,642,750.0005,788,197.713جمـــلة الوظيفـة
الخـــدمات االقتصـادية5

 94.2%234.7%8,631,310,000.00020,257,967,339.77411,626,657,339.774التعدين والنشاطات االستخراجية1
 0.1%105.5%18,600,000.00019,627,057.6641,027,057.664النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2
 0.8%104.2%155,000,000.000161,550,353.1296,550,353.129المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــالت3
 0.6%63.7%76,429,798.826-210,806,000.000134,376,201.174الكھـــربــــــــاء والمـــــــــــــــاء4
144.1%1,842,000.0002,654,493.300812,493.300الخـــدمات التجـارية والصناعيـة5

 95.7%228.2%9,017,558,000.00020,576,175,445.04111,558,617,445.041جمـــلة الوظيفــة
أخــــرى غير مصــنفة6

91.3%935,251.218-10,723,000.0009,787,748.782 غير مــــصــــــــــــــــنــفــــة1
 100%221.2%9,719,327,950.00021,501,984,649.21611,782,656,699.216الجمــــــــــــــــــــلة

( (على مستوى الوظائف االيرادات المحصلة

االيرادات المحصــــلةتقــديرات الميزانيةوظيفــــــة
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اإلعتمادات اإلضافية المأخوذه من المال اإلحتياطي العام
ح.خ 2011/2010جـــدول رقــم ( 4 )

المصروفات المختلفةالمشاريع االنشائية والصيانةوسائل النقل والمعداتالمستلزمات السلعيةالرقم
والمدفوعات التحويليةواالستمالكات العامــــــــةوالتجھيــــزاتوالخدمـــــــــــــات

0.000الديـــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــــيري110
0.000ديـــــــــــــــــــــــــوان المحاســــــــــــــــــــــــــــبة120
1,155,000,000.0001,155,000,000.000مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــة131
0.000مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــوى والتشـــــريع 132
0.000المجــــلــــس األعــلى للتخــــطيــط والتـــنمــــــــية140
0.000ديــــــــــوان الـــخـــدمــــــــــة الـمــدنيــــــــــــــــة150
0.000وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
0.000وزارة الماليــــــــة - اإلدارة العــــــــــــــــــــــــامـة171
0.000وزارة المالية ـ الحسابـــــــــــــــــــات العامــــــــــه172
0.000 اإلدارة العـامــــــــــــــــــــــــة للجمـــــــــــــــــــارك173
0.000وزارة التجـــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة180
0.000وزاره العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
0.000وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
0.000وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
0.000الحــــــــــــــــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــي220
0.000وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
0.000وزاره التعليـــــــــــــــــــــــــــــــم العــــــــــــــــالي240
0.000وزارة الصحــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــــــة250
0.000وزارة الشئــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمـــــــــــــل260
0.000وزارة اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
0.000وزارة األوقـــاف والشــــــــــئـون اإلســــــــــالميـة281
0.000األمـــــــانــــــــة العـــــــــامـــــــــة لألوقـــــــــــاف282
0.000وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300
0.000وزارة األشــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320
0.000المجلــــس الوطني للثقـــــافة والفنــــــون واآلداب330
0.000وزارة الـــــــــــــنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341
0.000وزارة الكھربــــــــــــــــــــــــــــــاء والمــــــــــــاء342
0.000اإلدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــران المــــــــــــدني510
0.000اإلعتمـــــــــــــــــاد التكميلـــــــــــــي العـــــــــــــــام 600

0.0000.0000.0000.0001,155,000,000.0001,155,000,000.000الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الجملـــــــــــــــــــــــــة المرتبــــــــــات
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ح.خ 2011/2010 جـــدول رقــم ( 5 )   
المصروفات المختلفةالمشاريع االنشائية والصيانةوسائل النقل والمعداتالمستلزمات السلعيةالرقم

والمدفوعات التحويليةواالستمالكات العامـــــــــةوالتجھيــــزاتوالخدمـــــــــــــات
1,685,133.0007,171,778.000111,082.0009,320,898.00020,169,195.00038,458,086.000الديـــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــــيري110
2,056,650.00034,500.0001,180.0002,092,330.000ديـــــــــــــــــــــــــوان المحاســــــــــــــــــــــــــــبة120
3,394,070.000675,810.000137,400.000684,370.0004,891,650.000مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــة131
472,630.00088,718.0004,000.000109,626.000674,974.000مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــوى والتشـــــــريع 132
1,413,400.000823,310.00056,550.000429,000.000108,000.0002,830,260.000المجــــلــــس األعــلى للتخــــطيــط والتـــنمــــــــية140
999,355.000111,879.0004,750.00054,600.00011,219,529.00012,390,113.000ديــــــــــوان الـــخـــدمــــــــــة الـمــدنيــــــــــــــــة150
2,985,798.000810,902.000122,679.0001,749,000.0001,564,592.0007,232,971.000وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
562,168.0002,027,798.000104,080.000167,820.0002,727,740.0005,589,606.000وزارة الماليــــــــة -اإلدارة العــــــــــــــــــــــــامـة171
353,868,320.000353,868,320.000وزارة المـاليــة ـ الحـسابــــــــــات العامـــــــــــه172
1,755,850.00055,150.000300.00077,010.0001,888,310.000اإلدارة العـــــــــــامـــــــــــــة للجمـــــــــــــــــــارك173
4,444,240.000217,820.0007,305.0007,430.00094,260.0004,771,055.000وزارة التجـــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة180
746,431.0002,050.000100.00050,000.0005,000.000803,581.000وزاره العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
45,545,740.0004,228,480.0002,593,700.000986,000.0002,652,000.00056,005,920.000وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
713,077.000492,565.00012,780.0001,218,422.000وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
11,910,060.000883,751.000738,020.0001,160,700.00014,692,531.000الحــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220
27,178,550.0001,604,833.000261,690.00027,914,800.0003,550,100.00060,509,973.000وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
1,240,330.000263,154.000149,730.0001,370,840.0003,024,054.000وزاره التعليـــــــــــــــــــــــــــــــــم العــــــــــــــــالي240
68,137,070.00017,763,097.000167,500.0003,991,780.00090,059,447.000وزارة الصحــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــــــة250
12,381,730.0001,031,200.00041,044.0001,100,600.000844,750.00015,399,324.000وزارة الشئــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمـــــــــــــل260
6,180,018.000312,475.00044,385.000132,500.000140,850.0006,810,228.000وزارة اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
15,039,930.0001,044,107.000103,500.000103,308.000189,600.00016,480,445.000وزارة األوقـــاف والشــــــــــئـون اإلســــــــــالميـة281
268,832.000269,980.0006,732.000153,910.000699,454.000األمـــــــانــــــــة العـــــــــامـــــــــة لألوقـــــــــــاف282
11,865,938.000914,619.00057,607.0002,100,000.000264,800.00015,202,964.000وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300
6,476,320.000300,700.00094,615.000125,094,810.00052,380.000132,018,825.000وزارة األشــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320
1,268,323.000306,229.0003,580.00050,500.00061,400.0001,690,032.000المجلــــس الوطني للثقـــــافة والفنــــــون واآلداب330
700,014.000165,008.0002,315.000867,337.000وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341
8,418,490.00055,848,080.000469,100.000324,544,150.000783,750.000390,063,570.000وزارة الكھربــــــــــــــــــــــــــــاء والمــــــــــــاء342
8,724,074.000521,728.00096,350.00098,941,610.00016,406.000108,300,168.000اإلدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــران المــــــــــــدني510

246,564,221.00097,969,721.0005,390,894.000593,907,726.000404,701,388.0001,348,533,950.000الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الجمـــــــــــلـــه

اإلعتمادات المنقولة من وإلى البنـــــود في حـــدود ربط البـــاب المختص

المرتبــــــــــات
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ح.خ 2011/2010جـــدول رقــم ( 6 )
المصروفات المختلفةالمشاريع االنشائية والصيانةوسائل النقل والمعداتالمستلزمات السلعيةالرقم

والمدفوعات التحويليةواالستمالكات العامـــــــــةوالتجھيــــزاتوالخدمـــــــــــــات
6,362,940.0005,659,320.0006,477,998.00035,594,136.00054,094,394.000الديـــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــــيري110
1,762,600.0001,762,600.000ديـــــــــــــــــــــــــوان المحاســــــــــــــــــــــــــــبة120
5,099,955.000362,150.000484,550.00040,171,050.00046,117,705.000مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــة131
1,898,337.0001,898,337.000مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــوى والتشـــــــريع 132
252,000.0001,143,000.00038,000.000967,000.0002,400,000.000المجــــلــــس األعــلى للتخــــطيــط والتـــنمــــــــية140
3,627,517.0002,529,000.0006,156,517.000ديــــــــــوان الـــخـــدمــــــــــة الـمــدنيــــــــــــــــة150
3,344,038.0005,302,870.000390,478.0009,692,382.00018,729,768.000وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
5,136,660.000965,510.0001,925,110.0002,108,083.00010,135,363.000وزارة الماليــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــامـة171
0.000وزارة الماليةالحسابــــــــــــــــات العامــــــــــــــه172
0.000 االدارة العـامــــــــــــــــــــــــة للجمـــــــــــــــــارك173
0.000وزارة التجـــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة180
453,500.0005,496,130.0005,949,630.000وزاره العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
1,995,100.0001,995,100.000وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
5,723,620.0005,723,620.000وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
5,236,150.000322,430.0005,558,580.000الحــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220
1,749,150.0001,749,150.000وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
1,943,450.0001,134,150.0003,077,600.000وزاره التعليـــــــــــــــــــــــــــــــــم العــــــــــــــــالي240
21,389,000.00021,389,000.000وزارة الصحــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــــــة250
0.000وزارة الشئــــــون االجتمــــــاعيـة والعمـــــــــــــل260
0.000وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
8,043,890.000734,020.0008,777,910.000وزارة األوقـــاف والشــــــــــئـون االســــــــــالميـة281
295,490.00015,670.0002,755,010.0003,066,170.000األمـــــــانــــــــة العـــــــــامـــــــــــة لألوقـــــــــــاف282
0.000وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300
22,004,580.0002,027,280.00024,031,860.000وزارة األشــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320
146,200.000242,820.000389,020.000المجلــــس الوطني للثقـــــافة والفنــــــون واآلداب330
47,750.00054,182,790.00054,230,540.000وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341
38,148,190.00016,000,000.00054,148,190.000وزارة الكھربـــــــــــــــــــــــــــــــــاء والمــــــــــــاء342
6,307,230.00011,000.0002,400.0006,320,630.000االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــران المــــــــــــدني510

131,939,197.00037,809,250.0007,454,446.0001,925,110.000158,573,681.000337,701,684.000الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

االعتمادات المنقولة من االعتماد التكميلي العام ألبواب الميزانية

الجملـــــــــــــــــــــــــة المرتبــــــــــات
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ح.خ 2011/2010جـــدول رقــم ( 7 )

المصروفات المختلفةالمشاريع اإلنشائية والصيانةوسائل النقل والمعداتالمستلزمات السلعية

والمدفوعات التحويليةواالستمالكات العامـــــــــةوالتجھيــــزاتوالخدمـــــــــــــات

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

32,422,451.71835,243,032.51361,469,827.70424,533,977.821114,906,893.620268,576,183.376الديــــــــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــري110

27,755,153.319560,117.343109,989.7001,544,447.657635,020.68530,604,728.704ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــة120

32,025,978.7309,390,665.0531,272,965.0304,041,414.6881,223,163,924.9631,269,894,948.464مجلس الوزراء  ـــ  األمانــــــــة العامـــــــــــــة131

12,803,558.024817,872.233107,283.800273,490.94414,002,205.001مجلس الوزراء  ـــ  إدارة الفتـوى والتشـــــــــريـع132

9,992,140.4456,610,944.286421,617.390751,890.9562,522,013.12920,298,606.206المجلــــــــــــس األعـــلى للتخطيط والتنميــــــــة140

19,047,516.4803,127,267.616415,847.700298,446.645293,610,835.538316,499,913.979ديوان الخدمــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــــــــة150

48,888,645.27030,305,787.7134,082,468.69930,297,135.32132,028,314.887145,602,351.890وزارةالخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

45,622,815.68912,352,798.901547,831.1464,804,780.93329,736,124.99393,064,351.662وزارة الماليــــة   ـــ   اإلدارة العامـــــــــــــــــــــة171

3,756,337,549.4093,756,337,549.409وزارة الماليــــة   ـــ   الحسابات العامــــــــــــــــة172

44,239,768.353972,542.26318,072.300235,623.542357,645.69745,823,652.155 اإلدارة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة للجمــــــــارك173

27,857,610.4791,977,612.716190,175.382170,840.668114,050,578.593144,246,817.838وزارة التجارة و الصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــة180

9,444,752.580635,923.40064,110.500396,505.359112,782,598.584123,323,890.423وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

639,211,680.94953,413,127.84425,639,935.77320,092,590.06732,379,757.066770,737,091.699وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

45,104,590.8051,405,101.449124,263.150994,165,901.9671,040,799,857.371وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

186,505,651.60718,631,096.3192,841,726.7087,289,903.1192,615,773.864217,884,151.617الحرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني220

914,311,812.36057,345,820.9168,135,465.92635,925,402.91322,125,704.8141,037,844,206.929وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

16,272,795.1643,117,949.529218,831.588250,565.067105,564,713.209125,424,854.557وزارة التعليم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

516,943,086.830252,491,795.37934,164,364.44117,115,146.315189,448,472.3731,010,162,865.338وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة250

134,320,538.56812,451,444.306978,850.2193,677,947.059132,868,546.288284,297,326.440وزارة الشئون اإلجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــل260

83,637,478.90941,177,657.5091,797,367.6035,562,779.1672,446,552.176134,621,835.364وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

100,482,713.59314,158,143.802944,776.17920,379,999.6367,418,388.414143,384,021.624وزارة األوقاف و الشــــــــئون اإلسالميـــــــــــة281

3,686,449.2041,401,720.089134,662.4003,182,979.9978,405,811.690األمانــــــــــــــة العــامـــــــــــــة لألوقـــــــــــاف282

104,562,250.9177,410,513.349314,639.49015,112,826.294693,641.506128,093,871.556  وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  300

123,614,123.94727,157,455.689487,383.300450,973,601.5062,310,089.201604,542,653.643وزارة األشـــــــــــــغال العامـــــــــــــــــــــــــــــة320

7,477,153.4832,750,816.036110,717.4453,835,064.415931,680.31815,105,431.697المجلــــس الوطني للثقافــــة و الفنــــون و اآلداب330

7,286,664.534922,145.891114,295.550936,732,661.530945,055,767.505وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

197,485,891.7372,193,470,443.5417,251,677.2151,009,574,192.3761,215,981.7223,408,998,186.591وزارة الكھـــــــرباء و المـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء342

32,184,647.4432,603,886.599944,729.98131,199,884.976435,622.97067,368,771.969اإلدارة العامـــــــــــــــة للطيــــــــــران المـــــــــدني510

3,423,187,921.1372,791,903,682.284152,903,876.3191,688,064,966.5008,164,941,458.45716,221,001,904.697الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــة

مصروفات الوزارات واإلدارات الحكومية حسب األبواب للسنة المالية 2011/2010

الجملـــــــــةالمرتبــــــــــاتالرقم
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ح.خ 2011/2010
النسبة الى نسبة الوفر الىاالعتماداعتماد

اجمالي المصروفاتاالعتماد بعد التعديلالوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتبعــــــــــــدالتعــديــــــلالميزانيــــــــةالرقم
%%التعـــديــــــــل

 0.9%26,061,000.0006,362,940.00032,423,940.00032,422,451.7181,488.282الديــــــــــــــــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــري110
 0.8%25,995,000.0001,762,600.00027,757,600.00027,755,153.3192,446.681ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــبة120
 0.9%0.5%27,097,000.0005,099,955.00032,196,955.00032,025,978.730170,976.270مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامـــــــــــــــــة131
 0.4%0.2%10,936,000.0001,898,337.00012,834,337.00012,803,558.02430,778.976مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتـــــوى والتشـــــــريع 132
 0.3%1.8%9,919,000.000252,000.00010,171,000.0009,992,140.445178,859.555المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــــــــيط و التنمية140
 0.6%0.2%15,466,000.0003,627,517.00019,093,517.00019,047,516.48046,000.520ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــة المدنيــــــــــــــــــــة150
 1.4%2.5%46,786,000.0003,344,038.00050,130,038.00048,888,645.2701,241,392.730وزارة الخــــارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
 1.3%0.5%40,700,000.0005,136,660.00045,836,660.00045,622,815.689213,844.311وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــامـة171
 1.3%5.2%46,655,000.00046,655,000.00044,239,768.3532,415,231.647ــــ  االدارة العـامــــة للجمــــــــــــــــــــــــــــــــارك173
 0.8%3.3%28,799,000.00028,799,000.00027,857,610.479941,389.521وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة180
 0.3%0.7%9,060,000.000453,500.0009,513,500.0009,444,752.58068,747.420وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
 18.7%0.6%643,269,000.000643,269,000.000639,211,680.9494,057,319.051وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
 1.3%39,381,000.0005,723,620.00045,104,620.00045,104,590.80529.195وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
 5.4%6.6%199,729,000.000199,729,000.000186,505,651.60713,223,348.393الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــي220
 26.7%6.4%976,717,000.000976,717,000.000914,311,812.36062,405,187.640وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
 0.5%8.1%15,762,000.0001,943,450.00017,705,450.00016,272,795.1641,432,654.836وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي240
 15.1%1.4%502,636,000.00021,389,000.000524,025,000.000516,943,086.8307,081,913.170وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــة250
 3.9%2.5%137,825,000.000137,825,000.000134,320,538.5683,504,461.432وزارة الشئـــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــل260
 2.4%0.8%84,339,000.00084,339,000.00083,637,478.909701,521.091وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
 2.9%92,442,000.0008,043,890.000100,485,890.000100,482,713.5933,176.407وزارة األوقــــاف والشــــــــئـون االســـــــــالميـة281
 0.1%3,391,000.000295,490.0003,686,490.0003,686,449.20440.796األمــــانــــــــــــــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــاف282
 3.1%4.7%109,701,000.000109,701,000.000104,562,250.9175,138,749.083وزارة المــــــواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300
 3.6%0.1%101,744,000.00022,004,580.000123,748,580.000123,614,123.947134,456.053وزارة األشــــــــــغـــــــال العــــامــــــــــــــــــــــــــة320
 0.2%8.4%8,021,000.000146,200.0008,167,200.0007,477,153.483690,046.517المجلــس الوطنى للثقــــــافة والفنـــــون واآلداب330
 0.2%8.1%7,926,000.0007,926,000.0007,286,664.534639,335.466وزاره النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341
 5.8%159,396,000.00038,148,190.000197,544,190.000197,485,891.73758,298.263وزاره االكـــــــــــــــــــــــــــــــــــھرباء والمـــــــاء342
 0.9%0.3%25,983,000.0006,307,230.00032,290,230.00032,184,647.443105,582.557االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــران المــــــــــــدني510
100.0%131,939,197.000172,324,803.000172,324,803.000-304,264,000.000االعتمــــــــاد التكميلـــــــــى العـــــــــــــــــــــــــام600

 100.0%7.5%3,700,000,000.0003,700,000,000.0003,423,187,921.137276,812,078.863جملـــــــــــــة البـــــــــــــــــاب األول

تحليل االعتمـــادات والمصـروفات حســب الوزارات واالدارات الحكومية
الباب االول ــ المرتبـــــــات

تابع جدول رقم ( 7 )
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الباب الثاني ــ المستلزمات السلعية والخدمات
( 7 ) ح.خ 2011/2010تابع جدول رقم

النسبة الى نسبة الوفر الى
اجمالي المصروفاتاالعتماد بعد التعديلالرقم

%%
1.3%29,599,000.0005,659,320.00035,258,320.00035,243,032.51315,287.487الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــــــيري110

 13.0%644,000.000644,000.000560,117.34383,882.657ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة120

0.3% 17.0%10,950,000.000362,150.00011,312,150.0009,390,665.0531,921,484.947مجلـــس الـــــوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــة131

 78.3%3,773,000.0003,773,000.000817,872.2332,955,127.767مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــــوى والتشــــــــــريع 132

0.2% 1.4%5,562,000.0001,143,000.0006,705,000.0006,610,944.28694,055.714المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــــيط و التنـــــــــمية140

0.1% 43.5%5,532,000.0005,532,000.0003,127,267.6162,404,732.384ديـــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

1.1% 0.1%25,044,000.0005,302,870.00030,346,870.00030,305,787.71341,082.287وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

0.4% 1.6%11,593,000.000965,510.00012,558,510.00012,352,798.901205,711.099وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــــــــامـة171

 10.1%1,082,000.0001,082,000.000972,542.263109,457.737وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـــــامـة للجمــــــــــارك173

0.1% 62.1%5,220,000.0005,220,000.0001,977,612.7163,242,387.284وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

 28.1%884,000.000884,000.000635,923.400248,076.600وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

1.9% 0.1%51,488,000.0001,995,100.00053,483,100.00053,413,127.84469,972.156وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

0.1% 19.5%1,746,000.0001,746,000.0001,405,101.449340,898.551وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

0.7% 0.4%13,472,000.0005,236,150.00018,708,150.00018,631,096.31977,053.681الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220

2.1% 37.4%91,535,000.00091,535,000.00057,345,820.91634,189,179.084وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

0.1% 28.9%3,252,000.0001,134,150.0004,386,150.0003,117,949.5291,268,200.471وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

9.0% 8.2%275,040,000.000275,040,000.000252,491,795.37922,548,204.621وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

0.4% 28.2%17,333,000.00017,333,000.00012,451,444.3064,881,555.694وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

1.5% 15.2%48,552,000.00048,552,000.00041,177,657.5097,374,342.491وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

0.5% 11.5%16,000,000.00016,000,000.00014,158,143.8021,841,856.198وزارة األوقـــــــــاف والشــــــــــــــئـون االســــــــالميـة281

0.1% 5.5%1,483,000.0001,483,000.0001,401,720.08981,279.911األمــــــــــــــانـــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــاف282

0.3% 54.2%16,168,000.00016,168,000.0007,410,513.3498,757,486.651وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

1.0% 10.7%30,407,000.00030,407,000.00027,157,455.6893,249,544.311وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

0.1% 46.0%5,097,000.0005,097,000.0002,750,816.0362,346,183.964المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330

 7.9%1,001,000.0001,001,000.000922,145.89178,854.109وزاره النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

78.6% 0.9%2,198,459,000.00016,000,000.0002,214,459,000.0002,193,470,443.54120,988,556.459وزاره االكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھرباء والماء342

0.1% 31.7%3,799,000.00011,000.0003,810,000.0002,603,886.5991,206,113.401االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدني510

 100.0%37,809,250.0002,475,750.0002,475,750.000-40,285,000.000االعتمــــــــاد التكميلـــي العــــــــــــــــــــــــــــــــــام600

 100% 4.2%2,915,000,000.0000.0002,915,000,000.0002,791,903,682.284123,096,317.716جملـــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــاب الثانـــــــــي

تحليل االعتمـــادات والمصـروفات حسـب الوزارات واالدارات الحكومية

الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعديـــــلاعتماد الميزانية
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%%

40.2%54,993,000.0006,477,998.00061,470,998.00061,469,827.7041,170.296الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيرى110

0.1% 25.7%148,000.000148,000.000109,989.70038,010.300ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة120

0.8% 9.4%920,000.000484,550.0001,404,550.0001,272,965.030131,584.970مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــة131

0.1% 5.9%114,000.000114,000.000107,283.8006,716.200مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 132

0.3% 9.9%430,000.00038,000.000468,000.000421,617.39046,382.610المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــــــــــــيط و التنمية140

0.3% 57.7%984,000.000984,000.000415,847.700568,152.300ديـــــــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

2.7%3,692,000.000390,478.0004,082,478.0004,082,468.6999.301وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

0.4% 35.7%852,000.000852,000.000547,831.146304,168.854وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

 59.8%45,000.00045,000.00018,072.30026,927.700وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـامـة للجمــــــــــارك173

0.1% 70.5%644,000.000644,000.000190,175.382453,824.618وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

 35.2%99,000.00099,000.00064,110.50034,889.500وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

16.8% 15.9%30,473,000.00030,473,000.00025,639,935.7734,833,064.227وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

0.1% 1.4%126,000.000126,000.000124,263.1501,736.850وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

1.9% 42.0%4,897,000.0004,897,000.0002,841,726.7082,055,273.292الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــى220

5.3% 72.0%29,035,000.00029,035,000.0008,135,465.92620,899,534.074وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

0.1% 43.2%385,000.000385,000.000218,831.588166,168.412وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى240

22.3% 40.3%57,245,000.00057,245,000.00034,164,364.44123,080,635.559وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

0.6% 62.9%2,637,000.0002,637,000.000978,850.2191,658,149.781وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

1.2% 70.8%6,165,000.0006,165,000.0001,797,367.6034,367,632.397وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

0.6% 5.5%1,000,000.0001,000,000.000944,776.17955,223.821وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون االســــــــالميـة281

0.1%119,000.00015,670.000134,670.000134,662.4007.600األمــــــــــــــانـــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــاف282

0.2% 84.9%2,077,000.0002,077,000.000314,639.4901,762,360.510وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

0.3% 25.4%653,000.000653,000.000487,383.300165,616.700وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

0.1% 81.1%586,000.000586,000.000110,717.445475,282.555المجلــــس الوطنى للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330

0.1% 1.3%68,000.00047,750.000115,750.000114,295.5501,454.450وزاره النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

4.7% 43.2%12,767,000.00012,767,000.0007,251,677.2155,515,322.785وزاره االكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھرباء والماء342

0.6% 21.5%1,204,000.0001,204,000.000944,729.981259,270.019االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدنى510

 100.0%7,454,446.0005,187,554.0005,187,554.000-12,642,000.000االعتمــــــــاد التكميلــــى العــــــــــــــــــــــــــــــــــام600

 100% 32.0%225,000,000.0000.000225,000,000.000152,903,876.31972,096,123.681جملـــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــاب الثالــــث

تحليل االعتمـــادات والمصـروفات حسـب الوزارات واالدارات الحكومية
الباب الثالث ـ وسائل النقل والمعدات والتجھيزات

الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعديـــــلاعتماد الميزانية

( 26 )



2011/2010تابع جدول رقم ( 7 ) ح.خ 
النسبة الى نسبة الوفر الى

اجمالي المصروفاتاالعتماد بعد التعديلالرقم

%%

1.5% 18.2%30,000,000.00030,000,000.00024,533,977.8215,466,022.179الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــــيرى110

0.1% 9.2%1,700,000.0001,700,000.0001,544,447.657155,552.343ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة120

0.2% 41.0%6,850,000.0006,850,000.0004,041,414.6882,808,585.312مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــة131

 100.0%250,000.000250,000.000250,000.000ادارة الـــــــفتـــــــــوى والـــــــتشـــريـــــــــــــــــــــــع 132

 34.6%1,150,000.0001,150,000.000751,890.956398,109.044المجلس األعلى للتخطــــــــــــــــــــــــــيط و التنميــــــة140

 14.7%350,000.000350,000.000298,446.64551,553.355ديـــــــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــــة150

1.8% 59.6%75,000,000.00075,000,000.00030,297,135.32144,702,864.679وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

0.3% 3.0%3,030,000.0001,925,110.0004,955,110.0004,804,780.933150,329.067وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــــــــــامـة171

 52.9%500,000.000500,000.000235,623.542264,376.458وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـامـة للجمــــــــــــــارك173

 51.2%350,000.000350,000.000170,840.668179,159.332وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــــــة180

 43.4%700,000.000700,000.000396,505.359303,494.641وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

1.2% 41.3%34,220,000.00034,220,000.00020,092,590.06714,127,409.933وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

0.4% 51.4%15,000,000.00015,000,000.0007,289,903.1197,710,096.881الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــى220

2.1% 55.1%80,000,000.00080,000,000.00035,925,402.91344,074,597.087وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

 97.2%9,000,000.0009,000,000.000250,565.0678,749,434.933وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى240

1.0% 51.7%35,450,000.00035,450,000.00017,115,146.31518,334,853.685وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــــة250

0.2% 54.0%8,000,000.0008,000,000.0003,677,947.0594,322,052.941وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــــل260

0.3% 38.2%9,000,000.0009,000,000.0005,562,779.1673,437,220.833وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

1.2% 18.5%25,000,000.00025,000,000.00020,379,999.6364,620,000.364وزارة األوقــــاف والشـــــــــــــئـون االســــــــالميــــة281

 100.0%450,000.000450,000.000450,000.000األمـــــــــــــانة العــــــــــــامة لألوقـــــــــــــــــــــــــاف282

0.9% 39.5%25,000,000.00025,000,000.00015,112,826.2949,887,173.706وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

26.7% 15.7%535,000,000.000535,000,000.000450,973,601.50684,026,398.494وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامــــــــــــــــــــــــــة320

0.2% 61.6%10,000,000.00010,000,000.0003,835,064.4156,164,935.585المجلــس الوطنى للثقــــــافة والفنـــــــــــــــون واآلداب330

59.8% 0.2%1,012,000,000.0001,012,000,000.0001,009,574,192.3762,425,807.624وزاره االكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھرباء والماء342

1.8% 75.2%126,000,000.000126,000,000.00031,199,884.97694,800,115.024االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المـــــــــــــــــــدنى510

 100.0%1,925,110.00044,074,890.00044,074,890.000-46,000,000.000االعتمــــــــاد التكميلــــى العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام600

 100% 19.2%2,090,000,000.0000.0002,090,000,000.0001,688,064,966.500401,935,033.500جملـــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــاب الرابــــــــــــع

الوفــــــــورات

الباب الرابع : المشاريع االنشائية والصيانة واالستمالكات العامة
تحليل االعتمـــادات والمصـروفات حسـب الوزارات واالدارات الحكومية

المصـــــــــــروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعديـــــلاعتماد الميزانية
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ح .خ 2011/2010

النسبة الى نسبة الوفـر الىاالعتماداعتماد

اجمالي المصروفاتاالعتماد بعد التعديلالوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتبعــــــــــــدالتعــديــــــلالميزانيــــــــةالرقم

%%التعـــديــــــــل

0.6% 0.0%50,000,000.00050,000,000.00050,000,000.0000.000مخصصـــــــــــــــــــــات رئيس الدولــــــــــــــــــــــــــة100

1.4% 0.0%79,328,000.00035,594,136.000114,922,136.000114,906,893.62015,242.380الديــــــــــــــــــــــــوان االميــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى110

0.0% 34.7%973,000.000973,000.000635,020.685337,979.315ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــــــــــــة120

15.0% 0.0%28,262,000.0001,195,171,050.0001,223,433,050.0001,223,163,924.963269,125.037مجلس الوزراء  ـــ  االمانــــــــة العامـــــــــــــــــــــــة131

0.0% 26.3%371,000.000371,000.000273,490.94497,509.056مجلس الوزراء  ـــ ادارة الفتــــــوى و التشـــــــريع132

0.0% 1.1%1,584,000.000967,000.0002,551,000.0002,522,013.12928,986.871المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــيط و التنميــــــــــــة140

3.6% 0.3%291,870,000.0002,529,000.000294,399,000.000293,610,835.538788,164.462ديـــــــــوان الخدمــــــــــــة المدنيــــــــــــــــــــــــــــــة150

0.4% 0.1%22,361,000.0009,692,382.00032,053,382.00032,028,314.88725,067.113وزارةالخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

0.4% 1.1%27,961,000.0002,108,083.00030,069,083.00029,736,124.993332,958.007وزارة الماليــــة   ـــ   االدارة العامـــــــــــــــــــــــــــة171

46.0% 4.1%3,918,571,000.0003,918,571,000.0003,756,337,549.409162,233,450.591وزارة الماليــــة   ـــ   الحسابات العامــــــــــــــــــــــة172

0.0% 12.3%408,000.000408,000.000357,645.69750,354.303اإلدارة العـــــامــــــــــــة للجمـــــــــــــــــــــــــــــــارك173

1.4% 9.7%126,257,000.000126,257,000.000114,050,578.59312,206,421.407وزارة التجارة و الصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة180

1.4% 1.3%108,728,000.0005,496,130.000114,224,130.000112,782,598.5841,441,531.416وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

0.4% 2.0%33,050,000.00033,050,000.00032,379,757.066670,242.934وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

12.2% 8.1%1,081,551,000.0001,081,551,000.000994,165,901.96787,385,098.033وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

0.0% 0.5%2,306,000.000322,430.0002,628,430.0002,615,773.86412,656.136الحرس الوطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى220

0.3% 0.2%20,430,000.0001,749,150.00022,179,150.00022,125,704.81453,445.186وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

1.3% 2.3%108,044,000.000108,044,000.000105,564,713.2092,479,286.791وزارة التعليم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

2.3% 0.4%190,250,000.000190,250,000.000189,448,472.373801,527.627وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة250

1.6% 39.2%218,452,000.000218,452,000.000132,868,546.28885,583,453.712وزارة الشئون االجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــــــــــــل260

0.0% 10.5%2,735,000.0002,735,000.0002,446,552.176288,447.824وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

0.1% 2.5%6,874,000.000734,020.0007,608,020.0007,418,388.414189,631.586وزارة األوقاف و الشــــــــئون االسالميــــــــــــــــــــــة281

0.0% 0.0%428,000.0002,755,010.0003,183,010.0003,182,979.99730.003األمانة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــامة لألوقــــــــــــــــاف282

0.0% 76.3%2,926,000.0002,926,000.000693,641.5062,232,358.494وزاره المـــــــــــــواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

0.0% 0.6%297,000.0002,027,280.0002,324,280.0002,310,089.20114,190.799وزارة األشـــــــــــــغال العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة320

0.0% 15.6%861,000.000242,820.0001,103,820.000931,680.318172,139.682المجلــــــس الوطــــــني للثقافة والفنــــــــون واآلداب330

11.5% 0.0%882,698,000.00054,182,790.000936,880,790.000936,732,661.530148,128.470وزاره النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

0.0% 36.4%1,911,000.0001,911,000.0001,215,981.722695,018.278وزاره االكــــــــــــــــــــــــــــــــھرباء والمـــــــــــــــــاء342

0.0% 1.5%440,000.0002,400.000442,400.000435,622.9706,777.030االدارة الـــــعامة للطيـــــــــــران الــــمدنـــــــــــــــــــي 510

0.0% 100.0%158,573,681.00011,499,319.00011,499,319.000-170,073,000.000االعتمــــــــاد التكميلــــى العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام600

100.0% 4.3%7,380,000,000.0001,155,000,000.0008,535,000,000.0008,164,941,458.457370,058,541.543جملـــــــــــــة الباب الخامـــس

تابع جدول رقم ( 7 )

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

( 28 )



ح . خ 2011/2010 جـــدول رقــــم ( 8 )

2010/20092009/2008

المرتبــــــــــــــــــــــــــــــــــات1
3,095,845,400.000140,362,062.0003,236,207,462.0003,146,512,099.15789,695,362.8432,927,629,820.4792,793,176,401.727النقديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة1
8,422,865.000291,467,735.000276,675,821.98014,791,913.020266,858,141.164245,756,446.347-299,890,600.000العينيــة والتأمينيـــــــــــــــــــــــــــــة2

131,939,197.000172,324,803.000172,324,803.000-304,264,000.000اإلعتماد التكميلي العــــــــــــــــــــــام 
3,700,000,000.0000.0003,700,000,000.0003,423,187,921.137276,812,078.8633,194,487,961.6433,038,932,848.074جملــة البــاب األول

المستلزمات السلعية والخدمــــــات2
2,396,967,990.00088,446,842.0002,485,414,832.0002,445,812,673.89539,602,158.1051,851,951,481.3472,665,158,877.302المستلزمات السلعيـــــــــــــــــــــــــة1
50,637,592.000427,109,418.000346,091,008.38981,018,409.611319,822,178.403336,756,430.554-477,747,010.000تكاليــــف الخدمــــــــــــــــــــــــــــات2

37,809,250.0002,475,750.0002,475,750.000-40,285,000.000اإلعتماد التكميلي العــــــــــــــــــــــام 
2,915,000,000.0000.0002,915,000,000.0002,791,903,682.284123,096,317.7162,171,773,659.7503,001,915,307.856جملــة البــاب الثانــي

وسائل النقل والمعدات والتجھيزات3
67,834,000.0008,497,183.00076,331,183.00074,259,927.3602,071,255.640143,537,701.47621,316,240.107وسائــــــــل النقــــــــــــــــــــــــــــــل1
1,609,220.00015,907,780.00010,111,960.9625,795,819.0387,495,121.6489,223,201.989-17,517,000.000المعـــــــــــــــــــــــــــــــدات واآلالت2
127,007,000.000566,483.000127,573,483.00068,531,987.99759,041,495.00375,600,690.06291,598,061.702التجھيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزات3

7,454,446.0005,187,554.0005,187,554.000-12,642,000.000اإلعتماد التكميلي العـــــــــــــــــــــام 
225,000,000.0000.000225,000,000.000152,903,876.31972,096,123.681226,633,513.186122,137,503.798جملــة البــاب الثالث

المشاريع اإلنشائية والصيانـــــــــة 4
واإلستمالكـــات الــعــامــــــــــــــــة

68,223,550.0001,634,039,450.0001,341,716,792.039292,322,657.961806,415,085.483893,122,084.052-1,702,263,000.000المشاريع اإلنشائيـــــــــــــــــــــــــة1
340,017,000.00068,223,550.000408,240,550.000342,703,064.46165,537,485.539264,798,885.726285,372,320.161أعمال إنشائية صغيرة وصيانـــــــة2
1,720,000.0001,925,110.0003,645,110.0003,645,110.0000.00010,094,344.500179,324,590.400اإلستمالكـــات الــعــامــــــــــــــــــة3

1,925,110.00044,074,890.00044,074,890.000-46,000,000.000اإلعتماد التكميلي العــــــــــــــــــــام 
2,090,000,000.0000.0002,090,000,000.0001,688,064,966.500401,935,033.5001,081,308,315.7091,357,818,994.613جملــة البــاب الرابــــــع

المصروفـــات المختلفـــــــــــــــــــة
والمدفــوعـــــــات التحويليـــــــــــة5

1,478,659,650.0003,921,781.0001,482,581,431.0001,381,688,545.810100,892,885.1901,320,200,876.6951,286,054,927.182المصروفــات المختلفـــــــــــــــــــــة1
5,205,130,050.0001,439,374,437.0006,644,504,487.0006,387,249,132.966257,255,354.0343,096,334,007.1498,920,096,784.967المدفوعات التحويلية الداخليـــــــــة2
129,722,537.000396,414,763.000396,003,779.681410,983.319159,971,629.000535,242,098.495-526,137,300.000المدفوعات التحويلية الخارجيـــــــة3

158,573,681.00011,499,319.00011,499,319.000-170,073,000.000اإلعتماد التكميلي العــــــــــــــــــــام 
7,380,000,000.0001,155,000,000.0008,535,000,000.0008,164,941,458.457370,058,541.5434,576,506,512.84410,741,393,810.644جملــة البــاب الخامـــس

16,310,000,000.0001,155,000,000.00017,465,000,000.00016,221,001,904.6971,243,998,095.30311,250,709,963.13218,262,198,464.985الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

إعتمـــــــــــــــــــــــاد مجموعة الباب

مصروفات الوزارات واالدارات الحكومية حسب االبواب والمجموعات

المصروفاتاإلعتماد بعد التعديلالتعديــــل
مصروفات السنة المالية

الوفورات
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ح.خ 2011/2010تابع جدول رقم ( 8 )
 نسبة مصروفات البندنسبة الوفر الى

الى اجمالى مصروفات االعتماد بعد التعديلالوفــــوراتالمصروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعديــــــــــلاعتماد الميزانيــة
البـــــــــــــــاب %%

الباب األول - المرتبــــــــــــــــــــــات
 مجمـــوعة :  1ـ النقــــــــــــــــــــــدية

0.0% 0.0%1,030,000.00014,000.0001,044,000.0001,043,729.643270.357 بنـــد  01  رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن فى حكمھم

0.1% 2.4%1,714,000.00084,916.0001,798,916.0001,756,498.25742,417.743 بنـــد  02  الوظائـــــــــــــــــــــــــــف القيـــــــــــــــــــــــــادية

16.7% 1.1%8,761,858.000577,302,642.000571,187,132.9636,115,509.037-586,064,500.000 بنـــد  03  الوظائـــــــــــــــــــــــف العـــــــــــــــــــــــــــــــامة  

0.0% 13.5%106,485.000778,715.000673,664.931105,050.069-885,200.000 بنـــد  04  الوظائــــــــــــف الفنيــــــــــــــــة المســـــــــاعدة

0.1% 10.0%489,110.0003,845,150.0003,459,665.635385,484.365-4,334,260.000 بنـــد  05  الوظائــــــــــــــــــــــف المعـــــــــــــــــــــــــــــاونة

10.2% 6.5%695,070.000371,950,230.000347,864,388.66824,085,841.332-372,645,300.000 بنـــد  06  العقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

4.9% 1.4%8,666,654.000171,680,346.000169,235,597.4042,444,748.596-180,347,000.000 بنـــد  07  وظائـــــــــــــــــــف خاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

55.0% 2.7%1,872,510,640.00063,859,052.0001,936,369,692.0001,884,308,788.52852,060,903.472 بنـــد  08  العــــــــــــــــــــالوات والبــــــــــــــــــــــــــــــدالت

0.2% 10.7%7,728,158.0007,728,158.0006,899,254.905828,903.095 بنـــد  09  االجـــازات الـــــدراســـــيــــــــة والــبعـــــــــثات

0.0% 1.6%745,756.000745,756.000734,055.44111,700.559 بنـــد  10 الـــــمنتــــــدبيــــــن والــــمعــــاريـــــــــــــــــــــــن

4.7% 2.2%76,314,500.00086,649,357.000162,963,857.000159,349,322.7823,614,534.218 بنـــد  11  المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكافـــآت

91.9% 2.8%3,095,845,400.000140,362,062.0003,236,207,462.0003,146,512,099.15789,695,362.843     جمـــــــــــــــــلة مجمـــــــــــــــــــوعة  (1 )           

مجمـــوعة :  2ـ العينيـــة والتـأمينيــة

0.9% 12.4%5,697,337.00036,644,763.00032,095,384.9044,549,378.096-42,342,100.000بنـــد 01  مـــــــــالبس واغــــــــــــذية وتذاكـــــــــر ســــــــفر

0.3% 2.1%6,553,200.0002,308,537.0008,861,737.0008,678,880.375182,856.625بنـــد  02  عــــــــــــــــــــــالج طبـــــــى وتعليـــــــــــــــــــــــــم

6.8% 4.0%5,233,326.000242,143,374.000232,382,747.1009,760,626.900-247,376,700.000بنـــد 03  التـــــــــــأمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

0.1% 7.8%3,618,600.000141,700.0003,760,300.0003,468,206.174292,093.826بنـــد 04 تـــــــــــــأمين صـــــحى لغـــــــــــــير الكــــــــويتيين

0.0% 12.1%57,561.00057,561.00050,603.4276,957.573بنـــد 05 التامينات علي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي

8.1% 5.1%8,422,865.000291,467,735.000276,675,821.98014,791,913.020-299,890,600.000     جمـــــــــــــــــلة مجمـــــــــــــــــــوعة  (2 )           

0.0% 100.0%131,939,197.000172,324,803.000172,324,803.000-304,264,000.000االعتمـــــــــــــــــــــــاد التكمــــــــــــيلى العـــــــــــــــــام

100% 7.5%3,700,000,000.0000.0003,700,000,000.0003,423,187,921.137276,812,078.863         جمــــــــــــــــــــــــلة البــــــــــــــــاب االول

تحليل االعتمادات والمصروفات حسب المجموعات والبنود
   الباب االول ـ المرتبات 
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( 8 ) تابع جدول رقم
 نسبة مصروفات البندنسبة الوفر الى

إلى إجمالي مصروفاتاالعتماد بعد التعديـــــــلالوفـــــــــــــــــــــــــوراتالمصروفــــــــــــــــاتاالعتماد بعد التعديـــــــــــلالتعديـــــــــــــــــــــــــلاعتماد الميزانيـــــــــــــــــــة

البـــــــــــــاب %%
الباب الثانى ـ المستلزمات السلعية والخدمات :

مجموعة ـ1ـ المستلزمـــــــات السلعيــــــــــــــــــة

 1.6% 11.1%46,700,600.0004,084,605.00050,785,205.00045,123,867.1645,661,337.836بند 1ـ  قطـــع غيار وعدد وأدوات صغيــــــــــــــــــرة

 9.1% 11.0%262,757,840.00021,584,128.000284,341,968.000253,086,719.87631,255,248.124بند 2ـ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد وخامـــــــــات

 76.6% 0.0%2,076,371,250.00061,411,574.0002,137,782,824.0002,137,643,245.286139,578.714بند 3ـ وقود وزيوت وقوى محــــــــــــــــــــــــــــركة

 0.4% 20.4%10,966,500.0001,407,014.00012,373,514.0009,854,069.2282,519,444.772بند 4ـ ميـــــــــــــــــاه وكھربــــــــــــــــــــــــــــــاء

 0.0% 20.2%40,479.000131,321.000104,772.34126,548.659-171,800.000بند 5ـ مستلزمـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــرى

 87.6% 1.6%2,396,967,990.00088,446,842.0002,485,414,832.0002,445,812,673.89539,602,158.105جملـــــــــــــــــــــــــــــــة مجموعة (1)

 مجموعـــــــــــة 2ـ تكــــاليـف الخدمـــــــــات

 1.2% 18.1%39,596,880.0002,631,298.00042,228,178.00034,567,010.7097,661,167.291بند 1ـ نقـــــــــــــــــــــــــــــــــل ومواصــــــــــالت

 1.8% 10.9%54,029,010.0002,124,205.00056,153,215.00050,005,038.0346,148,176.966بند 2ـ ايجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

 2.1% 24.9%55,953,543.00079,278,577.00059,501,061.41519,777,515.585-135,232,120.000بند 3ـ صيــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 2.5% 14.3%68,458,700.00013,433,250.00081,891,950.00070,155,816.51411,736,133.486  بند 4ـ خدمـــات إعالميـــة واجتماعيــــــــــــــــــة

 1.2% 44.3%15,828,004.00062,579,546.00034,880,984.29427,698,561.706-78,407,550.000  بند 5ـ أبحاث ودراسـات واستشـــــــــــــــــــــارات

 0.6% 0.0%17,387,000.00017,387,000.00017,386,225.437774.563بند 6ـ مصروفات خاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 2.9% 9.1%84,635,750.0002,952,852.00087,588,602.00079,592,541.4867,996,060.514بند 7ـ خدمــــــــــــــات أخــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 0.8%2,350.0002,350.0002,330.50019.500بند 8ـ عجوزات الصـــــناديق والعـــھد النقديــــــة

 12.4% 19.0%50,637,592.000427,109,418.000346,091,008.38981,018,409.611-477,747,010.000جملــــــــــــــــــــــــــــــــة مجموعة (2)

 100.0%37,809,250.0002,475,750.0002,475,750.000-40,285,000.000االعتمـــــــــــــــاد التكميلــــــــــــــي العــــــــــام 

 100% 4.2%2,915,000,000.0000.0002,915,000,000.0002,791,903,682.284123,096,317.716جملـــــــــــــــــــة البـــــــــاب الثانـــــــــــــــي

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

          ح.خ 2011/2010
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( 8 ) ح.خ 2011/2010تابع جدول رقم
 نسبة مصروفات البندنسبة الوفر إلى

إلى إجمالي مصروفاتاإلعتماد بعد التعديـــــــلالوفـــــــــــــــــــــــــوراتالمصروفــــــــــــــــاتاإلعتماد بعد التعديـــــــــلالتعديــــــــــــــــــــــــــــلإعتماد الميزانيـــــــــــــــــة
البـــــــــــــاب %%

 الباب الثالث ــ وسائل النقل والمعدات والتجھيزات

مجمــــــــــوعة 1ــ وسائل النقل

 6.4% 17.3%9,775,000.0002,150,576.00011,925,576.0009,858,930.1962,066,645.804بنــد  1ــ بريـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 2.2% 0.1%110,000.0003,443,000.0003,438,391.0004,609.000-3,553,000.000بنــد   2ـ بحريـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 39.9% 0.0%54,506,000.0006,456,607.00060,962,607.00060,962,606.1640.836بنــد  3ــ جويـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 48.6% 2.7%67,834,000.0008,497,183.00076,331,183.00074,259,927.3602,071,255.640جملــــــــــــة مجموعة (1)

مجمــــــوعة 2 ــ المعدات واآلالت

 6.3% 33.8%1,569,867.00014,488,583.0009,592,246.9534,896,336.047-16,058,450.000بنـد 1ــ معـدات

 0.3% 63.4%39,353.0001,419,197.000519,714.009899,482.991-1,458,550.000بند 2 ــ آالت

 6.6% 36.4%1,609,220.00015,907,780.00010,111,960.9625,795,819.038-17,517,000.000جملــــــــــــــــة مجموعة (2)

مجمـــــــوعة 3ــ التجھيزات

 38.0% 47.6%110,702,000.000150,005.000110,852,005.00058,119,666.89652,732,338.104بند 1ــ أجھــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزه

 6.8% 37.8%16,283,000.000405,228.00016,688,228.00010,385,311.1016,302,916.899بند 2ــ أثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث

 0.0% 18.8%22,000.00011,250.00033,250.00027,010.0006,240.000بند 3ــ بيوت جاھـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزه

 44.8% 46.3%127,007,000.000566,483.000127,573,483.00068,531,987.99759,041,495.003جملــــــــــــــــة مجموعة (3)

 0.0% 100.0%7,454,446.0005,187,554.0005,187,554.000-12,642,000.000اإلعتمـــــاد التكميـــــــــــلي العــــــــــــــام

 100% 32.0%225,000,000.0000.000225,000,000.000152,903,876.31972,096,123.681جملـــــــــــة البــــــــــاب الثالـــــــــــــــــــــث

تحليل إلعتمـــــادات والمصــــروفات حسب المجموعـات والـبنـود
وسائل النقل والمعدات والتجھيزات الباب الثالث:
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ح.خ 2011/2010تابع جدول رقم ( 8 )
 نسبة مصروفات اإلعتمادنسبة الوفر إلى

إلى إجمالى مصروفاتاإلعتماد بعد التعديـــــــلالوفـــــــــــــــــــــــــوراتالمصروفــــــــــــــــاتاإلعتماد بعد التعديـــــــــــلالتعديــــــــــــــــــــــــــــلإعتماد الميزانيـــــــــــــــــــة

البـــــــــــــاب %%

الباب الرابع ـــ المشاريــــع اإلنشائيـــــــــــــــــــة
والصيانـــة واإلستمالكـــات العامـــــــــــــــــــــــة

مجموعة 1 ــ المشاريــــع اإلنشائيــــــــــــــــــــة

1.7%50.6%59,260,000.000438,560.00059,698,560.00029,474,930.95630,223,629.044بند 1 . مشاريع تتم خالل السنة الماليـــــــــــــة

77.7%16.6%68,662,110.0001,574,340,890.0001,312,241,861.083262,099,028.917-1,643,003,000.000بند 2 . مشاريع يمتد تنفيذھا الى عدة سنـــوات

79.5%17.9%68,223,550.0001,634,039,450.0001,341,716,792.039292,322,657.961-1,702,263,000.000 جملـــــــة مجموعــــــــــــــــــــــــــــــــة  ( 1 )

مجموعة 2 ــ أعمال إنشائية صغيرة وصيانـــة

المنشآت والمرافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

2.6%43.1%60,165,000.00018,225,998.00078,390,998.00044,571,229.75133,819,768.249بند 1 . األعمال اإلنشائيـــــــة الصغيــــــــــــرة

17.7%9.6%279,852,000.00049,997,552.000329,849,552.000298,131,834.71031,717,717.290بند 2 . ترميم وصيانة المنشآت والمرافــــــــق

20.3%16.1%340,017,000.00068,223,550.000408,240,550.000342,703,064.46165,537,485.539 جملـــــــة مجموعـــــــــــــــــــــــــــــــة  ( 2 )

مجموعة 3 ــ اإلستمالكات العامـــــــــــــــــــــــــة

0.2%0.0%1,720,000.0001,925,110.0003,645,110.0003,645,110.0000.000بند 2 . عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

0.2%0.0%1,720,000.0001,925,110.0003,645,110.0003,645,110.0000.000 جملـــــــة مجموعـــــــــــــــــــــــــــــــة  ( 3 )

100.0%1,925,110.00044,074,890.00044,074,890.000-46,000,000.000اإلعتمـــــاد التكميلـــــــي العـــــــــــــــــــــــــــام

 100%19.2%2,090,000,000.0000.0002,090,000,000.0001,688,064,966.500401,935,033.500جملـــة الــبــاب الرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

تحليل اإلعتمـــــادات والمصــــروفات حسب المجموعات و البنود
 الباب الرابع ــ المشاريع اإلنشائية والصيانة واإلستمالكات العامة
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ح.خ 2011/2010تابع جدول رقم ( 8 )

 نسبة مصروفات البندنسبة الوفر الى

الى اجمالى مصروفاتاالعتماد بعد التعديلالوفــــوراتالمصروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعديــــــــــلاعتماد الميزانيــة

البـــــــــــــــاب %%
الباب الخامـــس ــ المصروفات المختلفـــــــــــــــــــــــــــة 

والمدفوعات التحويليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

مجموعة 1 ــ المصروفات المختلفة :

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

 12.2% 8.1%1,081,298,000.0001,081,298,000.000993,913,435.51487,384,564.486بند 2 . وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

 75.8%24,809,024.0005,190,976.0001,257,153.3533,933,822.647-30,000,000.000بند 3 . الصرف من قوانين التسليـــــــــــــــــــــــــــــــــح 

        والتعزيـــــــــزات العسكريـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 0.4% 3.7%21,127,600.00016,394,536.00037,522,136.00036,149,908.0871,372,227.913بند 4 . مؤتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

 1.1%39,000.00091,000.00090,042.595957.405-130,000.000بند 5 . الـدورات الرياضيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 0.5% 2.4%30,747,400.0008,180,145.00038,927,545.00037,997,136.709930,408.291بند 6 . مھمــــات رسمية فى الخــــــــــــــــــــــــــــــــــارج

 1.2% 1.7%99,427,000.0001,410,877.000100,837,877.00099,077,329.2331,760,547.767بند 8 . بعثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

 1.0%517,100.000982,900.000973,242.3019,657.699-1,500,000.000بند 9 . الحمـــــــالت الدينيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 0.1% 28.6%1,609,744.00012,399,106.0008,847,281.0243,551,824.976-14,008,850.000بند 10 . تدريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

 0.3% 2.0%3,551,628.00021,733,572.00021,295,520.646438,051.354-25,285,200.000بند 11 . اسكــــــــان الموظفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 0.1% 0.2%6,863,016.0006,863,016.0006,851,015.62712,000.373بند 12 . تنفيـــــــــــــذ أحكـــــــــــــام قضـــــائيـــــــــــــــة

 1.4% 1.3%108,723,000.0005,456,000.000114,179,000.000112,737,477.7581,441,522.242بند 13 . الشئـــــــــــــــــون القضائيــــــــــــــــــــــــــــــــة

 0.2% 0.5%3,856,297.00012,556,303.00012,499,002.96357,300.037-16,412,600.000بند 14 . مكــــــــــــــــــــــــاتب و لجــــــــــــــــــــــــــــــان

 16.9% 6.8%1,478,659,650.0003,921,781.0001,482,581,431.0001,381,688,545.810100,892,885.190جملـــــة مجمــوعــــــــــــــــــة ( 1 )

مجموعة 2 ــ المدفوعات التحويلية الداخلية :

 3.7% 18.4%372,886,640.000669,701.000373,556,341.000304,975,400.73368,580,940.267بند 1 . تحويــالت لألفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد

 0.1% 76.5%935,980.00023,192,120.0005,449,975.05517,742,144.945-24,128,100.000بند 2 . دعــم المؤسسات األھليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 12.8% 1.1%1,004,580,000.00053,759,990.0001,058,339,990.0001,046,733,782.61911,606,207.381بند 3 . اعـــانــــــات عـــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 37.4% 4.9%158,753,550.0003,209,059,810.0003,050,787,053.444158,272,756.556-3,367,813,360.000بند 4 . تحويـــالت لھيئات ومؤسســـــات عامــــــــــــــــــة

 20.8% 0.0%155,561,950.0001,545,258,676.0001,700,820,626.0001,700,289,345.773531,280.227بند 5 . تعويـــض األنشطـــة الخاصــة والشركــــــــــــــات

 3.3% 0.2%267,160,000.000267,160,000.000266,659,050.469500,949.531بند 6 . دعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومــــي       

 0.2% 0.2%624,400.00012,375,600.00012,354,524.87321,075.127-13,000,000.000بند 7 . زكـــــــــاة الشركــــات المحولــــــة لبيـــــــت الزكـاة

 78.2% 3.9%5,205,130,050.0001,439,374,437.0006,644,504,487.0006,387,249,132.966257,255,354.034جملـــــة مجمــوعــــــــــــــــــة ( 2 )

مجموعة 3 ــ المدفوعات التحويلية الخارجية :

 2.7% 0.1%201,150,000.00021,841,661.000222,991,661.000222,840,657.682151,003.318بند 1 . الخدمـــات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 0.4% 0.7%24,987,300.00011,380,646.00036,367,946.00036,107,966.298259,979.702بند 2 . اشتراكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

 1.7% 0.0%162,944,844.000137,055,156.000137,055,155.7010.299-300,000,000.000بند 3 . األعانـــات الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 4.9% 0.1%129,722,537.000396,414,763.000396,003,779.681410,983.319-526,137,300.000جملـــــة مجمــوعــــــــــــــــــة ( 3 )

 100.0%158,573,681.00011,499,319.00011,499,319.000-170,073,000.000األعتمــــاد التكميلـــى العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

 100.0% 4.3%7,380,000,000.0001,155,000,000.0008,535,000,000.0008,164,941,458.457370,058,541.543جملـــــة الــبــاب الخامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

تحليل االعتمادات والمصروفات حسب المجموعات والبنود 
الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية
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( 9 ) ح.خ 2011/2010جــدول رقــم
النسبة إلى إجمالينسبة الوفر وظيفة
المصروفات %لإلعتماد بعد التعديلفرعية

الخدمــــــات العامـــــة1
 14.4% 4.5%1,120,561,100.0001,322,878,238.0002,443,439,338.0002,334,230,880.609109,208,457.391الخدمات التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــــة1
 1.0% 2.8%17,008,157.000170,447,943.000165,727,715.4914,720,227.509-187,456,100.000الخدمات الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 5.7% 3.4%941,801,000.0009,049,730.000950,850,730.000918,400,708.52032,450,021.480األمــن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــة3
 0.8% 0.0%162,944,844.000137,055,156.000137,055,155.7010.299-300,000,000.000اإللتزامات الخارجيــــــــــــــــــــــــــــة4

 21.9% 4.0%2,549,818,200.0001,151,974,967.0003,701,793,167.0003,555,414,460.321146,378,706.679جملة الوظيفـــة
 7.8% 8.3%13,526,824.0001,374,681,176.0001,259,941,162.341114,740,013.659-1,388,208,000.000الدفـــــــــــــــــــــــــاع2
الخدمـــات اإلجتماعية3

 10.1% 12.4%70,687,296.0001,864,710,704.0001,632,849,372.214231,861,331.786-1,935,398,000.000الخدمات التعليميـــــــــــــــــــــــــــــة1
 6.6% 6.4%1,134,017,000.0009,914,621.0001,143,931,621.0001,070,650,750.80973,280,870.191الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــة2
 15.3% 7.1%16,510,936.0002,668,105,784.0002,478,979,907.481189,125,876.519-2,684,616,720.000تكافل إجتماعي والشئون اإلجتماعية3

 31.9% 8.7%77,283,611.0005,676,748,109.0005,182,480,030.504494,268,078.496-5,754,031,720.000جملة الوظيفـــة
 خدمات المجتمـــــــع4

 1.0% 15.3%190,867,000.0003,408,020.000194,275,020.000164,470,320.60829,804,699.392الخدمات اإلعالميـــــــــــــــــــــــــــــــة1
 0.9% 4.6%148,527,000.00010,719,080.000159,246,080.000151,888,189.5677,357,890.433الخدمات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 1.6% 3.4%273,760,780.000273,760,780.000264,442,613.7129,318,166.288اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكان3
 2.7% 9.2%44,761,777.000482,276,323.000437,843,921.28244,432,401.718-527,038,100.000المرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق4

 6.3% 8.2%30,634,677.0001,109,558,203.0001,018,645,045.16990,913,157.831-1,140,192,880.000جملة الوظيفـــة
الخدمات اإلقتصاديـــــــــة5

 5.8% 0.1%891,693,000.00054,230,540.000945,923,540.000945,055,767.505867,772.495التعدين والنشاطات اإلستخراجية1
 0.5% 55.6%165,071,500.0008,338,830.000173,410,330.00077,002,622.70496,407,707.296النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2
 0.8% 17.8%250,000.000155,872,000.000128,093,871.55627,778,128.444-156,122,000.000المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت3
 21.0% 0.9%3,384,533,000.00054,148,190.0003,438,681,190.0003,408,998,186.59129,683,003.409الكــــھــــــــــــربــاء و الـــــمـــــــاء 4
 0.2% 14.9%36,270,000.00085,660.00036,355,660.00030,938,679.6845,416,980.316الخدمات التجارية والصناعيــــــــــة5
 0.5% 0.0%19,169,548.00076,783,452.00076,783,451.6520.348-95,953,000.000الزراعة والثروة السمكيـــــــــــــــــة6

 28.8% 3.3%4,729,642,500.00097,383,672.0004,827,026,172.0004,666,872,579.692160,153,592.308جملة الوظيفـــة
أخرى غير مصنفــــــــــــــــــــــــــــــة6

 3.3% 0.4%173,122,700.000362,863,047.000535,985,747.000534,003,516.6701,982,230.330فرعيـــــــــــــة غيــــــــــــــــر مصنفة1
 0.0% 0.0%1,720,000.0001,925,110.0003,645,110.0003,645,110.0000.000اإلستمالكات العامــــــــــــــــــــــــــــــة2

 3.3% 0.4%174,842,700.000364,788,157.000539,630,857.000537,648,626.6701,982,230.330جملة الوظيفـــة
 100.0%337,701,684.000235,562,316.000235,562,316.000-573,264,000.000 اإلعتماد التكميلي العــــــــــــــــــــــام 
 100.0% 7.1%16,310,000,000.0001,155,000,000.00017,465,000,000.00016,221,001,904.6971,243,998,095.303الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

وظيفة

المصروفـــــــــــات ( علـــــى مســــــتوى الوظائـــــــف )

المصروفات التعديـــــــــل الوفوراتاإلعتماد بعــد التعديل إعتمـــــــــــاد الميزانيــــــة

( 35 )



ح.خ 2011/2010تابع جــدول رقــم ( 9 )
النسبة الى اجمالىنسبة الوفروظيفة
المصروفات %لإلعتماد بعد التعديل%فرعية

الخدمــــــات العامـــــة1
 5.4% 0.9%163,932,300.00021,618,387.000185,550,687.000183,871,735.9801,678,951.020الخدمات التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــــة1
 2.6% 2.8%87,355,000.0005,136,660.00092,491,660.00089,862,584.0422,629,075.958الخدمات الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 18.9% 0.6%652,329,000.000453,500.000652,782,500.000648,656,433.5294,126,066.471األمــن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــة3

 26.9% 0.9%903,616,300.00027,208,547.000930,824,847.000922,390,753.5518,434,093.449جملة الوظيفـــة
 6.8% 5.4%239,110,000.0005,723,620.000244,833,620.000231,610,242.41213,223,377.588الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــاع2
الخدمـــات األجتماعيــــــــــة3

 27.2% 6.4%992,479,000.0001,943,450.000994,422,450.000930,584,607.52463,837,842.476الخدمات التعليميـــــــــــــــــــــــــــــة1
 15.1% 1.4%502,636,000.00021,389,000.000524,025,000.000516,943,086.8307,081,913.170الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــة2
 3.9% 2.5%137,825,000.000137,825,000.000134,320,538.5683,504,461.432تكافل اجتماعى والشئون االجتماعية3

 46.2% 4.5%1,632,940,000.00023,332,450.0001,656,272,450.0001,581,848,232.92274,424,217.078جملة الوظيفـــة
 خدمــــــــــات المجتمـــــــــع4

 2.7% 1.5%92,360,000.000146,200.00092,506,200.00091,114,632.3921,391,567.608الخمات االعالميـــــــــــــــــــــــــــــــة1
 3.0% 0.0%95,833,000.0008,339,380.000104,172,380.000104,169,162.7973,217.203الخدمات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 0.7% 0.1%20,399,600.0003,850,090.00024,249,690.00024,225,627.40024,062.600المرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق4

 6.4% 0.6%208,592,600.00012,335,670.000220,928,270.000219,509,422.5891,418,847.411جملة الوظيفـــة
الخدمات األقتصاديــــــــــــة5

 0.2% 8.1%7,926,000.0007,926,000.0007,286,664.534639,335.466التعدين والنشاطات اإلستخراجيــة1
 1.2% 0.3%33,271,000.0008,322,600.00041,593,600.00041,483,097.672110,502.328النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2
 3.1% 4.7%109,701,000.000109,701,000.000104,562,250.9175,138,749.083المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت3
 5.8% 0.0%159,396,000.00038,148,190.000197,544,190.000197,485,891.73758,298.263الكھـــــــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــاء 4
 0.8% 3.3%28,799,000.00028,799,000.00027,857,610.479941,389.521الخدمات التجارية والصناعيــــــة5

 11.1% 1.8%339,093,000.00046,470,790.000385,563,790.000378,675,515.3396,888,274.661جملة الوظيفـــة
أخرى غير مصنفــــــــــــــــة6

 2.6% 0.1%72,384,100.00016,868,120.00089,252,220.00089,153,754.32498,465.676فرعيـــــــــــــة غيــــــــــــــــر مصنفة1
 2.6% 0.1%72,384,100.00016,868,120.00089,252,220.00089,153,754.32498,465.676جملة الوظيفـــة

 0.0% 100.0%131,939,197.000172,324,803.000172,324,803.000-304,264,000.000االعتماد التكميلــــــــي العـــــــــام 

%100.0 7.5%3,700,000,000.0000.0003,700,000,000.0003,423,187,921.137276,812,078.863الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

اعتماد بعــد التعديل 

المصروفـــــــــــات علـــــى مســــــتوى الوظائـــــــف 

المصروفات

الباب األول ـ المرتبــــــــــــــــــــات

الــوفــوراتالتعديـــــــــلاعتماد الميزانيــةوظيفة
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ح.خ 2011/2010تابع جــدول رقــم ( 9 )
النسبة إلى إجمالينسبة الصرفوظيفة

المصروفات %لإلعتماد بعد التعديلفرعية

الخدمـــــــــــات العامــــــــــــة1
 3.1% 91.9%81,263,900.00012,467,340.00093,731,240.00086,124,768.4367,606,471.564الخدمات التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــــة1
 0.5% 97.7%12,675,000.000965,510.00013,640,510.00013,325,341.164315,168.836الخدمات الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 1.9% 99.4%52,372,000.0001,995,100.00054,367,100.00054,049,051.244318,048.756األمــن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــة3

 5.5% 94.9%146,310,900.00015,427,950.000161,738,850.000153,499,160.8448,239,689.156جملة الوظيفـــة
 0.7% 98.0%15,218,000.0005,236,150.00020,454,150.00020,036,197.768417,952.232الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع2
الخدمـــــــات اإلجتماعيـــــــة3

 2.2% 63.0%94,787,000.0001,134,150.00095,921,150.00060,463,770.44535,457,379.555الخدمات التعليميـــــــــــــــــــــــــــــة1
 9.0% 91.8%275,040,000.000275,040,000.000252,491,795.37922,548,204.621الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــة2
 0.4% 71.8%17,333,000.00017,333,000.00012,451,444.3064,881,555.694تكافل اجتماعي والشئون اإلجتماعية3

 11.7% 83.8%387,160,000.0001,134,150.000388,294,150.000325,407,010.13062,887,139.870جملة الوظيفـــة
 خدمــــــات المجتـمـــــــــــــع4

 1.6% 81.9%53,649,000.00053,649,000.00043,928,473.5459,720,526.455الخدمات اإلعالميـــــــــــــــــــــــــــــــة1
 0.6% 89.0%17,483,000.00017,483,000.00015,559,863.8911,923,136.109الخدمات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 0.8% 90.4%117,650.00025,431,850.00022,986,636.6272,445,213.373-25,549,500.000المرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق4

 3.0% 85.4%117,650.00096,563,850.00082,474,974.06314,088,875.937-96,681,500.000جملة الوظيفـــة
الخدمــــــات اإلقتصاديـــــــــــة5

 0.0% 92.1%1,001,000.0001,001,000.000922,145.89178,854.109التعدين والنشاطات اإلستخراجيــــــــة 1
 0.1% 70.1%4,106,700.00011,000.0004,117,700.0002,887,496.7481,230,203.252النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2
 0.3% 45.8%16,168,000.00016,168,000.0007,410,513.3498,757,486.651المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت3
 78.6% 99.1%2,198,459,000.00016,000,000.0002,214,459,000.0002,193,470,443.54120,988,556.459الكــــــــھـــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــاء4
 0.1% 37.9%5,220,000.0005,220,000.0001,977,612.7163,242,387.284الخدمات التجاريـــــــة والصناعيــــــــــة5

 79.0% 98.5%2,224,954,700.00016,011,000.0002,240,965,700.0002,206,668,212.24534,297,487.755جملة الوظيفـــة
أخرى غير مصنفــــــــــــــــــــــــــــــة6

 0.1% 84.7%4,389,900.000117,650.0004,507,550.0003,818,127.234689,422.766فرعيـــــــــــــة غيــــــــــــــــر مصنفة1
 0.1% 84.7%4,389,900.000117,650.0004,507,550.0003,818,127.234689,422.766جملة الوظيفـــة

37,809,250.0002,475,750.0002,475,750.000-40,285,000.000اإلعــتماد التــــــكميلـــــــــي العــــــــــام
 100.0% 95.8%2,915,000,000.0000.0002,915,000,000.0002,791,903,682.284123,096,317.716الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

المصروفات اعتماد بعــد التعديل التعديـــــــــل

المصروفـــــــــــات علـــــى مســــــتوى الوظائـــــــف 
الباب الثاني ـ المستلزمات السلعية والخدمات

الوفورات اعتماد الميزانيــةوظيفة
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ح.خ 2011/2010تابع جــدول رقــم ( 9 )
النسبة إلى إجمالينسبة الوفروظيفة
المصروفات %لإلعتماد بعد التعديلفرعية

الخدمــــــات العامـــــة1
 44.4% 1.2%61,283,600.0007,391,026.00068,674,626.00067,882,600.023792,025.977الخدمات التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــــة1
 0.4% 36.9%897,000.000897,000.000565,903.446331,096.554الخدمات الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 16.8% 15.9%30,572,000.00030,572,000.00025,704,046.2734,867,953.727األمــن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــة3

 61.6% 6.0%92,752,600.0007,391,026.000100,143,626.00094,152,549.7425,991,076.258جملة الوظيفـــة
 1.9% 41.0%5,023,000.0005,023,000.0002,965,989.8582,057,010.142الدفـــــــــــــــــــــــــاع2
الخدمـــات األجتماعية3

 5.5% 71.6%29,420,000.00029,420,000.0008,354,297.51421,065,702.486الخدمات التعليميـــــــــــــــــــــــــــــة1
 22.3% 40.3%57,245,000.00057,245,000.00034,164,364.44123,080,635.559الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــة2
 0.6% 62.9%2,637,000.0002,637,000.000978,850.2191,658,149.781تكافل اجتماعي والشئون االجتماعية3

 28.4% 51.3%89,302,000.0000.00089,302,000.00043,497,512.17445,804,487.826جملة الوظيفـــة
 خدمات المجتمـــــــع4

 1.2% 71.7%6,751,000.0006,751,000.0001,908,085.0484,842,914.952الخدمات اإلعالميـــــــــــــــــــــــــــــــة1
 0.7% 4.9%1,119,000.00015,670.0001,134,670.0001,079,438.57955,231.421الخدمات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 0.0% 19.3%21,500.00011,500.00033,000.00026,618.8006,381.200المرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق4

 2.0% 61.9%7,891,500.00027,170.0007,918,670.0003,014,142.4274,904,527.573جملة الوظيفـــة
الخدمات اإلقتصاديـــــــــة5

 0.1% 1.3%68,000.00047,750.000115,750.000114,295.5501,454.450التعدين والنشاطات اإلستخراجية 1
 0.6% 21.2%1,215,500.0007,700.0001,223,200.000963,928.481259,271.519النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2
 0.2% 84.9%2,077,000.0002,077,000.000314,639.4901,762,360.510المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت3
 4.7% 43.2%12,767,000.00012,767,000.0007,251,677.2155,515,322.785الكھربــــــــــــــــــاء والمــــــــــــــاء 4
 0.1% 70.5%644,000.000644,000.000190,175.382453,824.618الخدمات التجارية والصناعيــــــــــة5

 5.8% 47.5%16,771,500.00055,450.00016,826,950.0008,834,716.1187,992,233.882جملة الوظيفـــة
أخرى غير مصنفــــــــــــــــــــــــــــــة6

 0.3% 26.6%19,200.000598,200.000438,966.000159,234.000-617,400.000فرعيـــــــــــــة غيــــــــــــــــر مصنفة1
 0.3% 26.6%19,200.000598,200.000438,966.000159,234.000-617,400.000جملة الوظيفـــة

 0.0% 100.0%7,454,446.0005,187,554.0005,187,554.000-12,642,000.000اإلعتمـــــــاد التكميلــــي العــــــــــام

%100.0 32.0%225,000,000.0000.000225,000,000.000152,903,876.31972,096,123.681الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

المصروفـــــــــــات علـــــى مســــــتوى الوظائـــــــف 
الباب الثالث ـ وسائل النقل والمعدات والتجھيزات

الوفورات المصروفات اإلعتماد بعــد التعديل التعديـــــــــلإعتماد الميزانيــةوظيفة
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ح.خ 2011/2010تابع جــدول رقــم ( 9 )
النسبة الى إجمالىنسبة الوفروظيفة
المصروفات %لإلعتماد بعد التعديلفرعية

الخدمــــــات العامـــــة1
 12.0% 26.8%226,065,000.00051,340,890.000277,405,890.000203,194,689.64974,211,200.351الخدمات التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــــة1
 0.1% 22.9%1,810,000.0001,810,000.0001,395,294.475414,705.525الخدمات الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 2.7% 31.9%64,750,000.0001,105,000.00065,855,000.00044,828,821.82421,026,178.176األمــن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــة3

 14.8% 27.7%292,625,000.00052,445,890.000345,070,890.000249,418,805.94895,652,084.052جملة الوظيفـــة
 0.4% 51.4%15,000,000.00015,000,000.0007,289,903.1197,710,096.881الدفـــــــــــــــــــــــــاع2
الخدمـــات األجتماعية3

 3.2% 51.1%10,840,000.000110,160,000.00053,911,768.75256,248,231.248-121,000,000.000الخدمات التعليميـــــــــــــــــــــــــــــة1
 3.7% 23.8%2,270,000.00083,010,000.00063,241,411.29019,768,588.710-85,280,000.000الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــة2
 1.5% 32.5%2,906,290.00036,298,710.00024,513,229.39911,785,480.601-39,205,000.000تكافل إجتماعي والشئون اإلجتماعية3

 8.4% 38.3%16,016,290.000229,468,710.000141,666,409.44187,802,300.559-245,485,000.000جملة الوظيفـــة
 خدمات المجتمـــــــع4

 0.7% 47.8%20,500,000.0003,019,000.00023,519,000.00012,283,129.61711,235,870.383الخدمات اإلعالميـــــــــــــــــــــــــــــــة1
 1.2% 20.2%1,125,000.00025,665,000.00020,478,355.8895,186,644.111-26,790,000.000الخدمات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 11.6% 17.6%38,073,600.000238,456,400.000196,505,721.39541,950,678.605-276,530,000.000المرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق4

 13.6% 20.3%36,179,600.000287,640,400.000229,267,206.90158,373,193.099-323,820,000.000جملة الوظيفـــة
الخدمات اإلقتصاديـــــــــة5

 1.8% 75.2%126,000,000.000126,000,000.00031,199,884.97694,800,115.024النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2
 0.9% 39.5%250,000.00025,000,000.00015,112,826.2949,887,173.706-25,250,000.000المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت3
 59.8% 0.2%1,012,000,000.0001,012,000,000.0001,009,574,192.3762,425,807.624الكــــــــــــــــھرباءوالمــــــــــــــــــاء4
 0.0% 51.2%350,000.000350,000.000170,840.668179,159.332خــــدمات تجـــــارية وصنـــــــــــاعية 5

 62.6% 9.2%250,000.0001,163,350,000.0001,056,057,744.314107,292,255.686-1,163,600,000.000جملة الوظيفـــة

أخرى غير مصنفــــــــــــة6
 58.9%1,750,000.0001,750,000.000719,786.7771,030,213.223فرعيـــــــــــــة غيــــــــــــــــر مصنفة1
 0.2% 0.0%1,720,000.0001,925,110.0003,645,110.0003,645,110.0000.000اإلستمالكــــــــــــات العامــــــــــــــة2

 0.3% 19.1%3,470,000.0001,925,110.0005,395,110.0004,364,896.7771,030,213.223جملة الوظيفـــة

 100.0%1,925,110.00044,074,890.00044,074,890.000-46,000,000.000اإلعتمــــــــاد التكميلــــي العــــــــــــــام

%100 19.2%2,090,000,000.0000.0002,090,000,000.0001,688,064,966.500401,935,033.500الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الـــوفوراتالمصروفات

الباب الرابع : المشاريع اإلنشائية والصيانة واإلستمالكات العامة
المصروفـــــــــــات علـــــى مســــــتوى الوظائـــــــف 

اإلعتماد بعــد التعديل التعديـــــــــلإعتماد الميزانيــةوظيفة
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ح.خ 2011/2010تابع جــدول رقــم ( 9 )
النسبة الى اجمالىنسبة الوفروظيفة
المصروفات %لإلعتماد بعد التعديلفرعية

الخدمــــــات العامـــــة1
 22.0% 1.4%588,016,300.0001,230,060,595.0001,818,076,895.0001,793,157,086.52124,919,808.479الخدمات التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــــة1
 0.7% 1.7%23,110,327.00061,608,773.00060,578,592.3641,030,180.636-84,719,100.000الخدمات الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 1.8% 1.4%141,778,000.0005,496,130.000147,274,130.000145,162,355.6502,111,774.350األمــن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــة3
 1.7% 0.0%162,944,844.000137,055,156.000137,055,155.7010.299-300,000,000.000اإللتزامات الخارجيــــــــــــــــــــــــــــة4

 26.2% 1.3%1,114,513,400.0001,049,501,554.0002,164,014,954.0002,135,953,190.23628,061,763.764جملة الوظيفـــة
 12.2% 8.4%24,486,594.0001,089,370,406.000998,038,829.18491,331,576.816-1,113,857,000.000الدفـــــــــــــــــــــــــاع2
الخدمـــات األجتماعية3

 7.1% 8.7%62,924,896.000634,787,104.000579,534,927.97955,252,176.021-697,712,000.000الخدمات التعليميـــــــــــــــــــــــــــــة1
 2.5% 0.4%9,204,379.000204,611,621.000203,810,092.869801,528.131-213,816,000.000الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــة2
 28.3% 6.8%13,604,646.0002,474,012,074.0002,306,715,844.989167,296,229.011-2,487,616,720.000تكافل اجتماعى والشئون االجتماعية3

 37.8% 6.7%85,733,921.0003,313,410,799.0003,090,060,865.837223,349,933.163-3,399,144,720.000جملة الوظيفـــة
خدمات المجتمـــــــع4

 0.2% 14.6%17,607,000.000242,820.00017,849,820.00015,236,000.0062,613,819.994الخدمات االعالميـــــــــــــــــــــــــــــــة1
 0.1% 1.8%7,302,000.0003,489,030.00010,791,030.00010,601,368.411189,661.589الخدمات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 3.2% 3.4%273,760,780.000273,760,780.000264,442,613.7129,318,166.288اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكان3
 2.4% 0.0%10,432,117.000194,105,383.000194,099,317.0606,065.940-204,537,500.000المرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق4

 5.9% 2.4%6,700,267.000496,507,013.000484,379,299.18912,127,713.811-503,207,280.000جملة الوظيفـــة
الخدمات األقتصاديـــــــــة5

 11.5% 0.0%882,698,000.00054,182,790.000936,880,790.000936,732,661.530148,128.470التعدين والنشاطات اإلستخراجية 1
 0.0% 1.6%2,470.000475,830.000468,214.8277,615.173-478,300.000النـــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2
 0.0% 76.3%2,926,000.0002,926,000.000693,641.5062,232,358.494المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت3
 0.0% 36.4%1,911,000.0001,911,000.0001,215,981.722695,018.278الكھـــــــــــــــرباء و المــــــــــــــــــاء 4
 0.0% 44.7%1,257,000.00085,660.0001,342,660.000742,440.439600,219.561الخدمات التجارية والصناعيــــــــــة5
 0.9% 0.0%19,169,548.00076,783,452.00076,783,451.6520.348-95,953,000.000الزراعة والثروة السمكيـــــــــــــــــة6

 12.5% 0.4%985,223,300.00035,096,432.0001,020,319,732.0001,016,636,391.6763,683,340.324جملة الوظيفـــة
أخرى غير مصنفــــــــــــــــــــــــــــــة6

 5.4% 0.0%93,981,300.000345,896,477.000439,877,777.000439,872,882.3354,894.665فرعيـــــــــــــة غيــــــــــــــــر مصنفة1
 5.4% 0.0%93,981,300.000345,896,477.000439,877,777.000439,872,882.3354,894.665جملة الوظيفـــة

 0.0% 100.0%158,573,681.00011,499,319.00011,499,319.000-170,073,000.000االعتماد التكميلــــــــي العـــــــــام

 100.0% 4.3%7,380,000,000.0001,155,000,000.0008,535,000,000.0008,164,941,458.457370,058,541.543الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

المصروفـــــــــــات علـــــى مســــــتوى الوظائـــــــف 
الباب الخامس : المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 

الوفوراتالمصروفاتاالعتماد بعــد التعديل التعديـــــــــلاعتماد الميزانيــةوظيفة البيــــــــــان
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ح.خ 2011/2010 جدول رقم (10)
جمــــــلة المصــروفات المصـــــــــــــــــــروفاتالمصـــــــــــــــــــروفات
الفعليــــــــــــــــــــــــــةالقيــــــــــــــــديــــــــــةالنقــــــــــــــــــديـــــة

50,000,000.00050,000,000.000مخصــــــــــصات رئيس الدولـــــــــــــــــــــــــــــــــــة100
261,024,298.3337,551,885.043268,576,183.376الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيري110
30,286,625.230318,103.47430,604,728.704ديــــــــــــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــــــــة120
1,262,959,894.5866,935,053.8781,269,894,948.464مجـــلس الوزراء ــ األمانة العامـــــــــــــــــــــــــــة131
13,791,298.487210,906.51414,002,205.001مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 132
14,738,094.7025,560,511.50420,298,606.206المجلـــــــــــــــــــــــــــــــس األعلى للتخطيط والتنمية140
311,318,091.2265,181,822.753316,499,913.979ديــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة150
136,243,956.3329,358,395.558145,602,351.890وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
79,141,347.77113,923,003.89193,064,351.662وزارة الماليـــــــــة - اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171
3,613,827,536.718142,510,012.6913,756,337,549.409وزارة الماليـــــــــة - الحسابات العــــــــــــــــــــــامـة172
44,336,563.6601,487,088.49545,823,652.155اإلدارة العـامـــــــــــــــــــــــــــــــة للجمــــــــــــــــارك173
100,970,528.36743,276,289.471144,246,817.838وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180
115,873,748.6817,450,141.742123,323,890.423وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
718,177,552.95652,559,538.743770,737,091.699وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
882,540,121.873158,259,735.4981,040,799,857.371وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
211,976,832.0485,907,319.569217,884,151.617الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220
979,699,454.84158,144,752.0881,037,844,206.929وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
120,980,640.0784,444,214.479125,424,854.557وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240
871,494,225.922138,668,639.4161,010,162,865.338وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250
276,945,899.2547,351,427.186284,297,326.440وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260
116,577,862.10318,043,973.261134,621,835.364وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
131,996,684.83611,387,336.788143,384,021.624وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة281
6,562,224.0051,843,587.6858,405,811.690األمــــــــانة العـــــــــامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــاف282
116,473,303.24411,620,568.312128,093,871.556وزارة المــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300
508,372,085.80696,170,567.837604,542,653.643وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320
12,228,854.8562,876,576.84115,105,431.697المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330
944,591,434.846464,332.659945,055,767.505وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341
2,735,026,231.316673,971,955.2753,408,998,186.591وزارة الكھــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــــــــــاء342
58,881,783.1348,486,988.83567,368,771.969اإلدارة الـعامـــــــــــــــــــــة للطـــــــــيران الــمدنـــــــي 510

14,727,037,175.2111,493,964,729.48616,221,001,904.697الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
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الباب االول - المرتبـــــــــــات
ح.خ 2011/2010 تابع جدول رقم (10)

جمــــــلة المصــروفات المصـــــــــــــــــــروفاتالمصـــــــــــــــــــروفات
الفعليــــــــــــــــــــــــــةالقيــــــــــــــــديـــــــــــــــةالنقــــــــــــــــــديـــــةالرقم
32,243,103.368179,348.35032,422,451.718الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــــيرى110

27,747,319.1197,834.20027,755,153.319ديــــــــــــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة120
31,781,662.563244,316.16732,025,978.730مجلس الوزراء ــ األمانة العامــــــــــــــــــــــــــــــة131
12,787,782.31115,775.71312,803,558.024مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــوى والتشــــــــــريع 132
8,358,641.4911,633,498.9549,992,140.445المــجلـس األعــلـــى للــــتخطيــــط والــتنــــميـــــة140
17,909,773.8431,137,742.63719,047,516.480ديــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة150
47,001,523.2001,887,122.07048,888,645.270وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
45,496,097.054126,718.63545,622,815.689وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـــــــــــــــــــــــامـة171
0.000ـــــ الحسابات العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامـة172
26,924,645.338932,965.14127,857,610.479وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180
8,918,073.983526,678.5979,444,752.580وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
626,115,994.57013,095,686.379639,211,680.949وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
45,099,222.6255,368.18045,104,590.805وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
185,871,651.010634,000.597186,505,651.607الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــى220
892,735,840.43121,575,971.929914,311,812.360وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
15,701,973.219570,821.94516,272,795.164وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى240
506,574,196.39410,368,890.436516,943,086.830وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250
132,208,865.1712,111,673.397134,320,538.568وزارة الشئـــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260
80,545,060.6613,092,418.24883,637,478.909وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
98,953,808.5481,528,905.045100,482,713.593وزارة األوقــــاف والشـــــــــــــئـون االســـــالميـة281
3,673,875.54612,573.6583,686,449.204األمــــــــانة العـــــــــامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــاف282
100,535,898.5454,026,352.372104,562,250.917وزارة المــــــواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300
118,692,560.5994,921,563.348123,614,123.947وزارة األشــــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــة320
7,205,593.783271,559.7007,477,153.483المجلـس الوطنى للثقــــافة والفنـــــــون واآلداب330
7,103,813.725182,850.8097,286,664.534وزارة الـــنــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341
189,357,407.1308,128,484.607197,485,891.737وزاره  الـــكــــــــــھـــــــــــربــــــــاء والـــــــمـــــــاء342
29,908,655.4502,275,991.98732,184,647.443االدارة العامـــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدنى510

3,342,452,270.24580,735,650.8863,423,187,921.137الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

المصــروفات النقــدية والقيدية بالوزارات واالدارات الحكومية

( 42 )



(10) ح.خ 2011/2010 تابع جدول رقم
جمــــــلة المصــروفاتالمصـــــــــــــــــــروفاتالمصـــــــــــــــــــروفات

الفعليــــــــــــــــــــــــــةالقيــــــــــــــــــــــــــــديةالنقـــــــــــــــــــــــــــدية

32,021,582.8203,221,449.69335,243,032.513الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيري110
426,692.410133,424.933560,117.343ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة120
9,127,065.362263,599.6919,390,665.053مجلـــس الـــــــــوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــة131
716,506.932101,365.301817,872.233مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع132
4,566,111.4122,044,832.8746,610,944.286 المجلـــــس األعلــــــى للتخطــــــيط والتنميـــــــــــة140
2,374,519.649752,747.9673,127,267.616ديــــــــــــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــة المدنيــــــــــة150
28,300,015.6392,005,772.07430,305,787.713وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
7,288,994.4415,063,804.46012,352,798.901وزارة الماليـــــــــة - اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171
761,209.784211,332.479972,542.263 اإلدارة العـــــــــــــــــامــــــــة للجمـــــــــــــــــــــــارك173
1,474,589.908503,022.8081,977,612.716وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180
491,471.540144,451.860635,923.400وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
37,599,799.25815,813,328.58653,413,127.844وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
1,038,409.950366,691.4991,405,101.449وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
16,350,932.4142,280,163.90518,631,096.319الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220
41,823,045.00115,522,775.91557,345,820.916وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
2,724,797.117393,152.4123,117,949.529وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240
187,415,508.75165,076,286.628252,491,795.379وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250
9,524,246.7552,927,197.55112,451,444.306وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260
31,049,983.98210,127,673.52741,177,657.509وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
11,541,411.9292,616,731.87314,158,143.802وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة281
1,075,190.970326,529.1191,401,720.089األمــــــــــانــة العامـــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــــــــــاف282
5,157,506.6682,253,006.6817,410,513.349وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300
26,204,236.352953,219.33727,157,455.689وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320
2,365,658.441385,157.5952,750,816.036المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330
669,636.941252,508.950922,145.891وزارة  النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341
1,600,377,853.009593,092,590.5322,193,470,443.541وزارة  الكھـــــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــاء342
1,647,021.194956,865.4052,603,886.599اإلدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدني510

2,064,113,998.629727,789,683.6552,791,903,682.284الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

المصــروفات النقــدية والقيدية بالوزارات واالدارات الحكومية
الباب الثاني ـ المستلزمات السلعية والخدمات

الرقم

( 43 )



(10) ح.خ 2011/2010 تابع جدول رقم
جمــــــلة المصــروفاتالمصـــــــــــــــــــروفاتالمصـــــــــــــــــــروفات
الفعليــــــــــــــــــــــــــةالقيــــــــــــــــــــــــــــديةالنقـــــــــــــــــــــــــــدية

61,448,682.70421,145.00061,469,827.704الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيري110
101,307.3008,682.400109,989.700ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة120
996,908.030276,057.0001,272,965.030مجلـــس الـــــــــوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــة131
16,443.80090,840.000107,283.800مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 132
109,316.590312,300.800421,617.390المجــلـــــــــــس األعـــلى للتخطـيــط و التنــميــــــة  140
249,719.700166,128.000415,847.700ديــــــــــــــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــة المدنيــــــــــة150
3,507,689.189574,779.5104,082,468.699وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
233,383.893314,447.253547,831.146وزارة الماليـــــــــة - اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171
15,211.3002,861.00018,072.300 اإلدارة العـامــــــــــــــــة للجمـــــــــــــــــــــــــــــــارك173
63,466.557126,708.825190,175.382وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180
55,967.5888,142.91264,110.500وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
21,079,139.0674,560,796.70625,639,935.773وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
86,753.65037,509.500124,263.150وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
2,539,374.520302,352.1882,841,726.708الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220
5,932,623.5102,202,842.4168,135,465.926وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
191,530.03627,301.552218,831.588وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240
7,211,938.33426,952,426.10734,164,364.441وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250
715,063.498263,786.721978,850.219وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260
839,526.237957,841.3661,797,367.603وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
521,849.659422,926.520944,776.179وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة 281
46,725.40087,937.000134,662.400األمــــــــــانــة العامـــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــــــــــاف282
248,388.83066,250.660314,639.490وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300
164,070.300323,313.000487,383.300وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320
106,697.5454,019.900110,717.445المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330
99,349.95014,945.600114,295.550  وزارة  النـــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341
6,164,048.6321,087,628.5837,251,677.215      وزارة  الـكھـــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــــــــــــاء342
485,112.365459,617.616944,729.981اإلدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدني510

113,230,288.18439,673,588.135152,903,876.319الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

الباب الثالث ـ وسائل النقل والمعدات والتجھيزات

الرقم

المصــروفات النقــدية والقيدية بالوزارات واإلدارات الحكومية
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(10) ح.خ 2011/2010 تابع جدول رقم
جمــــــلة المصــروفاتالمصـــــــــــــــــــروفاتالمصـــــــــــــــــــروفات

الفعليــــــــــــــــــــــــــةالقيــــــــــــــــــــــــــــديةالنقـــــــــــــــــــــــــــدية

20,463,035.8214,070,942.00024,533,977.821الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــــــيري110

1,421,870.103122,577.5541,544,447.657ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســــــــــــــــــــــــــــبة120

3,740,333.013301,081.6754,041,414.688مجلــــــــس الـــــــــوزراء - األمانــــــــــة العامـــــــــة131

322,914.185428,976.771751,890.956المجلــــس األعـــــــــــلى للتخطيـــــــــط و التنميــــــــة140

269,266.64529,180.000298,446.645ديـــــــــــــــــــــــــوان الخدمـــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

29,221,908.7111,075,226.61030,297,135.321وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

1,320,961.0923,483,819.8414,804,780.933وزارة الماليـــــــــة - اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــــــامـة171

219,336.86116,286.681235,623.542وزارة الماليـــــــــة - اإلدارة العـامـة للجمــــــــــــــارك173

38,478.700132,361.968170,840.668وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــــة180

253,020.359143,485.000396,505.359وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

16,202,234.5693,890,355.49820,092,590.067وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

4,929,419.3832,360,483.7367,289,903.119الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــــي220

18,825,905.39917,099,497.51435,925,402.913وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

9,292.191241,272.876250,565.067وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

8,774,914.9888,340,231.32717,115,146.315وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــــــــة250

3,023,167.484654,779.5753,677,947.059وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــــل260

1,999,138.9373,563,640.2305,562,779.167وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

14,550,451.1365,829,548.50020,379,999.636وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون اإلســـــــالميــــة281

9,907,966.6255,204,859.66915,112,826.294وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

361,026,120.11489,947,481.392450,973,601.506وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامــــــــــــــــــــــــة320

1,768,263.0842,066,801.3313,835,064.415المجلــــس الوطـــــني للثقــــــافة والفنــــــــون واآلداب330

938,133,450.40871,440,741.9681,009,574,192.376وزارة  الكھـــــــــــــــــــــربـــــاء والمـــــــــــــــــــــــاء342

26,420,755.2494,779,129.72731,199,884.976اإلدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــــــدني510

1,462,842,205.057225,222,761.4431,688,064,966.500الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

الباب الرابع : المشاريع اإلنشائية والصيانة واإلستمالكات العامة

الرقم

المصــروفات النقــدية والقيـــدية بالوزارات واإلدارات الحكــــــوميــــة
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المصــروفات النقــدية والقيدية بالوزارات واالدارات الحكومية

ح.خ 2011/2010 تابع جدول رقم (10)

الرقم

50,000,000.00050,000,000.000مخصصــــــــــــــات رئيس الدولـــــــــــــــــــــــة100
114,847,893.62059,000.000114,906,893.620الديــــــــــــــــــــــــوان االميــــــــــــــــــــــــــرى110

589,436.29845,584.387635,020.685ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــة120

1,217,313,925.6185,849,999.3451,223,163,924.963مجلــــس الوزراء  ـــ  االمانــــــــة العامـــــــــــــة131

270,565.4442,925.500273,490.944مجلــس الـــوزراء  ـــ  الفتــــــوى والتشريـــــــع132

1,381,111.0241,140,902.1052,522,013.129المجلـــــــــــــــس األعلـــــــى للتخطيط والتنميــــة140

290,514,811.3893,096,024.149293,610,835.538ديوان الخدمــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــــــــة150

28,212,819.5933,815,495.29432,028,314.887وزارةالخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

24,801,911.2914,934,213.70229,736,124.993وزارة الماليــــة   ـــ   االدارة العـــــامـــــــــــــــــة171

3,613,827,536.718142,510,012.6913,756,337,549.409وزارة الماليــــة   ـــ   الحسابـــات العامــــــــــــة172

341,575.14716,070.550357,645.697 اإلدارة العامــــــــــــــــــــة للجمـــــــــــــــــــــارك173

72,469,347.86441,581,230.729114,050,578.593وزارة التجارة و الصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــة180

106,155,215.2116,627,383.373112,782,598.584 وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

17,180,385.49215,199,371.57432,379,757.066وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

836,315,735.648157,850,166.319994,165,901.967وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

2,285,454.721330,319.1432,615,773.864الحرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى220

20,382,040.5001,743,664.31422,125,704.814وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

102,353,047.5153,211,665.694105,564,713.209وزارة التعليم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى240

161,517,667.45527,930,804.918189,448,472.373وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة250

131,474,556.3461,393,989.942132,868,546.288وزارة الشئون االجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــل260

2,144,152.286302,399.8902,446,552.176وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

6,429,163.564989,224.8507,418,388.414وزارة األوقاف و الشــــــــئون االسالميـــــــــــة281

1,766,432.0891,416,547.9083,182,979.997األمانة العـامــــــــــــــــــــــــــة لألوقــــــــــــــــاف282

623,542.57670,098.930693,641.506وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

2,285,098.44124,990.7602,310,089.201وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العامــــــــــــــــــة 320

782,642.003149,038.315931,680.318المجلس الوطنـــي للثقافــــة والفنــــــــون واآلداب330

936,718,634.23014,027.300936,732,661.530وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

993,472.137222,509.5851,215,981.722وزارة الكھــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــاء342

420,238.87015,384.100435,622.970اإلدارة العامــــــــــة للطيـــــــــــــران المدنـــــــــي510

7,744,398,413.090420,543,045.3678,164,941,458.457الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية

جملة المصروفات الفعليــــــــــــةالمصروفات القيديـــــــةالمصروفات النقديـــــــــة
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ح.خ 2011/2010جدول رقم ( 11 )
2011/3/31المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد  الرصيد االجمالىاألمانات المعالهالرصيد فى 
2011/2010فى 2010/4/1 2011/3/31فى2011/3/31( قبل التعلية )المالية  فى 

6,126,409.7636,126,409.7630.0007,551,885.0437,551,885.043الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــــــــيرى110

303,428.362293,953.0309,475.332314,893.047324,368.379ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــــــبة120

58,051,810.15257,994,092.02857,718.1246,702,872.1616,760,590.285مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــة131

212,887.558133,243.08279,644.476195,130.801274,775.277مجلس الوزراء  ــ  ادارة الفتــــــــوى والتشـــــــــــــــــريع 132

952,264.643820,537.063131,727.5803,929,710.7504,061,438.330المجلــــــــــــــــــــــــس االعلى للتخطيط والتنميـــــــــــــة140

26,705,809.2408,144,238.57118,561,570.6694,046,880.11622,608,450.785ديــــــــــــوان الـــخــدمـــــــــــــة الـمــدنيــــــــــــــــــــــــة150

3,560,385.2411,768,023.0441,792,362.1979,302,157.07911,094,519.276وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

265,078,039.73643,666,696.791221,411,342.94513,823,713.966235,235,056.911وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــامـة171

401,669,454.758192,175,838.398209,493,616.360142,510,012.691352,003,629.051وزارة الماليـــــــــة - الحسابات العـــــــــــــــــــــــــــــامـة172

607,557.682531,950.07775,607.605277,208.308352,815.913وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـامـة للجمــــــــــــــــــارك173

14,290,490.16213,605,549.223684,940.93942,348,574.33043,033,515.269وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــــــــــــــة180

1,834,247.7661,445,000.256389,247.5103,424,950.0283,814,197.538وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

35,168,360.93431,425,125.1463,743,235.78841,678,821.50945,422,057.297وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

63,200,589.23755,974,888.5357,225,700.702136,795,019.370144,020,720.072وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

4,444,298.1824,086,484.003357,814.1795,289,403.3425,647,217.521الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــي220

36,771,490.19333,192,381.1983,579,108.99537,015,558.05440,594,667.049وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

2,340,840.8741,382,312.215958,528.6593,902,764.7924,861,293.451وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

132,331,467.40093,995,405.21338,336,062.187129,413,643.020167,749,705.207وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــــــــة250

21,365,626.96817,080,696.6954,284,930.2735,285,638.5899,570,568.862وزارة الشئـــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمـــــــــــــــل260

12,212,657.81410,381,906.3961,830,751.41814,979,348.45916,810,099.877وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

7,644,912.2187,401,432.419243,479.79910,239,672.61810,483,152.417وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــئـون االســــــــالميــــــــة281

398,686.692227,156.692171,530.0001,832,414.0272,003,944.027األمانـــة العــــــامـــــــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــــــــاف282

                               7,193,209.7846,103,763.7111,089,446.0737,601,565.9408,691,012.013وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

52,013,296.36639,095,245.48312,918,050.88391,290,733.389104,208,784.272وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــــــــة320

1,298,101.5581,098,214.181199,887.3772,605,717.1412,805,604.518المجلــــس الوطنى للثقــــــافة والفنــــــــــــــــــون واآلداب330

467,335.517464,726.3092,609.208293,436.154296,045.362وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

39,207,625.55038,685,531.078522,094.472665,873,709.064666,395,803.536وزارة الكھــــــــــــــــــــــــــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــاء342

6,587,741.9466,587,741.9460.0006,213,669.3486,213,669.348االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــــدنــــــي510

1,202,039,026.296673,888,542.546528,150,483.7501,394,739,103.1361,922,889,586.886الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

االمانات ــ مبالغ مخصوم بھا علي انواع بنود مصروفات الميزانيه
على مستوى الوزارات واالدارات الحكومية

الرقــم

( 47 )



الباب األول ـ المرتبــــــــــــــــــــــــــــــــات
ح.خ 2011/2010 تابع جدول رقم ( 11 )

الرصيد االجمالىاألمانات المعالهالرصيد فى 2011/3/31المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد الرقــم
فى 2011/3/31فى2011/3/31( قبل التعلية )المالية 2011/2010فى 2010/4/1 

2,163,164.3132,163,164.3130.000179,348.350179,348.350الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيرى110
7,840.6847,840.6840.0004,623.7734,623.773ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة120
16,125.00016,125.0000.00012,134.45012,134.450مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــــة131
3,908.2503,908.2500.0000.000مجلــس الــوزراء  ــ ادارة الفتـــوى والتشـــــــــــريع 132
4,199.6003,899.600300.0002,698.2002,998.200المجــــلس األعــــــلى للتــــخطيط والتـــــنميـــــــــــــة140
9,850.0009,200.000650.0002,800.0003,450.000ديـــــــــــــــوان الخدمـــــــــة المدنيــــــــــــــــــــــــــــة150
91,038.5021,830,883.5911,739,845.089-542,144.523633,183.025وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
1,483.9001,483.9000.00027,428.71027,428.710وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــــــــامـة171
77,532.77355,003.77322,529.00030,657.59853,186.598 االدارة الــــــعـــامـــــــــة للجمــــــــــــــــــــــــــــــارك173
0.0005,250.0005,250.000وزاره التجــــــــــــــــاره والصنـــــــاعــــــــــــــــــــــة180
15,985.66715,985.6670.00010,977.38710,977.387وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
3,162,578.8483,148,478.84814,100.0002,214,969.1452,229,069.145وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
0.0002,885.6802,885.680وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 210
338,989.670338,989.6700.00016,084.37016,084.370الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220
685,717.047650,669.14035,047.907446,777.895481,825.802وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
64,363.75425,184.46439,179.29029,372.25868,551.548وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240
911,888.751723,513.077188,375.6741,113,894.0401,302,269.714وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــــــة250
49,140.00045,040.0004,100.00045,884.80049,984.800وزارة الشئـــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــــل260
153,901.666153,901.6660.00027,793.44627,793.446وزارة األعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
24,680.55024,680.5500.000381,240.875381,240.875وزارة األوقــــاف والشــــــــــئـون االســــــــــالميـــة281
0.0001,400.0001,400.000االمانـــــــــــــــــه العامــــــــــــــة لالوقــــــــــــــــــــاف 282
2,844.9451,844.9451,000.0007,350.0008,350.000وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300
27,156.9501,356.95025,800.00041,728.90067,528.900وزارة األشـــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــــــة320
1,550.0001,550.0000.000700.000700.000المجلـــــس الوطنى للثقـــافة والفنـــــــــــون واآلداب330

311.286311.28611,954.30412,265.590وزاره الـــــــــــــــــنـــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 341
19,577.96619,577.9660.00030,238.39630,238.396وزاره  الــــــــــكھـــــــــــــرباء والـــمـــــــــــــــــــــاء342
1,222.4401,222.4400.0002,672.5002,672.500االدارة العامـــــــــــة للطيـــــــران المــــــــــــــــــدني510

8,286,158.5838,045,803.928240,354.6556,481,748.6686,722,103.323الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

األمانات ـ مبالغ مخصوم بھا على أنواع بنود مصروفات الميزانية
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ح.خ 2011/2010 تابع جدول رقم ( 11 )
الرصيد االجمالىاألمانات المعالهالرصيد فى 2011/3/31المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد

فى 2011/3/31فى2011/3/31( قبل التعلية )المالية 2011/2010فى 2010/4/1

613,048.730613,048.7300.0003,221,449.6933,221,449.693الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيري110

49,986.07740,510.7459,475.332133,424.933142,900.265ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة120

167,407.578167,407.5780.000263,599.691263,599.691مجلــــــــــــس الوزراء - األمانــــــــــــة العامــــــــة131

93,131.89771,137.76421,994.133101,365.301123,359.434مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 132

298,015.592233,263.01264,752.5802,044,832.8742,109,585.454المجلـــــــس األعلـــــــــى للتخطـــــــــيط والتنميــــــة140

909,794.236577,483.372332,310.864752,747.9671,085,058.831ديـــــــــــــــــــــــــوان الخدمـــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

314,682.274286,883.38827,798.8862,005,772.0742,033,570.960وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

6,104,330.3022,990,430.6503,113,899.6525,063,804.4608,177,704.112وزارة الماليــــــــــــة - اإلدارة العــــــــــامـــــــــــــة171

430,633.598429,533.5981,100.000211,332.479212,432.479 اإلدارة العـــــــــــــــامــــــــــــة للجمــــــــــــــــــــارك173

923,385.020328,063.607595,321.413503,022.8081,098,344.221وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

229,700.856220,578.3639,122.493144,451.860153,574.353وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

15,902,439.64813,760,389.2122,142,050.43615,813,328.58617,955,379.022وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

127,466.671127,466.6710.000366,691.499366,691.499وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

2,695,696.9162,661,089.91734,606.9992,280,163.9052,314,770.904الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220

12,494,469.45911,231,228.9141,263,240.54515,522,775.91516,786,016.460وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

43,454.014393,152.412349,698.398-304,766.606348,220.620وزارة التــــــعليـــــــــــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــي240

60,959,945.62652,222,882.7238,737,062.90365,076,286.62873,813,349.531وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

2,906,745.1572,724,731.049182,014.1082,927,197.5513,109,211.659وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

6,543,787.1066,370,972.516172,814.59010,127,673.52710,300,488.117وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

1,002,108.317908,400.91893,707.3992,616,731.8732,710,439.272وزارة األوقــــاف والشــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة281

219,582.102106,242.102113,340.000326,529.119439,869.119األمــــــــــانـــة العامـــــــــــة لألوقـــــــــــــــــــــــاف282

2,612,816.4722,359,286.580253,529.8922,253,006.6812,506,536.573وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

910,062.983892,543.61717,519.366953,219.337970,738.703وزارة األشـــــــــغــــــــــال العـــــــــــــامـــــــــــــــــة320

576,352.530430,987.878145,364.652385,157.595530,522.247المجلــــس الوطنـــــي للثقــــــافة والفنــــون واآلداب330

199,130.550197,784.1841,346.366252,508.950253,855.316وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

24,322,385.43224,239,037.64683,347.786593,092,590.532593,175,938.318وزارة  الــــكھــــــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــــــــاء342

438,958.568438,958.5680.000956,865.405956,865.405االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــدني510

142,350,830.303124,978,563.92217,372,266.381727,789,683.655745,161,950.036الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

األمانات ـ مبالغ مخصوم بھا على أنواع بنود مصروفات الميزانية
الباب الثاني ـ المستلزمات السلعية والخدمات

الرقــم
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ح.خ 2011/2010 تابع جدول رقم ( 11 )
الرصيد االجمالياألمانات المعالهالرصيد في 2011/3/31المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد

فى 2011/3/31فى2011/3/31( قبل التعلية )المالية 2011/2010فى 2010/4/1
23,425.00023,425.0000.00021,145.00021,145.000الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــــــيري110
41,086.00041,086.0000.0008,682.4008,682.400ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــــبة120
260,851.900260,851.9000.000276,057.000276,057.000مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــة131
6,107.4393,299.0002,808.43990,840.00093,648.439مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــــوى والتشــــــــــــــريع 132
150,702.20098,927.20051,775.000312,300.800364,075.800 المجــــلــس األعلـــــى للتخــطيــــــط و التنميــــــــــــة140

10,565.8006,486.2004,079.600166,128.000170,207.600ديـــــــــــــــــــــــــوان الخدمـــــــــــــــــة المدنيــــــــــــة150

67,299.5357,974.70059,324.835574,779.510634,104.345وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
789,219.597357,395.998431,823.599314,447.253746,270.852وزارة الماليـــــــــة - اإلدارة العــــــــــــــــــــــــــــامـة171
16,395.00014,695.0001,700.0002,861.0004,561.000 اإلدارة العـــــــــــــامــــــــــــــــــة للجــمـــــــــــــــــــارك173
258,510.579177,010.96981,499.610126,708.825208,208.435وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــــــــــــة180
35,519.83434,080.8341,439.0008,142.9129,581.912وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
2,546,807.0262,544,386.0262,421.0004,560,796.7064,563,217.706وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
27,437.00027,437.0000.00037,509.50037,509.500وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
481,607.941226,966.076254,641.865302,352.188556,994.053الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــي220
2,487,835.6982,405,562.53082,273.1682,202,842.4162,285,115.584وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
163,142.898148,999.15914,143.73927,301.55241,445.291وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240
26,979,491.19317,092,499.6169,886,991.57726,952,426.10736,839,417.684وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــــــــة250
377,349.115261,374.115115,975.000263,786.721379,761.721وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمـــــــــــــل260
2,749,048.1111,526,109.9361,222,938.175957,841.3662,180,779.541وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
367,436.980347,258.98020,178.000422,926.520443,104.520وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون اإلســــــــــالميــــة281

64,448.00064,448.0000.00087,937.00087,937.000األمــــــــــانـــة العامـــــــــــة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــــاف282

476,700.952471,779.4724,921.48066,250.66071,172.140وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

161,550.500145,490.50016,060.000323,313.000339,373.000وزارة األشـــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــة320

34,911.80034,826.80085.0004,019.9004,104.900المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــــــــون واآلداب330

42,289.00042,289.0000.00014,945.60014,945.600وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341
2,576,270.3252,323,564.325252,706.0001,087,628.5831,340,334.583وزارة  الكھــــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــــــــــــاء342

36,586.00036,586.0000.000459,617.616459,617.616اإلدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المـــــــــــــــدنــــــي510

41,232,595.42328,724,810.33612,507,785.08739,673,588.13552,181,373.222الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

الباب الثالث ـ وسائل النقل والمعدات والتجھيزات

الرقــم

األمانات ـ مبالغ مخصوم بھا على أنواع بنود مصروفات الميزانية

( 50 )



( 11 ح.خ 2011/2010 تابع جدول رقم (

الرصید االجمالىاألمانات المعالهالرصید فى 2011/3/31المنصرف خالل السنةالرصیــــــــــدالرقــم

فى 2011/3/31فى2011/3/31( قبل التعلیة )المالیة 2011/2010فى 2010/4/1

1,350,895.0001,350,895.0004,070,942.0004,070,942.000الدیـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــــــیري110

121,490.479121,490.479122,577.554122,577.554دیــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة121

907,648.404849,930.28057,718.124301,081.675358,799.799مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــة131

138,312.651123,412.65114,900.000428,976.771443,876.771المجلـــــــس األعلـــــى للتخطیـــــــــط و التنمیـــــــــة140

170,870.000170,630.000240.00029,180.00029,420.000دیـــــــــــــــــــــــــوان الخدمـــــــــــــــــة المدنیــــــــــة150

1,537,728.140291,410.7581,246,317.3821,075,226.6102,321,543.992وزارة الخارجیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

250,046,585.61337,611,969.377212,434,616.2363,483,819.841215,918,436.077وزارة المالیـــــــــة - اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

69,899.06119,620.45650,278.60516,286.68166,565.286وزارة المالیـــــــــة - اإلدارة العـامـة للجمــــــــــارك173

800.084132,361.968131,561.884-228,802.098229,602.182وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

107,876.78569,600.28838,276.497143,485.000181,761.497وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

2,478,604.1482,309,734.429168,869.7193,890,355.4984,059,225.217وزارة الداخلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

419,654.455419,654.4552,360,483.7362,360,483.736الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220

17,620,003.37117,246,114.407373,888.96417,099,497.51417,473,386.478وزارة التربیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

87,978.87583,549.9684,428.907241,272.876245,701.783وزارة التعلیـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

26,693,641.88410,150,533.09116,543,108.7938,340,231.32724,883,340.120وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

899,977.492885,460.33214,517.160654,779.575669,296.735وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعیـة والعمــــــــل260

2,316,666.9371,890,748.344425,918.5933,563,640.2303,989,558.823وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

4,092,541.1074,092,541.1075,829,548.5005,829,548.500وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون اإلســــــــالمیـة281

58,190.00058,190.00058,190.000األمــــــــــانـــة العامـــــــــــة لألوقـــــــــــــــــــــــاف282

3,915,175.8603,087,625.214827,550.6465,204,859.6696,032,410.315وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

50,882,935.80238,024,264.28512,858,671.51789,947,481.392102,806,152.909وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

407,552.353353,114.62854,437.7252,066,801.3312,121,239.056المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330

12,235,898.17712,050,207.491185,690.68671,440,741.96871,626,432.654وزارة  الكهـــــــــــــــــــــربـــــاء والمـــــــــــــــــــاء342

6,080,618.9906,080,618.9904,779,129.7274,779,129.727اإلدارة العامـــــــــــة للطیــــــــــــران المــــــــــــــدنى510

382,869,547.682137,512,728.212245,356,819.470225,222,761.443470,579,580.913الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

الباب الرابع - المشاریع اإلنشائیة والصیانة واإلستمالكات العامة



ح.خ 2011/2010

الرصيد االجمالىاألمانات المعالهالرصيد فى 2011/3/31المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد الرقــم
2010/4/1 2011/2010فى )المالية قبل التعلية فى 2011/3/31فى 2011/3/31(

1,975,876.7201,975,876.7200.00059,000.00059,000.000الـــــــــــديـــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــري110

83,025.12283,025.1220.00045,584.38745,584.387ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــة120

56,699,777.27056,699,777.2700.0005,849,999.3455,849,999.345مجلـــس الوزراء  ـــ  االمانــــــــة العامـــــــــــــة131

109,739.97254,898.06854,841.9042,925.50057,767.404مجلـــــس الوزراء  ـــ  إدارة الفتــــوى و التشريــــع132

361,034.600361,034.6000.0001,140,902.1051,140,902.105  المجلــــــــس األعلــــــــى للتخطيط والتنميـــــــــة140

25,604,729.2047,380,438.99918,224,290.2053,096,024.14921,320,314.354ديوان الخدمـــــــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة150

1,098,530.769548,571.173549,959.5963,815,495.2944,365,454.890وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

8,136,420.3242,705,416.8665,431,003.4584,934,213.70210,365,217.160وزارة المــــاليــــة   ـــ   االدارة العامـــــــــــــــــة171

401,669,454.758192,175,838.398209,493,616.360142,510,012.691352,003,629.051وزارة الماليــــة   ـــ   الحسابـــــات العامــــــــــــة172

13,097.25013,097.2500.00016,070.55016,070.550وزارة المــاليــــــة - اإلدارة العامة للجمـــــــــارك173

12,879,792.46512,870,872.4658,920.00041,581,230.72941,590,150.729وزارة التجارة و الصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــة180

1,445,164.6241,104,755.104340,409.5203,117,892.8693,458,302.389وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

11,077,931.2649,662,136.6311,415,794.63315,199,371.57416,615,166.207وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

63,045,685.56655,819,984.8647,225,700.702136,387,932.691143,613,633.393وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

508,349.200439,783.88568,565.315330,319.143398,884.458الحرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى220

3,483,464.6181,658,806.2071,824,658.4111,743,664.3143,568,322.725وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

1,720,588.741776,358.004944,230.7373,211,665.6944,155,896.431وزارة التعليم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى240

16,786,499.94613,805,976.7062,980,523.24027,930,804.91830,911,328.158وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة250

17,132,415.20413,164,091.1993,968,324.0051,393,989.9425,362,313.947وزارة الشئون االجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــل260

449,253.994440,173.9349,080.060302,399.890311,479.950وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

2,158,145.2642,028,550.864129,594.400989,224.8501,118,819.250وزارة األوقاف و الشــــــــئون االسالميـــــــــــة281

56,466.59056,466.5900.0001,416,547.9081,416,547.908األمانـــة العامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف282

185,671.555183,227.5002,444.05570,098.93072,542.985وزارة المـــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

31,590.13131,590.1310.00024,990.76024,990.760وزارة األشــــــــغـــــــــال العـــــــــــامـــــــــــــة320

277,734.875277,734.8750.000149,038.315149,038.315المجلس الوطنـــــي للثقافـــة والفنــــــون واآلداب330

225,604.681224,653.125951.55614,027.30014,978.856وزارة  النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

53,493.65053,143.650350.000222,509.585222,859.585وزارة  الكــــــــــــھرباء والمـــــــــــــــــــــــــــاء342

30,355.94830,355.9480.00015,384.10015,384.100اإلدارة العامـــــــــــــة للطيـــــــــــــران المـــــــدني510

627,299,894.305374,626,636.148252,673,258.157395,571,321.235648,244,579.392الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 
 تابع جدول رقم ( 11 )

           األمانات ـ مبالغ مخصوم بھا على أنواع بنود مصروفات الميزانية

( 52 )



ح.خ 2011/2010جدول رقم (12) 
الرصيد االجمالىاألمانات المعالهالرصيد فى 2011/3/31المنصرف خالل السنــــــة الرصيـــــــــــــدالنوعالنوع

فى 2011/3/31فى 2011/3/31( قبل التعلية )الماليه 2011/2010فى 2010/4/1الفرعي
المصروفات المختلفه 6

1,307,156.0871,296,131.53211,024.5552,054,943.8102,065,968.365مصـــروفــــــــــــــــــات مخــتلفــــــــــــــه006
55,819,734.86455,819,734.8640.000136,384,348.591136,384,348.591وزاره الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع601

300,376.887300,376.8870.000123,462.022123,462.022تعزيـــــــــــــزات عسكريـــــــــــــــــــــة602 

مــــــــــــؤتـــــــمـــــــــــــــــــــــــــــرات  

4,687,363.1972,752,005.4041,935,357.7931,194,009.8613,129,367.654مـــــؤتـــمــــرات محـــــليـــــــــــــــــــــــة603 

40,852.30040,852.3000.00036,717.80536,717.805مــــؤتــــــــمـــــرات خـــارجــــــــــيــــــــــة604 

الــــــــــــــــــــدورات الرياضيـــــــــــــــه605

1,912,353.6111,851,625.39660,728.2151,940,823.7012,001,551.916المھمــــــــــــات الرسميــــــة في الخـــــــــارج606 

بـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــات 

1,773,926.0251,715,634.97458,291.0511,978,538.9162,036,829.967البعثـــــــات الدراســـــــية للمـوظفيـــــــــــــن608 

2,729,212.6241,105,816.5831,623,396.0413,525,544.5955,148,940.636البعـــــــــثـــــــات الدراســـــــيــة للطلـــبـــــــــــة609 

16,320.8348,613.3347,707.5008,434.30016,141.800الحـــــــــــمـــــــــــــالت الديــــــنـــــــــيـــــــــــه610 

تــــــــــــــدريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

1,549,193.887601,817.525947,376.362760,003.3071,707,379.669التــــــــــــــــــدريــــــــــــب المحــــــــلــــــــــــــي611

996,423.330489,844.645506,578.685536,843.0431,043,421.728التـــــــــــدريـــــــــــــــب الخــــــــارجـــــــــــــــي612 

إســـــــــــــكـــان الموظــــــــــــــــــــفــــــــيـــــــن 

2,009,111.615757,062.2151,252,049.4001,759,719.2103,011,768.610إيـــــــــجـــــــــار و صيــــــــــــــــــــــــــــــانة613

135,737.72151,001.09684,736.625122,767.143207,503.768ميــــــــــــــــــــــــــــــــاه و إنـــــــــــــــــــــــارة614

0.0001,500.0001,500.000شــــــــــــــــــــــــراء أثـــــــــــــــــــــــــــــاث615

663.356237.141426.21522,648.00023,074.215مصـــــــــــــروفات متــــــــــــــــنــوعـــــــــــــه 617

278,986.707261,686.48817,300.219115,458.995132,759.214تنفـــــــــــــــــــــــيذ أحكــــــــــــــــام قضـــــــائية618

1,437,358.6241,096,949.104340,409.5203,117,892.8693,458,302.389الشئــــــــــــــون القـــــــــضـــــــــــائــيـــــــــــة619

69,622.50069,622.5000.00094,270.80094,270.800األمــــــــــــــــــن الـــــقـــومــــــــــــــــــي625 

75,064,394.16968,219,011.9886,845,382.181153,777,926.968160,623,309.149جملـــــــــــة النـــــــــــــــوع (6)  

حسب األنواع و األنواع الفرعية

األمانات ــ مبالغ مخصوم بھا على أنواع بنود مصروفات الميزانية 
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ح.خ 2011/2010تابع جدول رقم ( 12 ) 
الرصيد االجمالىاألمانات المعالهالرصيد فى 2011/3/31المنصرف خالل السنــــــة الرصيـــــــــــــدالنوعالنوع

فى 2011/3/31فى 2011/3/31( قبل التعلية )الماليه 2011/2010فى 2010/4/1الفرعي
      
المدفوعات التحويــلــية الداخلية7

387,270.000387,270.0000.000189,371.550189,371.550مدفوعــــــــــات تحويليــــه داخليــــــــــه007

تــــــــــــــحــــــــــــــــــويالت لألفـــــــــــــــــــــــــراد  

22,334.78918,416.8293,917.96055,732.37559,650.335تـــــــــــعـــــــويــــــــــضــــــــات الحــــــــــــــــــوادث701 

167,386.3771,942,045.9011,774,659.524-3,572,529.2993,739,915.676مكـــــــافــــــــآت وجـــــــوائز لغــــير الموظـــــفـــــين702 

87,771.26187,771.261408,753.583496,524.844مكــــــافـــــآت نھايه الخدمه للموظفين غير الكويتيـــن703 

10,929,400.9526,967,276.9473,962,124.005625,276.2674,587,400.272الرعــــــــــــايــــــــــــــــــة االجــــــــتماعــــــيــــــــة704 

16,960,610.24716,960,610.2470.00016,835,213.55516,835,213.555فــــــــوائـــــــــد وقـــــــــــــروض عــــقــــــاريـــــــــة705 

1,382,000.0001,382,000.0000.0001,174,000.0001,174,000.000مــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح زواج706 

0.0001,065,000.0001,065,000.000إعفــــــــــــاء القـــــــــروض العقـــــــــــــــــــــــــارية707

87,337.7297,090.20980,247.520308,645.600388,893.120تحويــــــــــــــــــالت أخــــــــــــرى لالفـــــــــــــــــــراد708 

دعـــــــــــــم الــــــــــمــــدارس االھـــــــلـــــيـــــــــــــة  

6,629,491.3154,828,291.3151,801,200.00038,108.2001,839,308.200دعـــــــــــــم الــــــــــمــــدارس الخــــــــــــاصـــــــــــة709

236,365.389236,365.3890.000120,557.693120,557.693دعـــــــــــــم الصحــــــــــــف المـــــــــحـــليــــــــــــــة710 

350,786.184324,955.64725,830.53796,261.275122,091.812مساعــــــدات االنــــديــــة واالنشـــطة الرياضـيـــــــــــة711 

770,903.300766,903.3004,000.000639,731.000643,731.000مساعــــــــدات النــــقابات وجمعيات النفع العــــــــــــام712 

اعـــــــــــــــانـــــــــــــــات عـــــــــامــــــــــــــــــــــة  

12,824,424.91512,824,424.9150.00041,529,981.27941,529,981.279خـــــــــــفـــــــــــض تكــــالــــيف المـــــــــعيشـــــــــــة713 

تــحــويــالت لھـــيــئـــات و مؤسـســـــات عـــامــــه

2,394,987.7242,394,987.7240.0001,621,838.4141,621,838.414مجلــــــس األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه716

9,632,837.4569,632,837.4560.00010,669,953.88310,669,953.883جـــــــــــــــامعـــــــــــــــه الـــــــــــكويـــــــــت717 

44,853,073.55744,853,073.5570.0000.000الــمؤسسـة العامـــــــــــــة للتأمينـات االجتـماعية719

18,187.31218,187.3120.000147,767.512147,767.512وكــــــــالــــــــــة األنبـــــــــــــــــاء الكــويتيــــــــــة721

149,976.857149,976.8571,183,682.8981,333,659.755الھيئــــــــــة العامـــــــــــة للمعلومات المدنيــــــة722

149,976.8571,337,620.4961,187,643.639-372,008.608521,985.465الھيئـــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــة للبيئـــــــــــــــة724

14,407,863.42114,407,863.4210.00014,826,788.63714,826,788.637بــــــــــلــــــــديـــــــــــــة الكــــــــــويـــــــــــــــــت725 

1,648,282.9451,648,282.9450.0001,357,606.5201,357,606.520بيــــــــــــــــــــــــت الزكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة726

3,908,486.3653,908,486.3650.0003,753,273.9233,753,273.923اإلدارة العــــــــــــــــامـــــــة لإلطــــــــــفــــــــــــاء    728

131,626,929.625125,829,224.7195,797,704.90699,927,210.561105,724,915.467 مـــــــابعــــــــــــده   

الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 
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ح.خ 2011/2010تابع جدول رقم ( 12 ) 
الرصيد االجمالىاألمانات المعالهالرصيد فى 2011/3/31المنصرف خالل السنــــــة الرصيـــــــــــــدالنوعالنوع

فى 2011/3/31فى 2011/3/31( قبل التعلية )الماليه 2011/2010فى 2010/4/1الفرعي

131,626,929.625125,829,224.7195,797,704.90699,927,210.561105,724,915.467 مـــــاقــــبلـــــــه

35,314,174.13235,314,174.1320.00023,674,556.07323,674,556.073الھيئـــــــــــة العـــــــــامة للتعليم التطبيـــــــــقي730

0.0001,649.0741,649.074مكـــــــتــــــب تصــــــفيـــة األســـــــــــــــھــــــم731

18,085,377.61018,085,377.6100.00013,783,451.65213,783,451.652الھيئه العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية733 

88,726,902.59958,874,752.65329,852,149.94626,703,059.47256,555,209.418تعـــــــــويض األنشــــــطة المختــــــــلفـــــــــة738 

4,708,358.0364,708,358.0360.0008,208,652.0188,208,652.018 الھيئــــــة العــامـــــــة للشبــــاب والرياضـــة     742 

22,914.09822,914.0980.00023,800.41023,800.410مركز البحوث و الدراســـــــات الكويتيـــــة743

10,090.40010,090.4000.00020,142.39520,142.395لجنة شئــــون األســــــــرى والمفقوديـــــــن744

185,243.870185,243.8700.000172,775.750172,775.750المحــــــــــــــــــــــــافظـــــــــــــــــــــــــــــات745

2,525,726.7292,525,726.7290.0000.000المؤســســة العـــــــــــــامة للرعــــــاية السكنية749

302,854.51353,262.874249,591.63992,367.605341,959.244بدل بحث عن العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل750

14,482,873.7384,184,724.67510,298,149.0635,724.98210,303,874.045الــعـــــــالوة اإلجتمـــــــــــــــــــــــــاعــيــة751

1,424,389.9111,247,656.007176,733.904176,733.904عــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوة األوالد752

837,753.20665,070.350772,682.856189,333.400962,016.256تنميـــــــــــــــــــــــة القوى العاملــــــــــــــــة753

5,522,829.2825,522,829.2825,522,829.282عــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوة غالء معيشة754

303,776,417.749251,106,576.15352,669,841.596172,802,723.392225,472,564.988جمــــــله النــــوع ( 7 ) 

المدفوعات التحويلية الخـــــــــــارجية8
0.0000.000المدفوعات التحويلية الخـــــــــــــــــــارجية008

0.000الخـــــــــــدمات الــصــحيـــــة  بالخارج
19,072,144.38215,150,221.4743,921,922.90837,053,432.32140,975,355.229للمــواطــــنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــن801     
1,019,826.775-1,781,086.630761,259.855-1,686,560.5443,467,647.174للطــــــــلبـــــــــــة والمـــــبــــعوثيـــــــن802 
اشـــــــــــــــــــــتــــــــــــــراكـــــــــــــات  
5,489,115.5471,375,465.2634,113,650.2845,787,861.6999,901,511.983ھيـــــــــــــئات ومنـــــــظمات دوليـــــة 803 
213,309,534.96533,632,639.405179,676,895.56022,157,339.280201,834,234.840االعــــــــــــــانات الخـــــارجــــــيـــــــة 805 

400.000400.000400.000مصروفات طارئة809
7,801.9366,850.380951.5564,339.1175,290.673رسوم اشتــراك فى مھمــات رسميــــة810
1,055,785.0161,055,785.0160.0002,457,539.8632,457,539.863تخفيض تعرفه وقود الطــــــــــــــائرات811
612,439.295612,439.2950.000768,898.740768,898.740الدعم المالي لوقود الطـــــــــــــــائرات812

241,233,781.68555,301,048.007185,932,733.67868,990,670.875254,923,404.553جمــــــله النــــوع (  8 )    
جمله األمانات -مبالغ مخصوم بھا على أنواع  

620,074,593.603374,626,636.148245,447,957.455395,571,321.235641,019,278.690بـــــنـــود مصروفات الميزانية-الباب الخامــس  

حسب األنواع و األنواع الفرعيه

األمانات ــ مبالغ مخصوم بھا على أنواع بنود مصروفات الميزانية 
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ح.خ 2011/2010 تابع - جدول رقم ( 12 )
الرصيد االجمالىاألمانات المعالهالرصيد فى 2011/3/31المنصرف خالل السنــــــة الرصيـــــــــــــدالنوع 

فى 2011/3/31فى 2011/3/31( قبل التعلية )الماليه 2011/2010فى 2010/4/1الفرعي

المصروفات المختلفة : 6
0.0000.000المصروفـــــــات المختلفــة الطارئــــــــــــــــــة006

300,376.887300,376.8870.000123,462.022123,462.022الصرف من قوانين التسليح والتعزيزات العسكرية602 
0.0000.000المھمات الرســـــــــــــــــــــــــــــــميــة في الخـــارج 606

300,376.887300,376.8870.000123,462.022123,462.022جملة نوع (6)

المدفوعات التحويلية الداخلية :  7

0.0000.000تحويــــــــــــــــــــــــالت األفـــــراد
22,334.78918,416.8293,917.96055,732.37559,650.335تعويضــــــــــــــــــــــــات الحوادث701
16,960,610.24716,960,610.2470.00016,835,213.55516,835,213.555فوائد وقـــروض عـــــــــــــــقارية705
1,382,000.0001,382,000.0000.0001,174,000.0001,174,000.000مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــح زواج706
1,065,000.0001,065,000.000إعفــــاء القروض العقاريـــــــــــــــة 707
71,153.0497,090.20964,062.840303,100.000367,162.840تــــــــــــــــــــحويالت اخرى لألفراد708
2,394,987.7242,394,987.7240.0001,621,838.4141,621,838.414مجلــــــــــــــــــس األمــــــــــــــــــــــــة716
9,632,837.4569,632,837.4560.00010,669,953.88310,669,953.883جــــــــامعــــــــــــة الـــــــكويــت717
44,853,073.55744,853,073.5570.000المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية719
18,187.31218,187.3120.000147,767.512147,767.512وكالـــــــــــة األنبـــــــــاء الكويتيــــــة721
1,183,682.8981,183,682.898الھيئة العامـــــــــة للمعلومات المدنية722
521,985.465521,985.4650.0001,337,620.4961,337,620.496الھيئة العــــــــــامة للبيئـــــــــــــــة724
14,407,863.42114,407,863.4210.00014,826,788.63714,826,788.637بـــــــــــلـديـــــــــــــــة الكــــــــــويت725
596,455.128596,455.1280.000214,873.907214,873.907بـــــــــــيــــــــــت الزكــــــــــــــــــــاة726
3,908,486.3653,908,486.3650.0003,753,273.9233,753,273.923اإلدارة العــــــــــــــــامـــــــة لإلطـــفــــاء728
35,314,174.13235,314,174.1320.00023,674,556.07323,674,556.073الھيئة العامـــــة للتعليم التطبيقـــــــــــي 730
18,085,377.61018,085,377.6100.00013,783,451.65213,783,451.652     الھيئه العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية733
30,987,707.5751,238,967.57529,748,740.00018,147,267.44347,896,007.443تعويض األنشــــــــــــــــــــــطة المختلفة738
4,708,358.0364,708,358.0360.0008,208,652.0188,208,652.018 الھيئــــــة العامة للشبــــاب والرياضـــة742
2,525,726.7292,525,726.7290.0000.000المؤسسة العــــــــامة للرعاية السكنية749

186,391,318.595156,574,597.79529,816,720.800117,002,772.786146,819,493.586جملة نوع (7)
المدفوعات التحويلية الخارجية :8

213,309,534.96533,632,639.405179,676,895.56022,157,339.280201,834,234.840اإلعانات الخارجـــــــــــــــــــــــية805
0.000رسوم اشتراك فى مھمات رسمية810
1,055,785.0161,055,785.0160.0002,457,539.8632,457,539.863تخفيض تعرفه وقود الطائرات811
612,439.295612,439.2950.000768,898.740768,898.740الدعم المالي لوقود طائرات المؤسسه812

214,977,759.27635,300,863.716179,676,895.56025,383,777.883205,060,673.443جملة نوع (8)
401,669,454.758192,175,838.398209,493,616.360142,510,012.691352,003,629.051جملة الحســــــــــــــــــــــــــــــــــابات العامة

وزارة  المالية ـ الحسابات العامة
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ح.خ 2011/2010جدول رقم ( 13 )
مبالغ محصلة لحسابمبالـــــــغ تحـــت مبالغ مخصوم بھا عليمقبوضات تحت تسويتھاخصميات من المرتباتمرتجــــــــــــع
في 2010/3/31في 2011/3/31جھـــــــات أخــــــــرى التســـــويــــــــةأنواع بنود م.الميزانيةإليرادات الميزانيـــــــــةلحساب جھــــات أخرىمرتبـــــــــــات

185.8072,198.2607,551,885.0432,622,645.48310,176,914.5936,565,248.981الديـــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــــــري110

3,462.36334.738969.033324,368.379126,123.66551.200455,009.378445,794.633ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســــــــــــــــــــــبة120

232,181.71734,630.8596,760,590.285143,966.2297,171,369.09058,164,810.544مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامـــــــــــــــة131

15,775.71322.684274,775.277477.066291,050.740338,605.705مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــوى والتشـــــــريع132

1,632,800.7542,557.697217.3394,061,438.33037,742.2955,734,756.4152,408,664.123المـــــــجلس األعــلى للتــــخطيط والــــــــتنمية140

1,291.14322,608,450.7853,356,607.13628,533,618.71831,935,804.845-2,440.2502,567,411.690ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــة150

70,835.3832,195,103.18811,094,519.27653,731,994.831796,329.18167,888,781.85962,514,166.109وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

193,597.27599,289.9255,331.5451,449,437.150235,235,056.91110,372,343.103247,355,055.909279,640,417.886وزارة الماليــة - اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

352,003,629.051234,341,606.875586,345,235.926565,107,477.477وزارة الماليـــــة - الحسابات العامـــــــــــــــــــة172

3,471,183.0141,296,718.4674,154.2958,297,829.349352,815.9131,201,630.56414,624,331.60212,096,049.820اإلدارة العـامــــــــــــــة للجمـــــــــــــــــــــــارك173

1,133,520.744104,486.309850.00043,033,515.269551,266.21344,823,638.53516,138,859.811وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــة180

4,258,467.08216,701.21014,021,901.8963,814,197.538655,466.977351.40022,767,086.10318,722,141.477وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

3,247,424.31014,361,101.26975,676.18645,422,057.2972,659,413.66765,765,672.72948,100,604.881وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

23,046,218.269462.000144,020,720.07213,062,972.970180,130,373.31185,534,725.043وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

896,155.10824,192.9651,636.5865,647,217.5211,888,749.5968,457,951.7766,828,607.303الحــــــــــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــي220

2,632,118.20435,441,951.11711,190,322.407199,940.16240,594,667.0496,838,594.36396,897,593.30277,855,367.795وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

914,458.525933,210.907240,794.180127,819.2364,861,293.4513,508,293.04910,585,869.3487,431,170.462وزارة التعليــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــي240

1,159,394.95023,336,155.89725,314.5901,465,123.069167,749,705.20711,474,593.0759,018.250205,219,305.038174,075,219.156وزارة الصحـــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

218,750.0003,775,852.746946,197.34919,361.3759,570,568.8621,547,135.17116,077,865.50326,235,753.505وزارة الشئــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

406,740.6513,187,711.294121,520.323864,679.09116,810,099.8771,094,129.86622,484,881.10216,790,758.481وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

30.8831,433,420.119115,302.919210.00010,483,152.4171,985,600.25914,017,716.59711,120,104.181وزارة األوقــــاف والشــــــئـون اإلســــــــالميـة281

11,173.658666.9072,003,944.0277,137.4232,022,922.015455,848.996األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــاف282

3,843,442.6814,148,366.5251,765,294.95945,165.8128,691,012.0136,037,657.20024,530,939.19022,114,128.874وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

4,919,034.448419,361.29011,209,508.096104,208,784.27268,621,184.958189,377,873.064123,618,597.174وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

5,237.500284,859.70078,649.29840,780.8452,805,604.518573,255.4133,788,387.2742,057,550.860المجلـس الوطني للثقــــــافة والفنـــون واآلداب330

190,104.06352,506.646296,045.36215,090.798134,950.000688,696.869473,070.915وزارة النـــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

43,835,803.40810,082,730.386204,088.1555,360,508.669666,395,803.536126,543,493.6353,722,564.738856,144,992.527184,993,581.332وزارة  الكــــــــــھـــربـــــــاء والـــــــــــــــماء342

161,433.0142,273,319.4875,456.290143,512.4696,213,669.3482,266,033.29511,063,423.90310,104,553.328اإلدارة العامـــــــة للطيــــــــران المـــــــــــدني510

60,092,054.665139,632,014.63817,629,274.10643,249,912.1771,922,889,586.886555,265,205.1754,663,264.7692,743,421,312.4161,851,867,683.697الجمــــــــــــــــــــــــــــــلة

الرقم

أرصدة حسابات األمانات للوزارات واإلدارات الحكومية

جمـــــــــــــــــــلة األرصــــــــده
تأمينـــــــات

( 57 )
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دفعــــــات عن إعتمادات دفعات نقديةمبــــالغ تحــــــــــــــت مبــــالغ تحــــــــــــــت  دفعات وإعتمادات العھــــــــد النقديـةمصروفات تحت تسويتھا على
في 2010/3/31في 2011/3/31مســـــتنــديـــــــــــــــــهداخليــــــــةالتســــــويـــــــــــــــــةالتحصيـــــــــــــــــــل نقديه في الخــــارجالشـــخصــــيـــــةأنواع بنود مصروفات الميزانية

67,229,500.48410,868.00367,240,368.4871,791,869.974الديـــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــــــري110

36,136.107317,169.312353,305.419434,628.813ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة120

3,060,339.1973,284.1625,178,579.1558,242,202.51461,160,694.772مجـــــلـــس الوزراء - األمانــــــــة العامـــــــــــــــة131

38,418.2005,146.68743,564.8874,672.006مجــــلس الوزراء  ــ إدارة الفتــوى والتشـــــــريع132

143,733.407500.00021,390.364139,754.479305,378.250347,305.791المجلــــس األعـــــــلى للتــــخطيـــــط والـتنميــــــة140

2,486,634.5182,154,863.1984,276,245.626220,010.6519,137,753.9936,999,252.246ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

3,697,672.9021,348.66066,381,496.6173,468,399.69849,445,974.751122,994,892.62884,012,921.003وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

4,052,908.6584,840.75083,514.1959,617,983.43813,759,247.04110,555,636.187وزارة الماليـــــــة - اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

13,576,897.7263,361.660257,396,394.91798,547,990.522369,524,644.825224,804,759.617وزارة الماليـــــــــة - الحسابات العامـــــــــــــــــــة172

278,293.900277,528.3681,740.074557,562.3421,092,821.398وزارة الماليـــــــــــــة - اإلدارة العـامـة للجمـــــارك173

7,043.99358,357.714562,440.2882,957,424.8662,090,973.908-2,343,536.157134.700وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

30,837.522291,675.42816,719.500339,232.450387,195.438وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

4,051,452.8691,911,808.6532,717,031.4328,680,292.95414,295,251.506وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

27,160,378.20666,720,447.3948,412,261.05229,023,991.44976,155,035.736207,472,113.837118,073,766.948وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

35,798,206.73019,109.8101,900,005.000109,063,806.166146,781,127.706154,670,437.572الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــي220

12,550,933.59333,087.98015,121.9414,255,902.630148,852.59517,003,898.7399,282,183.581وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

245,306.0892,438.39027,619,121.9954,531,999.1644,903,171.10759,789.86837,361,826.61327,709,385.066وزارة التعليــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي240

32,081,925.83715,134.57190,777,666.9809,798,949.6038,053,621.420140,727,298.411184,784,786.849وزارة الصحــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

421,396.52120,402.630642,763.46939,429,792.80840,514,355.42811,396,334.162وزارة الشئــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

495,677.046417,958.944293,036.272157,347.8936,406.0741,370,426.2292,183,046.481وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

2,532,601.22027,530.65061,975.550136,738.5041,552.1172,760,398.0412,883,997.550وزارة األوقـــــــــاف والشــــــئـون اإلســــــــالميـة281

6,033.8604,614.85210,648.7128,729.000األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــاف282

1,641,002.503254.069285,604.5123,551,081.8282,257,459.2377,735,402.1496,814,294.771وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

153,223,933.1073.0355,800,212.416872,937.884159,897,086.44269,958,180.158وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

265,045.885500.0001,520.35323,094.815290,161.05327,970.736المجلـس الوطني للثقــــــــــــافة والفنـــون واآلداب330

134,891.19821,393.9563,581.822159,866.976101,511.583وزارة النـــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

153,149,324.1057,504.33091,077.94376,299.61919,759.187153,343,965.184288,530,599.355وزارة  الكــــــــــھـــربـــــــاء والـــــــــــــــماء342

6,444,803.845210,130.55516,384.5496,671,318.9498,503,093.944اإلدارة العامـــــــة للطيــــــــران المـــــــــــدني510

527,177,821.392117,041.425254,079,633.076302,552,335.264254,745,125.58379,549.055187,484,259.3301,526,235,765.1251,292,906,300.415الجمــــــــــــــــــــــــــــــلة

أرصدة حسابات العھد للوزارات واإلدارات الحكومية

جمــــــــــلـــــــة األرصــــــده
الرقم
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الرصيد الدفترى بنــوك أجنبية بنـــوك أخرى محليــة بنـــك الكويت المركزى الصنـــــدوق الرقم

فى 2010/3/31 الرصيد الدفترى الجرد الفعلى وشھادات البنوك الرصيد الدفترى شھادة البنك الرصيد الدفترى شھادة البنك الرصيد الدفترى شھادة البنك الرصيد الدفترى الجرد الفعلى

-273,516.375 -484,454.273 20,000.000 -504,454.273 0.000 20,000.000 20,000.000 الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيرى 110

2,812.015 2,352.740 2,702.740 -350.000 0.000 2,702.740 2,702.740 ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة 120

-170,971.408 4,542,447.413 7,233.917 4,535,213.496 0.000 7,233.917 7,233.917 مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــة 131

417.693 66.802 -66.802 0.000 0.000 66.802 -66.802 مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتـــــــــــوى والتشـــــــريع 132

-15,230.000 -14,950.000 -14,950.000 -15,000.000 -15,000.000 50.000 50.000 المجلـــس األعــــــــلى للتخطيـــــــــط و التنميـــــــــــة 140

-16,262,383.315 -16,926,571.645 0.000 -16,926,571.645 0.000 ديــــــــــــــــــــــــــوان الخدمـــــــــــــة المدنيــــــــــة 150

890,739.662 -10,178,575.651 0.000 -10,178,575.651 0.000 وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 160

-1,545,478.932 1,920,661.830 2,344,838.447 3,808,221.513 2,339,557.096 -1,892,950.034 0.000 5,390.351 5,281.351 وزارة الماليــــــــــــة - االدارة العامــــــــــــــــــــــــــة 171

14,710,009.568 24,675,425.145 25,219,323.086 24,675,425.145 25,219,323.086 وزارة الماليـــــــــــــة - الحسابات العامـــــــــــــــــــــة 172

7,721,065.384 10,063,328.472 8,966,336.449 10,063,328.472 8,966,336.449 وزارة الماليـــــــــــــــة - االدارة العـامـة للجمــــــــــارك 173

-593,667.511 103,192.339 0.000 103,192.339 0.000 وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة 180

215,285.178 465,222.814 434,824.440 391,343.243 365,113.869 -2,551.000 0.000 76,430.571 69,710.571 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 190

-9,191,951.636 -11,530,007.713 58,609.611 13,318.258 58,609.611 -11,543,325.971 0.000 وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 200

-2,278,218.242 -11,057,884.523 103,681.047 -11,161,565.570 0.000 103,681.047 103,681.047 وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 210

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 الحـــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــى 220

185,765.995 -8,882,861.117 202,983.504 205,539.333 202,983.504 -9,088,400.450 0.000 وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 230

3,346.930 4,940.412 1,276.975 259.000 0.000 4,681.412 1,276.975 وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــى 240

-14,766,997.241 -19,070,279.980 1,891,615.077 1,823,315.292 1,873,047.377 -20,912,162.972 0.000 18,567.700 18,567.700 وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــة 250

-903,318.764 -8,694,841.595 3,422.000 -8,689,436.663 0.000 -5,404.932 3,422.000 وزارة الشئــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل 260

-2,233,052.748 -2,516,784.322 28,653.262 22,686.003 22,686.003 3,795.000 3,795.000 -2,545,437.584 0.000 2,172.259 2,172.259 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 270

-1,132,061.362 -1,091,796.818 250,620.983 244,322.705 -1,113,656.471 0.000 21,859.653 6,298.278 وزارة األوقــــاف والشـــــــــــــــئـون االســــــــالميـة 281

-550.000 -20.000 0.000 -20.000 0.000 األمانــــــــــــــة العامـــــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــاف 282

62,405.607 -305,996.966 699,663.182 616,907.234 699,663.182 -922,904.200 0.000 وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

481.631 3,200.536 3,200.536 0.000 0.000 3,200.536 3,200.536 وزارة األشــــــــــــــــــــغال العـامــــــــــــــــــــــــــة 320

-51,375.300 -32,703.444 2,339.847 -42,128.526 0.000 9,425.082 2,339.847 المجلــــس الوطنى للثقــــــــافة والفنـــــــــون واآلداب 330

357.782 -80,684.354 4,077.690 -84,762.044 0.000 4,077.690 4,077.690 وزارة الـــنــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 341

94,744,607.045 -101,054,949.762 1,683.380 -101,057,678.018 0.000 2,728.256 1,683.380 وزارة  الكھـــــــــــــــــــــربـــــاء والمـــــــــــــــــــاء 342

2,539.876 3,889.138 3,889.138 0.000 0.000 3,889.138 3,889.138 االدارة العامــــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدنى 510

69,121,061.532 -150,138,634.522 40,235,958.509 22,686.003 22,686.003 6,862,439.873 5,787,092.344 -157,304,512.620 34,170,659.535 280,752.222 255,520.627 الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

مقارنة رصيد الصندوق والبنوك من واقع الجرد الفعلى بالرصيد الدفترى فى 2011/3/31

جملة االرصدة فى 2011/3/31

( 59 )



ح.خ 2011/2010جدول رقم (16)

2011/20102010/20092011/20102010/20092011/20102010/20092011/20102010/2009

30,873.30129,566.306690,729.1708,871,831.6524,266,932.384الديـــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــري110

3,860.3532,768.807195,743.863195,743.863160.00070.000240,579.2851,456,219.307ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة120

207,921.122186,393.15161,393.7282,370.5002,363.5002,057.5001,297,921.9782,320,792.394مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامـــــــــــــــة131

25,011.03331,999.39283,719.29078,087.985240.00070.000101,569.20090,911.200مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــوى والتشـــــــريع132

10,530.04612,287.609591,923.926558,011.396565,594.950121,811.275المجلــس األعلـــــــى للتخطيــــط و التنميـــــــــة140

9,160,755.4406,894,407.1541,601,382.170998,842.160ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

95,670.89480,028.8778,340.4778,340.477995,340.000919,705.000141,558.9001,131,251.200وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

79,274,440.91792,256,715.4454,050,264.3863,643,542.63561,946,960.70063,643,493.458وزارة الماليــة - اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

16,616,135.72616,677,437.5252,762,876.3092,762,876.3093,050,943.6002,072,226.470وزارة الماليـــــة - الحسابات العامـــــــــــــــــــة172

1,028,761.1331,453,996.8041,211,293.5511,089,140.61935,369,377.77535,651,117.145 اإلدارة العـــــــــــــــامـــــــــة للجمـــــــــــــــارك173

3,251,909.9103,992,022.0862,925,331.4002,559,045.125وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

13,858,804.81613,046,872.0476,942,836.6005,319,836.3771,680,012.9781,599,535.800وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

46,220,430.5781,558,685.9621,359,901.0851,371,046.71893,683.00093,683.00025,982,567.85918,847,586.747وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

1,095,260.2381,028,036.9211,742,563.3071,884,310.0443,690.0002,803.00048,935,157.60313,852,105.785وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

118,876.146117,881.22494,568.303220,127.07065,826,018.21855,757,456.057الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــي220

5,792,660.1395,631,767.9366,136,568.0255,364,553.73476,888,153.37060,707,236.740وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

6,978,090.1396,815,013.367881,789.757895,389.7572,097.5002,097.500101,075.36093,242.510وزارة التعليــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي240

25,445,980.00025,491,629.10915,495,725.19715,639,983.110320,655.500413,032.00024,694,996.16313,596,308.771وزارة الصحـــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

3,669,522.0433,397,717.4967,499,717.5106,969,837.1585,972,380.2664,558,819.609وزارة الشئــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

10,101,093.08810,688,673.6554,246,628.8083,682,228.79614,557,727.52116,992,398.674وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

77,998.37681,411.368553.9002,509.44816,949,792.49913,484,443.960وزارة األوقــــاف والشــــــئـون اإلســــــــالميـة281

3,381.100205.469291,684.347291,684.347274,281.204274,281.204األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــاف282

98,641,382.609115,549,295.4164,706,228.6023,881,300.657130.00019,572,964.30220,222,898.884وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

8,775,736.2167,412,638.63719,362,550.25017,956,198.291579,285,271.130382,105,178.085وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

14,809.97653,515.2761,614,263.8681,148,439.018المجلـس الوطني للثقــــــافة والفنـــون واآلداب330

143,921,329.840206,456,296.1933,835.2333,835.23362.00074.50052,497.71240,946.574وزارة النـفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

295,743,463.580280,182,968.75114,256,189.26414,256,783.586954,569,421.662956,260,074.681وزارة الكـــھـــــربـــــــــــــاء والـــمـــــــــــــــاء342

3,473,511.4962,520,896.6108,253.2938,253.29340,344,718.87026,304,912.103اإلدارة العامـــــــة للطيــــــــران المـــــــــــدني510

773,638,200.255801,651,128.59392,685,878.18186,085,991.4031,418,291.5001,433,722.5001,993,414,352.1951,700,158,507.320االجمـــــــــــــــــــــــــــــــالي

الحســـــــــــــــــــابات النظــــــــــــــــاميــــــة

بنك شيكات وخطابات ضمانديون مستحقة علي الحكومة

(60)

الرقــم
عھدة الطوابع المالية ديون مستحقة للحكومة



ح.خ 2011/2010تابـع  ــ جدول رقم (16)
إعتمادات مستندية تحت التنفيذ

2011/20102010/20092011/20102010/20092011/20102010/20092011/20102010/2009

الديـــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــري110

340.000250.000ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة120

2,363.5002,057.500مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامـــــــــــــــة131

240.00070.000مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــوى والتشـــــــريع132

المجلس األعلـــــــى للتخطيــــــــط و التنميــــــة140

ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

1,758,645.0001,610,360.000وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

113,974.993107,976.063وزارة الماليــة - اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

229,728,370.000305,270,210.0001,800,459.4541,995,502.927وزارة الماليـــــة - الحسابات العامـــــــــــــــــــة172

180.000180.000 اإلدارة العـــــــــــــــامــــــــــــة للجمــــــــــــــارك173

وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

4,551.2533,399.1267,890.0008,730.000وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

93,683.00093,683.000وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

3,690.0002,803.00027,623.63829,703.638وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــي220

2,655.7552,655.755وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

2,097.5002,097.500وزارة التعليــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي240

323,830.000585,073.0006,200,661.7009,347,849.700وزارة الصحـــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

وزارة الشئــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

1,103,128.708719,034.069وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

وزارة األوقــــاف والشــــــئـون اإلســــــــالميـة281

األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــاف282

4,769,851.8764,934,032.626130.0008,968,156.61610,009,573.344وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

16,466.93529,158.935وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

المجلـس الوطني للثقــــــافة والفنـــون واآلداب330

132.500145.000وزارة النــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

18,352,286.99119,635,823.748وزارة الكـــھربـــــــــــــــــاء والــمـــــــــــــــــــــــاء342

اإلدارة العامــــــــة للطيــــــــران المـــــــــــدنــي510

3,849.3507,500.000البنوك المحلية التجارية * وبنك الكويت المركزي

440,000.000شركة االتـــصـــــــــــــــــاالت المتــــقــدمـــــــــــــــة314

500,000.000500,000.000شركــــة اإلستثــــــــــــــــمـــــارات الوطـــــــنيــــة315

500,000.000شركـــة الشبكــــــة اآلليـــــــــة للتوزيــــــــــــــــــع240

500,000.000500,000.000شركـــــة سويفتـــل إنترناشيونال للتجارة العامـــــة316

4,774,403.1294,937,431.752233,857,240.850308,574,379.0001,800,459.4541,995,502.92734,793,025.33639,890,685.252اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

*  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 .

(61)

مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداة عھدة الطوابع المالية العامة **عھدة الطوابع البريدية
الرقــم

الحســـــــــــــــــــابات النظــــــــــــــــاميــــــة



ح.خ 2011/2010تابـع  ــ جدول رقم (16)

2011/20102010/20092011/20102010/20092011/20102010/2009

2,239,017,700.000الديـــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــري110

84.450298.28024,658,611.00024,658,611.000ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة120

31,203,500.000مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامـــــــــــــــة131

مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــوى والتشـــــــريع132

107,250,000.000107,250,000.000787,500.000525,000.000المجلــــــس األعلـــى للتــــخــطيط و الــــتنمية140

8,050,253.0998,050,253.099ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

318,111,365.000318,111,365.000وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

2,408,649,027.1132,382,512,860.780وزارة الماليــة - اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

وزارة الماليـــــة - الحسابات العامـــــــــــــــــــة172

 اإلدارة العـــــــــــامـــــــــــة للجمـــــــــــــــارك173

وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

220936928220,936,928.0004,795,089.0003,196,726.000وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

56,936,284.00052,192,006.00010,020,868.5267,357,453.200الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــي220

1,035.0001,035.000وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

821.316821.316وزارة التعليــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي240

218,518,809.000218,518,809.000وزارة الصحـــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

وزارة الشئــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

77,044,569.00070,072,569.000180,048.000وزارة األوقــــاف والشــــــئـون اإلســــــــالميـة281

األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــــاف282

وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

4,014.3461,797,173,324.0001,797,173,324.000وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

المجلـس الوطني للثقـــــــافة والفنــــــون واآلداب330

وزارة الــنــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

261,133.340296,993.340وزارة الكـــــــھربــــــــــــــــــاء والـــــمــــــــــــاء342

741,525,523.255741,525,523.255االدارة العامـــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــدني510

262,252.790302,340.9668,249,076,714.7835,941,003,070.45015,783,505.52611,079,179.200االجمـــــــــــــــــــــــــــــــالي

الرقــم

(62)

اھالك أمالك الدولة العقارية أمالك الدولة العقارية  عھد األوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية

الحســـــــــــــــــــابات النظــــــــــــــــاميــــــة



ح . خ 2011/2010  جدول رقم  ( 17 ) 

الرصيد الرصيدالمواد ذاتأصولوسائلعھد
في 2010/3/31في 2011/3/31الطبيعة الخاصةحيوانية ومائيةالنقل واإلنتقالالمواد

128,968,387.460128,968,387.46010,323.720الديـــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــري110

72,463.3301,902,953.35023,972.6351,999,389.3152,130,879.234ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة120

369,982.3462,622,074.7744,680.0002,996,737.1202,384,230.388مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامـــــــــــــــة131

62,301.590537,768.91043,690.200643,760.700539,281.542مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــوى والتشـــــــريع132

22,556.3181,878,795.300200.000169.50048,371.4551,950,092.5731,738,764.700المجـــلس األعـــلى للتــخـــطـيـط و الـــتنــمـيــــة140

46,199.7001,228,787.00019,800.00025,859.0001,320,645.7001,394,013.442ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

324,176.24828,521,295.2901,198,016.484163,676.34030,207,164.362107,765,184.646وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

3,191,750.6531,893,936.6815,313.4285,091,000.7625,396,053.873وزارة الماليــة - االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

0.0000.000وزارة الماليـــــة - الحسابات العامـــــــــــــــــــة172

67,614.4851,346,633.3271,414,247.8121,524,428.613 االدارة العـــــــامـــــــة للجمـــــــــــــــــارك173

11,031.375553,865.7569,428.650574,325.7814,736,362.650وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

157,002.7445,358,540.9953,450.00049,239.331174,569.7055,742,802.7756,038,429.536وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

44,965,536.00047,264,534.00049,590,689.000325,913.00018,739,435.000153,442.00028,087,115.000189,126,664.000185,547,304.000وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

71,578.3221,067,371.4691,840,330.0002,979,279.7912,466,927.060وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

4,686,734.0001,390,338.0005,702,825.00029,149.0001,011,812.00012,820,858.00013,273,936.000الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــى220

17,837,173.790110,202,314.497126,773.77411,168,904.000139,335,166.061123,222,140.354وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

511,544.338271,862.76642,641.956826,049.060627,223.758وزارة التعليــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــى240

77,384,556.94788,141,206.000401,594.00010,348,865.000176,276,221.947176,708,401.674وزارة الصحـــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

381,801.3533,810,716.05453,830.0001,272.5004,247,619.9073,981,522.326وزارة الشئــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

8,734,408.2632,251,730.000143,500.00052,639,180.00025,579,308.48889,348,126.75188,580,262.925وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

1,022,820.5449,658,143.6321.00010,680,965.1769,033,410.617وزارة األوقــــاف والشــــــئـون االســــــــالميـة281

56,733.704626,509.000683,242.704671,158.073األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــاف282

8,839,842.61950,466,527.64058,578.2848,970.56059,373,919.10371,751,083.011وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

1,435,015.9796,874,225.7612,021,255.00053,230.06010,383,726.8009,627,514.331وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

1,293,366.450410,468.6701,703,835.1201,490,189.097المجلـس الوطنى للثقــــــافة والفنـــون واآلداب330

46,287.548512,778.78275,221.000634,287.330521,493.917وزارة الــنــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

260,007,941.000260,007,941.000236,995,313.000وزارة الكــــــھـــربــــــــــــــــاء والــــمــــــــــــاء342

2,192,393.301604,975.3252,797,368.6266,913,133.234االدارة العامـــــــــــــة للطيــــــــران المـــــــــــدنى510

562,761,200.407369,398,352.97961,081,390.724355,062.000126,773.774169.50018,788,674.33164,593,829.03365,028,372.9881,142,133,825.7361,065,068,965.721الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

جـــــــــــرد المــــــوجـــــــــــــــــــــــودات

المخازن أصول أخرىالرقم المكتبات الخزائن المتاحف
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  :تمھيد 
  

  

نة  ) 55 ( القانون رقمالمرسوم بصدر        وزارات واإلدارات ربط ب 2010لس ة ال ميزاني
  :بالتفصيل اآلتي  2010/2011الحكومية للسنة المالية 

  
  
ة  زانية الوزاراتقدرت اإليرادات بمي  - وزارات و اإلدارات الحكومي اإليرادات بميزانية ال

غ  غ 9,719,327,950.000بمبل ص مبل ار ، يخص ن  971,932,795.000دين ار م دين
دير % 10اإليرادات سالفة الذكر يضاف إلي احتياطي األجيال القادمة ، أي ما يعادل  من تق

بما نصت ( الحتياطي األجيال القادمة إيرادات ميزانية الوزارات و اإلدارات الحكومية  حس
  ) . 1976لسنة  106علية المادة األولي من القانون رقم 

  
درت - ا ق روفات  كم ة المص وزاراتبميزاني غ  واإلدارات ال ة بمبل   الحكومي

ار 16,310,000,000.000 ة  ،دين ن و علي ات ع روفات والمخصص ادة المص در زي تق
  . دينار   7,562,604,845.000بمبلغ اإليرادات

  
  

تح         م ف ادت ة اعتم افي بميزاني و إض ة  واإلدارات زارات ال ة الحكومي نة المالي للس
المصروفات المعتمدة بعد  وعليه بلغت، دينار 1,155,000,000.000 بمبلغ  2010/2011

ديرات المصروفات  ، دينار 17,465,000,000.000مبلغ  التعديل  ة تق ذلك تصبح جمل وب
د ات بع ديل  و المخصص ار 18,436,932,795.000التع ادة  ، دين ة زي ب علي ا ترت مم

غ  رادات بمبل ديرات اإلي ن تق ات ع روفات و المخصص ديرات المص تق
    .تغطي من االحتياطي العام للدولة  دينار 8,717,604,845.000

  
  

ادات    ن االعتم ل م راء بالنق ن إج ة م ذ الميزاني ه تنفي ي إلي ا دع ى م افة إل باإلض
  .دينار 1,155,000,000.000مأخوذة من المال اإلحتياطي العام بلغت قيمتھا اإلضافية ال
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ة - ذ الميزاني ه تنفي ا دعى إلي م إجراء  باإلضافة إلى م ل ت ينالنق ة  ب ود الميزاني ادات بن اعتم

ام  ،دينار 1,348,533,950.000 بمبلغ إجمالي ي الع اد التكميل ل من االعتم وتعديالت بالنق
  . دينار  337,701,684.000لكل األبواب بمبلغ إجمالي

  
  
د بلغت نأالختامي  الحساب وأوضح - ة ق رادات الفعلي ار  21,501,984,649.216 اإلي دين

ة  11,782,656,699.216مقدارھا  بزيادة ديرات الميزاني ارعن تق ادة بلغت بنسبةودين  زي
121.2 % .  

  
  
ة -  روفات الفعلي ت  وأن المص ار   16,221,001,904.697بلغ ارقبدين داره  ف مق

ادعن  دينار 1,243,998,095.303 ة  اعتم ديلالميزاني د التع ادة بلغت بع  7.1 و بنسبة زي
%  .  
  

ة    نة المالي ة للس ائج الفعلي ة النت ة  2010/2011وبمقارن نة المالي ة للس ائج الفعلي بالنت
ة  2009/2010 رادات الفعلي يلة اإلي ح أن حص غ  زادتيتض  3,814,047,085.560بمبل
  .دينار  4,970,291,941.565بمبلغ فقد زادت المصروفات الفعلية  و كذلكدينار، 

  
قد أسفر   2010/2011علما بأن الحساب الختامي لإلدارة المالية للدولة للسنة المالية 

دينار  5,280,982,744.519عـن زيادة اإليرادات الفعلية على المصروفات الفعلية بمبلغ 
 بزيادةي ، أدينار 6,437,227,600.524 والبالغ 2009/2010بالسنة المالية بالمقارنة 
  .دينار   1,156,244,856.005 امقدارھ 2010/2011 ةــنة الماليــعن الس
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  :  2010/2011وفيما يلي عرضا إجماليا لما أسفر عنه تنفيذ ميزانية السنة المالية 
  
  

  . ستوى اإلجمالي ألبواب الميزانيةعلى الم: أوال 
  
  :اإليـــرادات  -أ 
  

               

  نقص/ زيادة 

  
  اإليرادات 
  الفعليـة 

  

  
  تقديرات 
  اإليرادات 

  

  البيـــــان

 
11,330,799,437.866 

 
16,773,791.479 

 
   ( 287,288.360 )  

 
499,679.281 

 
4,835,165.857 ) (  

 
 

69,618,556.313 ) (  
 

503,059,937.650 
 

6,264,863.470 
  

 
19,947,374,437.866 

 
87,773,791.479 

 
11,112,711.640 

 
2,827,679.281 

 
218,377,834.143 

 
 

566,621,943.687 
 

660,631,387.650 
 

7,264,863.470  
  

 
8,616,575,000.000   

  
71,000,000.000 

  
11,400,000.000  

  
2,328,000.000  

223,213,000.000  
 
  

636,240,500.000 
  

157,571,450.000  
  

1,000,000.000  

  
  ـة ــــرادات النفطيـــــاإليـ –لبـاب األول ا

  
  في الدخل واألربــاح ارائب على صضال -ب الثاني االب
  

  ـات ـــالضرائب والرسوم على الممتلك -الباب الثالث 
  

  السلـع والخدمـات  ىضرائب والرسوم عللا -الباب الرابع 
  

امالت ضال -الباب الخامس  ى التجارة والمع رائب والرسوم عل
  ة ــالدولي

  
  ـــات ـــــرادات الخدمــــإيـ -الباب السادس 

  
  ة ـــــوم المتنوعـــاإليرادات والرس -الباب السابع 

  
   ــةـــــرادات الرأسماليــــاإليـ -الباب الثامن 

  

11,782,656,699.216  21,501,984,649.216  9,719,327,950.000  
  

  ـــــــةـــالجملـــ
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  : لمصروفــاتا -ب 
 
 
  

    

  الوفر

  
  المصروفات 
  الفعليـــة 

  

  
  بعد اعتماد الميزانية
  التعديـل   التعديـل

  
  اعـتماد

  الميزانية 

  
  البيــــان

  

 
276,812,078.863 

 
123,096,317.716 

 
 

72,096,123.681 
 
 

401,935,033.500 
 
 
 

370,058,541.543 
  

 
3,423,187,921.137 

 
2,791,903,682.284 

 
 

152,903,876.319 
 
 

1,688,064,966.500 
 
 
 

8,164,941,458.457  

 
3,700,000,000.000 

 
2,915,000,000.000  

  
  

225,000,000.000  
  
  

2,090,000,000.000  
  
  
  

8,535,000,000.000  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1,155,000.000  

  
3,700,000,000.000 

 
2,915,000,000.000  

  
  

225,000,000.000  
  
  

2,090,000,000.000  
  
  
  

7,380,000,000.000  

  
  ـــــاتــــــــــــــــرتبــــالم –الباب األول 

  
ة ــــــــــالمستلزمات السلعي -الباب الثاني 

  اتـــــــــوالخدم
  

عدات ـــــوسائل النقل والم -الباب الثالث 
  زاتــــــجھيـوالت

  
ة ــــــــاريع اإلنشائيشالم -الباب الرابع 

ات ــوالصيانة واالستمالك
  العامة

  
ة ــــالمصروفـات المختلف -مس الباب الخا

  والمدفوعات التحويلية

1,243,998,095.303  16,221,001,904.697  17,465,000,000.000  1,155,000.000  16,310,000,000.000  
  

  ــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــالجملــ
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  :مقارنة اإليرادات الفعلية بالمصروفات الفعلية  -ج 
  
  
  

  
  ـرــالتغييـ

  ابـــالحس
  يـــالختام

  ـمادــاعتـ
  ةـــالميزاني
  ل ــبعد التعدي

  ــانـــالبيـــ

11,330,799,437.866  
 
 

451,857,261.350  

19,947,374,437.866 

 
1,554,610,211.350  

  
 

8,616,575,000.000  
 

1,102,752,950.000 
 
 

  
  : اإليــرادات

 اإليـــرادات النفطيـــــة  
  

  يـــرادات الغيـر نفطيــة اإل 

  ـراداتــــة اإليــــجملـ  9,719,327,950.000  21,501,984,649.216  11,782,656,699.216

 
  
 

1,243,998,095.303  
  
 

(1,178,265,669.216)  
  
  

 
  
  

16,221,001,904.697 
 

 

2,150,198,464.216  

 
  
 

17,465,000,000.000       
 

 
971,932,795.000        

  

  
  : اتــات والمخصصـــالمصروف

  
  ـاتـــــالمصروفـــــ 

  
  المخصص الحتياطي األجيال القادمـة 

  ) 1976لسنة  106حسب القانون رقم ( 

  جملة المصروفات والمخصصات   18,436,932,795.000  18,371,200,369.619  65,732,425.381

11,848,389,124.597  3,130,784,279.597  
  

(8,717,604,845.000)  
  

  افة إلى المــال االحتياطي العاماإلض 
 

  
  

ة      نة المالي ن الس ة ع ات المالي ائج العملي ه نت فرت عن ا أس ة لم رض مقارن دم ع ا تق    مم
ة من  2010/2011 ة للدول إلدارة المالي امي ل المسحوب  نقصوما أسفر عنه الحساب الخت

ة  من المال غاالحتياطي العام للدول ار حس )8,717,604,845( بمبل ادب دين ة  اعتم الميزاني
داره  3,130,784,279.597  بعد التعديل إلى فائض يضاف إلى االحتياطي العام للدولة مق

  .دينار    11,848,389,124.597دينار أي بتغير 
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  :تحليل اإليرادات والمصروفات على مستوى الوظائف : ثانيا 
  
  
  
  : اإليـــرادات -أ 
  
 
 
  

  
  النسبـة إلــى

 لمحصلإجمالي ا

  
 نسبة المحصل
  إلى المقــدر

  
  اإليــرادات 
  المحصلــة

  
  تقديــرات 

  يــراداتاإل
  

  البيـــــان

 
% 3.0 

 
% 0.7 

 
% 0.5 

 
% 0.0  

% 95.7 
 

% 0.1  
 
 
  

 
%123.0 

 
%1734.9 

 
%68.1 

 
%75.7 

 
%228.2 

 
%91.3  

 
651,361,319.605 

 
160,320,909.402 

 
98,551,028.673 

 

5,788,197.713 
 

20,576,175,445.041 
 

9,787,748.782 
 
  

 
529,524,200.000  

 

9,241,000.000  
 

144,639,000.000 
 

7,642,750.000  

9,017,558,000.000 
 

10,723,000.000 

  
  الخدمـات العامـة

  
  الدفـــــــاع

  
  الخدمات االجتماعية

  
  خدمـات المجتمـع

  
  الخدمات االقتصادية

  
  أخرى غير مصنفـة

 
%100   

 
%221.2  

 
21,501,984,649.216  

 
9,719,327,950.000 

  
  الجملـــــــة
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  :المصروفــــات  -ب 
  
  
          

  النسبة إلـى
  إجمالــي
 المصروفات

  نسبـــة 
  الفعلي إلى

عتماد إ
 الميزانية 
  بعد التعديل

  بعد عتماد الميزانيةإ  المصروفات
  عتمـادإ  التعديل  التعديـل

  البيـــــان  الميزانية

 
%21.9 

  

 

%7.8 
 
 

%31.9 
  

 

%6.3 
 
 

%28.8  
 
 

%3.3  
  

  

 
% 96.0 

  

 

% 91.7 
 
 

%91.3 
  

 

%91.8 
 
 

%96.7 
 
 

%99.6 
  
  

 
3,555,414,460.321 

  

 

1,259,941,162.341 
 
 

5,182,480,030.504  
  

 

1,018,645,045.169   
 
 

4,666,872,579.692 
 

 
537,648,626.670  

  
  

 
3,701,793,167.000   

  

 

1,374,681,176.000   
 
 

5,676,748,109.000   
  

 

1,109,558,203.000   
  
 

4,827,026,172.000   
 
 

539,630,857.000 
 

235,562,316.000 

 
1,151,974,967.000   

  

 

(13,526,824.000)   
 
 

(77,283,611.000)   
   

 

(30,634,677.000)   
  

  

97,383,672.000   
 
 

364,788,157.000 
  

(337,701,684.000) 
  

  

  
2,549,818,200.000 

  
1,388,208,000.000 

  
  

5,754,031,720.000 
  

  

1,140,192,880.000 

  

4,729,642,500.000 
  
  

174,842,700.000 
  

573,264,000.000 

  
  ةــــــات العامـــالخدم

  
  

  ـــــاعــــــــــــــالدفــ
  
  

  ةــاالجتماعي الخدمات
  
  

  عــــــــخدمات المجتم
  
  
  ةــمات االقتصاديدالخ
  

  

  ةــــغير مصنف أخرى
  

  لي ــالتكمي ادـاالعتم
  امـــــــــالع

 
%100  

 
%92.9 

  

 
16,221,001,904.697 

 
17,465,000,000.000  

 
1,155,000,000.000 

 
16,310,000,000.000 

  
  ــــةـــــالجملــ     

  
 

  
  

أبواب  واالعتمادات اإلضافية والحسابات الخارجة عنوفيما يلي عرض مفصل لإليرادات والمصروفات   
  .الميزانية للوزارات واإلدارات الحكومية 
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ف  ي مختل ة ف وزارات واإلدارات الحكومي رادات ال ل إي تتمث
ة  وارد المالي ى الم ة عل ا الدول ل منھ ي تحص ادر الت المص
نفط حيث  ك المصادر ال م تل لمواجھة الحاجات العامة ومن أھ
ك من  ي ذل ة يل ة للدول وارد المالي ر المصدر الرئيسي للم يعتب

ل الخدمات الخدحيث األھمية إيرادات  مات التي تحصل مقاب
ارة ؤالم ى التج وم عل م الضرائب والرس ة ث ل الدول ن قب داة م

  .والمعامالت الدولية 
  

ع  ة والمتوق وزارات واإلدارات الحكومي رادات ال وقد قدرت إي
ة  نة المالي الل الس يلھا خ غ  2010/2011تحص مبل

رادات .د 9,719,327,950.000 ة اإلي ت جمل ا بلغ ك بينم
لة الفعل ة المحص ـك بنسب.د 21,501,984,649.216ي ة ـ

ـادة قـزيبو 221.2%  ك.د 11,782,656,699.216 درھاـ
بة  ن % 121.2بنس ـة  م نة المالي ة للس ديرات الميزاني تق
2010/2011.  

  
ن  درھا م رادات حسب مص ون اإلي ة (وتتك رادات النفطي اإلي

  : )واإليرادات غير النفطية 
  
  :النفطيةاإليرادات ) 1
  
از وضريبة تتم  ام والغ نفط الخ ع ال رادات في مبي ذه اإلي ثل ھ

ن شرك از م وم االمتي دخل ورس درت ـال د ق نفط ، وق ات ال
ـع تحصيلـة والمتوقـــرادات النفطيـاإلي ـة ــالل السنـھا خـ
ـمبل 2010/2011ة ــالمالي ، ك.د  8,616,575,000.000 غـ
ة اإليـا بلغـبينم ـت جمل لةــ ة المحص  رادات النفطي

بة.د  19,947,374,437.866 ـن جمم % .892 ك بنس لة ـ
رادات المح ـاإلي  ك.د 11,330,799,437.866ادة يصلة بزـ

بة أي ة  %231.5 بنس نة المالي ة للس ديرات الميزاني ن تق م
2010/2011.  
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                      اردينــــــــ     سـفل

  
  
  
  
  
  
  :النفطيةاإليرادات غير ) 2
  
رادات ف  ذه اإلي ل ھ ركات تتمث ر ش ن غي دخل م ي ضريبة ال

نفط، ى  ال وم عل رائب والرس ات،الض د  الممتلك وم القي رس
جيل، امالت  والتس ارة والمع ى التج وم عل رائب والرس الض
ة، رادات  الدولي دمات،إي ة  الخ وم المتنوع رادات والرس اإلي

   .الرأسماليةواإليرادات 
  

  
رادات  درت اإلي د ق ـغيرالنفط وق ـوالمت يةــــــ صيلھا وقع تحــ

ـة  ـة الماليـ ـالل السن ــــبمبلـــ 2010/2011خ غ ـــــ
ت جم.د 1,102,752,950.000 ا بلغ ـلة اإليـك بينم رادات ـ

ـر النف ـية المحصلـطــغي ك .د  1,554,610,211.350ة ـ
بة  ة اإلي %7.2أي بنس ن جمل ادة لةـرادات المحصـم  بزي

ـن  %41.0 بنسبةأي  ك.د 451,857,261.350ا دارھـمق م
  .2010/2011تقديرات الميزانية للسنة المالية 

  
  

رادات  ي اإلي نقص ف ادة وال باب الزي م أس ي أھ ا يل وفيم
  : 9200/1020المحصلة للسنة المالية 

  
  :الزيادة على تقديرات الميزانية  11 857  397  709     746
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                      اردينــــــــ     سـفل

  
  
  
  
  
  

 :النفطيةاإليرادات   .1
  

  :النفطيةاإليرادات  -الباب األول 
  

  . السنة المالية تقديرات  8 616  575  000     000
   

  . المحصلةاإليرادات   19 947  374  437     866
  

  .على تقديرات الميزانية  % 131.5بنسبة  زيادة  11 330  799  437     866
  

  واق سعار النفط في األويرجع ذلك إلى ارتفاع أس-  
  2010/2011ة الربع األول من  السنة المالي خالل العالمية

  
  

  :النفطيةاإليرادات غير  .2
  

  :الضرائب على صافي الدخل واألرباح   -الثاني الباب
  

  . السنة المالية تقديرات 71  000  000     000
  

479     791  773  87 
 

  . المحصلةاإليرادات 
  

  .عن تقديرات الميزانية  % 23.6بنسبة  زيادة 16  773  791     479
  

  

  :الضرائب والرسوم على الممتلكات  -الباب الثالث   
  

  . السنة المالية تقديرات 11  400  000     000
  

640     711  112  11 
 

  . المحصلةاإليرادات 

  
  .عن تقديرات الميزانية  %)2.5( بنسبة نقص )287  288   360(
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                      اردينــــــــ     سـفل

  
  
  
  

  :لسلع والخدماتاالضرائب والرسوم على  - الرابعالباب 
  

  . السنة المالية تقديرات 2  328  000     000
  

281     679  827  2 
 

  .اإليرادات المحصلة 
  

  .عن تقديرات الميزانية  %21.5 بنسبة زيادة 499  679   281
  
 يجةنتطلبات الترخيص في ھذه السنة زيادة ع ذلك ـويرج -

  .تعيين بعض األطباء والھيئة التمريضية  تأخر
  
ى ـويرج - ك إل بالد ع ذل ل ال اري داخ اط التج ة النش حرك

أثر  ذي يت اري وال اط التج اً بالنش لباً وإيجاب أثر س ث يت حي
 .بعوامل كثيرة 

  
  
  
  
  

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

  
  . السنة المالية تقديرات 223  213  000     000

  
143     834  377  218 

 
  . المحصلةاإليرادات 

  
  .عن تقديرات الميزانية  %)2.2(بنسبة  نقص )4  835  165    857(

  
اضع ذلك إلى ـويرج - ة النشاط التجاري داخل  انخف حرك

 .البالد
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                      ارــــــــدين     سـفل

  
  
  
  
  
  

  :إيرادات الخدمات  -الباب السادس 
  

  . السنة المالية تقديرات 636  240  500     000
  

  . المحصلةاإليرادات  566  621  943     687
  

  .عن تقديرات الميزانية  % )10.9( بنسبة نقص )69  618  556    313(
  
  

ة الكف - االت المصادرة من جدول يرجع ذلك النقص لقل
ايا  ن القض د م ي العدي ة للفصل ف ة نتيج ة الكلي المحكم

 خالل السنة المالية
اد  - ات وازدي دي المركب دى قائ تنامي الوعي المروري ل

ات  ات والغرام ديد العقوب رور وتش ات الم د بتعليم التقي
 .على المخالفين للقانون

وم  - ى رس ر عل ا أث ادة مم نح رخص القي ي م دد ف التش
 .رخص القيادة بأنواعھا  إصدار

ة الشراء  - عدم اإلقبال على الدورات التدريبية ومحدودي
اذ  ة ونف ات المعني ل الجھ ن قب وانين م رات والق للنش
ل  انون العم ل ق الي مث ب الع ات ذات الطل المطبوع

 وقانون الجزاء
قلة الحركة في الموانئ واإلنخفاض في تأجير صاالت  -

 تمعاألفراح التابعة لمركز تنمية المج
  
  
  

  
  :اإليرادات والرسوم المتنوعة  –الباب السابع 

  
  . السنة المالية تقديرات 157  571  450     000

  
  .اإليرادات المحصلة  660  631  387     650

  
  .عن تقديرات الميزانية  % 319.3بنسبة  زيادة 503  059  937     650
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                      اردينــــــــ     سـفل

 
 

  
  
 

ات  - راء الممارس ى ش ال عل ى اإلقب ك إل ع ذل يرج
 .والمناقصات المطروحة من قبل الشركات والمؤسسات

دم  - وردين لع اولين والم ى المق زيادة فرض الغرامات عل
ذه  م بھ م وإخاللھ ة معھ ود المبرم ذ العق زام بتنفي االلت

  .الشروط 
ة  - نوات مالي ن س ات ع اب األمان الة لحس دة المع األرص

م سابقة و ا وتقادمت ومن ث لم يتقدم أصحابھا للمطالبة بھ
 .تم تحويلھا إليرادات قيديه

ية وآالت  - ن قرطاس تھلكة م واد المس ع الم ام ببي القي
 .ومعدات عن طريق المزاد 

فرض عقوبات على الموظفين وتشدد الجھات في تطبيق  -
 .لوائح العمل 

الغ صرفت دون وجه  - ى استرداد مب حرص الجھات عل
 سكن وعالوات اجتماعية حق عن عالوات

  
  
  
  
  

  
  : اإليرادات الرأسمالية -الباب الثامن    

  
  . السنة المالية تقديرات 1  000  000     000

  
  .اإليرادات المحصلة  7  264  863     470

  
  عن تقديرات الميزانية % 626.5بنسبة  زيادة 6  264  863     470
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  " 1020/1120 المقدرة واإليرادات المحصلة للسنة الماليةتوزيع اإليرادات " 

  على مستوى األبواب  - 1
  

  

 نسبة التحصيل الفرق 2010/2011السنة المالية  البيــانالباب
لإلجمالي للبـاب المحصل  التقديرات

 %92.8%231.5 330,799,437.866 ,11 8,616,575,000.00019,947,374,437.866 اإليرادات النفطية 1

الضرائب على صافي الدخل  2
 %0.4%123.6  773,791.47916, 87,773,791.479 71,000,000.000 واألرباح

 %0.1 %97.5  -    288.360,287 11,112,711.640 11,400,000.000الضرائب والرسوم على الممتلكات 3

الضرائب والرسوم على السلع  4
 %121.5  679.281,499  2,827,679.281 2,328,000.000 والخدمات

الضرائب والرسوم على التجارة  5
 %0.1 %97.8   -  165.857,835,4 218,377,834.143 223,213,000.000  والمعامالت الدولية

 %2.6 %89.1   -  556.313,618,69 566,621,943.687 636,240,500.000 إيرادات الخدمات 6

 %3.1%419.3   937.650,059,503 660,631,387.650 157,571,450.000 اإليرادات والرسوم المتنوعة 7

  
  %726.5  7,264,863.470 7,264,863.470 1,000,000.000  اإليرادات الرأسمالية  8

  
 %100.0 %221.2  11,782,656,699.216 21,501,984,649.216 9,719,327,950.000 اإلجمالــــــي 

  
  

اب األول   2010/2011ة ـة الماليـة للسنـرادات المحصلـإليدول إن اـذا الجـن ھـح مــيتض        -للب
رادات المحصل %92.8النفط الخام والغاز تأتي في المرتبة األولى بنسبة  ة اإلي مة ، ـمن جمل ي ـتأت ث

إيرادات ثم  % 3.1 ةـبنسب اإليرادات والرسوم المتنوعة  – السابعاب ـإيرادات البية ـبة الثانـفي المرت
الضرائب والرسوم على التجارة  -فالباب الخامس   % 2.6ة ـبنسبالخدمات يرادات إ - لسادساالباب 

  .ثم بقية األبواب بنسب مختلفة  %1.0والمعامالت الدولية بنسبة 
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                   اردينــــــــ     سـفل

  
  
  
  
  

ى مستوى  رادات عل واب اإلي وفيما يلي دراسة تحليلية ألب
  :والبنود المجموعات 

  
   :اإليرادات النفطية  -الباب األول 

  
  . السنة المالية تقديرات  8 616  575  000     000

  
لة  19 947  374  437     866 رادات المحص بة  اإلي ن  %92.8بنس رادات م ة االي جمل

  . المحصلة
  

  .على تقديرات الميزانية  %131.5بنسبة زيادة   11 330  799  437     866
  

ة المحصلة للسنة    وتعتبر نسبة الزيادة في اإليرادات النفطي
ادة في أكثر 2010/2011المالية  بة الزي رادات  من نس اإلي

  .2009/2010 المحصلة للسنة المالية
  
عتو در رج ن المق ادة المحصل ع عار  زي اع  أس ى ارتف إل

ة فيالنفط في األسواق العالميـة  نة المالي  2010/2011 الس
ر بة كبي دابنس دد ة ج ة يتح دات النفطي م العائ ث إن حج ، حي

عاره  نفط وأس ن ال اج م ا اإلنت يين ھم رين رئيس بمؤش
ى  ويخضـع ھذان المؤشران لظروف العرض والطلب عل
أثر  ة التي تت النفط الخام وأسعاره في السوق النفطية العالمي
ذلك حسب النسبة  المي وك بدورھا بالوضع االقتصادي الع

  .ألوبك المحددة لإلنتاج في ا
  
  

  : الضرائب على صافي الدخل واألرباح -الباب الثاني 
  

ى  دخل عل ريبة ال ن ض لة م رادات المحص ي اإلي ل ف تتمث
ذه الضرائب  ا وتخضع ھ ة أعمالھ ر ممارس الشركات نظي

  .لھالعدد من القوانين واللوائح المنظمة 
  

  .اإلدارة العامة  -ويختص بھذا الباب وزارة المالية 
  

  . السنة المالية تقديرات 71  000  000     000
  

479     791  773  87 
 

رادات  %123.6بنسبة  اإليرادات المحصلة ة اإلي من جمل
  .المحصلة 

  
 عن تقديرات الميزانية % 23.6 بنسبة زيادة 16  773  791     479
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                     دينــــــــار     سـفل

  

  
  
  

  
ن محصلة النقص والزيادة في مجموعتي عبارة ع وھذه الزيادة
   :ھذا الباب

  
  :ضريبة الدخل من غير شركات النفط - 2مجموعة  

  
تم  ي ي دخل الت ريبة ال ي ض ة ف ذه المجموع رادات ھ ل إي تتمث

نفط (تحصيلھا من الشركات األجنبية المختلفة  ) غير شركات ال
  .والتي تزاول أعمالھا في الكويت 

  
  . السنة المالية قديراتت 19  080  000     000

  
  . رادات المحصلةـاإلي 41  107  601     082

  
  .عن تقديرات الميزانية  %115.4 بنسبة زيادة  22  027  601     082

  
ذه   ود ھ ادة في بن نقص والزي وھذه الزيادة عبارة عن محصلة ال

  : المجموعة والتي تتكون من سبعة بنود
  
  

  : عن تقديرات الميزانية وبيانھا كما يلي  الزيادة 23  377  724     377
  

  :  شركات مقاوالت  -3بند   
  

  . السنة المالية تقديرات    8  000  000     000
  

  .ـلة صاإليـرادات المح 25  173  152     235
  

  .عن تقديرات الميزانية  %214.7 بنسبة زيادة  17  173  152     235
   
  

            
  : خدماتشركات  - 6بند  

  
  . السنة المالية تقديرات 5  000  000     000

  
  . اإليـرادات المحصلـة 8  359  834     414

  
  .عن تقديرات الميزانية  %67.2 بنسبة زيادة  3  359  834     414
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   : استشاريةشركات  - 7بند   
  

  . السنة المالية تقديرات 2  000  000     000
  

  .اإليـرادات المحصـلة  4  556  053     339
  

  .عن تقديرات الميزانية  %127.8 بنسبة زيادة 2  556  053     339
  
  

  : مطاعمشركات  -8بند   
  

  . السنة المالية تقديرات    1  150  000     000
  

  .صـلة اإليـرادات المح 1  438  684     389
  

  .عن تقديرات الميزانية  %25.1 بنسبة زيادة   288  684     389
  
  

  : عن تقديرات الميزانية وبيانھا كما يلي  النقص  )1  350  123     295(
  

  
  

  
  :  تجارية شركات -2بند 

  
  . السنة المالية تقديرات      690  000     000

  
  . اإليـرادات المحصلـة   292  227     000

  
  .عن تقديرات الميزانية  % )57.6(بنسبة  نقص )397  773   000(

  
  

  :  أمينشركات ت – 4بند  
  

  . السنة المالية تقديرات 1  380  000     000
  

  . اإليـرادات المحصلـة  738  458     480
  

  .عن تقديرات الميزانية  % )46.5( بنسبة  نقص )641  541    520(
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  :  فنادقشركات  -5بند   
  

  . السنة المالية تقديرات   460  000     000
  

  . اإليـرادات المحصلـة   318  194     000
  

  .عن تقديرات الميزانية  % )30.8(بنسبة  نقص )141  806    000(
  
  

  :  اخرىشركات  -10بند 
  

000     000  400   
 

  . السنة المالية تقديرات
  

  . اإليـرادات المحصلـة   230  997     225
  

  .عن تقديرات الميزانية % )42.3(بنسبة  نقص )169  002     775(
  
  

    
  : الضرائب على صافي االرباح – 3مجموعة 

  
تم  ي ي دخل الت ريبة ال ي ض ة ف ذه المجموع رادات ھ ل إي تتمث

ركات  ن الش يلھا م ة اتحص ت الكويتي وق الكوي ي س ة ف لمدرج
  .لألوراق المالية

  

  . السنة المالية تقديرات    51  920  000     000
  

   . لةـرادات المحصـاإلي  46  666  190     397

  
  .عن تقديرات الميزانية  % )10.1( بنسبة نقص )5  253  809    603(
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)717    424  934  6(  

  
  

  : عن تقديرات الميزانية وبيانھا كما يلي  النقص
  

   
  

  : الضرائب على الشركات الكويتية – 1بند 
  

بة  ررة بنس رائب المق ي الض اح  %2.5ھ افي األرب ن ص م
ألوراق  السنوية للشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت ل

في شأن  2000سنة ل 19المالية وذلك طبقا ألحكام القانون رقم 
ر  ات غي ي الجھ ل ف جيعھا للعم ة وتش ة الوطني م العمال دع

  .الحكومية
  

  . السنة المالية تقديرات    35  000  000     000
  

   . لةـصرادات المحً ـاإلي  28  478  402     155

  
  .عن تقديرات الميزانية  %)18.6( بنسبة نقص )6  521  597    845(

  
    

  :  لشركات الكويتية في ميزانية الدولةمساھمة ا – 3بند 
  

  . السنة المالية تقديرات  2   000  000     000
  

  . اإليـرادات المحصلـة  1  587  173     128
  

  .عن تقديرات الميزانية  %)20.6( بنسبة نقص )412  826    872(
  

  
  

114     615  680  1  

  
  

  :يلي وبيانھا كما زيادة عن تقديرات الميزانية
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  : حصيلة الزكاة من الشركات الكويتية – 2بند 

  
وھو القدر الذي يمثل الزكاة من المبالغ المحصلة من الشركات 

 2006لسنة  46الكويتية بموجب المادة األولي من القانون رقم 
العامة والمقفلة في شأن الزكاة ومساھمة الشركات المساھمة 

  .في ميزانية الدولة وذلك حسب ما تحدده كل شركة 

  
000     000  000  13

  
  .تقديرات السنة المالية 

  
  .االيرادات المحصلة   14  500  408     873

  
  .عن تقديرات الميزانية %  11.5بنسبة  زيادة 1  500  408    873

  
    

  
  :أرباح توزيعات  –4بند   

  
على األرباح الناتجة من  %15ريبة المقررة بنسبة وھي الض

من الالئحة التنفيذية  )9(توزيعات األسھم بموجب المادة 
 بشأن تعديل بعض أحكام مرسوم 2008لسنة  )2(للقانون رقم 

  .1955لسنة  3ضريبة الدخل الكويتية رقم 
  

  .تقديرات السنة المالية    1 920  000     000
  

  .االيرادات المحصلة  2  100  206     241
  

  .عن تقديرات الميزانية %  9.4 بنسبة زيادة   180  206     241
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  : لضرائب والرسوم على الممتلكات ا -الباب الثالث   
  

وم المفروضة  ي الضرائب والرس اب ف ذا الب رادات ھ ل إي تتمث
  .لكية األراضي والعقـاراتعلى تملك أو نقل م

  
  .ويختص بھذا الباب وزارة العدل  

  
  :وتتكون إيرادات ھذا الباب من مجموعة واحدة   

  
  : رسوم نقل الملكية  - 1مجموعة   

  
ى  ة عل وم المفروض ي الرس ة ف ذه المجموع رادات ھ ل إي تتمث
ي  ع الت ود البي دا عق ا ع ارات فيم ل األراضي والعق ة ونق ملكي

  .الحكومية تحررھا الجھات
  

  . السنة المالية تقديرات    11  400  000     000
  

  . اإليرادات المحصلة  11  112  711     640
  

  .عن تقديرات الميزانية  % )2.5 ( بنسبة نقص )287  288    360(
  
  

  : عن تقديرات الميزانية وبيانھا كما يلي  النقص  )647  642    903(
  

    
  :من بندين  وتتكون ھذه المجموعة

  
   أراضي - 1بند 

  
  . السنة المالية تقديرات 6  000  000     000

  
  . المحصلـــةاإليـــرادات   5  352  357     097

  
  .عن تقديرات الميزانية  % )10.8( بنسبة نقص )647  642    903(
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   اراتـــــــــــعق – 2بند 

  
  . السنة المالية تقديرات  5  400  000    000

  .ـةالمحصلرادات اإليـ  5  760  354    543
  

  .عن تقديرات الميزانية  % 6.7بنسبة  زيادة   360  354    543
  
  

    الضرائب والرسوم على السلع والخدمـات -الباب الرابع  
  

اب في الضرائب ذا الب والرسوم التي تفرض  تتمثل إيرادات ھ
  على السلع والخدمات ومزاولة األعمال

   
  :ويختص بھذا الباب الوزارات التالية  

  

  وزارة التجارة والصناعة  -
  وزارة الصحة العامــة -
  

  :ويتكون ھذا الباب من مجموعة واحدة   
  

  : رسوم القيد والتسجيل  - 2مجموعة  
  

د وت وم قي ى رس ة عل ذه المجموع تمل ھ ركات وتش جيل الش س
وم  ة ورس ادن الثمين غ المع وم دم رخيص ورس ات الت وطلب

   .العالمات التجارية
  

  . السنة المالية تقديرات 2  328  000     000
  

281     679  827  2 
 

  .اإليرادات المحصلة 
  

  .عن تقديرات الميزانية  %21.5 بنسبة زيادة 499  679   281
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  :وتتكون ھذه المجموعة من ثالثة بنود 
  

963    932  639
  

 : عن تقديرات الميزانية وبيانھا كما يلي  الزيادة
  

  تسجيل الشركات – 1بند   
  

د وتسجيل وإصدار  وم قي ي رس د ف ذا البن رادات ھ وتشمل إي
راف  وم اإلش ى رس افة إل ركات باإلض ازات الش د إج وتجدي

أمين و ائق الت اس وث ى أس أمين عل ركات الت ى ش ة عل الرقاب
  .المصدرة 

  
  . السنة المالية تقديرات    1  551  000     000

  
  .ـةالمحصلـرادات اإلي  2  190  932     963

  
  .عن تقديرات الميزانية  %41.3 بنسبة زيادة 639  932    963

  
  :ويختص بھذا البند 

  
  .وزارة التجارة والصناعة -
  

)682    253  140(
  

 : عن تقديرات الميزانية وبيانھا كما يلي  النقص
  

   
  : طلبات الترخيص - 2بند 

  
ناعية  رخيص الص ات الت ن طلب لة م وم المحص ي الرس ھ
ورسوم تجديد وإصدار التراخيص التجارية والمھنية ورسوم 

  .إصدار تراخيص الصيد 
  

  . ةالسنة المالي تقديرات   643  000     000
  

  . المحصلـــةاإليـــرادات    587  547     000
  

  .  عن  تقديرات الميزانيــة  % )8.6( بنسبة نقص )55  453    000(
  

  :ويختص بھذا البند  
  

  . وزارة التجارة والصناعة -
  .وزارة الصحة العامة -



  ) 24 (

  
                   اردينــــــــ     سـفل
  

  
  
  

  : دن الثمينةرسوم دمغ المعا - 3بند 
  

غ  ر دم وم المحصلة نظي ي الرس د ف ذا البن رادات ھ ل إي وتتمث
ا حسب  ا وعيارھ د نوعيتھ المعادن الثمينة ومشغوالتھا لتحدي

م  انون رق ه الق ا نص علي ا لم ة ، طبق ايير القانوني  )23(المع
  . 1980لسنة  )87(والقرار الوزاري رقم  1980لسنة 

  
  . المالية السنة تقديرات  134  000     000

  
  . ـةالمحصلـرادات اإلي   49  199     318

  
  .على تقديرات الميزانية  % )63.3(بنسبة  نقص )84  800    682(

  
  :ويختص بھذا البند   

  

  . وزارة التجارة والصناعة -
  
  

  
 

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

  
اب ذا الب رادات ھ ل إي في الضرائب والرسوم المحصلة  تتمث

وم  ارج ورس ى الخ ن وال تيراد وتصدير البضائع م ر اس نظي
  .الخدمات على التجارة الخارجية 

  

ة  اب وزارة المالي ارك  -وتختص بھذا الب ة للجم اإلدارة العام
  :ويتكون من مجموعة واحدة  

  
  
  

  

  :   الضرائب والرسوم الجمركية - 1مجموعة 
  

ذه ثل وتتم ـر إيرادات ھ الغ المحصلة نظي المجموعة من المب
  .ضرائب ورسوم أرضية ورسوم الشھادات 

  
  . السنة المالية تقديرات 223  213  000     000

  
143     834  377  218 

 
  . المحصلةاإليرادات 

  
  .عن تقديرات الميزانية  %)2.2(بنسبة  نقص )4  835  165    857(
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  :وتتكون ھذه المجموعة من بندين 
  

  : وبيانھا كما يليعن تقديرات الميزانية  النقص )4  835  165    857(
  

  
  
  
   

  

  
  : ضرائب  - 1بند 

  
رائب  لة كض الغ المحص ي المب د ف ذا البن رادات ھ ل إي وتتمث

  .جمركية 
  

  . السنة المالية تقديرات 223  000  000     000
  

  . ـةالمحصلـرادات اإلي  218  247  998     328
  

  .على تقديرات الميزانية  %)2.1(  بنسبة نقص )4  752  001    672(
  

    
  :رســــوم  - 2بند 

  
ر خدمات  الغ المحصلة نظي وتتمثل إيرادات ھذا البند في المب
ى  التجارة والمعامالت الدولية وھي الرسوم التي تفرض عل

ي  توردين ف ن المس ائعھم م حب بض ي س أخرھم ف ة ت حال
ن  ل م ي تحص ھادات الت وم الش وانئ ورس تودعات الم مس
وم  دادھم للرس ت س ھادة تثب ائھم ش ل إعط وردين مقاب الم

  .والضرائب الجمركية 
  

  . السنة المالية تقديرات      213  000     000
  

  . ةالمحصلــرادات اإلي   129  835     815
  

  .عن تقديرات الميزانية  %)39.0(نسبة ب نقص )83  164    185(
  

  :إلى اآلتي  للباب الخامس نقصالوترجع أسباب   
  

  .البالد حركة النشاط التجاري داخل  انخفاض
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  :إيرادات الخدمات  -الباب السادس 
  

ة  ر تأدي تتمثل إيرادات ھذا الباب في المبالغ المحصلة نظي
  .خدمات من الوزارات واإلدارات الحكومية 

  
  . السنة المالية تقديرات 636  240  500     000

  
لةاإل 566  621  943     687 رادات المحص بة  ي رادات  % 2.6بنس ة اإلي ن جمل م

  .المحصلة 
  

  .عن تقديرات الميزانية  % (10.9 ) بنسبة  نقص )69  618  556  313(
  
ذ ي  نقصال اوھ ادة ف نقص والزي لة ال ن محص ارة ع عب

  :مجموعاتالذي يتكون من ثماني مجموعات ھذا الباب 
  
 
  

اب ا)94  866  477  125( ي الب نقص ف ادس ال ةلس ديرات الميزاني ن تق د  ع وق
 :في المجموعات التالية تحققت
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000     900  991  3  
  

189     036  432  3  
  
)811   863  559 (  
  
  
  
  
  
)000   322  1   093 (  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

000     200  068  1  
  

000    885   805    
  
)000  315  262 (   
  

  
  
  
  
  

  :الخدمات التعليمية والثقافية – 2مجموعة 
  

الغ المحصلة  من وتتمثل إيرادات ھذه المجموعة في المب
ائل  ات بوس ر اإلعالن ة ونش ات الحكومي ع المطبوع مبي
النشر الحكومية وكذلك مبيع البرامج التلفزيونية وإيرادات 

 .والتعليم  األفالم واألشرطة باإلضافة إلى رسوم التدريب
  

  .تقديرات السنة المالية 
  

  .االيرادات المحصلة 
  

   عن تقديرات الميزانية%)14.0(بنسبة نقص 
  
  

  : خمسة بنودوتتكون ھذه المجموعة من 
  
  

  :الميزانيةعن تقديرات  النقص
  
  

  : رسوم دراسية – 1بند 
  

الغ المحصلة  ة وتتمثل إيرادات ھذا البند في المب من الطلب
ين ك ة والملتحق ة العام ة الكويت والھيئ ي جامع تمعين ف مس

ة المجتمع  للتعليم التطبيقي والتدريب ومنتسبي مركز خدم
دورات  ي ال تراك ف ر االش لة نظي الغ المحص ذلك المب وك

  .التدريبية
  

  .تقديرات السنة المالية 
  

  .االيرادت المحصلة 
  

  .  عن تقديرات الميزانية%)24.6(بنسبة نقص 
.    
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000     500  473  1  
  

000     393  778    
  
)000  107  695  (  

  
  
  
  
  
  

  :  إعالنات – 3بند 
  

مقابل في المبالغ المحصلة  البند ھذاوتتمثل إيرادات 
نشر اإلعالنات التجارية في وسائل النشر الحكومية 

  .المختلفة 
  

  . ة اإلعالموزار البند اوتختص بھذ
  
  

  . السنة المالية تقديرات
  

  . االيرادات المحصلة 
  

  . عن تقديرات الميزانية%)47.2(بنسبة نقص 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

000     500      
  

000    000      
  
)000  500(  

  :  إيرادات أفالم وأشرطة – 5بند 
  

وتتمثل إيرادات ھذا البند في المبالغ المحصلة نظير تأجير 
  .وأشرطة تعليمية للمدارس الخاصةومبيع أفالم 

يم  ة والتعل ن وزارة التربي ل م د ك ذا البن تص بھ ويخ
  .والمجلس األعلى للتخطيط والتنمية

  
  . السنة المالية تقديرات

  
  . ـةمحصلالرادات اإليـ

  
   عن تقديرات الميزانية %)100.0(بنسبة نقص 
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  :  رسوم تدريب وتعليم – 6بند 
  

الغ المحصلة  ي المب د ف ذا البن رادات ھ ل إي وتتمث
ي  نظير دورات تدريبية على أجھزة الحاسب اآلل
ل  ونظير تعليم أبناء العاملين في شركة جيتي أوي

ويختص . بالمنطقة المقسومة في مدارس الدولة 
  .بھذا البند وزارة التربية

  

000    400  135    
  

  . سنة الماليةال تقديرات
  

000    000  000    
  

  .المحصلـة اإليـرادات 
  

)000  400  135  (  
  

  عن تقديرات الميزانية%)100.0(بنسبة نقص 
  

    

189   458  533    
  

  :عن تقديرات الميزانية والزيادة
  

    
  :  مبيع مطبوعات حكومية – 2بند 

  
الغ المحصلة  ي المب د ف ذا البن رادات ھ ل إي وتتمث

ن مب ة م رات المختلف ب والنش ع المجالت والكت ي
  .التي تصدرھا الجھات الحكومية 

ات س جھ د خم ذا البن تص بھ وزارة : (ويخ
دل –اإلعالم  ريع /وزارة الع وى والتش إدارة الفت

ل  – ة والعم ئون االجتماعي وزارة  –وزارة الش
وطني  –األوقاف والشئون اإلسالمية  المجلس ال

  .للثقافة والفنون واآلداب
  

000    300  314  1  
  

  . السنة المالية تقديرات
  

189   758  847  1  
  

  .المحصلـة اإليـرادات 
  

189   458  533    
  

  عن تقديرات الميزانية % 40.6بنسبة  زيادة
  

رات  -    راء للنش ى ش ب عل اده الطل بب زي بس
  .والقوانين من قبل الجھات المعنية 
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  :الخدمات الصحية – 3 مجموعة  
  

ھذه المجموعة في المبالغ المحصلة وتتمثل إيرادات   
  .نظير تقديم الخدمات الصحية المختلفة 

  وتختص بھذه المجموعة وزارة الصحة العامة
  
  

000    000  754  87  
  

  . السنة المالية تقديرات
  

814    525  739  72  
  

  .لـة المحصاإليـرادات 
  

)186   474  014  15(  
  

  . عن تقديرات الميزانية%)17.1(بنسبة نقص 
  
  
  

)186  474  014  15(  
  

 :في تقديرات الميزانية  النقص
  
  
  

  : رسوم الحجر الصحي – 1 بند  
  

الغ  ي المب ة ف ذه المجموع رادات ھ ل إي وتتمث
ر  لة نظي ي المحص ة الت ة والوقائي دمات الطبي الخ
  .ر الصحي تؤديھا مراكز الحج

  
  
  

000    000  20    
  

  . السنة المالية تقديرات
  

000   238   9     
  

  .االيرادات المحصلة 
  

)000  762  10  (  
  
  
  

  .عن تقديرات الميزانية%)53.8(بنسبة نقص 
  
ذه  - ث ان ھ وانئ حي ي الم ه ف ه الحرك بب قل بس

  الرسوم يتم تحصيلھا عن طريق البحر
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  :  إيراد المستشفيات – 2بند   

  
ر  وتتمثل إيرادات ھذا البند في المبالغ المحصلة نظي
ى  ة للمرض دمات الخاص ض الخ ديم بع تق
ل أجور الغرف الخاصة  ة مث بالمستشفيات الحكومي
ة  وكذلك رسوم الفحوصات المخبرية واألشعة الملون

.  
  

000    000  140  2  
  

  . السنة المالية تتقديرا
  

814    317  918  1  
  

  .االيرادات المحصلة 
  

)186   682  221 (   
  

  .عن تقديرات الميزانية%)10.4(بنسبة نقص 
  

  بسبب قله عدد المرضى الخاضعين لرسوم   -  
  .الخدمات 

  
  

  :إيرادات الضمان والتأمين الصحي – 3بند   
  

ر وتتمثل إيرادات ھذا البند في المبالغ الم حصلة نظي
  .الضمان الصحي لغير المواطنين تقديم 

  
000    000  594  85  

  
  . السنة المالية تقديرات

  
000   970  811   70  

  
  .االيرادات المحصلة 

  
)000  030  782  14(  
  

  .عن تقديرات الميزانية%)17.3(بنسبة نقص 
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  :الكھرباء والماءخدمات  – 5مجموعة   
  

ر  وتتمثل إيرادات ھذه المجموعة في المبالغ المحصلة نظي
  .تقديم خدمات الكھرباء والماء 

  

ة  ذا المجموع اء ووزارة ويختص بھ اء والم وزارة الكھرب
  .األشغال العامة 

  
000    500  386  199    

  
  .السنة المالية  تقديرات

  
194    816  130  120  

  
  . ةالمحصلـرادات ـاإلي
  

806)  683  255  79(  
  

  .  عن تقديرات الميزانية) % 39.7( بنسبة نقص
  

    
  :وتتكون ھذه المجموعة من بندين

  
  

806)  683  255  79(  
  

  
  :الميزانيةعن تقديرات  النقص

  
  

  : الكھرباء – 1بند   
  

قوتتمثل إيرادات ھذا البند في المبالغ المحصلة   عن طري
  .وزارة الكھرباء والماء مقابل تقديم خدمات الكھرباء

  
000    000  860  137  

  
  .السنة المالية  تقديرات

  
487   279   991  75  

  
  . ةالمحصلـرادات ـاإلي
  

)513  720  868  61(  
  

  .  عن تقديرات الميزانية) % 44.9( بنسبة نقص
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  : مياه – 2بند 
  
  

الغ المحصلة عن طريق تتمثل إيرادات  د في المب ھذا البن
وزارة الكھرباء والماء ووزارة األشغال العامة نظير مبيع 

  .المياه بكافة أنواعھا 
  

  .السنة المالية  تقديرات 61  526  500    000
  

  . ةالمحصلـرادات اإليـ 44  139  536    707
  

  . عن تقديرات الميزانية) % 28.3(  بنسبة نقص  )17  386  963  (293
  
  
  

  : خدمات أخرى – 8 مجموعة  
  
  

رادات  ل إي ي تحصل تتمث الغ الت ي المب ة ف ذه المجموع ھ
من  ا ض بق إدراجھ م يس ي ل دمات الت ديم الخ ر تق نظي

  المجموعات السابقة في نفس الباب
  

  . السنة المالية تقديرات   595  500    000
  

  . ةالمحصلـرادات اإليـ   559   044   678
  

  . عن تقديرات الميزانية) % 6.1(  بنسبة نقص  ) 36  455  (322
  
  
  

  :النقص في بنود الميزانية  ) 66  036  (194
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  :إيرادات صيانة  – 2بند 
  
  

ديم المبالغ المحوتتمثل إيرادات ھذا البند في  ر تق صلة نظي
  .خدمات الصيانة باختالف أنواعھا 

  .وتختص بھذا البند وزارة األشغال العامة 
  

  . السنة المالية تقديرات    60  000    000
  

  . ةالمحصلـرادات اإليـ     15   520    056
  

  .عن تقديرات الميزانية) % 74.1(  بنسبة نقص  )  44   479   994(
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  :خططات ومواصفاتم – 4 بند

  
رادات  ع وتتمثل إي الغ المحصلة من مبي د في المب ذا البن ھ

داول  ية والج فات القياس رائط والمواص ات والخ المخطط
  . والكميات 

  

  . السنة المالية تقديرات 12  500    000
  

000    010  12  

  
  . ةالمحصلـرادات اإليـ

  .زانيةعن تقديرات المي) % 3.9(  بنسبة نقص  ) 490  000(
  

   
  

  :تصوير  – 6بند  
  

  .وتشمل المبالغ المحصلة عن تصوير المستندات 
  .ويختص بھذا البند وزارة التربية 

  
  . السنة المالية تقديرات    25  000    000

750    933  3    

 
  . ةالمحصلـرادات اإليـ

  
)250  066  21  (  

 
  .عن تقديرات الميزانية) % 84.3(  بنسبة نقص
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  :في بنود الميزانية الزياده    29  580  872
  

    
  : مطبوعات الجھات الحكومية – 1بند 

  
المبالغ المحصلة من الجھات وتتمثل إيرادات ھذا البند في 
  .الحكومية مقابل المطبوعات

  .وتختص بھذا البند وزارة اإلعالم 
  

  . السنة المالية تقديرات   498  000    000
  

  .المحصلـة اإليـرادات      527   580   872
  

  عن تقديرات الميزانية%  5.9  بنسبة زياده   29   580  872 
  

    
ادس   25  247  920  812 اب الس ي الب ادة ف ةالزي ديرات الميزاني ن تق د  ع وق

  :في المجموعات التالية تحققت
  

    
  :والعدالةمن خدمات األ – 1مجموعة 

  
لة  الغ المحص ي المب ة ف ذه المجموع رادات ھ ل إي وتتمث
ذلك  ادرة وك واد مص ع م ائية ومبي ات قض وم وغرام كرس

  .عدادات انتظار السيارات ورسوم إصدار رخص قيادة 
  

  :ويختص بھذا البند الوزارات التالية 
  

  وزارة الداخليةو وزارة العدل 
  

000    000  976  58  
  

  . ة الماليةالسن تقديرات
  

736    281  718  72  
  

  . ـةمحصلالرادات اإليـ
  

  .على تقديرات الميزانية  % 23.3بنسبة   زيادة  13  742  281    736
  



  ) 36 (

  

                      اردينــــــــ     سـفل
  
  
  

  
  
  

  :بنود أربعةوتتكون ھذه المجموعة من   
  

 : ديرات الميزانيةعن تق زيادةال  13  850  128    646
  
 

  :  قضائيةوم ــرس – 1بند   
  

ق  دعاوى والتوثي ن ال لة م وم المحص ي الرس ل ف وتتمث
ة  اة وأي والغرامات الجزائية ورسوم القيد في جدول المحام

 .رسوم قضائية أخرى 
  

  . السنة المالية تقديرات 58  775  000    000
  

  . ـةمحصلالرادات اإليـ 72  625   128   646
  

 .على تقديرات الميزانية  % 23.6بنسبة   زيادة    13  850  128    646
  

  :إلى الزيادة وترجع أسباب  
  

وذلك العتماد ھذا البند على األحكام القضائية بالمصادرة، 
حيث من الصعب التنبؤ بھا واعتماد التقدير على المحصل 
الل  ل خ ا يحص اد بم ابقة واالسترش نوات الس الل الس خ

  .ماليةالسنة ال
    
 : عن تقديرات الميزانية نقصال  )  107  846  910(

  
  : مواد مصادرةمبيع  - 2بند   

  
ع  الغ المحصلة من مبي د في المب ذا البن رادات ھ وتتمثل إي
ة  المواد التي تتم مصادرتھا بعد الفصل في القضايا المتعلق
بطية  ى الض اء عل ا أو بن ول بھ وانين المعم ا للق لمخالفتھ

  .الممنوحة ألفراد أو جھات حكوميةالقضائية 
  

  .ويختص بھذا البند وزارة العدل
  

000     000  20    
  

  . السنة المالية تقديرات
  

000    000  00    
  

  . ـةمحصلالرادات اإليـ
  

  .على تقديرات الميزانية  % )100.0( بنسبة نقص  ) 20  000   000(
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  :  حصيلة عدادات انتظار السيارات -3بند   
  

اإليرادات المحصلة بواسطة وتتمثل إيرادات ھذا البند في 
عدادات االنتظار نظير انتظار السيارات في األماكن 

  .المخصصة لذلك بالطرق العامة
  

  . السنة المالية تقديرات      71  000     000
  

  .ةمحصلـالرادات اإليـ  45  625    090
  

  .على تقديرات الميزانية  % )35.7( بنسبة نقص) 25  374   910(
  

ر و -   راء الحف وارع الج ض الش الق بع بب اغ بس
  الصيانه باماكن عدادات االنتظار

  
  

   رسوم اصدار رخصة قيادة – 4بند 
  : )زراعية/صناعية/انشائية/عامة(
  

ل  قيمة الرسوم المحصلةوتتمثل إيرادات ھذا البند في  مقاب
ناعية  ائية والص ة واإلنش ادة العام ص القي دار رخ إص

  .والزراعية 
  

  . وزارة الداخليةويختص بھذا البند 
  

  . السنة المالية تقديرات   110  000     000
  

  . ةالمحصلـرادات اإليـ   47  528     000
  

  .على تقديرات الميزانية  % )56.8( بنسبة نقص)62  472    000(
  
  :ع أسباب النقص إلى اآلتي ترج

  
  . التشدد في منح رخص القيادة بكافة أنواعھا -
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  : خدمات اإلسكان والمرافق – 4 مجموعة
  

لة  الغ المحص ي المب ة ف ذه المجموع رادات ھ ل إي وتتمث
  .نظير تقديم الخدمات المتعلقة باإلسكان والمرافق 

  

000    500  791  44  
  

  . السنة المالية تقديرات
  

260    081  923  46  
  

  .المحصلـة اإليـرادات 
  

260   581  131  2  
  

  .على تقديرات الميزانية  %4.8 بنسبة زيادة
  

    
  :وتتكون ھذه المجموعة من بندين 

  
260   581  131  2  

  
  : عن تقديرات الميزانية زيادةال

  
  
  
  
  
  
  

  : إيجار – 1بند 
  

تتكون إيرادات ھذا البند من إيجار كل األسواق التجارية 
ناعية  ائم الص وت والقس دولي والبي ار ال الت المط ومح
اليھات  ة والش اكن الحكومي تملكة والمس ارات المس والعق

  .باإلضافة إلى مواقف السيارات 
  

000    500  791  44  
  

  . السنة المالية تقديرات
  

342   481  499  46  
 

  .المحصلـة اإليـرادات 
  

342   981  707  1  
 

  .على تقديرات الميزانية  % 3.8 بنسبة زيادة
  

  
  
  

  -: إلى اآلتي الزيادةوترجع أسباب 
  
تثمار  - اكن المطروحة لالس يم إيجارات األم ارتفاع ق

ى  ات عل ركات والمؤسس ين الش افس ب بب التن بس
  .االستثمار في ھذه األماكن 

  اني لم تكن مستغلهتاجير و استغالل مب -
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  : إيرادات المنطقة الحرة – 2بند   
  

ن  يله م م تحص ذي ت اع ال ل االنتف د مقاب ذا البن ل ھ يمث
د  رة بموجب نصوص العق ة الح ديرة للمنطق الشركة الم
ى أي  افة إل ة باإلض ذه المنطق ا إلدارة ھ رم معھ المب

  ا الوزارة المعنية في إدارة المنطقةإيرادات تحصلھ
  

  . السنة المالية تقديرات   000  000    000
  

  .المحصلـة اإليـرادات    423  599  918
  

  .عن تقديرات الميزانية  زيادة   423  599  918
  

    
  :النقل والمواصالت خدمات  – 6مجموعة 

  
ل    رق وتتمث د والب دني والبري ران الم دمات الطي خ

  . اتفوالھ
  

000     100  745  170  
  

  .  السنة المالية تقديرات
  

666     189  969  177  
  

  .المحصلـة اإليـرادات 
  

666     089  224  7  
  

  . عن تقديرات الميزانية % 4.2  بنسبة  زيادة
  

    
379    724  985  7  

  
  : عن تقديرات الميزانية الزيادة

  

 :الطيران المدني – 1 بند  
  
ر تتم لة نظي الغ المحص ي المب د ف ذا البن رادات ھ ل إي ث

  .الخدمات التي تقدمھا اإلدارة العامة للطيران المدني
  ويختص بھذا البند اإلدارة العامة للطيران المدني

  
  . السنة المالية تقديرات12  227  000     000

  
  .المحصلـــة اإليـــرادات 12  410  086    009

  
  .عن تقديرات الميزانية  %1.5بنسبة  زيادة  183  086     009
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  :  البرق والھاتف – 3بند   
  

ديم وتتمثل إيرادات ھذا البند في المبالغ المحصلة  ر تق نظي
  .خدمات البرق والھاتف للجمھور 

الت  د وزارة المواص ذا البن تص بھ رق  –ويخ إدارة الب
  .الھاتف و
  

  . السنة المالية تقديرات    151  071  000     000
  

  .المحصلـة اإليـرادات 158  873  638     370
  

  . عن تقديرات الميزانية  % 5.2 بنسبة زيادة7  802  638     370
  

    
)713  634  761(  
  

  :نقص عن تقديرات الميزانية ال
  

    
  :  البريد – 2بند   

  

تقديم ات ھذا البند في المبالغ المحصلة نظير تتمثل إيراد
  خدمات البريد للجمھور والشركات والھيئات المختلفة

  .إدارة البريد  –ويختص بھذا البند وزارة المواصالت 
  

  .  السنة المالية تقديرات1  341  100     000
  

  . ةالمحصلـرادات اإليـ  871  768    023
  

  . عن تقديرات الميزانية % ) 35.0 (  نسبةب  نقص)469  331  977(
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 :موانئخدمات ال – 4 بند
  

رادات  ل إي ر وتتمث لة نظي الغ المحص ي المب د ف ذا البن ھ
راد والسفن  وانئ لألف دم في الم ي تق ة الت الخدمات المختلف

  .والبواخر
ن وزارة ا ل م د ك ذا البن تص بھ لمواصالت ووزارة ويخ

  .اإلدارة العامة للجمارك /المالية
  

  . السنة المالية تقديرات6  106  000     000
  

  . ةالمحصلـرادات اإليـ5  813  697     264
  

  .عن تقديرات الميزانية  % ) 4.8 (بنسبة  نقص )292  302   736(
  

    

  :   إيرادات الطوابع المالية – 7مجموعة   
  

ة ويختص بھذ إدارة الحسابات  –ه المجموعة وزارة المالي
  .العامة، وتتكون ھذه المجموعة من بند واحد 

  
  . تقديرات السنة المالية70  000  000     000

  
  .المحصلـة اإليـرادات 72  149  968     150

  
  .عن تقديرات الميزانية  % 3.1بنسبة  زيادة2  149  968     150

  

  1المجموعة من بند وتتكون ھذه   
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  : مبيع الطوابع المالية – 1بند 
  

الغ المحصلة من  د في المب ذا البن رادات ھ ع وتتمثل إي مبي
الطوابع المالية التي تستخدم في تحصيل رسوم الخدمات 

  .على اختالف أنواعھا 
  

  .اإلعالم وتختص بھذا البند وزارة     

  
  . تقديرات السنة المالية70  000  000     000

  
  .المحصلـة اإليـرادات 72  149  968     150

  
  .على تقديرات الميزانية  % 3.1 بنسبة  زيادة2  149  968     150
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  :  والرسوم المتنوعة يراداتاإل – السابع الباب  
  

ف  الغ المحصلة لمختل ي المب اب ف ذا الب رادات ھ ل إي تتمث
  .األنواع والبنود التي لم تدرج ضمن األبواب السابقة 

  
  ويشمل ھذا الباب مجموعة واحدة 

وزارات واإلدارات  ع ال ة جمي ذه المجموع تص بھ ويخ
  .الحكومية بالدولة 

  
  : اإليرادات والرسوم – 1مجموعة   

  
ل إيرادات ھذه المجموعة في المبالغ المحصلة نظير تتمث

رسوم وإيرادات والمبيعات وغرامات وأرباح باإلضافة 
إلى إيرادات قيديه وأخرى وكذلك إيجار وسائل النقل 

  .والمعدات والتجھيزات 
  

  . تقديرات السنة المالية157  571  450    000
  

  . المحصلـةاإليـرادات 660  631  387     650
  

  .على تقديرات الميزانية  % 319.3 بنسبة  زيادة503  059  937     650
  

    
  :الزيادة عن تقديرات الميزانية 509  904  892     836

  
  

  
  
  
  

  : رسوم – 1بند 
   

كرسوم وتتمثل إيرادات ھذا البند في المبالغ المحصلة 
  .مقابل خدمات متنوعة 

  
  . السنة المالية تقديرات17  163  600     000

  
  المحصلـة اإليـرادات 20  699  369     269

  
  .على تقديرات الميزانية  % 20.6بنسبة  زيادة  3  535   769      269
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اريف  - ع مظ عار بي ات أس ض الجھ ادة بع بب زي بس

دد  ادة ع ذلك زي ات وك ات والمناقص الممارس
  .لمناقصات في الجھات ا

يتم تحصيلھا  - عدم المعرفة المسبقة باإليرادات التي س
ي  دد المناقصات الت ة ع دم معرف بب ع د بس ذا البن بھ

  .سيتم طرحھا خالل السنة المالية 
  

  
  :إيرادات أخرى  – 5 بند

  
د  ذا البن إيرادات وتتمثل إيرادات ھ الغ المحصلة ك في المب
ى وال تشملھا البنود السابقة كا ا سبق خصمه عل سترداد لم

اة  ات الملغ ابقة كالبعث نوات الس روفات الس مص
اة  ذاكر السفر الملغ ة ت والمصروفات بدون وجه حق وقيم
وع  ا ن م يخصص لھ إيرادات ول وكذلك المبالغ المحصلة ك

  .نمطي مستقل 
  

  . السنة المالية تقديرات 42  744  650     000
  

  . ةـالمحصلرادات ـاإلي 55  494  722     167
  

  .عن تقديرات الميزانية  % 29.8بنسبة  زيادة 12  750  072     167
  

سبب الزيادة في ھذا البند ھو حرص العديد من الجھات  -  
الغ صرفت دون وجه حق عن عالوات  على استرداد مب

  بدل سكن وعالوات اجتماعية
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  :تعويضات عن أضرار الممتلكات وأخرى – 7بند 
  

الغ المحصلة  د في المب عن طريق تتمثل إيرادات ھذا البن
رى  رادات أخ ات وإي رار الممتلك ن أض ات ع التعويض

  .محصلة 
  

000     000   060  41 
 

  . السنة المالية تقديرات
  

  . ةالمحصلـرادات ـاإلي 534  679   051     400
  

  .عن تقديرات الميزانية  % 1202.2 بنسبة زيادة493  619   051     400
  

    
  :نقص عن بنود الميزانية ال)844  6    955   186(

  
  

  : إيراد المبيعات – 2بند 
  

الغ المحصلة  د في المب ذا البن رادات ھ ع وتتمثل إي من مبي
  .المنتجات الحكومية والمواد المستھلكة والراكدة 

  
  . السنة المالية يراتتقد2  816  300     000

  
  . ةالمحصلـرادات ـاإلي2  101  405     540

  
  .على تقديرات الميزانية  % )25.4(بنسبة  نقص)714  894   460(
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  : غرامات وأرباح – 3بند   
  

لة نت الغ المحص ي المب د ف ذا البن رادات ھ ل إي ة وتتمث يج
الغرامات والجزاءات المفروضة على الموظفين بالجھات 
اح  ة وأرب ات الحكومي ل الجھ ن قب ر م ة والغي الحكومي

  .الحسابات الجارية 
  

  . السنة المالية تقديرات 23   621  900    000
  

  .المحصلـة اإليـرادات  19   374  509    258
  

  .ديرات الميزانية عن تق % 18.0 بنسبة نقص)4   247  390    742(
  

    
  :إيرادات قيديه  – 4 بند
  

إيرادات ھذا البند عبارة عن اإليرادات القيدية غير النقدية 
  .والتي نشأت بسبب إجراء تسويات قيدية 

  
  . السنة المالية تقديرات29  472  000     000

  
  . لةـرادات المحصـاإلي28  060  666     928

  
  .عن تقديرات الميزانية  %)4.8(بنسبة  نقص)411  1    333   072(

  
  
  

  
  

  :  إيجار وسائل النقل والمعدات والتجھيزات – 6بند 
  

أجير تتمثل إيرادات ھذا البند في المبالغ  التي تحصل من ت
زات  دات واآلالت والتجھي ل والمع ائل النق ف وس مختل

  .المملوكة للدولة 
  

  . ليةالسنة الما تقديرات      693   000     000
  

  .المحصلـة رادات ـاإلي  221   663     088
  

  .على تقديرات الميزانية  % 68.0 بنسبةنقص   471  336     912 
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  :اإليرادات الرأسمالية  -الباب الثامن   
  

ع  الغ المحصلة من مبي ي المب اب ف ذا الب رادات ھ ل إي تتمث
  .صول مملوكة للدولة مثل األراضي والعقارات أ

  
  .اإلدارة العامة  -الباب وزارة المالية  اويختص بھذ

  
  :ويتكون ھذا الباب من مجموعة واحدة 

  
  : مبيع أراضي وعقارات - 1مجموعة   

  
  . السنة المالية تقديرات1  000  000     000

  
  . ةالمحصلـرادات اإليـ7  264  863     470

  
  .عن تقديرات الميزانية  %626.5 بنسبة زيادة 6  264  863     470

  
عبارة عن محصلة النقص والزيادة في بنود  الزيادةوھذا  

  :ھذه المجموعة وذلك حسب اآلتي 
  
  

  :في بنود الميزانية الزيادة7  259  360     000 
  

  : أراضــي - 1بند   
  

الغ ا د في المب ذا البن رادات ھ ع وتتمثل إي لمحصلة من مبي
  .األراضي المملوكة للدولة 

  
000     000  000  0    

  
  . تقديرات السنة المالية

  
000     360  259  7  

  
  .المحصلـة رادات ـاإلي
  

000     360  259  7  
  

  .ةعن تقديرات الميزاني زيــــــــــادة
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  :نقص في بنود الميزانية ال  )994  496     530(
  

    
  : عقارات - 2 بند

  
ع  الغ المحصلة من مبي د في المب ذا البن رادات ھ وتتمثل إي
واطنين  ى الم ة عل ة الموزع وت الحكومي ارات والبي العق

  . بموجب وثائق تملك
  

  . السنة المالية تقديرات1  000  000     000
  

  . ةلمحصلـارادات ـاإلي5  503     470
  

  .عن تقديرات الميزانية  % )99.4( بنسبة نقص )  994  496   530(
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ة  نة المالي لة للس درة والمحص رادات المق ع اإلي توزي
1020/1120 .  
  
  
  . )  3جدول رقم (على مستوى الوظائف  - 2 
  
  : الخدمات العامة - 1
  

  :اآلتيل على ثالثة وظائف فرعية حسب وتشتم
  
   .التنظيميةالخدمات  -
  .الماليـةالخدمات  -
  .والعدالـةاألمـن  -
  

  . السنة المالية تقديرات  529  524  200     000
  

لة 651  361  319     605 رادات المحص بة اإلي رادات  %3.1 بنس ة اإلي ن جمل م
  .المحصلة 

  
  .عن تقديرات الميزانية  % 23.0 بنسبة زياده 121  837  119   605

  
    

  :الدفـــــــــــــــــاع – 2
  

  . السنة المالية تقديرات    9  241  000     000
  

رادات المحصلة160  320  909    402 رادات  % 0.7 بنسبة اإلي ة اإلي من جمل
  .المحصلة 

  
  .زانية عن تقديرات المي % 1634.9بنسبة  زيادة151  079  909    402
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  :االجتماعيةالخدمات  - 3
  

  :اآلتيوتشتمل على ثالثة وظائف فرعية حسب 
  
   .التعليميةالخدمات  -
  .الصحيةالخدمات  -
  .االجتماعيةالتكافل االجتماعي والشئون  -

  
  . ليةالسنة الما تقديرات 144  639  000     000

  
لة 98  551  028     673 ـرادات المحص بة اإلي رادات % 0.5 بنس ة اإلي ن جمل م

  .المحصلة 
  

  .عن تقديرات الميزانية  % )31.9( بنسبة نقص)46  087   971  327(
  

    

  :المجتمعخدمات  - 4
  

  :اآلتيوتشتمل على وظيفتين فرعيتين حسب 
  
   .اإلعالميةالخدمات  -
  .ـةالدينيالخدمات  -

  
  . السنة المالية تقديرات7  642    750     000

  
   اإليـرادات المحصلة5  788    197     713

  
  .عن تقديرات الميزانية  % )24.3( بنسبة نقص)1  854   552    287(
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  :االقتصاديةالخدمات  - 5
  

  :اآلتيلى خمسة وظائف فرعية حسب وتشتمل ع
  
  .التعدين والنشاطات اإلستخراجية  -
  .النقـل   -
   .تالالمواص -
  .الكھرباء والماء -
  .والصناعيـةالخدمات التجارية  -
  

  . السنة المالية تقديرات  9  017  558  000     000
  

رادات المحصلة  20  576  175  445    041 بة  اإلي رادات من جمل %95.7بنس ة اإلي
  .المحصلة 

  
  .عن تقديرات الميزانية  % 128.2 بنسبة زيادة   11  558  617  445   041

  
    

  
  : أخرى غير مصنفه - 6
  

  :اآلتيوتشتمل على وظيفة فرعية واحدة حسب 
  
  .مصنفةفرعية غير  -

  
  . السنة المالية تقديرات 10  723  000     000

  
را 9  787  748     782 بة  دات المحصلةاإلي رادات % 0.05بنس ة اإلي من جمل

  .المحصلة 
  

  .عن تقديرات الميزانية  % 8.7 بنسبة  نقص)  935  251     218(
  

 
  



 



 

) 52 ( 
  

  
  

   
  

ïäbq@b@Z@óÜíÕå¾aì@óïÐbšfia@pa†bánÈfiaZ@ @
  

000     000  000  1 155    
  
  

  : اإلعتمادات اإلضافية   -أ 
تدعا ذ  يس ة تنفي نة المالي ة الس ب 2010/2011ميزاني  طل

افية ادات إض رخيص باعتم رف  ت ة (لص ة أميري مكرم
  . ) 2011لسنة  3بقانون رقم 

ط   اإلعتمادات المنقولة من والى البنود في حدود -ب رب
   :الباب المختص 

م  24،  22استنـادا للمادتين  انون رق  31من المرسوم بالق
نة  ة  1978لس ات العام داد الميزاني د إع اص بقواع الخ

م  والرقابة على تنفيذھا والحساب الختامي والى التعميم رق
نة  2 ن وزارة  1992لس روط الصادر ع أن ش ة بش المالي

ة  ات الحكومي ي الجھ ة ف ادات الميزاني ين إعتم ديل ب التع
  .والذي يرخص بالنقل بين البنود والبرامج 

  

فقد بلغت جملة اإلعتمادات المنقولة من والى البنود خالل 
ة  نة المالي ى  2010/2011الس ؤثر عل ي ال ت ادوالت  اعتم

  :الميزانية على النحو التالي 
  

ذي  إجمالي المنقول348 1  533  950     000 علـى مستوى أبواب المصروفات وال
ى  ؤثر عل ادال ي ى  اعتم بته إل ت نس ث بلغ ة ، حي الميزاني

  %.7.7 إجمالي إعتمادات المصروفات بعد التعديل 
  

بة  ا بالنس د إلأم دة فق ى ح اب عل ل ب ة لك ادات المنقول عتم
  :بلغت اآلتي 

  
اب األول246  564  221     000 بة  - الب ات بنس ن  %6.7المرتب ادم اب  اعتم الب

  .بعد التعديل 
  

اني  97  969  721     000 اب الث بة  - الب دمات بنس لعية والخ تلزمات الس المس
  .الباب بعد التعديل  اعتمادمن %  3.4

  
زات - الباب الثالث  5  390  894     000 دات والتجھي بنسبة  وسائل النقل والمع

  .الباب بعد التعديل اعتمادمن  % 2.4
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 ـة والصيانــةـاريع اإلنشائيـالمش – الباب الرابع593  907  726     000
الباب  اعتمادمن  %28.4 واإلستمالكات العامة بنسبة

  .ديل ـبعد التع
  

ت والمدفوعاالمصروفات المختلفة  - الباب الخامس404  701  388     000
  .الباب بعد التعديل  اعتمادمن % 4.7 التحويلية بنسبة

  
ى مستوى ـاإلعتماد التكميلي العام والم -ج  ه عل نقول من

  .أبواب الميزانية 
واب  توى أب ى مس ام عل ي الع اد التكميل يخصص اإلعتم
الوزارات  ة ب ات الطارئ ة االحتياج ة لمواجھ الميزاني

ذ ا د تنفي ة عن نة واإلدارات الحكومي الل الس ة خ لميزاني
المالية على أن يتم النقل منه بعد موافقة الجھات المختصة 

ة  -وزارة التخطيط  -وزارة المالية (  ديوان الخدمة المدني
  ) .كل فيما يخصه 

  
ديلو االعتمادوقد بلغ  د التع ه بع ول  اعتماد الميزاني والمنق
  :كما يلي  31/3/2011له في 

  
  . يةــالميزان ادمتعا 573  264  000     000

  
ول  )337  701  684    000( ى  المنق ة حت وزارات واإلدارات الحكومي لل

  .الميزانية  اعتمادمن  % 58.9بنسبة  31/3/2011
  

  . الميزانية اعتمادمن %  41.1 بنسبةر ــوف 235  562  316     000
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ى  ام عل ي الع اد التكميل ي عرضا مفصال لالعتم ا يل وفيم
  .مستوى األبواب 

  
  :ات ـرتبـالم –الباب األول 

  
  . الميزانية اعتماد304   264  000     000

)000    197  939  131( 
  
  

  

ول ة المنق ى  جمل ة حت وزارات واإلدارات الحكومي لل
لي من جملة اإلعتماد التكمي%  43.4بنسبة  31/3/2011

  .العام المخصص للباب األول 
  

000     803  324  172 
   
  

ر بة وف ام % 56.6  بنس ي الع اد التكميل ة االعتم ن جمل م
  . المخصص للباب األول

  :المستلزمات السلعية والخدمات   -الباب الثاني   

  . الميزانية اعتماد  40  285  000     000

)000    250  809  37( 
  

  ىـة حتـوزارات واإلدارات الحكوميـلل جملة المنقول
بة  31/3/2011  ن  %93.9بنس ادم ة  اعتم الميزاني

  .لالعتماد التكميلي العام للباب

ي اعتمادمن  %6.1 بنسبة وفر 2  475  750     000 اد التكميل  الميزانية لالعتم
  العام للباب

    
  :وسائل النقل والمعدات والتجھيزات   -الباب الثالث 

000     000  642  12 
  

  . الميزانية اعتماد
  

)000   446   454 7( 
  

ـجم ولـ ى  لة المنق ة حت وزارات واإلدارات الحكومي لل
بة 31/3/2011 ن % 59.0 بنس اد م ة  اعتم الميزاني

  .لالعتماد التكميلي العام للباب

000     554  187  5 
  

ـوف بة  رــ ن  % 41.0بنس ادم اد  اعتم ة لالعتم الميزاني
  .العام للباب التكميلي 
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انة ـة والصيـاريع اإلنشائيــالمش –اب الرابع ـالب

  :اإلستمالكات العامة 
  

000     000  000  46 
  

  . الميزانية اعتماد

)000    110  925  1(  

  
ول ة المنق ى  جمل ة حت وزارات واإلدارات الحكومي لل

بة  31/3/2011 ن  % 4.2بنس اداعتم ة  م الميزاني
  .لالعتماد التكميلي العام للباب 

  

000     890  074  44 
  

ـوف بة  رــ ن  % 95.8بنس ادم اد  اعتم ة لالعتم الميزاني
  .التكميلي العام للباب 

  
  

  

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

  
000     000  073  170 

  
  . الميزانية اعتماد

  
)000   681  573  158(  

  
ول ة المنق ى  جمل ة حت وزارات واإلدارات الحكومي لل

بة 31/3/2011 ن  % 93.2 بنس ادم ة  اعتم الميزاني
  .لالعتماد التكميلي العام للباب  

  

000     319  499  11 
  

ـوف بة ر ــ ن  % 6.8بنس ادم اد  اعتم ة لالعتم الميزاني
  .التكميلي العام للباب 

بة ن % 0.0 بنس ادم ي  اعتم اد التكميل ة لالعتم الميزاني
  . العام للباب 
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  :تشمل مصروفات ميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية على األبواب الخمسة التالية        
  
  

  .المرتبات  : البـاب األول 
  

  .المستلزمات السلعية والخدمات :  الباب الثانـي
  

  .وسائل النقل والمعدات والتجھيزات :  ـثالباب الثال
  

  .المشاريع اإلنشائية والصيانة واالستمالكات العامة :  البـاب الرابع
  

  .المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية :  الباب الخامس
  

  .ويندرج تحت كل باب من أبواب المصروفات عدد من المجموعات والبنود واألنواع 
  
  

ي عرضا  ا يل اليإلوفيم وزارات واإلدارات الحـمص جم ـةـروفات ال   2011/ 2010 كومية للسنة الماليـ
  :على مستوى إجمالي الميزانية 

  
< <
< <
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ادات310   16  000  000      000 وزارا إعتم روفات ال ة لمص واإلدارات  تالميزاني
  .الحكومية 

  
  )من المال االحتياطي العام ( التعديل 1   155 000  000      000

  
  االعتماد بعد التعديل  17  465  000  000      000

  

روفاتال16  221  001  904      697 ة مص ة  واإلداراتوزارات لل الفعلي الحكومي
  . اعتماد الميزانية بعد التعديل من % 92.9ة بنسب

  
من اعتماد الميزانية بعد  %7.1 الذي تحقق بنسبةالوفر 1  243  998  095     303

 .التعديل
 
  

   
  

ي  :أوالً  ان تحليل ادلإلبي ى  اتعتم ورات عل والوف
 .مستوى أبواب مصروفات الميزانية 
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  مرتبات - األولالباب 
  

  
  . اعتماد الميزانية          3   700  000  000     000

  
  . التعديل 000  000  000     000

  
  . اعتماد الميزانية بعد التعديل 3   700  000  000     000

  
ة 423   3  187  921     137 روفات الفعلي بة  المص اد  % 92.5بنس ن اعتم م

بة  ديل وبنس د التع ة بع الي  % 21.1الميزاني ن إجم م
 .مصروفات الميزانية 

  
ق 276  812  078     863 وفر المحق بة  ال د % 7.5بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م

  .من إجمالي الوفر % 22.3التعديل وبنسبة 
  

  
  

   المستلزمات السلعية والخدمات –الباب الثاني 
  

  . اعتماد الميزانية   2   915  000  000     000
  

  . التعديل   000  000  000     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل   2   915  000  000     000
  

ة 791   2  903  682     284 روفات الفعلي بة  المص اد  % 95.8بنس ن اعتم م
بة  ديل وبنس د التع ة بع الي  % 17.2الميزاني ن إجم م

 .مصروفات الميزانية 
  

ق 123  096  317     716 وفر المحق بة  ال ة بع% 4.2بنس اد الميزاني ن اعتم د م
  .من إجمالي الوفر % 9.9التعديل وبنسبة 
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  ھيزاتوسائل النقل والمعدات والتج –الباب الثالث 
  

  
  .اعتماد الميزانية            225  000  000     000

  
  .التعديل000  000  000     000

  
  .الميزانية بعد التعديلاعتماد 225  000  000     000

  
ة152  903  876     319 روفات الفعلي بة  المص اد  % 68.0بنس ن اعتم م

بة  ديل وبنس د التع ة بع الي  % 0.9الميزاني ن إجم م
 .مصروفات الميزانية 

  
د % 32.0بنسبة  الوفر المحقق 72  096  123     681 ة بع اد الميزاني من اعتم

 من إجمالي الوفر % 5 8.ل التعدي
   

ع   اب الراب يانة  –الب ائية والص اريع اإلنش المش
  واالستمالكات العامة 

  
000     000  000  090  2  

 
  .اعتماد الميزانية 

  
000     000  000  000  

 
  .التعديل 

  
000     000  000  090  2  

 
 . اعتماد الميزانية بعد التعديل

  
ة  1   688 064   966     500 روفات الفعلي بة ب المص اد  %80.8نس ن اعتم م

بة  ديل وبنس د التع ة بع الي  %10.4الميزاني ن إجم م
  .مصروفات الميزانية 

  

د  % 19.2بنسبة  الوفر المحقق 401  935  033     500 ة بع من اعتماد الميزاني
  .من إجمالي الوفر % 32.3التعديل وبنسبة 
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المصروفات المختلفة والمدفوعات  –لخامس الباب ا
 التحويلية 

  
  

 . اعتماد الميزانية     7  380  000  000     000
  

 . التعديل1  155  000  000     000
  

 . اعتماد الميزانية بعد التعديل8  535  000  000     000
  

ة  8  164  941  458     457 روفات الفعلي بة  المص اد  % 95.7بنس ن اعتم م
بة  ديل وبنس د التع ة بع الي  %50.3الميزاني ن إجم م

 .مصروفات الميزانية 
  

ق 370  058  541     543 وفر المحق بة  ال د % 4.3بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م
  .من إجمالي الوفر % 29.7التعديل وبنسبة 
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تحليل مصروفات الميزانية حسب التقسيم : ثانيا 
  ) : 9جدول رقم ( الوظيفي 

  
    : لخدمات العامة ا) 1

  
ويندرج تحتھا كل من الخدمات التنظيمية والخدمات 

  .والعدالة وااللتزامات الخارجية  واألمنالمالية 
  

  . اعتماد الميزانية        2  549  818  200     000
  

 . التعديل 1  151  974  967     000
  

 . اعتماد الميزانية بعد التعديل 3  701  793  167     000
  

ة 3  555  414  460     321 روفات الفعلي بة  المص اد  % 96.0بنس ن اعتم م
بة  ديل وبنس د التع ة بع الي  % 21.9الميزاني ن إجم م

 .مصروفات الميزانية 
  

ق 146  378  706     679 وفر المحق بة  ال ن % 4.0بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم
   .من إجمالي الوفر % 11.8التعديل وبنسبة 

  
  : اعــــالدف) 2 

  

 .  اعتماد الميزانية 1  388  208  000     000
  

 .التعديل  )13  526   824   000(
  

 . اعتماد الميزانية بعد التعديل 1  374  681  176     000
  

روف 1  259  941  162     341 ةالمص بة  ات الفعلي اد  %91.7بنس ن اعتم م
بة  ديل وبنس د التع ة بع الي  % 7.8الميزاني ن إجم م

 .مصروفات الميزانية 
  

ق     114  740  013     659 وفر المحق بة  ال د % 8.3بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م
  .من إجمالي الوفر % 9.2التعديل وبنسبة 
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  :الخدمات االجتماعية ) 3
  

ة والخدمات يھا كل من الخدمات التعليمتحت ويندرج
  .الصحية والتكافل االجتماعي والشئون االجتماعية 

  
 .     اعتماد الميزانية    5  754  031  720     000

  
 .التعديل)77  283   611   000(

  
 . اعتماد الميزانية بعد التعديل5  676  748  109     000

  
ة5  182  480  030     504 روفات الفعلي بة  المص اد  % 91.3بنس ن اعتم م

بة  ديل وبنس د التع ة بع الي  %31.9الميزاني ن إجم م
 .مصروفات الميزانية 

  
ق 494  268  078     496 وفر المحق بة  ال د %8.7بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م

  .من إجمالي الوفر % 39.7التعديل وبنسبة 
  

  :خدمات المجتمع ) 4 
  

والخدمات  اإلعالميةھا كل من الخدمات تحت ويندرج
  .والمرافق   واإلسكانالدينية 

  
  .    اعتماد الميزانية 1    140  192   880    000

  
 .التعديل  )30  634   677   000(

  
 .تعديل اعتماد الميزانية بعد ال 1    109  558   203    000

  
ة 1    018  645   045    169 روفات الفعلي بة  المص اد  % 91.8بنس ن اعتم م

بة  ديل وبنس د التع ة بع الي  % 6.3الميزاني ن إجم م
 .مصروفات الميزانية 

  
ق 90  913  157     831 وفر المحق بة  ال د % 8.2بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م

  .من إجمالي الوفر % 7.3التعديل وبنسبة 
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  : الخدمات االقتصادية  ) 5
  

دين واستخراج النفط ويندرج تحتھا كل من التع
 –المواصالت  –النقل  –ستخراجية والمشتقات اإل

 –الخدمات التجارية والصناعية  –الكھرباء والماء 
  .الزراعة والثروة السمكية 

  
 .    اعتماد الميزانية    4  729  642  500     000

  
 .التعديل  97  383  672     000

  
 .اعتماد الميزانية بعد التعديل  4  827  026  172     000

  
ة 4  666  872  579     692 روفات الفعلي بة  المص اد  % 96.7بنس ن اعتم م

بة  ديل وبنس د التع ة بع الي  %28.8الميزاني ن إجم م
 .مصروفات الميزانية 

  
ق 160  153  592     308 وفر المحق بة  ال د % 3.3بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م

   .من إجمالي الوفر % 12.9التعديل وبنسبة 
  

   :أخرى غير مصنفه )  6 
  

نفة  ر مص ة غي ن فرعي ل م ا ك درج تحتھ وين
 .واالستمالكات العامة 

  
  .    اعتماد الميزانية   174  842  700     000

  
 .التعديل    364  788  157     000

  
 .اعتماد الميزانية بعد التعديل  539  630  857     000

  
ة 537  648  626     670 روفات الفعلي بة  المص اد  % 99.6بنس ن اعتم م

بة  ديل وبنس د التع ة بع الي  %3.3الميزاني ن إجم م
 .مصروفات الميزانية 

  
ق 1  982  230     330 وفر المحق بة  ال ا% 0.4بنس ن اعتم د م ة بع د الميزاني

  . من إجمالي الوفر % 0.2التعديل وبنسبة 
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د ـالخدمات االج – 3ك نالحظ أن وظيفة ـومن ذل تماعية ق
ائف إنـتم أكبر الوظ ً فاقـتعت ب ث ا غ  حي بل

بة 5,182,480,030.504 ار بنس ن  %31.9 دين م
ا  روفات، كم الي المص ة نأإجم ة فرعي ل  – 1وظيف تكاف

ة ئون االجتماعي اعي والش ائف إنفاق اجتم ر الوظ ً ھي اكب  ا
غ  ث بل ارة حي ية المخت ة الرئيس ن الوظيف م

بة  ,478,979,907.4812 ار بنس ن  %15.3دين م
 .إجمالي المصروفات 

  

    

كبر وفر أ  الخدمات االجتماعية – 3كما حققت الوظيفة 
من  %39.7ة دينار بنسب 494,268,078.496حيث بلغ 

  . إجمالي الوفورات 
  
  
  

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

  
 :وھي تنقسم إلى مصروفات الميزانية16   221  001  904     697

  

من إجمالي  %90.8 بنـسبة النقدية المصروفات14   727  037  175     211
 . فاتالمصرو

  
 5وھي عبارة عن أمانات بند المصروفات القيدية1   493  964  729     486

باإلضافة لرصيد مرتجع المرتبات عن السنة المالية 
 .من إجمالي المصروفات % 9.2 بنسبة 2010/2011

  

 

صاحبة أعلى نسبة  الكھرباء والماءوقد كانت وزارة 
من جملة  % 45.1للمصروفات القيدية وھي 

من جملة  % 4.2مصروفات القيدية وبنسبة ال
من جملة  % 19.8المصروفات الفعلية وبنسبة 

 .  الكھرباء والماءالمصروفات لوزارة 
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ونورد فيما يلي ترتيب مبالغ الوفر المحقق حسب 
  :بواب المصروفات تنازليا أ

 
  

  
500     033  935  401   

  
اب  عالب ات –  الراب بة  المرتب ن إ %32.3بنس الي م جم

 . وفورات الميزانية 
  

اب 370  058  541     543 امسالب يانة  –  الخ ائية والص اريع اإلنش المش
تمالكات بة  واالس ن  % 29.7بنس اليم ورات  إجم وف

 .الميزانية 
  

اب 276  812  078     863 ة وال –  األولالب روفات المختلف دفوعات المص م
وفورات الميزانية  إجماليمن  % 22.3بنسبة  التحويلية

. 
  

اب 123  096  317     716 انيالب دمات –  الث لعية والخ تلزمات الس بة  المس بنس
 .وفورات الميزانية  إجماليمن  % 9.9

  
681     123  096  72 

 
 
 

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

اب  ثالب دات – الثال ل والمع ائل النق زات وس  والتجھي
 .وفورات الميزانية  إجماليمن  % 5.8بنسبة 

  

 لةـــــالجم1   243  998  095     303
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بواب المصروفات عن ما ھو مقدر أفي  الوفر سبابأھم أ

   -:بالميزانية 
  

   
 .رة عدم التعيين لبعض الوظائف الشاغ •
  

 . استقالة وإنھاء خدمات عدد من الموظفين •
  

وجود بعض االرتباطات المالية التي تنفذ خالل  •
 .السنة المالية

  
ترشيد استھالك الوقود، واالكتفاء بعمل الصيانة  •

 .الالزمة لبعض األجھزة
  

 .توقيع عقود بأقل من القيمة المقدرة  • 
  

يض  •  اريع ، وتخف ض المش ل بع اء وتأجي إلغ
 .كاليف عدد من المناقصات ت

  

  .إلغاء أو تأجيل بعض المھمات الرسمية •
  

  

  . في االعتماد التكميلي العام لألبوابوفر 235  562  316     000
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@‡ïé¸Z@ @

@ßìÿa@lbjÜa@Zpbjm‹¾a@Z  
  

  وهو يتضمن آافة ما يدفع من مرتبات نقدية وعالوات وبدالت ومكافآت لموظفي الجهات الحكومية
  

  مقابل قيامهم بجهد أو بعمل آما يشمل ما يمنح لهم في شكل مزايا عينية وتأمينية آاألغذية والمالبس 
  

  ى ـاب علـمة من التأمينات االجتماعية ويشتمل هذا البوالعالج والتعليم وتذاآر السفر وحصة الحكو
  

  -:مجموعتين 
  
  
  .النقديـــــة  - المجموعة األولى -
  
  .العينية والتأمينية  - المجموعة الثانية -
  
  

  :فيما يلي عرض تحليلي لمصروفات هذا الباب 
  
  
  
  

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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ـاب   : أوًال ـات الب ـادات ومصروف ـل اعتم -األول تحلي
تابع جدول رقم (   المرتبات على المستوى اإلجمالي للباب

- 7 : (-  
  
  

  
  الميزانية اعتماد 000    000  000  700  3

  
ام   من االعتم   االعتمادات المنقولة  000   197  939  131 ي الع م  اد التكميل  والتي ل

  .الميزانية  اعتمادتؤثر على 
  

ود وال     العتمادات المنقولةا  000  221  564  246   ى البن ى   ـمن وال ؤثر عل م ت  تي ل
  .الميزانية  اعتماد

  
  بعد التعديل اعتماد الميزانية 000    000  000  700  3

  
اد  من %92.5 بنسبة المصروفات الفعلية 137    921  187  423  3 اب  اعتم د  الب  بع

  .التعديل 
  

ورات 863    078  812  276 بة الوف ن  %7.5 بنس ادم د   اعتم اب بع الب
  .لــالتعدي 

  
 

ن ا ا إن    لم ـح لن ه يتض ار إلي دول المش ةوزارة ج  التربي
بة     اب األول بنس ـة الب اد بميزاني ر اعتم ا أآب ص له خص

  .لـد التعديـاب األول بعـمن إجمالي ميزانية الب 26.4%
  

 
اب  نسبة تن أعلىآانت وقـد  فيذ للميزانية المخصصة لها بالب

  : لكل من  %100.0األول حيث بلغت النسبة 
  
 الديوان األميــــــــري -
 ديوان المحاسبـــــــــة -
 وزارة الدفــــــــــــــاع -
 ةسالميوزارة األوقاف والشئون اإل -
 وقافالعامة لأل األمانة -
 وزاره الكهرباء والماء -
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  :فيما يلي أهم أسباب الوفر بصفة عامة  
  
  .الشاغرة لم يتم التعيين عليها وجود عدد من الوظائف −

  .عدم شغل بعض درجات الوظائف الجديدة −

ل أو       − تقالة أو النق وظفين باالس ض الم دمات بع اء خ إنه

  .أو الوفاة التقاعد

وجود بعض الوظائف الشاغرة بسبب استقاالت عدد من  −

وظ  ات    الم انون التأمين تفادة بق ويتيين لالس فين الك

  .االجتماعية 

  
  
  
  
  
  
  
  

  Jفي االعتماد التكميلي للباب األول  وفر  000    803  324  172  
  

 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )70 (

  
  
  
  
  

 -تحليــل اعتمــادات ومصروفــات الباب األول  :ثانيًا 
تابع جدول (مجموعات والبنود المرتبات على مستوى ال

  ) : 8رقم 
  

  :النقدية  -المجموعة األولى   
  

ات    وظفي الجه دفع لم ي ت ة الت دفوعات النقدي ي الم ل ف تتمث
  .الحكومية نظير قيامهم بعمل أو جهد 

  
  الميزانيــة اعتماد 000    400  845  095  3

  
  التعديـــــل 000    062  362  140  

  
  بعد التعديل الميزانية عتمادا  000    462  207  236 3

  
اعتماد الميزانية  من %97.2بنسبة  الفعليةالمصروفات  157   099  512  146  3

  .من جملة مصروفات الباب  %91.9وبنسبة  بعد التعديل
  

 وبنسبة التعديل بعد اعتماد الميزانيةمن  %2.8 بنسبة الوفر 843  362  695  89
  .ات البابمن إجمالي وفور 32.4%
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  :وقد ترآز الوفر في البنود التالية
  
  

  :  عقـــــــــــــودال – 06بند 
  

دفع لشاغلي      الغ التي ت مصروفات هذا البند عبارة عن المب
دين  ائف العق ث ( وظ اني والثال ك ) الث الغ وذل خالف المب

  .التي تدخل ضمن مجموعه العينية والتأمينية 
  
  

  الميزانيــة اعتماد   000    300  645  372
  

  التعديـــــل  (000    070  695)
  

  بعد التعديل اعتماد الميزانية   000   230  950  371  
  

الميزانية اعتماد من  %93.5بنسبة  المصروفات الفعلية     668   388  864  347  
  .من جملة مصروفات الباب %10.2وبنسبة  بعد التعديل

  
وفر  332   841  085  24   بة ال ن  %6.5 بنس ديل  م د التع ة بع اد الميزاني  اعتم

  .من إجمالي وفورات الباب %8.7وبنسبة 
  
  

  -:ويعزي الوفر إلى 
  

  .عدم زيادة المكافآت الشهرية للمعينين على بند العقود -
  

  .افآت فرق العمل في بعض الوزاراتإيقاف مك -
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  :العالوات والبدالت   – 8بند   
  

تتمثل مصروفات هذا البند في المزايا النقدية المقررة 
عالوة اجتماعية وبدل تمثيل وبدل طبيعة ( للوظيفة من 

فيها عمل وبدل نوبة والعالوات والبدالت األخرى بما 
وفقا للقوانين والقرارات ) العالوات والمكافآت التشجيعية 

  الصادرة في هذا الشأن
  
  

  الميزانيــة اعتماد 0001    640  510  872  
  

  التعديـــــل 000    052  859  63  
  

  بعد التعديل اعتماد الميزانية 000    692  369  936  1
  

اعتماد الميزانية  من %97.3بنسبة  لفعليةالمصروفات ا 528    788  308  884  1
  .من جملة مصروفات الباب  %55.0وبنسبة  بعد التعديل

  
 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %2.7 بنسبة الوفر 472  903  060  52 

  .من إجمالي وفورات الباب %18.8 وبنسبة
  
  

  -:ويعزي الوفر إلى 
  

  .استقالة بعض الموظفين  -  
 

  .بعض الوظائف عدم شغل -
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  :  العينية والتأمينية -المجموعة الثانية 
  

ا     ي تنفقه الغ الت ي المب ة ف ذه المجموع ل مصروفات ه تتمث
ة    ا العيني ى المزاي ة عل وزارات واإلدارات الحكومي ال

ة و   المالبس واألغذي ذاآر  والتأمينية لموظفيها المستحقين آ ت
ة    بناءأل سفـر للموظفين وعالج طبي وتعليم ات التمثيلي البعث

  . باإلضافة إلى حصة الحكومة في التأمينات االجتماعية 
  

  الميزانيــة اعتماد   000    600  890  299  
  

  التعديـــــل  (000    865  422  8)  
  

  بعد التعديل اعتماد الميزانية  000    735  467  291  
  

اعتماد الميزانية من  %94.9بنسبة  المصروفات الفعلية  980    821  675  276  
  .من جملة مصروفات الباب  %8.1وبنسبة  بعد التعديل

  
 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %5.1 بنسبة الوفر 020    913  791  14  

  .من إجمالي وفورات الباب % 5.3وبنسبة 
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  :وقد ترآز الوفر في البنود التالية
  

    
  : مالبس وأغذية وتذاآر سفر   – 1بند 

  
ى       ق عل ي تنف الغ الت ي المب د ف ذا البن روفات ه ل مص تتمث
بعض     دم ل ي تق فر الت ذاآر الس ة وت س واألغذي المالب

   .الموظفين
  

  الميزانيــة اعتماد   000    100  342  42  
  

  التعديـــــل (000  337  697  5)  
  

  التعديل اعتماد الميزانية  000    763  644  36  
  

اعتماد الميزانية من  %87.6بنسبة  المصروفات الفعلية  904    384  095  32  
  .من جملة مصروفات الباب %0.9وبنسبة  بعد التعديل

  
 د الميزانية بعد التعديلاعتمامن  %12.4 بنسبة الوفر   096   378  549  4

  .من إجمالي وفورات الباب %1.6وبنسبة 
  
  

  -:ويعزي الوفر إلى 
  

زة  - ذه المي تحقين له وظفين المس ن الم دد م تقالة ع اس
 .العينية 

  

 .آويتيينالغير  نللمستشاريقلة تذاآر السفر الصادرة  -
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  :ميناتالتأ – 3بند  
  

ا     اهم فيه ي تس الغ الت ي المب د ف ذا البن ل مصروفات ه تتمث
يخوخة  أمين الش ندوق ت ل ص ي تموي نويا ف ة س الحكوم
املين في القطاع الحكومي  اة للع والعجز والمرضى والوف

ع   ك بواق ويتيين وذل ن الك ي  %  10م ب األساس ن المرت م
ن األوالد  الوة ع ك الع ي ذل ا ف ة بم الوات االجتماعي والع
ي       ة ف ة الحكوم ة وحص ات االجتماعي انون التأمين ا لق طبق

  .التأمين التكميلي 
  

  الميزانيــة اعتماد   000    700  376  247  
  

  التعديـــــل ( 000   326  233  5)  
  

  التعديل اعتماد الميزانية بعد   000    374  143  242  
  

اعتماد الميزانية من  %96.0 بنسبة المصروفات الفعلية   100    747  382  232
  .من جملة مصروفات الباب %6.8وبنسبة  بعد التعديل

  
 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %4.0 بنسبة الوفر   900    626  760  9  

  .من إجمالي وفورات الباب %3.5وبنسبة 
  
  

  -:ويعزي الوفر إلى 
  

  . استقالة بعض العاملين الكويتيين -
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ًا اب األول  :  ثالث ادات ومصروفات الب ل اعتم ى –تحلي  عل
  ):9تابع جدول رقم ( الوظائف ستوىم
  

 :الخدمات العامة  )1  
  

  الميزانيــة اعتماد 000    300  616  903  
  

  التعديـــــل 000    547  208  27  
  

  الميزانية بعد التعديل اعتماد 000    847  824  930  
  

اعتماد الميزانية من  %99.1بنسبة  المصروفات الفعلية 551    753  390  922  
  .من جملة مصروفات الباب  %26.9وبنسبة  بعد التعديل

  
 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %0.9 بنسبة الوفر 449   093   434  8

  .من إجمالي وفورات الباب %3.1 وبنسبة
  

    
 : الدفـــاعخدمات  )2
  

  الميزانيــة اعتماد 000    000  110  239  
  

  التعديـــــل 000    620  723  5  
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل 000    620  833  244  
  

اعتماد الميزانية من  %94.6بنسبة  المصروفات الفعلية 412    242  610  231  
  .ملة مصروفات الباب من ج %6.8وبنسبة  بعد التعديل

  
 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %5.4 بنسبة الوفر  588    377  223   13 

  .من إجمالي وفورات الباب %4.8 وبنسبة
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  : الخدمات االجتماعية) 3  
  

  الميزانيــة اعتماد 000    000  940  632  1
  

  التعديـــــل 000    450  332  23  
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل 000    450  272  656 1
  

اعتماد الميزانية من  %95.5بنسبة  المصروفات الفعلية 922   232  848  581  1
  .من جملة مصروفات الباب  %46.2وبنسبة  بعد التعديل

  
 انية بعد التعديلاعتماد الميزمن  %4.5 بنسبة الوفر 078   217  424  74  

  .من إجمالي وفورات الباب %26.9 وبنسبة
  

    
  

  : خدمات المجتمع) 4
  

  الميزانيــة اعتماد 000    600  592  208  
  

  التعديـــــل 000    670  335  12  
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل 000    270  928  220  
  

اعتماد الميزانية من  %99.4بنسبة  المصروفات الفعلية 589    422  509  219  
  .من جملة مصروفات الباب  %6.4وبنسبة  بعد التعديل

  
 التعديل بعد اعتماد الميزانية من %0.6 بنسبة الوفر  411   847  418  1  

  . من إجمالي وفورات الباب %0.5 وبنسبة
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  :خدمات االقتصاديةال) 5  
  
  

  الميزانيــة اعتماد 000    000  093  339  
  

  التعديـــــل 000    790  470  46  
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل 000    790  563  385  
  

اعتماد الميزانية من  %98.2بنسبة  المصروفات الفعلية 339    515  675  378  
  .اب من جملة مصروفات الب %11.1وبنسبة  بعد التعديل

  
 اعتماد الميزانية بعد التعديل من %1.8 بنسبة الوفر 661    274  888  6  

  .من إجمالي وفورات الباب %2.5وبنسبة 
  

    
  :أخرى غير مصنفه ) 6
  
  

  الميزانيــة اعتماد 000     100  384  72  
  

  التعديـــــل  000    120  868   16  
  

  انية بعد التعديلاعتماد الميز 000    220  252  89  
  

اعتماد الميزانية من  %99.9بنسبة  المصروفات الفعلية 324    754  153  89  
  .من جملة مصروفات الباب  %2.6وبنسبة  بعد التعديل

  
 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %0.1 بنسبة الوفر 676   465   98

  .من إجمالي وفورات الباب %0.04 وبنسبة
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ة     ك نالحظ أن وظيف ـد     3ومن ذل ة ق ـدمات االجتماعي  ـ الخ
ـغ    ث بل ـاق حي ـف إنفـ أآبر الوظـائ ت ب  تمتع

ـبة  ك.د 1,581,848,232.922 الي  %46.2بنس ن إجم م
اب،  روفات الب ة   ا أنآم مص ـيفة فرعي دمات  – 1وظ الخ

ـمية اق    التعليـ ـف إنف ـبر الوظـائ ـي أآـ ن فـه ة  م الوظيف
ية ارة الرئيس ـغ المخت ـث بـل  ك.د 930,584,607.524 حي
  .ي مصروفات البابـإجمال من %27.2 بنسبة

  
ة    ت الوظيف ا حقق ة  ـ 3آم دمات االجتماعي ر   الخ ر وف أآب

 %26.9ك بنسبــة .د 74,424,217.078للباب حيث بـلغ 
  .من إجمالي وفورات الباب

  
    

  
  : عام للباب األولاالعتماد التكميلي ال -أ :  رابعًا

  
  الميزانيــــة اعتماد    000    000  264  304

  
  )المنقول للبنود (  التعديل  (000    197  939  131)

  
 وفورات من إجمالي %62.3وهو يمثل  الوفر المحقق   000    803  324  172  

  .األول الباب
  
  لاب األوــتم النقل من االعتماد التكميلي العام للب) 1 

  ن المعينيـنـات الموظفيـة رواتب وتأمينـلتغطي    
  .على االعتماد التكميلي     
  
  اب األولــام للبـتم النقل من االعتماد التكميلي الع) 2 

  طيـود التي لم تغــز في بعض البنـلتغطية العج     
  .اعتماداتها الصرف عليها      
  

غ  ل مبل م نق د ت ـن  ك.د 38,148,190.000 وق م
ـاداال ـي عتم وزارة  التكميل اء  ل اء والم بة  الكهرب  وبنس

الي 28.9% ن إجم ة م الغ المنقول اد  المب ن االعتم م
  .العام للباب األول التكميلي 
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  246  564  221    000  
  
  
  
  
 
  

  
  
  
  

االعتمادات المنقولة من وإلى البنود والتي ال تؤثر  –ب 
  :الميزانية  اعتماد على

  
  

  :الباب اعتمادالبنود في حدود  وإلى من المنقول إجمالي
  

الباب ويتم النقل بين  اعتمادويتم النقل بين البنود في حدود 
بنود مجموعات هذا الباب دون التأثير على جملة اعتمادات 
الميزانية المخصص له إال أنه في الوقت نفسه يعتبر 

الموضوعة لبنود هذا الباب خروج عن خطة الميزانية 
والتي يكون سببها الظروف الطارئة التي قد تطرأ على هذه 

  .الخطة 
  

وفيما يلي الجهات التي قامت بإجراء أآبر حرآة مناقالت 
  :بين بنودها 

  
الي ــمن إجم %27.6بنسبة   العامة ـةـــالصح وزارة 000    070  137  68  

  .ادات المنقولة ــالعتما
  

ادات ـمن إجمالي االعتم %18.5بنسبة   ةــــلداخليا وزارة 000    740  545  45  
  .المنقولة 

  
عتمادات اال يـــمن إجمال %11.0بنسبة  تربيــــةالرة وزا 000    550  178  27  

  .المنقولة 
  

من  %6.1بنسبة  وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  000    930  039  15  
  .ادات المنقولة ــإجمالي االعتم

  
   

  .وقـد وزعت باقي النسبة على باقي الجهـات الحكومية
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المرتبات  إلى  –تحليل مصروفات الباب األول :  خامسًا
   ):10 -تابع  جدول رقم ( مصروفات نقدية وقيدية 

  
   :موزعة آاآلتي ت الفعليةإجمالي المصروفا  137    921  187  423  3

  
بة ةـات النقديـالمصروف 245    270  452  342  3  يـإجمال نـم %97.6 بنس

  .الفعليةمصروفات ال
  

بة  ةـات القيدي ـالمصروف  886   650  735  80  يـن إجمـال ـم  %2.4 بنس
  :المصروفات الفعلية وتتمثل في 

  
مبالغ مخصوم بها على أنواع بنــود  –أمانـات  

ع ـد مرتجـرصي ىـإلصروفات الميزانية باإلضافة م
  . 2010/2011 المرتبات الخاص بالسنة المالية

  
ى  توآان ة لجمل  أعل روفات القيدي بة للمص ة نس

روفات وزارة المص بة ةـتربيال ب ي نس ن  %26.6 وه م
ال اب األول  إجم ة للب روفات القيدي بة  ي المص  %0.6وبنس

اب األولم ـي مصروفات الب بة بن، ون إجمال ن  %2.4س م
  . تربيـةال وزارة جملة مصروفات
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@ @

@ @

@‡ïé¸Z@ @

@ @

@lbjÜaðäbrÜaZ@@pbà‡©aì@óïÉÝÜa@pbàÝn¾aZ@ @
  

  
ا    يير أعمالھ بيل تس ة في س يخصص الباب الثاني للمصروفات التي تنفقھا الجھات الحكومي

  -:مجموعتينالجارية للحصول على المستلزمات السلعية والخدمات ويشتمل ھذا الباب على 
  

  .السلعيـــةالمستلزمـات  :األولىالمجموعة  
  

  .الخدمـــاتتكالــيف  :الثانيةالمجموعة  
  
  

  :وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات ھذا الباب    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

 )83  (    
 

  
  
  
  

  ينـــــــــــارد    سـفل

  

  
  

  _تحليل اعتمادات ومصروفات الباب الثانــي  :أوال 
دمات        لعية والخ تلزمات الس ىالمس توىال عل  مس

  -): 7تابع جدول رقم ( للباب  ياإلجمال       
  

  
  .المــيزانية اعتماد    2  915  000  000    000

  
ام والتي االعتمادات المنقولة       37  809  250   000 ي الع اد التكميل من االعتم

  .لم تؤثر على اعتماد الميزانية 
  

البنود والتي لم تؤثر على  وإلىمن المنقولة االعتمادات       97  969  721    000
  . اعتماد الميزانية

  
  .اعتماد الميزانية بعد التعديل    2  915  000  000    000

  
ة     2  791  903  682   284 روفات الفعلي بةالمص اد % 95.8 بنس ن اعتم م

  .الميزانية بعد التعديل 
  

  . عتماد الميزانية بعد التعديلمن ا% 4.2 بنسبةالــوفر       123  096  317  716
  

    
  

ا أن    ح لن ه يتض ار إلي دول المش ن الج  وزارةوم
ـاء ـاء والمـ ة الكھربــ اد بميزاني ر اعتم ا أكب  خصص لھ
اني بنسبة  اب % 76.0الباب الث ة الب الي ميزاني من إجم
  .الثاني بعد التعديل 

اني    اب الث ة بالب ذ للميزاني بة تنفي ى نس ت أعل د كان وق
  :)  %100تقارب بنسب (
  

  . األميـــــــــريوان ــــــــــالدي -  
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    دينــــــــــار    سـفل

  
  
  

المستلزمات السلعية  (في الباب الثاني  الـــوفرأھم أسباب 
  : )والخدمات

  
ة الفي    -     ا للحاج ي اإلدارات عليتم الصرف طبق ة للصرف ف

  .المختلفة 
  
  .قود الترشيد في استخدام الو   -
  
  .تطبيق سياسة ترشيد اإلنفاق  -

  .سريان كفاالت الصيانة المجانية لألجھزة المستخدمة    -

ن    - دال م االت ب ن الح ر م ي بكثي د االلكترون تعمال البري اس
  .البريد العادي 

  
  .عدم تنفيذ بعض المشاريع    - 

  
  .عدم تنفيذ االستشارات المطلوبة في المرحلة الحالية   - 

  
  .إلغاء ارتباط مناقصات توريدات قبل نھاية السنة المالية   -
  
  .المكاتب والمراكز اإلعالمية بالخارج  إغالق  -
  
  .إلغاء أوامر شراء تمت خالل السنة المالية   -
  

 . تأخر ورود فواتير التكاليف للجھات الحكومية -  
  
  
  

  .لبـاب الثانـي لعام في االعتماد التكميلي ال وفــر2  475  750   000
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    دينــــــــــــار    سـفل

  
  

  _تحليل اعتمادات ومصروفات الباب الثانــي : ثانيا
دمات       لعية والخ تلزمات الس ىالمس توىال عل  مس

 -): 8تابع جدول رقم (  المجموعات      
  

  
  : السلعيةالمستلزمات  – ىالمجموعة األول

  
  

    

 الحكومية الجھةھا عليتتمثل في قيمة المواد التي تحصل 
ا أو تساعدھا في  لتحقيق األھداف التي أنشأت من أجلھ

  . األھدافتنفيذ ھذه 
  
  

   .المــيزانيـة اعتماد    2  396   967  990    000
  

  . التعديـــــــل 88  446   842    000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل   2  485  414   832    000
  

ة 2  445   812   673   895 روفات الفعلي بة  المص ن  % 98.4بنس اد م اعتم
ديل د التع ة بع بة  الميزاني ة  % 87.6و بنس ن جمل م

  .مصروفات الباب
  

ديلمن % 1.6 بنسبة الـــوفر    39   602   158  105 د التع ة بع اد الميزاني  اعتم
  . من جملة وفورات الباب% 32.2وبنسبة 
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    دينـــــــــــار    سـفل

  
  
  
  

  :في البنود التالية  الـــوفروقد تركز 
 

  
  :صغيرةقطع غيار وعدد وأدوات  -1بند 

    
ويحمل ھذا البند بالمبالغ التي تنفقھا الجھات الحكومية 

قطع الغيار والعدد واألدوات الصغيرة  علىللحصول 
ع الغيار الالزمة لكافة وسائل النقل واألجھزة مثل قط
  .واآلالت

  
  . اعتـماد المــيزانيـة 46  700  600    000

  
  .التعديـــــــل 4  084  605    000

  
  .اعتماد الميزانية بعد التعديل  50  785  205    000

  
ة 45  123  867    164 روفات الفعلي بة  المص اد  %88.9بنس ن اعتم م

بة الميزا ديل و بنس د التع ة بع ة  % 1.6ني ن جمل م
  .مصروفات الباب

  
 من اعتماد الميزانية بعد التعديل% 11.1 بنسبةالـــوفر  5  661  337   836

  . من جملة وفورات الباب% 4.6 وبنسبة
  

ع    ـوفرويرج ي الــ ال  إل يانة وأعم ال الص وافر أعم ت
مان  زةالض زة لألجھ ن أجھ تعملة م وير صالت المس

ا والح تم الصرف طبق ة وي اسب اآللي خالل السنة المالي
  .ة عليللحاجة الف
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  دينـــــــــــار    سـفل

  
  

  :مـــواد وخــامــات   -2بند 
  

    
ة في  ويحمل ھذا البند بالمبالغ التي تنفقھا الجھة الحكومي
يير  ة لتس ات الالزم واد والخام ى الم بيل الحصول عل س

ة و ل األدوي ا مث س أعمالھ الم والمالب ب واألق الكت
  .الموظفينواألغذية لغير 

  
  

  . اعتماد المـيزانيـة 262  757  840    000
  

  .التعديـــــــل 21  584  128    000
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل  284  341  968    000
  

ة 253  086  719    876 روفات الفعلي بة  المص اد  % 89.0بنس ن اعتم م
بة الميزان ديل و بنس د التع ة بع ة  %9.1ي ن جمل م

  .مصروفات الباب
  

ديلمن % 11.0 بنسبة الــوفر 31  255  248   124 د التع  اعتماد الميزانية بع
  . من جملة وفورات الباب% 25.4 وبنسبة

  
    

ع بب ويرج ـوفر س ى الـ واد  إل ود م هوج ي  مخزني تف
  . ألجلهبالغرض المخصص 
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  ــــــاردينـــــ    سـفل
  
  
  
  

  :تكالـيف الخدمـات  –المجموعة الثانية   

    
ة  ر والالزم ن الغي ؤداة م دمات الم ة الخ ي قيم ل ف تتمث

  .لتأدية نشاط الجھة الحكومية وتسيير أعمالھا الجارية 
  

   .المــيزانية اعتماد    477  747  010     000
  

  .التعديـــــــل 50)  637  592    000(
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل     427  109  418     000
  

ة 346  091  008    389 روفات الفعلي بة  المص اد  % 81.0بنس ن اعتم م
بة  ديل و بنس د التع ة بع ة  % 12.4الميزاني ن جمل م

  .مصروفات الباب
  

 من اعتماد الميزانية بعد التعديل% 19.0 بنسبةالـــوفر  81  018  409   611
  .جملة وفورات الباب  من% 65.8 وبنسبة
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  دينـــــــــــار    سـفل

  
  

 :وقد تركز الـــوفر في البنود التالية 
  

  
  :صيــــــــــــــــانــــــــــــة  -3بند 

    
يحمل ھذا البند بالمبالغ التي تنفقھا الجھة الحكومية للغير 

ة ممتلكاتھا ھم بأعمال الصيانة الالزمة لكافــمقابل قيام
  واألثاث و التجھيزات

  
  

  . اعتماد المــيزانيـة  135  232   120    000
  

  . التعديــــــــل  )55  953   543  000(
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل   79  278   577    000
  

ة  59  501   061   415 روفات الفعلي بة  المص اد  % 75.1بنس ن اعتم م
د د التع ة بع بة الميزاني ة  % 2.1يل و بنس ن جمل م

  .مصروفات الباب
  

 من اعتماد الميزانية بعد التعديل%  24.9 بنسبةالــوفر   19  777   515  585
  . من جملة وفورات الباب% 16.1وبنسبة 

  
  

ـوفر ع الـ ى يرج ل إل أ تأجي د لت ة التعاق ض خط جير بع
    المباني 
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  دينـــــــــــار    سـفل

  : أبحاث ودراسات واستشارات -5بند 

    
ويتمثل ھذا البند بتكاليف والدراسات واالستشارات التى 
ة  تقدمھا بيوت الخبرة الى الجھات الحكومية حسب طبيع

  . وظيفة كل منھا 
  

   .المــيزانيـة اعتماد    78  407  550   000  
  

  . التعديــــــــل    ) 15 828  400   000(
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل     62  579   546   000
  

ة     34  880   984   294 روفات الفعلي بة المص اد  % 55.7بنس ن اعتم م
بة  ديل و بنس د التع ة بع ة  % 1.2الميزاني ن جمل م

  .مصروفات الباب
  

 من اعتماد الميزانية بعد التعديل% 44.3 بنسبةالـــوفر     27  698   561   706
  .من جملة وفورات الباب % 22.5 وبنسبة

  
  

عدم وجود أعطال باألجھزة  إلى الـــوفرويرجع 
  .واآلالت وتأجيل بعض المشاريع 
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  دينـــــــــــار    سـفل
  
  

  تحليل اعتمادات ومصروفات الباب الثانــي :ثانيا 
دمات       لعية والخ تلزمات الس ىالمس توى عل  مس

 -): 9تابع جدول رقم ( الوظـــائف       
  

  :الخــدمات العــامة )1  
  
  

  .المــيزانية  اعتماد    146  310  900     000
  

  . ـلــالتعديـــ 15  427  950     000
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل     161  738  850     000
  

روف 153  499  160     844 ة المص بةات الفعلي اد % 94.9 بنس ن اعتم م
بة  ديل وبنس د التع ة بع ة % 5.5الميزاني ن جمل م

  . مصروفات الباب
  

د % 5.1 بنسبةالـــوفر المحقق   8  239  689    156 من اعتماد الميزانية بع
  .من جملة وفورات الباب% 6.7 وبنسبة التعديل

 
   

  : خدمــات الدفـــــاع) 2    
  
  

  .المــيزانية  مادـاعت 15  218  000     000
  

  . التعديـــــــــل 5  236  150     000
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل  20  454  150     000
  

ة  20  036  197     768 روفات الفعلي بةالمص اد % 98.0 بنس ن اعتم م
بة  ديل وبنس د التع ة بع ة % 0.7الميزاني ن جمل م

  .مصروفات الباب
  

د % 2.0 بنسبةالـــوفر المحقق    417  952   232 من اعتماد الميزانية بع
  .من جملة وفورات الباب% 0.3 وبنسبة التعديل
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  دينـــــــــــار    سـفل
  

  :الخــدمات االجتــماعية  )3  
  
  

  .المــيزانية  اعتماد      387 160  000    000

  . التعديـــــــل 1   134  150    000

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل       388   294  150    000
  

ة  325   407  010    130 روفات الفعلي بةالمص اد % 83.8 بنس ن اعتم م
بة  ديل وبنس د التع ة بع ة % 11.7الميزاني ن جمل م

  .مصروفات الباب
  

ق  62   887  139   870 ـوفر المحق بةالــ ة % 16.2 بنس اد الميزاني ن اعتم م
  .من جملة وفورات الباب% 51.1 ةوبنسب بعد التعديل

   

  : خدمــات المجتمــع) 4    
  
  

  .المــيزانية  اعتماد 96  681  500  000   

  . التعديــــــل )117  650    (000

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل  96  563  850  000   

ة 82  474  974     063 روفات الفعلي بة المص ن % 85.4 بنس اد م اعتم
ديلال د التع ة بع بة  ميزاني ة % 3.0وبنس ن جمل م

  .مصروفات الباب
  

ق   14  088   875   937 ـوفر المحق بةالــ ة % 14.6 بنس اد الميزاني ن اعتم م
  .من جملة وفورات الباب% 11.4 وبنسبة بعد التعديل
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 دينــــــــــار    سـفل

 
  :الخــدمات االقتصادية )5

    
  .المــيزانية اعتماد    2  224  954  700    000

  
  .التعديــــــل  16  011  000    000

  
  .اعتماد الميزانية بعد التعديل     2  240  965  700    000

  
د % 98.5 بنسبةالمصروفات الفعلية     2  206  668  212    245 من اعتماد الميزانية بع

  .من جملة مصروفات الباب % 79.0التعديل وبنسبة 
  

ق     34  297  487    755 ـوفر المحق بةالــ ن % 1.5 بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم
  .من جملة وفورات الباب% 27.9 وبنسبة التعديل

  
   :غير مصنفه  ىخدمــات أخر) 6    

  .المــيزانية  اعتماد 4  389  900   000

  . عديــــلـالت        117  650   000

  .ية بعد التعديل اعتماد الميزان 4  507  550   000

د % 84.7 بنسبةالمصروفات الفعلية  3  818  127   234 من اعتماد الميزانية بع
  .من جملة مصروفات الباب % 0.1التعديل وبنسبة 

  
ق          689  422  766 ـوفر المحق بةالــ د % 15.3 بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م

  .من جملة وفورات الباب% 0.6 وبنسبة التعديل
  

ة و   ظ أن وظيف ك نالح ن ذل د  -5م ادية ق دمات االقتص الخ
ائف إنفاق أكبر الوظ ت ب ت اتمتع ث بلغ  حي

بة.د 2,206,668,212.245 ن  %79.0 ك بنس اليم  إجم
اءال -4أن وظيفة فرعية  االباب، كممصروفات  اء والم  كھرب

ة افھي اكبر الوظائف إنفاق  الرئيسية حيث بلغت من الوظيف
الي  %78.6بة ك بنس.2,193,470,443.541 ن إجم م

روفات الباب، ة مص ت الوظيف ا حقق دمات ال -3كم خ
ـللباب حيث بل رـأكبر وف االجتماعية  62,887,139.870 غـ

  .من إجمالي وفورات الباب  %51.1 بنسبة ك.د
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دينـــــــــــار    سـفل

  

  
  
  
  

 :االعتماد التكميلي العام للباب الثاني  -أ  :ثالثا 
  

  .المــيزانية اعتماد      40  285  000   000  
  

للوزارات واإلدارات  ) المنقول للبنود(  التعديـل        ) 37  809  250 000 (
  .من اعتماد الميزانية  % 93.9الحكومية بنسبة 

  
لالوفرالمحقق  2  475  750  000  و يمث اليمن %  2.0 وھ ورات  إجم وف

  .الباب الثاني 
  
  

ادات  ز اعتم م تعزي د ت اب  وق ود للب ات والبن المجموع
ام لسد العجز  ي الع اد التكميل  والحاجةالثاني من االعتم

ام  واد الخ ى باإلضافةالطارئة لشراء قطع الغيار والم  إل
  .تكاليف الخدمات المتنوعة 

  
ل   م نق د ت غوق وزارةك .د  16,000,000.000 مبل  ل

اء اء والم بة .  الكھرب ة % 42.3بنس الغ المنقول ن المب م
  .الحكومية  واإلداراترات للوزا
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دينــــــــــار    سـفل

  

  
  
  
 علىلي البنود والتي ال تؤثر االعتمادات المنقولة من وإ -ب

 :الميزانية   اعتماد
  

  :  الباب اعتمادالبنود في حدود  من وإلىالمنقول  إجمالي    97  969  721    000
   

ل  بحيث يتم ،الباب اعتمادحدود  ويتم النقل بين البنود في النق
ات  ود المجموع ين بن أثير لب اب دون الت ذا الب ىھ ة  عل جمل

ه ا ت نفس ي الوق ه ف ه إال أن ة المخصص ل ادات الميزاني عتم
اب  يعتبر خروج عن خطة الميزانية الموضوعة لبنود ھذا الب

ىوالتي يكون سببھا الظروف الطارئة التي قد تطرأ  ذه  عل ھ
  .الخطة 

  
ي الجھات التي قامت وف   إجراءيما يل اقالت  ب ة من ر حرك أكب

  :بين بنودھا 
اء 55  848  080    000 اء والم بة   وزارة الكھرب ن  %57.0بنس اليم  إجم

  . االعتمادات المنقولة
  

ة   17  763  097    000 حة العام بة  وزارة الص ن  %18.1بنس اليم  إجم
  .االعتمادات المنقولة 

  

ري   7  171 778   000 ديوان االمي بة  ال ادات  %7.3بنس الي االعتم ن إجم م
  .المنقولة 

  

ة   4  228  480  000 بة   وزارة الداخلي ادات  %4.3بنس الي االعتم ن إجم م
  .المنقولة 

  

  .باقي الجھات الحكومية  علىوقد وزعت باقي النسبة   
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دينـــــــــــار    سـفل
  

  
  
  
  

النقدية والقيدية للباب الثاني  المصروفاتتحليل : رابعا
دمات_  لعية والخ تلزمات الس  المس
 -) :10جدول تابع رقم (    

  
الي    2  791   903  682   284 ة إجم روفات الفعلي ة  المص اني موزع اب الث للب

   :كاآلتي
  

ة     2  064   113  998   629 روفات نقدي بة مص ة % 73.9بنس ن جمل م
  .المصروفات الفعلية للباب الثاني 

روفات  727   789  683  655 ةمص بة ب قيدي ة % 26.1نس ن جمل م
  .للباب الثاني  المصروفات الفعلية

ا أذون درت عنھ ي ص الغ الت ي المب رف أو  اتوھ ص
ذلك  ا وك م إلغاؤھ تحقيھا وت رفھا لمس ذر ص يكات تع ش

م ت ي ت الغ الت ة وزايعلالمب ا بموافق اب تھ ة لحس رة المالي
ات  ا ( األمان وم بھ الغ مخص ىمب ود  عل واع بن أن

  .)مصروفات الميزانية 
  

ت   د كان اءوق اء والم ىأ وزارة الكھرب بة عل  نس
روفات القيدي ي ةللمص ن جمل %81.5 وھ  ةم

روفات  بة ةالقيديالمص ن جمل %21.2 وبنس  ةم
ة روفات الفعلي بة المص ة %27.0 وبنس ن جمل  م

  . رباء والماء وزارة الكھ مصروفات
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  يخصص الباب الثالث للمصروفات التي تنفقھا الجھات الحكومية في سبيل الحصول   
  

  -:على السلع واألصول الرأسمالية ويشتمل ھذا الباب على  ثالث مجموعات 
  

  .النقــلوسائـل  :األولىالمجموعة 
  

  .واآلالتالمعدات  :نيةالثاالمجموعة 
  

  .التجھيـــزات :الثالثةالمجموعة 
  
  

  :وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات ھذا الباب 
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    دينــــــــــار    سـفل

  
روف ) :أوال  ادات ومص ل اعتم ث تحلي اب الثال  -ات الب

توى ى المس زات عل دات والتجھي ل والمع ـائل النق  وس
  : ) 7 ع جدول رقـمتاب( اإلجمالي للباب 

  
  

  .الميزانية اعتماد    225  000  000     000
  
  

م االعتمادات المنقولة  7  454  446     000 ام والتي ل من االعتماد التكميلي الع
  .الميزانية اعتمادتؤثر على 

  

ى االعتمادات المنقولة  5  390  894     000 ؤثر عل ود والتي ال ت ى البن من وال
  .نية الميزا اعتماد

  

  .الميزانية بعد التعديل  اعتماد 225  000  000     000

ة من  %68.0بنسبة المصروفات الفعلية  152  903  876     319 اد الميزاني اعتم
         . بعد التعديل

ورات 72  096  123     681 بة  الوف ن  %32.0بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم
  . التعديل

  
ن الج  ـوم ـاــ ا أن دول المش ح لن ه يتض ديوان ر إلي ال

ري  ه خصصاالمي ة  ل اد بميزاني ر اعتم ث أكب اب الثال الب
ديل ل ماليــإج من %27.3 بنسبة د التع ـلباالعتماد بع  ابـ
  .  ث الثال
  

ري ( كل من تسجلوقد  ديوان االمي ة  –ال وزارة الخارجي
اف – ة لالوق ة العام ة )االمان ذ للميزاني بة تنفي ى نس  أعل

ة لھ نالمخصص ت م م ث بلغ ث حي اب الثال %  100 الب
 ً   .تقريبا
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  دينــــــــــار    سـفل
  
  
  

وســـائل النقل : أھم أسباب الوفر العامة في الباب الثالث 
  :والمعدات والتجھيزات 

  
  
  

ـ تأجيل إبرام العقود الخاصة بالباب الثالث لبعض الجھات 
  .الحكومية

  
أخر ـ طول إ ي الت دجراءت التعاقد مما يؤدي إل  في التوري

  .والصرف 
  

  .الت المتوفرةـ ترشيد االستھالك و صيانة اآل
  
  
  

  .وفر في االعتماد التكميلي للباب الثالث 5  187  554     000
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    دينــــــــــار    سـفل

  
  

ا اب الثال)  :ثاني روفات الب ادات ومص ل اعتم  -ث تحلي
دات والتجھ ل والمع ائل النق توى زات عيوس ى مس ل

  : ) 8تابع جدول رقم ( المجموعات والبنود 

  :وسائل النقل  -لمجموعة األولى ا    
  

تحمل ھذه المجموعة بتكاليف شراء وسائل النقـــل البرية 
  .والجويةوالبحرية 

  
  .الميزانية اعتماد 67  834  000     000

  
  .التعديــل 8  497  183     000

  
  .بعد التعديل الميزانية ماداعت 76  331  183     000

ة من  %97.3بنسبة  المصروفات الفعلية 74  259  927     360 اد الميزاني اعتم
ديل د التع بةو بع روفات  %48.6 بنس ة مص ن جمل م

  .الباب
   

        
وفرا 2  071  255     640 بة ل ن  %2.7 بنس د التعديم ة بع اد الميزاني  لـاعتم

  .بابالمن جملة وفورات  %2.9 بنسبةو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    )101 ( 

  دينــــــــــار    سـفل
  
  

  :ن التالي ينوقد تركز الوفر في البند
  
 

  :ـ برية  1 بند  
  

ـيل  ى سبـ ـھا وعل ـالف أنواع ى اخت ات عل مل المركب تش
ات  ـطورة و مركب ات المقـ المثال مركبات الموتور والعرب
ة  يارات المدرع حن و الس يارات الش اب و س الرك

دراجات النا دراجات وال ـالع و ال ات االستط ة و عرب ري
  .الھوائيـــة 

  
  

  .الميزانيـة  اعتماد  9  775  000     000
  

  . ــلالتعديــ  2  150  576     000
  

  . بعد التعديل الميزانية عتمادا  11  925  576     000
  

ة من  %82.7بنسبة  المصروفات الفعلية  9  858  930     196 اد الميزاني اعتم
د ديل بع بة التع روفات  % 6.4 و بنس ة مص ن جمل م
  .الباب

  
وفر  2  066  645     804 بة  ال ن  % 17.3بنس ديلم د التع ة بع اد الميزاني  اعتم

  .البابمن جملة وفورات  % 2.9وبنسبة 
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    دينــــــــــار    سـفل
  
  
  : يـــةبحــر  ـ 2 بند
  

ة  واض العائم ة واألح ور العائم فن والجس مل الس وتش
ل ومر ب نق ة ومراك فن حربي نفط وس ائع وال ب البض اك

دوب  نادل وال يد والص ب الص اب ومراك وات والرك الق
  .والمراكب الخاصة والقوارب الصغيرة 

  
  

  . الميزانيـة اعتماد    3  553  000     000
  

  . التعديـــــل   )  110  000   000(
  

  . بعد التعديل الميزانية عتمادا    3  443  000    000
  

ة من  %99.9بنسبة  المصروفات الفعلية    3  438  391    000 اد الميزاني اعتم
  .البابمن جملة مصروفات  %2.2 و بنسبة بعد التعديل

  
وفر      4  609    000 بة  ال ن  % 0.1بنس ديلم د التع ة بع اد الميزاني  اعتم

بة  ورات  % 00.0وبنس ة وف ن جمل ابم بة  .الب  0.01بنس
من  % 0.0وبنسبة   بعد التعديل من اعتماد الميزانية %

  . البابجملة وفورات 
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    دينــــــــــار    سـفل
  
  

  :المعدات واآلالت  -المجموعة الثانية 
  
  .تحمل ھذه المجموعة بتكاليف شراء المعدات واآلالت 

  
  .الميزانية اعتماد    17  517  000     000

  
  .التعديــل  )1 609  220     000(

  
  .اعتماد الميزانية بعد التعديل    15  907  780     000

  
962     960  111  10 

    
ة من  %63.6بنسبة  المصروفات الفعلية اد الميزاني اعتم

  .البابمن جملة مصروفات  %6.6 بنسبةو بعد التعديل
         

وفرا 5  795  819     038 ديلمن  %36.4 بنسبة ل د التع ة بع اد الميزاني  اعتم
  .البابمن جملة وفورات  %8.0  بنسبةو
  

  : وقد تركز الوفر في البند التالي 

  : ـ معدات 1 بند 
  
راء   ة لش ات الحكومي ه الجھ ا تنفق د بم ذا البن ل ھ يحم

  .المعدات على اختالف أنواعھا 
  
  

  .الميزانيـة  اعتماد    16  058  450     000
  

  . ــلالتعديــ  )1 569 867     000(
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل 14  488  583     000
  

ة من  %66.2بنسبة  المصروفات الفعلية 9  592  246     953 اد الميزاني اعتم
  .البابمن جملة مصروفات  %6.3 و بنسبة بعد التعديل

  
وفر 4  896  336     047 بة  ال ن  % 33.8بنس ديلم د التع ة بع اد الميزاني  اعتم

  .البابجملة وفورات  من % 6.8وبنسبة 
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    دينــــــــــار    سـفل
  
  
  
  :ـ آالت 2 بند
  

ة لشراء ه الجھات الحكومي اآلالت  يحمل ھذا البند بما تنفق
  .على اختالف أنواعھا 

  
  .الميزانية اعتماد    1  458  550     000

  
  .التعديــل) 39  353    000(

  
  . التعديل اعتماد الميزانية بعد    1  419  197     000

  
اعتماد الميزانية من  %36.6 بةبنس المصروفات الفعلية 519  714     009

>.الباب>مصروفات>لةمن جم % 0.3 وبنسبة  بعد التعديل <
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %63.4 بنسبة لوفرا      899  482     991
  .البابمن جملة وفورات  %1.2 بنسبةو
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    دينــــــــــار    سـفل
  
  

  :التجھيزات -المجموعة الثالثة 
  

اث  زة واألث راء األجھ اليف ش ة بتك ذه المجموع ل ھ تحم
  .الجاھزةوالبيوت 

  
  .الميزانية اعتماد    127  007  000     000

  
  .التعديــل   566  483     000

  
  .اعتماد الميزانية بعد التعديل 127  573  483     000

  
ة من  %53.7 بةبنس المصروفات الفعلية 68  531  987     997 اد الميزاني اعتم

ديل د التع بة  بع ن جم % 44.8 وبنس ةم روفات>ل >مص
>.الباب <

  
وفرا 59  041  495     003 ديلمن  %46.3 بنسبة ل د التع ة بع اد الميزاني  اعتم

  .البابمن جملة وفورات  %81.9 بنسبةو
  

  : ليوقد تركز الوفر في البند التا 

  :  ـ األجھزة 1 بند
  
راء   ة لش ات الحكومي ه الجھ ا تنفق د بم ذا البن ل ھ يحم

  . األجھزة على اختالف أنواعھا
  

  .الميزانية اعتماد    110  702  000     000
  

  .التعديــل   150  005     000
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل    110  852  005     000

ة من  %52.4 بةبنس المصروفات الفعلية 58  119  666     896 اد الميزاني اعتم
>.الباب>مصروفات>لةجم من % 38.0 وبنسبة التعديل بعد

       

وفرا 52  732  338     104 ديلمن  %47.6 بنسبة ل د التع ة بع اد الميزاني  اعتم
  .البابمن جملة وفورات  %73.1 بنسبةو
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    دينــــــــــار    سـفل
  
  
  :  ـ أثاث 2 بند
  

قوف  ناديق والس زائن والص ب والخ اث المكات مل أث ويش
  .والبرادي والستائر 

  
  .الميزانية اعتماد    16  283  000     000

  
  . التعديـــــل   405  228     000

  
   . اعتماد الميزانية بعد التعديل 16  688  228     000

  
  بعد عتمادمن اال % 62.2بنسبة  المصروفات الفعلية 10  385 311     101

  .من جملة مصروفات الباب % 6.8التعديل وبنسبة 
  

وفر 6  302  916     899 بة  ال ن  %37.8بنس ديلم د التع ة بع اد الميزاني  اعتم
   .من جملة وفورات الباب  %8.7  وبنسبة

  
  

ا  ث : ثاني اب الثال روفات الب ادات ومص ل اعتم  -تحلي
ى زات عل دات والتجھي ل والمع ائل النق توى وس  مس

  : ) 9تابع جدول رقم (  الوظائف

  : الخدمات العامة)  1
  

  . الميزانيـة اعتماد92  752  600     000
  

  . ــلــالتعديـ7  391  026     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل  100  143  626     000

  
742     549  152  94

  
  

258     076  991  5
  
  

  
  بعد  عتمادمن اال % 94.0بنسبة المصروفات الفعلية 

  من جملة مصروفات الباب % 61.6التعديل وبنسبة 
  

ق وفر المحق بة  ال ن  % 6.0بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم
  .من جملة وفورات الباب  % 8.3وبنسبة  التعديل
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ــــــــاردينــ    سـفل
  

  
  

  :الدفــــاع )  2  
  

  . نيـةالميزا اعتماد5  023  000     000
  

  . التعديـــــل0  000  000     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل  5  023  000     000
  

ة  من % 59.0بنسبة  المصروفات الفعلية  2  965  989     858 اد الميزاني اعتم
  .الباب من جملة مصروفات %1.9وبنسبة  بعد التعديل

ب الوفر المحقق    2 057  010     142 د من  % 41.0ة بنس ة بع اد الميزاني اعتم
  .من جملة وفورات الباب  %2.9 وبنسبة التعديل

  
  : الخدمات االجتماعية)  3  

  
  . الميزانيـة اعتماد89  302  000     000

  
  . التعديـــــل  000  000     000

  
  . اعتماد الميزانية بعد التعديل  89  302  000     000

  
ة  من % 48.7بنسبة  المصروفات الفعلية  43  497  512     174 اد الميزاني اعتم

  .الباب من جملة مصروفات %28.4وبنسبة  بعد التعديل
  

د من  % 51.3بنسبة  الوفر المحقق  45  804  487     826 ة بع اد الميزاني اعتم
  .من جملة وفورات الباب  %63.5 وبنسبة التعديل
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دينــــــــــار    سـفل
  
  
  
 

  
  
  : خدمات المجتمع)  4
  

  . الميزانيـة اعتماد7  891  500     000
  

  . التعديـــــل  27  170     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل  7  918  670     000
  

ة من  % 38.1بنسبة  المصروفات الفعلية  3  014  142     427 اد الميزاني اعتم
  .جملة مصروفات الباب من %2.0وبنسبة  بعد التعديل

  
د من  % 61.9بنسبة  المحقق الوفر  4  904  527     573 ة بع اد الميزاني اعتم

  .من جملة وفورات الباب  % 6.8وبنسبة  التعديل
  

  : الخدمات االقتصادية) 5  
  

  . الميزانيـة اعتماد16  771  500     000
  

  . التعديـــــل  55  450     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل16  826  950     000
  

ة  8  834  716     118 روفات الفعلي بة  المص ن اال %52.5بنس ادم  عتم
  .الباب من جملة مصروفات %5.8لتعديل وبنسبة ا بعد 

  
ادمن ا % 47.5 بنسبة المحقق الوفر  7  992  233     882 ة عتم د  الميزاني  بع

  .من جملة وفورات الباب  % 11.1 التعديل وبنسبة
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  ردينــــــــــا    سـفل
  
  

  :  أخرى غير مصنفه )6

  . الميزانيـة اعتماد    617  400     000

  . التعديـــــل  ) 19  200     000( 

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل  598  200     000

  بعد  عتمادمن اال %73.4بنسبة المصروفات الفعلية     438  966     000
  .من جملة مصروفات الباب  % 0.3التعديل وبنسبة 

  
ق    159  234     000 وفر المحق بة  ال ن  %26.6بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم

  .من جملة وفورات الباب  % 0.2وبنسبة  التعديل
  

    
  

ـق لعامــةات اــالخدم -1ة ــظ أن وظيفــك نالحــومن ذل د ـ
ً اقــــف إنفـــــر الوظائـأكبـــت بـــتمتع   ـتــــــغــحيث بل ا
بة  ك.د  549,152,94 .742 الي  %61.6 بنس ن إجم م

اب  روفات الب ة ، مص ة فرعي ا أن وظيف دمات  -2كم الخ
ـة من ا الوظائف إنفاقفھي أكبر  التنظيمية لوظيفـة الرئيسي

ـ ث بلغ ارة حي بة  ك.د  600,882,67 .023 تالمخت بنس
  . اب ـروفات البــمن إجمالي مص 44.4%

  
ة  ت الوظيف ا حقق ة -3كم دمات االجتماعي ر  الخ ر وف أكب

غ  ث بل اب حي بة  ك.د  487,804,45 .826للب بنس
  .من إجمالي وفورات الباب  63.5%
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دينــــــــــار    سـفل
  

  
  
  
  
  

  :تعديالت الميزانية  : ثالثا  
  
  
  :االعتماد التكميلي  -أ 
  
  

  . الميزانيـــة اعتماد12  642  000     000
  

ة  )المنقول للبنود ( التعديل   )7  454  446   000( وزارات واالدارات الحكومي لل
  .من اعتماد الميزانية %  59.0 بنسبة

  
ق   5  187  554     000 وفر المحق ل ال و يمث ورات  %7.2وھ الي وف ن إجم م

  .لثالث الباب ا
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
اب الثالث  ود للب وقد تم تعزيز اعتمادات المجموعات والبن
دات  ل والمع ائل النق من االعتماد التكميلي العام لشراء وس

ل واآلالت باإلضافة إلى التجھيزات الضرورية  م نق د ت وق
ـغ ريك .د  998,477,6 .000 مبلـــ ديوان االمي  ال
اليمن   %86.9 بنـسبــة وزارات  إجم ـة لل الغ المنقول المب
  .الحكومية تواإلدارا
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    دينــــــــــار    سـفل

  
  

    روالى البنود والتي التؤث االعتمادات المنقولة من -ب   
  : على ربط الميزانية

  
  :من والى البنود في حدود ربط الباب  إجمالي المنقول  5  390  894     000

  
  

ين   ل ب تم النق ـر وي اب دون التأثيـ ذا الب ات ھ ود مجموع  بن
ي  ه ف ـه إال ان ـة المخصص ل اد الميزاني ة اعتم ى جمل عل

عن خطة الميزانية الموضوعة نفسه يعتبر خروج   الوقت
ة التي  لبنود ھذا الباب والتي يكون سببھا الظروف الطارئ
  . على ھذه الخطة تطرأ قد
  

قالت انمركة فيما يلي الجھات التي قامت بإجراء أكبر حو  
  :بين بنودھا 

  
ة  وزارة  2  593  700     000 بة الداخلي الي %48.1 بنس ن إجم ادات م  االعتم

  .المنقولة
  

وطني  738 020     000 الي %13.7بنسبة  الحرس ال ادات  من إجم االعتم
  .المنقولة

  
اء ارةوز  469  100     000 اء والم بة  الكھرب ن %8.7بنس الي م  إجم

  .ات المنقولة االعتماد
  

ة  ارةوز  261  690     000 بة  التربي الي %4.9بنس ن إجم ادات م  االعتم
  .المنقولة

  
 .وقد وزعت باقي النسبة على باقي الجھات الحكومية   
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    دينــــــــــار    سـفل

  
  

ا     روفات  :رابع ة والمص ـات النقدي ـل المصروف تحلي
ث  ـاب الثال ـة للب دات وس -القيدي ل والمع ائل النق

  :)  10تابع جدول رقم (والتجھيزات 
  

   :إجمالي المصروفات الفعلية موزعة كآالتي  152  903  876     319
  
  

ةمصروفات نق  113  230  288     184 ة %74.1بنسبة  دي  المصروفات من جمل
  .الفعلية للباب الثالث 

  
   المصروفات من جملة %25.1بنسبة  قيديهمصروفات   39  673  588     135

  . الفعلية للباب الثالث
  

أو  المبالـغ التـي صـدرت عنھـا اذونات صرف ھيو  
شيكـات تقـرر صرفھـا لمستحقيھـا وتـم إلغاءھا وكذلك 
المبالغ التي تم تعليتھا بموافقة وزارة المالية أو الجھات 
الحكومية لحسـاب األمانات مبالغ مخصوم بھا علـى أنواع 

  .روفات الميزانية بنود مص
  

ة    بة للمصروفات القيدي ى نس ت أعل وزارة وكان حةل  الص
ة ل ، العام ث تمث ة  % 67.9 حي ن جمل روفات م المص

ـالقي بة ةديــ ن ج % 17.6 وبنس ة المصرومم ـات فل
ـة وبنسـيـــالفعل ة مصروفات  %78.9 ةب ن جمل وزارة م

  . الصحة العامة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 



    )113 (
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  خصص ھذا الباب للمصروفات التي تنفقھا الجھات الحكومية إلضـــافة أصول أو ي

    .وأراضيصيانة أو ترميم أصول قائمة أو استمالك عقارات 
  
  

  : ويشتمل ھذا الباب على ثالثة مجموعات
  
  

  .المشاريع اإلنشائية  : ولى المجموعة األ
  

  .أعمال إنشائية صغيرة وصيانة المنشآت والمرافق  : المجموعة الثانية 
  

  .ستمالكات العامة  اإل :المجموعة الثالثة 
  
  

  :وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات ھذا الباب 
< <
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    دينــــــــــــار    سـفل
  

المشاريع  –ومصروفات الباب الرابعتحليل اعتمادات  :أوال 
 ىالمستو ىاإلنشائية والصيانة واإلستمالكات العامة عل

   -: ) 7تابع جدول رقم ( اإلجمالي للباب 
  

                               
  .  اعتماد الميزانــية      2  090  000  000     000

  
ة 1  925  110     000 ادات المنقول ن االعتاالعتم ؤثر م ي ال ت ام والت ي الع اد التكميل م

  . ربط الميزانية  ىعل
  

ؤثر عل ىمن وال االعتمادات المنقولة593  907  726     000 ود والتي ال ت اد  ىالبن اعتم
  .الميزانية 

  
  .اعتماد الميزانية بعد التعديل  2  090  000  000     000

  
ة  1  688  064  966     500 روفات الفعلي بةبنالمص ن  %80.8 س د م ة بع اد الميزاني اعتم

  . التعديل
   .اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %19.2 بنسبة الوفورات 401  935  033     500

  
ا  ة يتضح لن اءوزارة  أنومن الجدول المشار إلي اء و الم  الكھرب

ك بنسبة  ديل وذل قد خصص لھا أكبر اعتماد من الميزانية بعد التع
  .لي ميزانية الباب الرابعمن إجما 48.4%
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    دينــــــــــــار    سـفل

  
  : ةعام ةوفيما يلي أھم أسباب الوفر في ھذا الباب بصف

  
  

عدم طرح المشاريع التي  ىالتأخير في التعاقد مما أدى إل -    
   . تم التخطيط لھا خالل السنة 

  
ال ال - ض األعم ذ بع ن تنفي تمكن م دم ال من ع ة ض مدرج

ع إل ة ترج باب فني ة ألس روع الميزاني ركات  ىمش الش
 .    ترتيب أوليات الصرف لبعض األنشطة ىالمنفذة وال

  
ا  - ود مم ا العق ي تتطلبھ ة الت رة اإلجراءات الالزم طول فت

  .تحقيق األھداف المرجوة  ىيؤثر عل
 
  

  . وفر في االعتماد التكميلي للباب الرابع  44  074  890     000
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    دينـــــــــــار    سـفل
  
  

ا ع : ثاني اب الراب روفات الب ادات ومص ل اعتم  –تحلي
ة  تمالكات العام ائية والصيانة واإلس اريع اإلنش  ىعل المش

  ) 8تابع جدول رقم (  المجموعات و البنود ىستوم
  
  

  
  :المشاريع اإلنشائية  – 1مجموعة       

  
ي ا اريعو ھ ة المش بيل إقام ي س ق ف ي تنف ادات الت  العتم

ة سواء كانت مشاريع  خطة اإلنشائية كما تعكسھا الميزاني
دة  ي ع ذھا إل د تنفي اريع يمت ة أو مش نة المالي تم خالل الس ت

  .سنوات 
   

  
  .اعتماد الميزانية  1  702   263 000     000

  
  .التعديل) 68  223  550     000(

  
  . اعتماد الميزانية بعد التعديل 1  634   039 450     000

  

د من  %82.1 بنسبة المصروفات الفعلية  1  341  716  792     039 اعتماد الميزانية بع
  .من جملة مصروفات الباب %79.5 و بنسبة التعديل

  
وفر292  322  657     961 ق ال بة   المحق ن  %17.9بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم

  .من جملة وفورات الباب  %72.7بة و بنس التعديل
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    دينــــــــــــار    سـفل

  
  :مشاريع تتم خالل السنة المالية  – 1بند 
  

  
  :جديدة  –أ       

  
نة  ا خالل الس در إتمامھ اريع المق ع المش و تتضمن جمي

  .المالية
  

  :تكملة  –ب 
  

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

  .خالل السنة المالية الجارية 
  

  .اعتماد الميزانية  59  260  000     000
  

  .التعديل    438  560     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل59  698  560     000
  

ة29  474  930     956 ة من  %49.4 بنسبة المصروفات الفعلي اد الميزاني اعتم
  .من جملة مصروفات الباب %1.7 و بنسبة بعد التعديل

  
د من  %50.6بنسبة   المحقق الوفر30  223  629     044 ة بع اد الميزاني اعتم

  .من جملة وفورات الباب  %7.5و بنسبة  التعديل
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    دينــــــــــــار    سـفل
  

  :يع يمتد تنفيذھا إلي عدة سنوات مشار – 2بند 
  

  
   :جديدة  –أ       

  
ذھا  د تنفي ي يمت اريع الت ع المش دة  ىإلو تتضمن جمي ع

   . سنوات
  

  :معتمدة  –ب 
  

ة  نوات مالي ن س دة م اريع المعتم ع المش و تتضمن جمي
  .عدة سنوات  ىسابقة و يمتد تنفيذھا إل

  
  .ةاعتماد الميزاني  1  643  003  000     000

  

  .التعديل   ) 68  662  110     000( 
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل1  574  340  890     000
  

ة1  312  241  861     083 ة من  %83.4 بنسبة المصروفات الفعلي اد الميزاني اعتم
 .من جملة مصروفات الباب %77.7 و بنسبة بعد التعديل

  
قمال الوفر262  099  028     917 د من  %16.6بنسبة   حق ة بع اد الميزاني اعتم

  .من جملة وفورات الباب  %65.2و بنسبة  التعديل
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  دينـــــــــــار    سـفل

  
ة  آت و  – 2مجموع يانة المنش غيرة و ص ائية ص ال إنش أعم

  :المرافق 

ة المنشآت و          وتتضمن االعتمادات المخصصة لصيانة و وقاي
ا علالمرافق لضما ا األصلية و استمرارھا في  ىن بقائھ حالتھ

  .تأدية الخدمة التي أنشئت من اجلھا بالصورة المطلوبة 
  

  .اعتماد الميزانية 340  017  000     000

  .التعديل68  223  550     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل408  240  550     000
  

روفا 342  703  064     461 ةالمص بة ت الفعلي ن  %83.9 بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم
  .من جملة مصروفات الباب %20.3 و بنسبة التعديل

ديلمن  %16.1بنسبة   المحقق الوفر 65  537  485     539 د التع ة بع اد الميزاني  اعتم
  .من جملة وفورات الباب  %16.3و بنسبة 

  
  
  

  :الصغيرة  اإلنشائية األعمال – 1بند 
  
تبدال  أصل قائم ىتتمثل إضافة إلو   ه كاالس ي ب ديل داخل أو تع
  . التغير و االستحداث و
  

  .اعتماد الميزانية 60  165  000     000
  

  . التعديل22518  998     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل  78  390  998     000

ة  44  571  229     751 روفات الفعلي بة المص ن  %56.9 بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم
  .من جملة مصروفات الباب %2.6 و بنسبة التعديل

  
ديلمن  %43.1بنسبة   المحقق الوفر  33  819  768     249 د التع ة بع اد الميزاني  اعتم

  .من جملة وفورات الباب  %8.4و بنسبة 
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  دينـــــــــــار    سـفل

  :ترميم و صيانة المنشآت و المرافق  – 2بند 
  

ق عل         ا ينف د م ذا البن ادات ھ مل اعتم رميم و  ىوتش ت
  . صيانة المنشآت و المرافق 

  
  .اعتماد الميزانية 279  852  000     000

  
  . التعديل49  997  552     000

  
  .اعتماد الميزانية بعد التعديل 329  849  552     000

  
ة من  %90.4 ةبنسب المصروفات الفعلية 298  131  834     710 اعتماد الميزاني

ديل د التع بة بع روفات  %17.7 و بنس ة مص ن جمل م
  .الباب

   
د  %9.6بنسبة  المحقق  الوفر 31  717  717     290 ة بع اد الميزاني من اعتم

  .من جملة وفورات الباب  %7.9التعديل و بنسبة 
  
  
  

  :االستمالكات العامة  -3مجموعة 
  

وم  ة تق الغ نقدي تمالكھا و ھي مب ر اس دفعھا نظي ة ب الدول
 ىألراضي و عقارات الغرض منھا تحقيق ھدف عام عل

تو ا  ىمس ة م ن قيم الي ع ويض األھ تم تع ة و ي الدول
ه  ن قيمت د ع اوي أو يزي ثمن يس ة ب تھلكته الدول اس

  . االقتصادية و االجتماعية 
      

  .اعتماد الميزانية 1  720  000     000
  

  . التعديل1  925  110     000
  

  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل 3  645  110     000
  
  

ة من  %100 بنسبة المصروفات الفعلية3  645  100     000 اد الميزاني اعتم
  .من جملة مصروفات الباب %0.2 و بنسبة بعد التعديل

  

د  %0.0بنسبة   المحقق الوفر  000     000 ة بع اد الميزاني من اعتم
  من جملة وفورات الباب  %0.0و بنسبة  التعديل
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    دينـــــــــــار    سـفل
  
  
اثا  ع  : لث اب الراب روفات الب ادات ومص ل اعتم  –تحلي

ة عل تمالكات العام يانة واإلس ائية والص اريع اإلنش  ىالمش
  -) : 9تابع جدول رقم (  وظائف الدولة ىمستو

  
  

   :الخدمات العامة ) 1      
  

  .اعتماد الميزانية 292  625  000     000
  

  . التعديل52  445  890     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل345  070  890     000
  

د من  %72.3 بنسبة المصروفات الفعلية 249  418  805     948 ة بع اعتماد الميزاني
  .من جملة مصروفات الباب %14.8 و بنسبة التعديل

  
وفر 95  652  084     052 ق ال بة   المحق ن  %27.7بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم

  .من جملة وفورات الباب  % 23.8و بنسبة  التعديل
  
  
  
  :اع ـــــالدف) 2
  

  .اعتماد الميزانية 15  000  000     000
  

  . التعديل0 000  000     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل15  000  000     000
  

د من  %48.6 بنسبة المصروفات الفعلية7  289  903     119 ة بع اعتماد الميزاني
  .من جملة مصروفات الباب %0.4 و بنسبة التعديل

  
وفر7  710  096     881 ق ال بة  المحق ن  %51.4بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم

  .من جملة وفورات الباب  %1.9و بنسبة  التعديل
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  ــاردينــــــــــ    سـفل
  
  
   :الخدمات االجتماعية ) 3

  .اعتماد الميزانية       245  485  000     000
  

  . التعديل) 16   016  290  000(
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل229  468  710     000
  

ة141  666  409     441 ة من  %61.7 بنسبة المصروفات الفعلي اد الميزاني اعتم
  .من جملة مصروفات الباب %8.4 بنسبةو  بعد التعديل

  
د من  %38.3بنسبة   المحقق الوفر 87  802  300     559 ة بع اد الميزاني اعتم

  .من جملة وفورات الباب  %21.8و بنسبة  التعديل
  

  
 
  :خدمات المجتمع ) 4
  

  .اعتماد الميزانية 323  820  000     000
  

  . التعديل ) 36  179   600    000( 
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل287  640  400     000
  

ة229  267  206     901 ة من  %79.7 بنسبة المصروفات الفعلي اد الميزاني اعتم
 .من جملة مصروفات الباب %13.6 و بنسبة بعد التعديل

  
د من  %20.3بنسبة  المحقق  الوفر58  373  193     099 ة بع اد الميزاني اعتم

  .من جملة وفورات الباب  %14.5و بنسبة  عديلالت
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  دينــــــــــــار    سـفل
  
  

  :الخدمات االقتصادية ) 5
  

  .اعتماد الميزانية     1  163  600  000     000
  

  .التعديل  ) 250  000 000(
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل1631  350  000     000
  

ة1   056  057  744     314 ة من  %90.8 بنسبة المصروفات الفعلي اد الميزاني اعتم
  .من جملة مصروفات الباب %62.6 و بنسبة بعد التعديل

  
اعتماد الميزانية بعد من  %9.2بنسبة  المحقق الوفر 107  292  255     686

  .من جملة وفورات الباب  %26.7و بنسبة  التعديل
  

   
  :أخرى غير مصنفة  )6
  

  .اعتماد الميزانية 3   470    000     000
  

  . التعديل1   925    110     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل5   395    110     000
  

ة4    364   896     777 ة من  %80.9 بنسبة المصروفات الفعلي اد الميزاني اعتم
  .من جملة مصروفات الباب %0.3 و بنسبة بعد التعديل

  
من اعتماد الميزانية بعد  %19.1بنسبة  المحقق الوفر1    213030     223

  .من جملة وفورات الباب  %0.3التعديل و بنسبة 
  من جملة ب %3          اعتماد ايزانية من  %0.0نسبة 

قد   الخدمات االقتصاديةوظيفة  -5 نالحظ أنو من ذلك   
ائف إنفاق أكبر الوظ ت ب غ  اتمتع ث بل حي

بة .د 1 ،056,057,744.314 ن  % 62.6ك بنس م
ـإجم ـالي مصـ ـروفات الــ ا أن. باب ــ ة  -4 كم وظيف

ة  اءفرعي اء و الم ر الوظائف إنفاق الكھرب ن افھي أكب  م
غ  ث بل ارة حي ية المخت ة الرئيس الوظيف

بة .د 1، 009,574,192.376 ن  %59.8ك بنس م
  .إجمالي مصروفات الباب 

ة  -1 حققتكما  ر  القتصادية االخدمات الوظيف ر وف اكب
غ  ث بل اب حي بة .د 107,292,255.686للب ك بنس

  .من إجمالي وفورات الباب  26.734%
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    دينــــــــــــار    سـفل
  

  :تعديالت الميزانية  : رابعا
  

  
  :االعتماد التكميلي  –أ       

  
ات  ة االحتياج اب لمواجھ ذا الب ي لھ اد التكميل خصص االعتم

رات و اإلدارات الحكومية خالل السنة المالية الطارئة في الوزا
2010/2011 .  

  
  .اعتماد الميزانية 46  000  000     000

  
ديل ) 1  925  110   000(  ود(التع ول للبن وزارات و اإلدارات) المنق ة  لل الحكومي

  .  من اعتماد الميزانية %) 4.2(  بنسبة
  

الي %11.0 لوھو يمثالوفر المحقق  44  074  890     000 اب  من إجم ورات الب وف

  .الرابع 

   
ك من االعتماد التكميلي .د 1,925,110.000و قد تم نقل مبلغ  

ام  ة الع ة  –وزارة المالي بته  االدارة العام ا نس ل م و يمث ھ
وزارات و اإلدارات  100% ة ل الغ المنقول الي المب ن إجم م

   .الحكومية من االعتماد التكميلي العام للباب الرابع 
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    دينـــــــــــار    سـفل
  

ؤثر عل ىاالعتمادات المنقولة من وال ود والتي ال ت  ىالبن
  -:ربط الميزانية 

  
  : البنود في حدود ربط الباب ىمن وال اجمالي المنقول    593  907  726     000

  
أثير  اب دون الت ذا الب ات ھ ود مجموع ين بن ل ب تم النق و ي

ي  ىعل ه ف ه إال ان ة المخصص ل اد الميزاني ة اعتم جمل
ة الموضوعة  الوقت نفسه يعتبر خروج عن خطة الميزاني
ة  روف الطارئ ببھا الظ ون س ي يك اب و الت ذا الب ود ھ لبن

  .         ھذه الخطة  ىالتي قد تطرأ عل
  

ين  اقالت ب أكبر حجم من و فيما يلي الجھات التي تمتعت ب
  :بنودھا 

   
اءوزارة 324  544  150     000 اء و الم بة  الكھرب الي  %54.6بنس ن إجم م

  .االعتمادات المنقولة 
  

ةوزارة  125  094  810     000 غال العام بة  األش الي  %21.1بنس ن إجم م
  .االعتمادات المنقولة 

  

دني 98  941  610     000 ران الم ة للطي بة  االدارة العام ن  %16.7بنس م
  .قولة إجمالي االعتمادات المن

  
  .من إجمالي االعتمادات المنقولة  % 4.7 التربيةوزارة 27  914  800     000

  
  .و قد وزعت باقي النسبة علي باقي الجھات الحكومية 
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    دينــــــــــــار    سـفل
ا  ل  : خامس روفاتالتحلي ة ل مص ة و القيدي اب النقدي لب

ائية وا اريع اإلنش ع المش تمالكات الراب يانة واإلس لص
  -:النحو التالي  ىعل)  10تابع جدول رقم ( العامة 

  
  

  
  :المصروفات الفعلية موزعة كاآلتي  إجمالي    688   1  064  966     500

  
ة 1  462  842  205     057 روفات نقدي بة مص الي  %86.7بنس ن إجم م

  .المصروفات الفعلية 
  

روفات قي225  222  761     443 ه مص بة دي الي %13.3بنس ن إجم  م
   :تتمثل في  و المصروفات الفعلية

  
ا عل ود مصروفات  ىأمانات مبالغ مخصوم بھ واع بن أن

  .الميزانية 
  

الخاص بالمصروفات ) 10(خالل جدول تابع رقم  ومن 

ة و اب النقدي ة للب وزارات و اإلدارات الحكومي ة لل القيدي

ع  ائية و الصيانة –الراب اريع اإلنش تمالكات اإلو المش س

ة  ة من جمل العامة نالحظ أن اكبر نسبة مصروفات قيدي

الوزارات  ىمستو ىالمصروفات القيدية للباب الرابع عل

ت ة األشغالوزارة  في و اإلدارات الحكومية تمثل  العام

ل ح ث تمث ة  %39.9ي ن جمل ة و  م المصروفات القيدي

بة بة   %5.3 بنس ة و بنس ة المصروفات الفعلي ن جمل م

  األشغال العامة وزارة من جملة مصروفات  19.9%
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ة  ة والخارجي ة الداخلي دفوعات التحويلي ة والم امس بالمصروفات المختلف اب الخ ل الب يحم
ـك  ـرى وذل ة األخ واب الميزاني ن أب من أي م درج ض ة ال ت ة خاص روفات ذات طبيع ي مص وھ

  :اف العامة ويحتوي ھذا الباب على ثالثة مجموعـاتالعتبارات السياسة العامة وخدمة األھد
< <

  . المصروفـات المختلفـة :المجموعة األولى 
  

  . المدفوعات التحويلية الداخلية :الثانية >المجموعة
  

  . المدفوعات التحويلية الخارجية :المجموعة الثالثة 
  
  

  :وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات ھذا الباب 
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  دينـــــــــــار    سـفل

  
  
  
  

امس : أوال  اب الخ روفات الب ادات ومص ل اعتم  ىعل –تحلي
  -) : 7تابع جدول رقم ( للباب  اإلجمالي ىالمستو          

  
  .اعتماد الميزانية     7  380  000  000     000

  
ؤثر من االعتاالعتمادات المنقولة  158  573  681     000 م ت ام والتي ل ي الع ماد التكميل

  .ربط الميزانية  على
  

ؤثر  إلىمن واالعتمادات المنقولة  404  701  388     000 ود والتي الت ىالبن اد  عل اعتم
  .الميزانية 

  
  .المأخوذة من المال االحتياطي العام  االعتمادات اإلضافية   1  155  000  000     000

  
  .اعتماد الميزانية بعد التعديل  8  535  000  000     000

  
بة  ةعليالمصروفات الف 8  164  941  458     457 ن  %95.7بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم

  . التعديل
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %4.3 بنسبةالوفورات  370  058  541     543
  

ار    دول المش ن الج ا أن وزارة إليوم ة ه يتضح لن إدارة  –المالي
ة  ابات العام اب  الحس ة الب اد بميزاني ر اعتم ا أكب د خصص لھ ق

اعتماد الميزانية بعد التعديل  اليمن إجم %46.0الخامس بنسبة 
  .للباب 

  
ت أ   د كان ىوق امس  عل اب الخ ة بالب ذ للميزاني بة تنفي بة ( نس بنس

  :لكل من )  % 100 تقارب

  

  مخصصات رئيس الدولة -
  انة العامةاألم –مجلس الوزراء  -
  ديوان األميري  -
  األمانة العامة لألوقاف  -
  وزارة النفط  -
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    دينـــــــــــار    سـفل
  
  

  :وفيما يلي أھم أسباب الوفر في ھذا الباب بصفة عامة 
  

  
  

ق -     اق وضغط المصروفات وتطبي يد اإلنف ة  ترش ة العام السياس
  .للدولة 

  
  .مج التدريبية عدم تنفيذ بعض البرا -  

  
  . إنھاء انتداب بعض الموظفين -  

  
ي  -   ر ف دم التغيي تقاالت وع د واالس االت التقاع دوث بعض ح ح

  . االجتماعيةالحاالت 
  

  . تطبيق اللوائح والضوابط المنظمة للمھمات الرسمية - 
  

ات  -  نوات ، وفروق دة س وارئ لع ة الط ة الصرف لميزاني جدول
  . فه خصما منھاأسعار العملة لما تم صر

  
  

  . في االعتماد التكميلي للباب الخامسوفر   11  499  319     000
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    دينـــــــــــار    سـفل
  
  
ى –تحليل اعتمادات ومصروفات الباب الخامس : ا ثاني            عل
  -) : 8تابع جدول رقم (  المجموعات والبنود ىمستو     

  
  

  
  :المصروفات المختلفة  - ىالمجموعة األول  

ة بالمصروفات المختلفة والتي ال تندرج ضمن عتختص ھذه المجمو  
واب األخرى فھي مصروفات  يم النمطي لألب ة  ةاليإجمالتقس متفرق

ام  ة والصالح الع تبعا لظروف خاصة تمليھا اعتبارات السياسة العام
.  

  
  .اعتماد الميزانية   1  478  659  650     000

  
  .التــعديــل  3  921  781    000

  
  .اعتماد الميزانية بعد التعديل   1  482  581  431     000

  
ة   1  381  688  545     810 روفات الفعلي بةالمص ن  %93.2 بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم

  .من جملة مصروفات الباب  %16.9وبنسبة  التعديل
  

وف   100  892  885     190 بة رال ديلن م %6.8 بنس د التع ة بع اد الميزاني بة اعتم  وبنس
  . من جملة وفورات الباب% 27.3

  
  

د    دفاعرة اوز -2وقد خصص لبن اد بنسبة أكبر ال من  %72.9اعتم
ديل ىللمجموعة حيث يحمل  اعتماد الميزانية بعد التع د  عل ذا البن ھ

دات  ود المع ة بعق روفات المتعلق كريين والمص ات العس بمرتب
ذ  كرية وتنفي بالد العس ن ال ة ع اريع الدفاعي افةالمش ى باإلض  إل

ؤون  رامج الش ات ب كرية والدراس ات العس ات البعث المخصص
  . العسكرية بوزارة الدفاع ويشمل جميع أبواب المصروفات 
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    دينـــــــــــار    سـفل
  

  : ةإليالت ودوقد تركز الوفر في البن
  

  
  

  : وزارة الدفاع -2بند   

ل   د  يحم ذا البن ة ھ روفات المتعلق كريين والمص ات العس بمرتب
ذ  كرية وتنفي اريع العس ذ المش كرية وتنفي دات العس ود المع بعق
ات  المشاريع الدفاعية عن البالد، باإلضافة إلى مخصصات البعث
ي  د اإللزام أة التجني ة ومكاف ات التدريبي كرية والدراس العس

دفاع ويقتصر ھذا البند على برامج الشؤون العسكري وزارة ال ة ب
  .ويشمل جميع أبواب المصروفات

  
  .اعتماد الميزانية     1  081  298  000     000

  
  .التـعديـــل  0  000  000    000

  
  . اعتماد الميزانية بعد التعديل   1  081  298  000     000

  
بة ةيعلالمصروفات الف 993  913  435     514 ن  %91.9 بنس اد الميزانم د اعتم ة بع ي

  .من جملة مصروفات الباب  %12.2 وبنسبة التعديل
  

وبنسبة  اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %8.1 بنسبةالوفر  87  384  564     486
  . من جملة وفورات الباب 23.6%

  
  

عدم تنفيذ بعض العقود والتأخر في تنفيذ عقود  إلى الوفر ىويعز  
  . ىأخر
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    ــــــــــاردينـ    سـفل
  

  
  

  : الصرف من قوانين التسليح والتعزيزات العسكرية -3بند   

د    ذا البن ل ھ كرية يحم زات العس ليح والتعزي ات التس مخصص
وانين  ا للق ى وفق دفاع األعل س ال ا مجل ي يقرھ ة الت والدفاعي
ة  د خالل كل سنة مالي الصادرة في ھذا الشأن لتحديد اعتماد البن

  . دة لھذا الغرضطبقا للخطة المعتم
  

  .اعتماد الميزانية     30  000  000     000
  

  .التـعديـــل    )24  809  024     000(
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل 5  190  976     000
  

بة ةيعلالمصروفات الف 1  257  153     353 ن  %24.2 بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم
   ة مصروفات البابمن جمل %0.0 وبنسبة .التعديل

  
ديلمن  %75.8 بنسبةالوفر  3  933  822     647 د التع ة بع اد الميزاني وبنسبة  اعتم

  . من جملة وفورات الباب 1.1%
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    دينـــــــــــار    سـفل

    
  : المدفوعات التحويلية الداخلية -الثانية المجموعة 

  
ة  تحمل ھذه المجموعة بالمصروفات التي   ل الحكوم يتم دفعھا من قب

روفات ال  ذه المص دمات وھ لع أو الخ ن الس ل م د أو مقاب دون عائ
م  راد ودع ويالت لألف مل تح ائي وتش تج النھ من المن درج ض ت
ات  ات ومؤسس ويالت لھيئ ة وتح ات عام ة وإعان ات األھلي المؤسس

  .عامة باإلضافة إلى تعويض األنشطة الخاصة والشركات 
  

  .اعتماد الميزانية     5  205  130  050     000
  

  .التــعديــل  1  439  374  437     000
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل   6  644  504  487     000
  

ة   6  387  249  132     966 روفات الفعلي بةالمص ن  %96.1 بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم
  .من جملة مصروفات الباب  %78.2وبنسبة  التعديل

  
وفر    257  255  354     034 بةال ن  %3.9 بنس ديلم د التع ة بع اد الميزاني بة اعتم  وبنس

  . من جملة وفورات الباب% 69.5
  
  

اد  تحويالت لھيئات ومؤسسات عامة -4وقد خصص لبند    أكبر اعتم
ديلمن  %48.3بنسبة  د التع ة بع اد الميزاني ة للمجموعة اعتم  الثاني

ل  ىحيث يحم د  عل ذا البن دھ ة للمؤسسات بال ن الحكوم دم م عم المق
  .العامة التي لھا ميزانيات مستقلة أو ملحقة بموجب قانون إنشائھا 
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    دينـــــــــــار    سـفل
  
  
  
  

  : اليةد التووقد تركز الوفر في البن
  

  
  

  : تحويالت لألفراد -1بند   

ر   ة لألف ة الداخلي دفوعات التحويلي د بالم ذا البن ل ھ واء يحم اد س
ذه كانوا عاملين بالدولة أو من غير  ة وتصرف ھ العاملين بالدول

  .المبالغ نتيجة لحاالت معينة 
  

  .اعتماد الميزانية    372  886  640     000
  

  .التـعديـــل  669  701    000
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل  373  556  341     000
  

ةالمصرو 304  975  400     733 بة فات الفعلي ن  %81.6 بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم
  .من جملة مصروفات الباب  %3.7 وبنسبة التعديل

  
ديلمن  %18.4 بنسبةالوفر  68  580  940     267 د التع ة بع اد الميزاني وبنسبة  اعتم

  . من جملة وفورات الباب 18.5%
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    دينـــــــــــار    سـفل
  

  
  

  
  :تحويالت لھـيئات ومؤسـسات عامة  -4بند   

ة التي    يحمل ھذا البند بالدعم المقدم من الحكومة للمؤسسات العام
  .لھا ميزانيات مستقلة أو ملحقة بموجب قانون إنشائھا 

  
  .لميزانية اعتماد ا    3  367  813  360     000

  
  .التـعديـــل  )158  753  550    000(

  
  .اعتماد الميزانية بعد التعديل     3  209  059  810     000

  
ة    3  050  787  053     444 روفات الفعلي بة المص ن  %95.1 بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم

  .من جملة مصروفات الباب  %37.4 وبنسبة التعديل
  

وفر  158  272  756     556 بةال ن  %4.9 بنس ديلم د التع ة بع اد الميزاني بة  اعتم وبنس
  . من جملة وفورات الباب 42.8%

  
  

  . ويرجع سبب الوفر إلى إتباع سياسة ترشيد األنفاق  

    

    



  
 )136 (

  
  
  
  
  
  

    دينـــــــــــار    سـفل
  
  

  : المدفوعات التحويلية الخارجية - الثالثةالمجموعة   
  

بالمدفوعات التي يتم دفعھا للخارج كمساعدات تحمل ھذه المجموعة   
دول من  ذه ال ة والصديقة بھدف مساعدة ھ دول العربي ات لل أو إعان
ة  ذه المجموع مل ھ ذلك تش ة وك ادية أو االجتماعي ة االقتص الناحي
ات عالج  مخصصات االشتراك في الھيئات والمنظمات الدولية ونفق

  .المواطنين بالخارج 
  

  .اعتماد الميزانية     526  137  300     000
  

  .التــعديــل   )129  722  537    000(
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل   396  414  763     000
  

ة   396  003  779     681 روفات الفعلي بةالمص ن  %99.9 بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم
  .من جملة مصروفات الباب  %4.9وبنسبة  التعديل

  
وفر     410  983     319 بةال ن  %0.1 بنس ديلم د التع ة بع اد الميزاني بة اعتم  وبنس

  . من جملة وفورات الباب% 0.1
  
  

اد بنسبة  الخدمات الصحية -1وقد خصص لبند     %56.3أكبر اعتم
  . للمجموعة اعتماد الميزانية بعد التعديلمن 

    
  : ةاليالت ودوقد تركز الوفر في البن
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  ــــاردينـــــــ    سـفل
  

  : الخدمات الصحية -1بند   
  

د    ذا البن ل ھ وثين يحم ة المبع واطنين والطلب الج الم ات ع بنفق
  .بالخارج 

  
  .اعتماد الميزانية     201  150  000     000

  
  .التـعديـــل  21  841  661     000

  
  .اعتماد الميزانية بعد التعديل  222  991  661     000

  
ة 222  840  657     682 روفات الفعلي بة المص ن  %99.9 بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم

  .من جملة مصروفات الباب  %2.7 وبنسبة التعديل
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %0.1 بنسبةالوفر    151  003     318
  

زى   ات ويع م الجھ ى أن معظ وفر إل ؤتمرات  ال ا م ت بھ ي تم الت
  م تطلب رسوم اشتراكبالخارج أو مھمات رسمية ل

    
  

  : اشتراكـــــات -2بند 
ة  ات العالمي ي المنظم ة ف تراكات الفعلي د باالش ذا البن ل ھ يحم
ت  ة الكوي وم دول ث تق وزراء، حي رار مجلس ال ا لق ة طبق والعربي
د  ات وق ي مختلف المنظم تراك السنوي ف ادل االش الغ تع دفع مب ب

ية  ة سياس ات ذات طبيع ذه المنظم ون ھ ة وزارة ا –تك  –لخارجي
ة  ة ، صحية ، ثقافي  –وقد تكون ذات طبيعة اقتصادية أو اجتماعي

  .وزارة التخطيط
  

  .اعتماد الميزانية  24  987  300     000

  .التــعديــل  11  380  646     000
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل  36  367  946     000
  

ة  36  107  966     298 روفات الفعلي بةالمص ن  %99.3 بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم
  .من جملة مصروفات الباب  %0.4وبنسبة  التعديل

  
  .اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %0.7 بنسبةالوفر     259  979     702

  
زى   ات ويع م الجھ ى أن معظ وفر إل ؤتمرات  ال ا م ت بھ ي تم الت

  بالخارج أو مھمات رسمية لم تطلب رسوم اشتراك
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  دينـــــــــــار    سـفل
  

  
 ً ا اب الخامس :ثاني ادات ومصروفات الب ل اعتم ى مستوى -تحلي عل

  : الوظائف
  

  :الخدمات العامة )1  

  .اعتماد الميزانية   1  114  513  400     000
  

  .التــعديــل   1  049  501  554     000
  

  .تعديل اعتماد الميزانية بعد ال  2  164  014  954     000
  

ة   2  135  953  190     236 روفات الفعلي بةالمص ن  %98.7 بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم
  .من جملة مصروفات الباب  % 26.2وبنسبة  التعديل

  
ديلمن  %1.3 بنسبةالوفر   28  061  763     764 % 7.6 وبنسبة اعتماد الميزانية بعد التع

  . من جملة وفورات الباب
  

    

  : الدفــــــــاع )2  
  

  .اعتماد الميزانية  1  113  857  000     000
  

  .التــعديــل  )24  486  594    000(
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل  1  089  370  406     000
  

ة  998  038  829     184 روفات الفعلي بةالمص ن  %91.6 بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم
  .من جملة مصروفات الباب  %12.2وبنسبة  التعديل

  
 وبنسبة اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %8.4 بنسبةالوفر  91  331  576     816

  . من جملة وفورات الباب% 24.7
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  دينـــــــــــار    سـفل

  : الخدمات االجتماعية ) 3
  

  .اعتماد الميزانية     3  399  144  720     000
  

  .التــعديــل  )85  733  921    000(
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل     3  313  410  799     000
  

ة     3  090  060  865     837 روفات الفعلي بةالمص ن  %93.3 بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم
  .من جملة مصروفات الباب  %37.8وبنسبة  التعديل

  
وفر  223  349  933     163 بةال ن  %6.7 بنس ديلاعتم د التع ة بع اد الميزاني بة م  وبنس

  . من جملة وفورات الباب% 60.4
  

    

  : خدمات المجتمع )4  
  
  

  .اعتماد الميزانية     503  207  280     000
  

  .التــعديــل  )6  700  267    000(
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل  496  507  013     000
  

روف 484  379  299     189 ة المص بةات الفعلي ن  %97.6 بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم
  .من جملة مصروفات الباب  %5.9وبنسبة  التعديل

  
 وبنسبة اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %2.4 بنسبةالوفر  12  127  713     811

  . من جملة وفورات الباب% 3.3
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  :ة الخدمات االقتصادي) 5
  

  .اعتماد الميزانية       985  223  300     000
  

  .التــعديــل   35  096  432    000
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل    1  020  319  732     000
  

ة  1  016  636  391     676 روفات الفعلي بةالمص ن  %99.6 بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم
  .صروفات الباب من جملة م %12.5وبنسبة  التعديل

  
 وبنسبة اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %0.4 بنسبةالوفر   3  683  340     324

  . من جملة وفورات الباب% 1.0
  
  

  : أخرى غير مصنفه) 6  

  .اعتماد الميزانية     93  981  300     000
  

  .التــعديــل  345  896  477     000
  

  .الميزانية بعد التعديل  اعتماد   439  877  777     000
  

ة  439  872  882     335 روفات الفعلي بةالمص ن  %100 بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم
  .من جملة مصروفات الباب  %5.4وبنسبة  التعديل

  
  .الوفر      4  894     665

   
ك نالحظ    ة  أنومن ذل د تمتعت  -3وظيف ة ق الخدمات االجتماعي

ائف إنفاًق أكبر الوظ ث اب غ  حي ك .د 3,090,060,865.837بل
بة  ن إجم% 37.8بنس ة  اليم ا أن وظيف اب ، كم مصروفات الب

ة  ر  -3فرعي ي أكب ة فھ ئون االجتماعي اعي والش ل اجتم تكاف
ائف إنفاق غ  اً الوظ ث بل ارة حي ية المخت ة الرئيس ن الوظيف م

مصروفات  اليمن إجم %28.3بنسبة  2,306,715,844.989
اب  ة  .الب ا حققت الوظيف ر  -3كم ر وف ة أكب دمات االجتماعي الخ

غ  اب حيث بل بة .د 223,349,933.163للب من  %60.4ك بنس
  .إجمالي وفورات الباب 
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    دينــــــــــار    سـفل
  

  
  :تعديالت الميزانية :ثالثا 

  
      

  :االعتماد التكميلي العام  - أ
  

وزارات أو ييحمل بأ ات ال ة من ميزاني ة التزامات طارئ
نة الماإلدارات ال ة خالل الس ةحكومي ة بعض  الي ولتغطي

  .أوجه الصرف الضرورية 
  

  .اعتماد الميزانية 170  073  000     000
  

ؤثر المنقول )158  573  681    000( ذي ال ي ة وال وزارات واإلدارات الحكومي لل
  .اعتماد الميزانية  على

  
ل الوفر المحقق  11  499  319     000 ورات  اليممن إج %3.1وھو يمث وف

  .الباب الخامس 
  
  

وزارة لوقد تم نقل أكبر مبلغ من االعتماد التكميلي العام  
نفط غ ال بة   ك.د 54,182,790.000 بمبل ل نس ويمث
ن إجم 34.2% اد  اليم ن االعتم ة م الغ المنقول المب

  . التكميلي للوزارات واإلدارات الحكومية
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    دينــــــــــار    سـفل
  

  
  

  

    
اد -ب  ؤثر االعتم ي ال ت ود والت ى البن ن وإل ة م ات المنقول

  :على اعتماد الميزانية 
  

إجمالي المنقول من وإلى البنود في حدود اعتماد الباب وذلك 404  701  388     000
  :لتغطية العجز في بعض البنود طبقا للصرف الفعلي 

اب و اد الب ين ويتم النقل بين البنود في حدود اعتم ل ب تم النق ي
أثير  اب دون ت ذا الب ىبنود مجموعات ھ ادات  عل ة اعتم جمل

ر خروج  الميزانية المخصص له إال أنه في الوقت نفسه يعتب
خطة الميزانية الموضوعة لبنود ھذا الباب والتي يكون سببھا 

  .ھذه الخطة  علىالظروف الطارئة التي قد تطرأ 
  

إجراء أ ي الجھات التي قامت ب اقالت وفيما يل ة من ر حرك كب
  :بين بنودھا 

  
ة  353  868  320     000 ة –وزارة المالي ابات العام بة الحس ن  %87.4بنس م

  .االعتمادات المنقولة  إجمالي
  

ري  20  169  195     000 ديوان األمي بة ال ن إجم %5.0بنس ادات  اليم االعتم
  .المنقولة 

  
ادات  اليمن إجم %2.8نسبة بديوان الخدمة المدنية 11  219  529     000 االعتم

  .المنقولة 
  

ادات  اليمن إجم %1.0بنسبة  وزارة الصحة العامة3  991  780     000 االعتم
  .المنقولة 

  
  . باقي الجھات الحكومية علىوقد وزعت باقي النسبة 
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      الخامس ابلبالنقدية والقيدية ل مصروفاتال: رابعا
  المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية  

 -) :10جدول تابع رقم (      
  

ـات الف اليإجم    8  164  941  458     457 اب عليالمصروف امسة للب ة  الخ موزع
  : كاآلتي

  
من جملة المصروفات % 94.8بنسبة مصروفات نقدية     7  744  398  413     090

  .امس الفعلية للباب الخ
  

ه  420  543  045     367 ة المصروفات % 5.2نسبة بمصروفات قيدي من جمل
  .الفعلية للباب الخامس 

  
ة مع  ة بالمقارن وقد لوحظ أن أكبر نسبة مصروفات قيدي
توى وزارات  ى مس ة عل روفات القيدي ة المص جمل

ي  رت ف ة ظھ بة دفاع وزارة الوإدارات الدول بنس
روفات  37.5% الي المص ن إجم بة م ة وبنس القيدي

ة وبنسبة  1.9%  %15.9من جملة المصروفات الفعلي
  .دفاعمن جملة مصروفات وزارةال
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دفوعات ال           ي مقبوضات وم وية ف ابات التس ل حس رادات أو  تتمث اب اإلي دھا لحس ن قي يمك

الغ ال ذه المب ون ھ ا لك روفات، أم اب المص ى حس مھا عل رادات  خص اب اإلي ى حس ؤثر عل ت

ا أو تتطلب ا ا نظراً لطبيعتھ ة بھ تندات خاصة والمصروفات وليس لھا عالق تيفاء إجراءات ومس س

  .قبل قيدھا لحساب اإليرادات أو خصمھا على حساب المصروفات 

  
  .وفي ھذه الحاالت تثبت لحسابات أو على حسابات وسيطة مؤقتة ھي حسابات التسوية

  
  

  .31/3/2011وفيما يلي عرضاً تحليلياً ألرصدة حسابات التسوية في 
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  :التسويةحسابات  :األول الباب
  

  : 13/3/1201وفيما يلي تحليل أرصدة حسابات التسوية في 
  

  األماناترصيد     2 743  421  312    416

  رصيد العـھد 1 526  235  765    125

  )دائن( 31/3/2011رصيد حسابات التسوية في    1 217  185  547    291

    
ا  ىإل قسم حسابات التسويةھذا وتن درج تحت كل منھ وعتين ين مجم

   :التاليالنحو  ىمن البنود عل
  

  األمانات – ىالمجموعة األول 
  

  :يليوقد ظھر رصيد ھذه المجموعة كما  
  

  31/3/2011 فيالرصيد     2 743  421  312    416
  

  31/3/2010في الرصيد  1 851  867  683    697
  

  31/3/2010 من الرصيد في% 48.1 بنسبة زيادة   891  553  628    719
  

ود  ع بن ي جمي ادة ف اك زي ه ھن ود ان الغ البن الل مب ن خ ح م اتض

  :المجموعة وھي كالتالي

  .تـأمينات  -1بند

  . مرتجع مرتبات -2بند
  

  
  

  .ات من المرتبات لحساب جھات أخرى خصمي -3بند

  .ة مقبوضات تحت تسويتھا إليرادات الميزاني -4بند

  .مبالغ مخصوم بھا على أنواع بنود مصروفات الميزانية  -5بند

  . أمانات/ مبالغ تحت التسوية -6بند
  . مبالغ محصله لحساب جھات أخرى -7بند  
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    دينــــــــــار    سـفل
  
  
  
  

  : عرض لبنود ھذه المجموعةوفيما يلي 
  

  :اتـالتأمين -1بند     
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 
  

  . 31/3/2011 في الرصيد  60  092  054     665
  

  . 31/3/2010 فيالرصيد  57  898  410     488
  

  31/3/2010 من الرصيد في% 3.8 بنسبة زيادة  2  193  644     177
  

  :فيتركزت  زيادة 
  

اء  اء و الم حةوزارة  – وزارة الكھرب ة  – الص  –وزارة الداخلي
  .وزارة التربية 

  
    
    

  :مرتجع مرتبات  -2بند 
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 
  

  31/3/2011 فيالرصيد      139  632  014     638
  

975     880  009   99         
        

      31/3/2010 فيالرصيد 
  

  31/3/2010 من الرصيد في% 41.0 بنسبة زيادة  40  622  133     663
  

  :في تتركز زيادة  
  

دفاعرة وزا ة  - ال حة -وزارة التربي ة وزارة الص وزارة  – العام
  .وزارة األشغال العامة – الداخلية
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  :ومن أھم أســباب الزيـادة 
 
راءات  • تكمال إج تم اس م ي املين ل بعض الع تحقة ل الغ مس مب

 .الصرف الخاصة بھا 
 .ممتازة وبعض العالوات والبدالتالتعلية مكافآت الخدمات  •
  

    
  : ىخصميات من المرتبات لحساب جھات أخر -3بند 

  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 
  

  31/3/2011 فيالرصيد      17  629  274     106
  

  31/3/2010 في الرصيد     15  381  641     399
  

  31/3/2010 من الرصيد في %14.6 بنسبة زيادة 2  247   632  707
  

  :في تتركز زيادة  
  

ةوزارة   الت  – التربي ة  –وزارة المواص غال العام  –وزارة األش
  .وزارة الشئون 

  
    
  
  

  
  :مقبوضات تحت تسويتھا إليرادات الميزانية  -4بند 

  
  :وقد بلغ الرصيد كما يلي     

  

  . 31/3/2011 فيالرصيد   43  249  912     177
  

  .31/3/2010 فيصيد الر  40  223  472     203
  

  .31/3/2010 من الرصيد في %7.5 بنسبة  زيادة  3  026  439     974
  

  
  
 

  
  :في  تتركز زيادة

الموزارة   ارك  - اإلع ة للجم دل  -اإلدارة العام وزارة  -وزارة الع
  .األشغال العامة 
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  :ع بنود مصروفات الميزانيةأنوا ىمبالغ مخصوم بھا عل -5بند 
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 
  

  31/3/2011 فيالرصيد     1 922  889  586     886
  

  31/3/2010 فيالرصيد     1 202  039  026     296
  

  31/3/2010 من الرصيد في% 60.0 بنسبة  زيادة  720  850  560     590
  

  :في  تتركز زيادة  
  

 - وزارة األشغال العامة – وزارة الدفاع -اعة وزارة التجارة والصن
  .وزارة الكھرباء و الماء 

  
  : 31/3/2011ويمثل الرصيد في   

  

م  • دماتھم ول ة خ وظفين المنتھي راكم للم ازات مت يد إج رص
 .الستالم مستحقاتھم  ايراجعو

ض  • خاص وبع ص أش ات تخ اب األمان الة لحس الغ مع مب
دم الجھات الحكومية والشركات التي تنفذ ب عض األعمال وتق

 .خدمات لجھات حكومية وجاري العمل على تسويتھا
  

  
  
  

  :وفيما يلي تحليل لھذا البند على مستوى األبواب 
  

  :المرتبات  –الباب األول   
  

  31/3/2011في الرصيد     6    722  103     323

  31/3/2010في  الرصيد    8  286  158     583

  . 31/3/2010من الرصيد في % (18.9)سبة بن نقص  )1  564  055    (260
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    دينـــــــــار    سـلف
  
  
  
  

  :السلعية والخدمات  تالمستلزما –الباب الثاني 
  

  31/3/2011في الرصيد     745    161  950     036

  31/3/2010في الرصيد     142  350  830     303

  . 31/3/2010في من الرصيد % 423.5 بنسبة  زيادة  602  811  119     733

   
  :وسائل النقل والمعدات والتجھيزات –الباب الثالث   

  31/3/2011في الرصيد     52  181  373     222
  

  31/3/2010في الرصيد   41  232  595     423
  

  . 31/3/2010من الرصيد في % 26.6بنسبة   زيادة  10  948  777     799
  

  
  

  

 :شائية والصيانة واالستمالكات العامةالمشاريع اإلن –الباب الرابع   
  

  31/3/2011في  الرصيد         470  579  580     913
  

  31/3/2010في  الرصيد  382  869  547     682
  

   31/3/2010من الرصيد في  %22.9 بنسبة  زيادة  87  710  033     231
  

    
  :المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية –الباب الخامس   

  

  . 31/3/2011في  الرصيد    648  244  579     392

  . 31/3/2010في  الرصيد    627  299  894     305

  . 31/3/2010من الرصيد في  % 3.3بنسبة زيادة  20  944  685     087
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  دينـــــــــار    سـفل

  
  
  

    
  
  

  :مبالغ تحت التسوية  -6بند 
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 
  

  31/3/2011في  الرصيد    555  265  205     175
  

  31/3/2010في الرصيد   436  193  945     874
  

   31/3/2010من الرصيد في %   27.3 زيادة   119  071  259    301
  

  
  
  

  
  :زيادة تركزت في

  

اء  -) الحسابات العامة (وزارة المالية  وزارة  -وزارة الكھرباء والم
  . ية تربوزارة ال -األشغال العامة 

  
  : 31/3/2011ويمثل الرصيد في   

  

خاص  • ة واألش ات الحكومي ض الجھ ص بع الغ تخ مب
ال المستندات الخاصة . والشركات لم يتم صرفھا لعدم اكتم

  بھا
    

  
  مبالغ محصلة لحساب جھات أخرى  -7بند 

  
  :وقد بلغ الرصيد كما يلي     

  
   31/3/2011 فيالرصيد    663   4  264     769

  
   31/3/2010 فيالرصيد    1  121  306     462

  
  31/3/2010 من الرصيد في% 315.9 بنسبةزيادة  3  541  958     307
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  دينـــــــــار    سـفل

  

   

  
  
  

  :زيادة تركزت في 
  

اء  -وزارة الخارجية    نفط وزا -وزارة الكھرباء و الم وزارة  -رة ال
  .العدل 

  
    

  
  :لعھد ا –المجموعة الثانية   

  

  :وقد ظھر رصيد ھذه المجموعة كما يلي
  

  31/3/2011 فيالرصيد     526  1  235  765     125
  

  31/3/2010 فيالرصيد  1  292  906  300     415
  

  31/3/2010 من الرصيد في% 18.0 بنسبةزيادة  233  329  464     711
  

    

  :في  تتركززيادة 
  

  . ي الخارجعتمادات نقدية فادفعات و -3بند  

  . مبالغ تحت التحصيل -4بند

  . عھد/ مبالغ تحت التسوية  -5بند

  .دفعات نقدية داخلية  -6بند

  . دفعات عن اعتمادات مستنديه -7بند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :وھناك نقص تركز في 
  

د روفات  -1بن ود مص واع بن ى أن ويتھا عل ت تس روفات تح مص

  .الميزانية

  .لعھد النقدية الشخصية ا -2بند
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  دينــــــــــار    سـفل
  

    
  
  

  :عرض لبنود ھذه المجموعة  يوفيما يل
  

د      روفات  -1بن ود مص واع بن ى أن ويتھا عل ت تس روفات تح مص
  : الميزانية

  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 
  

  . 31/3/2011 فيالرصيد   527  177  821     392

  . 31/3/2010 فيالرصيد   528  823  130     624

  31/3/2010 من الرصيد في % )0.3( بنسبة نقص  )1  645  309     (232
  

   

  :في نقص تركز
  

اء  اء والم وزراء  - الكھرب س ال ة -مجل ة العام ران  – األمان الطي
  .)الحسابات العامة(المالية  –المدني 

    
    

  : العھد النقدية الشخصية -2بند 
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 
  

  31/3/2011 فيرصيد ال      117  041     425
  

  31/3/2010 في الرصيد    289  747     903
  

  31/3/2010 من الرصيد في %)59.6(بنسبة نقص    )172   706  478(
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :في نقص تركز

  

دفاع ةوزارة  – وزارة ال اء وزارة  – التربي اء والم وزارة  –الكھرب
  . اإلعالم
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  دينـــــــــار    سـفل
 
  
  

  
  
  
  

  : دفعات واعتمادات نقدية في الخارج -3بند 
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي     
  

  . 31/3/2011 فيالرصيد   254  079  633     076

  . 31/3/2010 فيالرصيد   252  082  773     182

  31/3/2010 من الرصيد في %0.8 بنسبة زيادة  1  996  859    894

  :في تتركززيادة  
  

دفاع    ة وزارة –وزارة ال الي وزارة  - الخارجي يم الع وزارة  –التعل
  .  التعليم العالي

  
  : 31/3/2011ويمثل الرصيد في   

  وجود مبالغ معلقه من سنوات مالية سابقه •
  

    
  مبالغ تحت التحصيل -4بند 

  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 
  

  31/3/2011 فيالرصيد     302  552  335     264
  

  31/3/2010 في يدالرص  243  068  122     260
  

  31/3/2010 من الرصيد في %24.5 بنسبة زيادة  59  484  213    004

  
  
  
  
  
  

  
  :في  تتركززيادة 

  

ة ( وزارة المالية  ابات العام اليوزارة  -) الحس يم الع وزارة  – التعل
  . ديوان الخدمة المدنية -التربية 
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  :يادة ومن أھم أسباب الز
 مديونيات على بعض الموظفين •
اء  • ى إنھ ويتيين حت ر الك وظفين غي رفھا للم تم ص لف ي س

 .إجراءات تعيينھم
  

  
  

  
  مبالغ تحت التسوية -5بند 

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي     
  

  . 31/3/2011 فيالرصيد   254  745  125     583

  . 31/3/2010 فيالرصيد   113  263  873     652

  31/3/2010 من الرصيد في % 124.9  بنسبة زيادة  141  481  251    931

  :في  تتركززيادة  
  

ة   ة  -وزارة الخارجي ة ( وزارة المالي ابات العام وزارة  -) الحس
  .)اإلدارة العامة(وزارة المالية  –الشئون االجتماعية 

  
  :ومن أھم أسباب الزيادة   

  .تراكم بعض مطالبات الوزارات  •

  
  

  
  :دفعات واعتمادات نقدية في الداخل  -6بند 

  

  : يوقد بلغ الرصيد كما يل    
  

   31/3/2011 فيالرصيد     79  549     055
  

   31/3/2010 فيالرصيد     32  100     319
  

  31/3/2010 من الرصيد في% 147.8 بنسبة زيادة    47  448     736
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  :في  تتركز زيادة
  

 .وزارة الكھرباء والماء – وزارة التجارة –التربية زارة و
   

    
  دفعات عن اعتمادات مستنديه -7بند 

  
  :وقد بلغ الرصيد كما يلي   

  

   31/3/2011 فيالرصيد   187  484  259     330
  

   31/3/2010 فيالرصيد   155  346  552     475
  

  31/3/2010 الرصيد فيمن % 20.7  بنسبة زيادة  32  137  706     855
  

   
  :في  تتركز الزيادة

  

وطني  رس ال دفاع  – الح ئون  –وزارة ال اف والش وزارة األوق
  .اإلسالمية

  

  . 31/3/2011ويمثل الرصيد في   
  

  .إبرامھا مع موردين دفعات عن عقود تم  •
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‡ïé¸Z@ @

@ðäbrÜa@lbjÜa@Z¨a§a@pbibóîŠbZ@ @
@ @

  

دة وھي ـيشمل ھذا الباب على الحسابات التي تمثل التدفقات النقدية، ويتكون من مجموعو  ة واح

  :الحسابات الجارية التي يندرج تحتھا عدد من البنود

  .بنك الكويت المركزي:  •

  .النقدية في الصندوق:  •

  .جاري المالية:  •

  .ستثمارجاري اال:  •

  .سلف الوزارةجاري :  •

  .بنوك أخرى محلية:  •

  .بنوك أخرى أجنبية:  •

  

  ) د ( ا ھو وارد بجدول حرف ـلم اـات الجارية طبقـوفيما يلي بيان تحليلي لبنود الحساب
  

.  ) 15( دول رقم ــوج
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  :الحسابات الجارية : الباب الثاني 
  

  :الحسابات الجارية  - 1 مجموعة
  

  . بنك الكويت المركزي 2،3،4،5بند 
  

ت  ك الكوي ة ببن وزارات واإلدارات الحكومي ابات ال حس
  :المركزي 

  
  

من واقع شھادات البنك في  رصيد بنك الكويت المركزي    34  170  659     535
31/3/2011 .  
  

  
دفتري) 157  304  512    620( يد ال ت ا الرص ك الكوي ي لبن زي ف لمرك

  :الفرق عبارة عن  31/3/2011
  

  
د يإ   ة  31/3/2011داعات بع نة المالي وتخص الس

2010/2011 .  
  

نة   شيكات لم يتقدم أصحابھا للصرف حتى نھاية الس
ة  ر  2010/2011المالي م تظھ دفاتر ول جلة بال ومس

  .بكشف حساب البنك 
  

ل وزارة  ي ك ويات ف راء التس د إج ة  وإدارةوبع حكومي
ع نجد إن  الرصيد الدفتري يتطابق مع الرصيد من واق

  .شھادات تأييد البنك 
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  : النقدية في الصندوق - 6بند 
  

وزارات واإلدارات  ي ال ندوق ف ة بالص يد النقدي رص
  :الحكومية على النحو التالي 

  
ندوق   255  520     627 يد الص ن و رص ي م ي ف رد الفعل ع الج اق

31/3/2011  
  . 31/3/2011الدفتري في  رصيد الصندوق  280  752     222

  
  

  :الفرق عبارة عن 
  

د   ندوق بع دھا للص م توري الغ ت  31/3/2011مب
  . 2010/2011وتخـص السنة المالية 

  
د   ندوق بع ن الص روفه م الغ مص  31/3/2011مب

  . 2011/ 2010 وتخص السنة المالية
  

د  ن وزارة بع ل م ويات لك راء التس د أن  وإدارةإج نج
ع  ابق م ي يتط رد الفعل ع الج ن واق ندوق م يد الص رص

  .الرصيد الدفتري 
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   جاري المالية - 7بند 

  
  :لدى الوزارات واإلدارات الحكومية ) بعد اإلقفال ( فيما يلي بيان برصيد جاري المالية 

  
  المبلـغ  ـةالجھـــــــــــــــ  الرقم
 -56 578 999  621  الديـــــوان األميـــــــــري  110

   99 351  219  ديـــــــوان المحاسبـــــــة  120
 - 5 613 280  837  األمانـــة العامـــة -مجلس الوزراء   131

  247 419  051  إدارة الفتوى والتشريـع -مجلس الوزراء   132
   5 444 328  166  ةـنميط والتيـى للتخطـس األعلـلمجلا  140

  36 322 436  370  ـــــةـديوان الخدمة المدنيــــ  150
 - 44 927 535  118  ـةـــــوزارة الخارجيــــــ  160
  147 675 231  038  ــةـاإلدارة العامــ -وزارة المالية   171
  165 145 192  956  ةــالحسابـات العامـ - وزارة المالية  172
 440 003 4  788  اركـــــــجمـة للـــــامـعــاإلدارة ال  173
   021 763 41  330  ـةـوزارة التجــــارة والصناعــ  180

 21 962 630  839  ـــدلـوزارة العــــــــــ  190
 68 615 387  488  ـــــــــةـوزارة الداخليـــ  200
 - 16 283 856  003  ــــــــــــاعـوزارة الدفـ  210
 -138 323 175  930  يــطنــــرس الوـالحــــــ  220
 88 776 555  680  ـــــــــــةـوزارة التربيــ  230
 -26 780 897  677  ـم العالــــــــيـوزارة التعليـ  240
 83 562 286  607  ـــةـوزارة الصحـــــة العامــ  250
 -15 741 648  330  ون االجتماعيـة والعمــلـوزارة الشئـ  260
 23 631 239  195  ــــــــالمـــــوزارة اإلعـ  270
 12 349 115  374  وزارة األوقـاف والشئــون اإلسالميـة  281
 2 012 293  303  ـــافـاألمانـــة العامـــة لألوقـ  282
 17 101 534  007  الت ــــــــــــوزارة المواص  300
 29 477 586  086  ـــــةـوزارة األشغـــال العامـ  320
 3 530 929  665  ون واآلدابـالمجلس الوطني للثقافة والفنـ  330
  609 514  247  وزارة النفــــــــــــــط  341
 803 855 977  105   ـربـاء والمــــاءـــوزارة الكھـ  342
 4 388 215  816  اإلدارة العامة للطيران المدنـــــي  510

  1 367 324 181  814  الجملـــــة  
  

ظ  يدأونالح وية  ن الرص ابات التس يد حس ع رص ابق م د(يتط ات والعھ دفتري ) األمان يد ال والرص
    .للنقدية بالصندوق والبنك المركزي والبنوك المحلية واألجنبية
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  .)  دائن(  31/3/2011في  رصيد حسابات التسوية    1  217  185  547    292
  

وك والصندوق رصيد 150  138  634    522 ي البن ة ف ي  النقدي  31/3/2011ف
  ) .دائن(

  
يد1  367  324  181    814 الي الرص ي  إجم و 31/3/2011ف ابق وھ يد  مط لرص

  .جاري المالية بعد اإلقفال
  

  
  : جاري االستثمار - 8بند 

  
ون ذا ويك اب ھ العجز الحس دينا ب ي م ا  ف ة ودائن الميزاني

  .بالوفر فيھا 
  
  :كالتالي  )مدينا( 31/3/2011الحساب في ھذا ظھر وقد
  

غ  د المبل راء قي ل إج اب قب ذا الحس يد ھ ر رص يظھ
  :المخصص لألجيال القادمة 

  

 
  ك.د 6,434,064,232.623       دره ـقو بمبلغمدينا 

 

  يخصم المبلغ المخصص  
  ك.د  2,150,198,464.922   لألجيال القادمة وقدره 

  يحمل الحساب بمبلـغ
  ك.د 130,784,279.597, 3      ي الميزانيـة  الوفر ف

                    
  

  يصبح الرصيد النھائي
  ك.د 081,488.104, 1,153        بمبلـــــغ   ) مدين(
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  : اتجاري سلف الوزار - 9بند 

يد 39  794  131     861 ذا الحس الرص يد ھ ر رص د ظھ ي وق  31/3/2011اب ف
ن( ة ) دائ دفتري للنقدي الي الرصيد ال ذا الرصيد إجم ل ھ ويقاب

ي ة ف  بالصندوق والبنوك لجميع الوزارات واإلدارات الحكومي
31/3/2011 .  
  

  : بنوك أخرى محلية - 10بند 
  

كما يلي  31/3/2011ظھر الرصيد الدفتري لھذا الحساب في 
:  

  .ع شھادات البنوك من واق الرصيد5  787  092     344

  :الدفتري وھو يخص  الرصيد6  862  439     873
  

  ك.د  221.513,808,3  اإلدارة العامة – الماليةوزارة   
 ك.د     343.243,391               العــــــدل  وزارة  
  ك.د       318.258,13            وزارة الداخليـــــة    
  ك.د     539.333,205         وزارة التـربيــــة        
 ك.د   315.292,1,823         الصحـة العامـة وزارة  
  ك.د         795.000,3         وزارة اإلعـــــالم       
  ك.د     907.234,616     المواصـــالت        وزارة 

  : بنوك أخرى أجنبية - 11بند  
  

ما يلي ك 31/3/2011ظھر الرصيد الدفتري لھذا الحساب في 
:  

  
   واقع شھادات البنوك من الرصيد  22  686     003

  
دفتري  22  686     003 يد ال ص  الرص يد يخ و رص الم وھ وزارة اإلع

بالجمھورية العراقية عن مبيع المجالت الدورية الصادرة عن 
  . 1990ھذه الوزارة قبل أحداث أغسطس 

  

897     334  481  196

  : ة الموحدحساب الخزين – 12بند 
  

يد ر  الرص د ظھ يدالوق دفتري رص ي  ال اب ف ذا الحس ھ
31/3/2011.  
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@sÜbrÜa@lbjÜa@Z@óïàbÅåÜa@pbib¨aZ@ @
  
  

تتمثل الحسابات النظامية في الباب الثالث من الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وھي 
رادات والمصروفات أو  ى اإلي أثير مباشر عل قيـود دفترية الھدف منھا المتابعة والرقابة وليس لھا ت

دفوعات  ات والم االمقبوض احب  وإنم ي تص بية الت ود المحاس ق القي ن طري ا ع ر تأثيرھ ينحص
  .إجراءھا

    
ويلجأ إلى القيد إليھا أو عليھا بنفس القيمة عند الحاجة لمتابعة تطورات قبض أية مستحقات 

  .دفع أية التزامات خالل مده من الزمن  أو
  

  ) . 16(وجدول رقم) ھـ(طبقا لما ھو وارد بجدول حرف  وفيما يلي بنود الحسابات النظامية  
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  دينـــــــــــار   فلس

  
  

  
  
  
  

  : الحسابات النظامية -بنود الباب الثالث 
  
  ديون مستحقة للحكومة   •
  الحكومـة مطلـوبـات  •

  

ويستخدم ھذان الحسابان كطرف قيد لحسابات 
لھا بحيث يجعل البند األول الحكومة والديون المستحقة 

  -:ا بنفس القيمة وذلك لتسوية اآلتيالثاني دائن مدينا والبند
  

قيمة أموال مستحقة للحكومة مقابل خدمات تقوم  -
 اتـراد أو الھيئـة لألفـالحكومي اتـبھا بعض الجھ
  .والمؤسسات

  

الديون المستحقة على الموظفين نتيجة الصرف  -
ق خصمھا من ـسبم ـوبات عليھـأ أو مطلـبالخط

 .المصروفات
  

  

  : وقد بلغ الرصيد كما يلي
  

   31/3/2011ديون مستحقة للحكومة في  رصيد 773  638  200   255
  

   31/3/2010ديون مستحقة للحكومة في  رصيد 801  651  128   593
  

  31/3/2010الرصيد في  عن %)(3.5 بنسبة نقص  )28  012  928  (338
  
  
  : تركز في لنقصا

  
  إدارة الفتوى والتشريع –مجلس الوزراء     6  988   359

  
  المجلس االعلـــى للتخطيط و التنمية    1  757     563

  
  اإلدارة العامة –وزارة المالية  12  982  274  528

  
   الحسابات العامة –وزارة المالية   61  301  799

  
  اإلدارة العامة للجمارك –المالية  وزارة  425  235  671
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  التجارة و الصناعةوزارة                   740  112     176
  

  وزارة الصحة العامة 45  649     109
  

  وزارة اإلعالم    587  580     567
  

  وزارة األوقاف و الشئون اإلسالمية     3  412     992
  

  وزارة المواصالت                 16  907  912     807
  

  المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب    38  705     300
  

  وزارة النفط                 62  534  966     353
  
  :في  تتركز زيادةھناك و
  

  الديوان األميري    1 306     995
  

546    091  1    
 

  ديوان المحاسبة
  

  األمانة العامة  –مجلس الوزراء     21  527    971
  

  ديوان الخدمة المدنية  2  266  348    286
  

  وزارة الخارجية    15  642    017
  

  وزارة العدل     811  932   769
  

  الداخلية وزارة  44  661  744   616
  

317   223  67    
  

  وزارة الدفاع
  

  الحرس الوطني      994   922
  

203   892  160    
  

  وزارة التربية

  التعليم العاليوزارة    163  076   772
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  الشئون االجتماعية و العمل  وزارة    271  804     547

  
 االمانة العامة لألوقاف  3  175     631

  

  وزارة األشغال العامة1  363  097     579
                

829     494  560  15   
  

  وزارة الكھرباء و الماء

886    614   952           
  

  

   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 

 .القيمةدائنا بنفس 
 

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي   
  

   31/3/2011ديون مستحقة على الحكومة في  رصيد 92  685  878     181
  

  31/3/2010ديون مستحقة على الحكومة في  رصيد 86  085  991     403
  

  31/3/2010ن الرصيد في ـع %7.7بنسبة  زيادة 6  599  886     778
  

  
  
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



) 166 ( 
  

 
  دينـــــــــــار   فلس

  
 

  
  
  
  
  :تركزت فيزيادة ال
  

  الديوان األميري    690  729     170
  

 األمانة العامة –مجلس الوزراء     59  023     228
  

   إدارة الفتوى و التشريع –مجلس الوزراء    5  631     305
  

  للتخطيط و التنمية األعلىالمجلس     33  912     530
  

  اإلدارة العامة –وزارة المالية    406  721     751
  

  اإلدارة العامة للجمارك –وزارة المالية     122  152     932
  

223     000  623  1 
 

  وزارة العدل
  

  وزارة التربية   772   014   291
  

352   880  529   
 

  وزارة الشئون االجتماعية و العمل 
  

012   400  564  
 

  اإلعالموزارة 
  

945   927  824   
  

  وزارة المواصالت

959  351  406  1 
 

  وزارة األشغال العامة
  

 
  

 
  

 
  

  

 

 

  
ـض  تحقة لبع الغ المس ادة المب ة لزي ك نتيج وذل
  .الشـركات والموظفين والتي مضى عليھا المدة القانونية
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  : وھناك نقص تركز في
  

  

633     145  11   
  

  وزارة الداخلية
  

737     746  141   
  

  وزارة الدفاع
  

767    558   125   

 
  الحرس الوطني

000     600  13  
 

  التعليم العاليوزارة 
  

913    257  144   
  

  الصحة العامةوزارة 
  

548   955  1   
  

   األوقاف و الشئون اإلسالميةوزارة 
  

322   594     
  

   كھرباء و الماءال وزارة
  

   
أفراد (وذلك نتيجة لسداد مبالغ ألصحاب العالقة 

سبق تسويتھا لإليرادات بسبب مرور فترة ) وشركات
  .التقادم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  عھد الطوابع المالية •
   

   الطوابـع الماليـة •
  

  :ينقسم البند األول إلى النوعين التاليين 
  

  : الرئيسيةعھدة الطوابع  001نوع 
  

  

وزارة أو اإلدارة  تالم ال د اس وع عن ذا الن تخدم ھ يس
  .الحكومية طوابع مالية من وزارة المالية

  
  : عھدة الطوابع الفرعية 002نوع 

  
  

وزارة أو اإلدارة  ام ال ة قي ي حال وع ف ذا الن تخدم ھ يس
ة  راف المعني د األط ع ألح دة طواب ليم عھ ة بتس الحكومي

  .التابعة للوزارة أو اإلدارة
  

ة ية أو الفرعي ع الرئيس دة الطواب ن عھ ع م د البي  وعن
  .تخفض قيمتھا بما تم بيعه
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  : الطوابع المالية
  

اإلدارة الحكومية  يستخدم ھذا البند عند استالم الوزارة أو
  .طوابع مالية من وزارة المالية

العھدة ويخفض ھذا البند بقيمة الطوابع المباعة سواء من 
  .الرئيسية أو الفرعية

  

 
  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 

  
  

  31/3/2011 يعھدة الطوابع المالية  ف رصيد  1  418  291    500
  

  31/3/2010 يعھدة الطوابع المالية  ف رصيد  1  433  722    500
  

  31/3/2010عن الرصيـد في % ) 1.1( بنسبة نقص )15  431  000(
  

  
  
  

  
  : تركز في نقصال
  

  وزارة الصحة العامة    92   376  500
  

  مواصالتوزارة ال  130  000
  

  وزارة النفط      12  500
  

  
 :في تتركز زيادةوھناك 

  
  ديوان المحاسبة     90   000

  
  األمانة العامة –مجلس الوزراء      306   000

  
  إدارة الفتوى و التشريع –مجلس الوزراء       170   000

  
  الخارجيةوزارة     75  635   000

  
  الدفاعوزارة       887  000

  
   
وجاء ذلك نتيجة لزيادة كميات الطوابع المالية التي تستلمھا  

تلك الجھات من وزارة المالية لمواجھة متطلبات تحصيل 
  .اإليرادات العامة
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دة  ابق أرص ظ تط دة ويالح دة عھ ع أرص وزارات م ال
 :الحسابات العامة بوزارة المالية فيما عدا  -الطوابع المالية 
  .ك .د  180.000نقص ـب ديوان المحاسبة

  .ك .د  763,305.000نقص ـب الخارجية وزارة
  .ك.د 3,174.500 بنقصصحة العامة لا وزارة

  . ك.د 70.500 وزارة النفط بنقص 
  

نة  تالف الس ك الخ ع ذل يض ويرج د تخف د عن ة للقي المالي
د  العھدة والذي يتم عند البيع للجھة صاحبة العھدة وعند التوري

  .إدارة الحسابات العامة  -لدى وزارة المالية 

   
وجاء ذلك النقص نتيجة لنقص كميات الطوابع المالية التي (

تسلمتھا تلك الجھات من وزارة المالية خالل السنة المالية 
  .)2009/2010عن نظيرتھا في السنة المالية  2010/2011

    
     بنـك شيكات وخطابات ضمـان • 

  تأمينات شيكات وخطابات ضمان  •
  

ات  يكات والخطاب ة الش ابان لمراقب ذان الحس تخدم ھ يس
ال  ذ األعم مان تنفي وردين لض اولين والم ن المق ة م المقدم
ات  ى خطاب ات المناقصات باإلضافة إل ل تأمين م مث الموكلة لھ
رخص  مان ال ار لض ن التج ة م يكات المقدم مان والش الض

  .الجمركية 
  

   
  : وقد بلغ الرصيد كما يلي

  

  31/3/2011بنك شيكات خطابات ضمان في  رصيد 1  993  414  352     195
  

  31/3/2010بنك شيكات خطابات ضمان في  رصيد 1  700  158  507     320
  

  31/3/2010الرصيد في  عن %17.2 بنسبة زيادة 293  255  844     875
  

   
ن  وزارات ع اريع بعض ال ادة مش ة لزي ك نتيج اء ذل وج

  .السنوات السابقة
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  : في تتركززيادة ال

  األميريالديوان     4  604  899     268
  

  إدارة الفتوى و التشريع –مجلس الوزراء     10  658     000
  

675     783  443    
  

  للتخطيط و التنمية المجلس األعلى
 

010     540  602      

      
  ديوان الخدمة المدنية

  
130     717  978      

  
  الحسابات العامة –وزارة المالية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

275     286  366      
  

  التجارة و الصناعةوزارة 
  

178     477  80      
  

  وزارة العدل
  

112    981  134  7    
  

  وزارة الداخلية

818    051  083  35    
  

  الدفـــــاعوزارة 
  

 

161    562  068  10    
  

   الحرس الوطني
  

630    916  180  16    
  

  التربيةوزارة 
  

  التعليم العاليوزارة     7  832    850
  

392    687  098  11    
  

  الصحة العامةوزارة 
  

657    560  413  1    
  

  وزارة الشئون االجتماعية و العمل
  

539    348  465  3    
  

  وزارة األوقاف و الشئون اإلسالمية
 

045   093  180  197    
  

  األشغال العامة وزارة 
  

  المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب      465  824   850
  

138  551  11    

  
  وزارة النفط

767  806  039  14    

  
  اإلدارة العامة للطيران المدني
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  : وھناك نقص تركز في
  
  

022     640  215  1    
  

  المحاسبةديوان 
  

416     870  022  1    
  

  األمانة العامة –مجلس الوزراء 
  

  وزارة الخارجية    989  692     300
  

758    532   696  1    
  

  اإلدارة العامة  –وزارة المالية 
  

370    739  281      
  

  اإلدارة العامة للجمارك

153    671  434  2    
  

  اإلعالم وزارة 
  

582    934  649      
  

  المواصالتوزارة 

019   653  690  1    
  

  الكھرباء و الماءوزارة 

  

     عھدة الطوابع البريدية •

  الطوابـع البريديــة •
  

دى وزارة المواصالت  ابان ل ذان الحس تخدم ھ إدارة  -يس
  قيمة الطوابع البريدية والرقابة على تداولھا إلثباتالبريد 

  .فيما بين الخزينة الرئيسية والمكاتب الفرعية  
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي  
  

  31/3/2011عھدة الطوابع البريدية في  رصيد    4  774  403     129
  

  31/3/2010عھدة الطوابع البريدية في  رصيد   4  937  431     752
  

  

)623    028  163 (  
  
  

  

  
  

 31/3/2010 فيد الرصي عن %)3.3( بنسبة نقص
وزارة  وزارة العدل و وينحصر ھذا البند في

  إدارة البريد - المواصالت 
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  :النقص تركز في 
  

  وزارة المواصالت      164  180     750
  

 :وھناك زيادة تركزت في 
  

  وزارة العدل   1  152     127
   

  
  

  عھدة الطوابع المالية العامة •
   

  الطوابـع الماليـة العامـة  •
  

ة  ع المالي ة الطواب يم عملي ابان لتنظ ذان الحس تخدم ھ يس
ك عن  فيما بين وزارة المالية والجھات الحكومية األخرى وذل
د  تم توري ديھا وي دة ل ة كعھ طريق تسليم األخيرة الطوابع المالي
ث  ة حي ات الملحق تثناء الجھ ة باس وزارة المالي ع ل حصيلة البي

  .حصيلة بيع الطوابع المالية إيرادات لتلك الجھاتتعتبر 
  

التي    -ويجعل الحساب األول مدينا بقيمة الطوابع المالية 
واع  واع وأن ى أن د األول إل م البن ة وينقس تلمھا وزارة المالي تس
دى  وفرة ل ة المت ع المالي ة الطواب ه قيم ت علي ث يثب ة حي فرعي

ا ة وم ليمه للجھات  إدارة الحسابات العامة بوزارة المالي م تس ت
ة ( المختلفة من تلك العھدة  وك محلي بنك الكويت المركزي بن

  .ويكون الحساب الثاني دائنا بھا  -) ، الجھات الحكومية 
  

  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 
 

 31/3/2011عھدة الطوابع المالية العامة في  رصيد 233  857  240     850
  

 31/3/2010عھدة الطوابع المالية العامة في  رصيد 308  574  379     000
  

 31/3/2010الرصيد في  عن %)24.2( بنسبة نقص 74)  717  138     (150
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  :ركز في ت نقصال
  

000     840  541  75  
 

  الحسابات العامة –زارة المالية و
  

000     243  261    
 

  العامةوزارة الصحة 

  وزارة المواصالت    130  000
  

500     12   
  

  وزارة النفط
  

650     650  3    
  

  و بنك الكويت المركزيالبنوك المحلية التجارية 

  
  

  :في  تركزت زيادةوھناك 
  
  

  

  

000     90    
  

  ديوان المحاسبة

  
000     306      

  
  األمانة العامة –مجلس الوزراء 

  
000     170      

  
  إدارة الفتوى و التشريع –مجلس الوزراء 

000     285  148    
  

  الخارجيةوزارة 
  

000     887    
 

  عالدفاوزارة 

000     000  440    
 

  شركة االتصاالت المتقدمة
  

000     000  500    
  
 

  شركة الشبكة اآللية للتوزيع
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  اعتمادات مستنديه تحت التنفيذ  •
  

  موردين عن اعتمادات مستنديه •
  

يستخدم ھذان الحسابان لمتابعة االعتمادات المستنديه 
التي يتم فتحھا فيجعل األول مدينا والثاني دائنا بقيمة االعتماد 

األول دائنا   وعند وصول أي شحنة من االعتماد يجعل
 .والثاني مدينا بقيمة الشحنة 

  
  
 

  
  

  : وقد بلغ الرصيد كما يلي
  

  31/3/2011االعتمادات المستنديه تحت التنفيذ في  رصيد 1  800  459     454
  

  31/3/2010االعتمادات المستنديه تحت التنفيذ في  رصيد 1  995  502     927
  

  31/3/2010عن الرصيد في  %) 9.8( بنسبة نقص )195  043   473(
  

  

  

  
  

  :في  النقص تركز
  

  الحسابات العامة –وزارة المالية    195  043    473
  
  
  
 

  
  ةمبالغ عن خدمات وأعمال مؤدا •
  

  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

  
  31/3/2011مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداه في  رصيد 34  793  025     336

  31/3/2010في  مؤداهمبالغ عن خدمات وأعمال  رصيد  39  890  685     252
 

  31/3/2010عن الرصيــد في % ) 12.8(بنسبة  نقص   )5  097  659     (916
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  : تركز فينقص ال 
  

000     840      

  

  
  العدلوزارة 

 

000    080  2    
  

  الدفاعوزارة 
  

 الصحة العامةوزارة   3  147  188     000
  

 المواصالتوزارة   1  041  416     728
  

 وزارة األشغال العامة    12   692    000
 

 و الماء وزارة الكھرباء  1  283  536    757
  

   
  : وھناك زيادة تركزت في 

 

  اإلدارة العامة –المالية وزارة     5  998    930
  

   اإلعالم وزارة     384   094    639
  

   
  

   ذات القيمة النقديةبطاقات األوراق وال عھدة •
  

  ذات القيمـة النقديـةات ـبطاقاألوراق وال •
  

إدارة  -يستخدم ھذان الحسابان لدى وزارة المواصالت 
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
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  :وقد بلغ الرصيد كما يلي   

  
  31/3/2011عھدة البطاقات الممغنطة في  رصيد   262  252     790

  
  31/3/2010عھدة البطاقات الممغنطة في  رصيد   302  340     966

  
  31/3/2010عن الرصيد في % ) 13.3( بنسبة نقص   )  40  088    176(

  
   
  :  في تركز نقصال 

  

  ديوان المحاسبة   213   830
  

  وزارة األشغال العامة   4  014   346
  

  وزارة الكھرباء و الماء   35  860   000
  

  
  
  

  
  
 

  
 أمالك الدولة العقارية •
 قيم أمالك الدولة العقارية  •
  

يستخـدم ھـذان الحسـابان إلثبات تقييم أمالك الدولة 
للجھة الحكومية باالمتالك من  العقارية التي تم تخصيصھا

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 

  ).األراضي و المباني(لدولة العقارية ا
  
  
  

  
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 
  

  31/3/2011أمالك الدولة العقارية في  رصيد 8  249  076  714     783
  

  31/3/2010أمالك الدولة العقارية في  رصيد 5  941  003  070     450
  

  31/3/2010عن الرصيد في % 38.8بنسبة زيادة  2  308  073  644     333
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  :  الزيادة تركزت في
  
  

  الديوان األميري 2  239  017  700     000
  

  األمانة العامة –مجلس الوزراء    31  203  500     000
  

  اإلدارة العامة –وزارة المالية    26  136  166     333
  

  الحرس الوطني   4  744  278     000
  

  وزارة األوقاف و الشئون اإلسالمية   6  972  000     000
  

  
  
 

  
 إھالك أمالك الدولة العقارية •
 متراكم إھالك أمالك الدولة العقارية •

  
نوي  الك الس يم اإلھ ات ق ابان إلثب ذان الحس تخدم ھ يس

  . للمباني
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي  
  

  31/3/2011إھالك أمالك الدولة العقارية في  رصيد 15  783  505     526
  

  31/3/2010متراكم إھالك أمالك الدولة العقارية في رصيد 11  079  179     200
  

  31/3/2010عن الرصيد في % 42.5بنسبة  زيــادة 4  704  326     326
  

   
  :الزيادة تركزت في

  
  المجلس األعلى للتخطيط والتنمية   262  500     000

  
  وزارة العدل 1  598  363     000

  
  الحرس الوطني 2  663  415    326

  
  وزارة األوقاف و الشئون اإلسالمية   180  048     000
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م  يم رق ب التعم ة بموج ن وزارة المالي ادرة ع ة الص ات المالي نص التعليم نة ) 19(ت  1986لس
ة أصناف الموجودات في كل وزارة  بشأن جرد الموجودات وجوب إجراء جرد دقيق وشامل لكاف

أن ا حيحة بش رارات ص اذ ق ى اتخ ؤدي إل ليم ي رد الس يما إن الج ة ، والس د أو إدارة حكومي لتزوي
  .والتشغيل وبرامج الصيانة والتخلص من المواد الراكدة 

  
ا للسجالت ودرجة  دى مطابقتھ ة وم ى الموجودات الفعلي ة عل ام الرقاب ى إحك ويھدف الجرد إل

  .ومدى إظھار المركز المالي للدولةتوافقھا مع االحتياجات الفعلية ألداء األعمال أو اإلنتاج 
  

ودات رد الموج رد اويتضمن ج ابھھا ، ج ا ش ورش وم ازن ال ة ومخ ية والفرعي ازن الرئيس لمخ
وظفين والموج ازل الم ة ومن ودات المثبت ية والموج د الشخص ودات والعھ ة والموج ودات المتحرك

  .األخرى
  

م ) و( ھذا ويوضح جدول حرف  ة الموجودات في ) 17(وجدول رق حسب  31/3/2011قيم
  . على حده وإدارةأنواعھا لكل وزارة 

  
      

  المبلــغ  لموجودات جرد ا

 دينار كويتي   1  142  133  825/  736    31/3/2011

 دينار كويتي   1  065  068  965/  721    31/3/2010
        
  .  ار كويتيــدين  77  064  860 / 015 ارھاقدم زيادهب

  
  

  :وينحصر ذلك في الوزارات واإلدارات الحكومية التالية  
  

إدارة الفتوى –) االمانة العامة (مجلس الوزراء  –ديوان المحاسبة  –الديوان االميري   [ 
 ديوان الخدمة المدنية ـــ وزارة الخارجية ـــ –المجــلس االعلى للتخطيط والتنمية  ــوالتشريع 

 ـــ وزارة التــجارة والصــناعة    ـــاالدارة العامة للجمارك  ــــ) اإلدارة العامة ( وزارة المــالية 
وزارة  –وزارة التربية ـــ الحرس الوطني ـــ وزارة الدفاع  ــــ ـــ وزارة الداخلية  وزارة العدل  
 –ـ  وزارة االعالم وزارة الشئوون االجتماعية والعمل   وزارة الصحة العامة ــ –التعليم العالي 

وزارة  ــاصالت وزارة المو ــاالمانة العامة لالوقاف  –وزارة االوقاف والشئون االسالمية 
وزارة النفط ـــ وزارة الكھرباء   ــالمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب  ــاالشغال العامة 

 ].االدارة العامة للطيران المدني  والماء ــ
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 ك متمثلة.د 7  818  874  833/  621مبلغ  31/3/2011بلغت قيمة ممتلكات الدولة في   
 :لوزارات التالية في ا

  

    
 ك.د 7  818  874  833/  621 والبالغة 2010/2011وبمقارنة قيمة ممتلكات الدولة للسنة المالية 

زيادة قدرھا  ، يتضــح أن ھناك ك.د 6 844 127  441/  474 والبالغة 2009/2010 بالسنـة الماليــة 
  :ك وھو محصلة اآلتي .د  974  747  392/  147
  

 لإلجمالي النسبــة  ارـــــدين  الجھــــــــة

 %  0.3  24   658  611/ 000  ديـوان المحــــاسبـــــة

 %  1.4   106   462  500/ 000  يةـالمجلس األعلى للتخطيط و التنم

 %  0.1   8   050  253/ 990  ديــوان الخـدمة المـدنيــــة

 %13.2  1  032   357  673/ 000  ـــيةالخارجـــــــ وزارة

 %  30.8 2  408   649  027/ 113  اإلدارة العامــــة –وزارة المالية 

 %  1.6    179  108/ 000 اإلدارة العامة للجمارك- ة الماليةوزار

 %  00.0   122   724  715/ 000  وزارة التجـــــــارة والصناعــــــــة

 %  2.8   216   141  839/ 000  العــــــــــــدلوزارة 

 %  0.7   56   936  284/ 000  الحـــرس الــوطنــــــي

 %  8.0   622   307  180/ 024  التــربيــــــــــة وزارة

 %  00.0      51  387/ 239  التعليــم العالـــــــي وزارة

 %  3.6   278   752  224/ 000  وزارة الصحــة العامــــــة

 %  2.8   219   097  833/ 000  الشئـون االجتماعية والعمـل   وزارة 

 %  0.3   22   197  887/ 000  وزارة اإلعـــــــــــالم

 %  1.0   76   864  521/ 000  وزارة األوقاف و الشئون اإلسالمية

  %  1.1    84   744  943/ 000  المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
 %  23.0 1  797   173  324/ 000  وزارة األشغــال العامـــــة

 %  9.5   741   525  523/ 255  اإلدارة العامة للطيران المدنـــي

 %  100.0 7  818   874  833/ 621  ـةــــــالجملـ
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   : زيادة بالجھات التالية ) أ

                          

  دينـــــــار  الجھــــــة

 000/ 891  ة المـدنيــــةـــــــوان الخــدمــــــديــ

 714  246  308/ 000  ــــيةـــــــــــــــــالخارجــــــ وزارة

 26  136  166/ 333 اإلدارة العامــــة –ة ــــوزارة المالي

 122  724  715/ 000  وزارة التجــــــارة والصناعـــــــــة

 4  744  278/ 000  ــيـــــــــرس الــوطنـــــــــــــالحــ

  50  565/ 923  وزارة التعليـــــــــم العالـــــــــــــي

 18  091  280/ 000  ـــةــــة العامـــــــــــوزارة الصحـــ

 6  791  952/ 000  وزارة األوقاف و الشئون اإلسالمية

  84  744  943/ 000  المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

      

       

        
   :بالجھات التالية  نقص  ) ب

 

  دينـــــــار  الجھــــــة

   262  500/ 000  المجلس األعلى للتخطيـط و التنمـية

   21  269/ 000  اإلدارة العامة للجمارك –المالية وزارة 

 1  598  363/ 000  العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لوزارة 

   900  685/ 000  وزارة  الشئـون االجتماعية والعمـل
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