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2013/2012البـيــــــــــان2013/20122014/2013البيــــــــــــان2014/2013

4,831,475,552.980المرتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات29,969,672,171.5765,037,753,489.698إيـــــــــــــــــــــــــرادات نفطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29,291,889,403.121

3,640,739,550.101المستلزمات السلعيــــــــــــــــــــــــــــــة والخدمـات73,872,218.8503,219,251,722.041الضرائب على صـــــــــــــــــافى الدخل واألربــــــــاح86,969,853.199

158,668,340.482وســائل النقل والمعدات والتجھـــــــــــــــــــــــيزات15,561,857.601209,310,613.053الضـرائب والرســـــــــــــــــــــوم على الممتلكـــــــات20,975,925.958

1,651,829,302.020المشاريع اإلنشائية والصيانة واإلستمالكات العامة2,268,353.8311,530,498,633.623الضــرائب والرســــــــوم على السلع والخدمــــــــات4,623,440.571

9,024,843,380.140المصــــروفات المختلفة والمدفوعــات التحويليــــة258,991,018.3838,906,491,347.835الضرائب والرسوم على التجارة والمعامالت الدولية275,881,352.381

706,738,759.007إيـــــــــــــــــــــــــــرادات الخــــــــــــــــــــــــــــــــدمات703,240,333.065

954,875,342.291اإليـــــرادات والرســــــــــــــــــــــــــوم المتنوعــــــــة1,402,693,399.825

26,562,898.620اإليـــــــــــــــــــــــرادات الرأســـــــــــــــــــــــــــــمالية25,148,748.723

19,307,556,125.723جملة المصروفــــــــــــــــــــــــــات32,008,542,620.15918,903,305,806.250جملة اإليـــــــــــــــــــــــــــرادات31,811,422,456.843

12,700,986,494.436زيادة اإليرادات عن المصروفات12,908,116,650.593

32,008,542,620.159الجملـــــــــــــــــــــة32,008,542,620.15931,811,422,456.843الجـــملـــــــــــــــــــــــــــة31,811,422,456.843

2013/2012البيــــــــان2013/20122014/2013البيــــــــــان2014/2013

إحتياطى األجيال القادمة:

3,200,854,262.016أ- 10% النسبة من قانون رقم 106 لسنة 32,008,542,620.1593,181,142,245.684.1976إجمالى إيرادات الوزارات واإلدارات الحكومية31,811,422,456.843

ب-  15% مبلغ إضافي من مرسوم بقانون رقم 120 4,771,713,368.526
4,801,281,393.024لسنة 2013.

19,307,556,125.723إجمالى مصــروفات الوزارات واإلدارات الحكوميـة18,903,305,806.250
4,698,850,839.396زيادة اإليرادات عن المصروفات والمخصصات4,955,261,036.382

32,008,542,620.159الجملــــــــــــــــــــة32,008,542,620.15931,811,422,456.843الجملــــــــــــة31,811,422,456.843



مصروفات السنة الماليةإيرادات السنة المالية

المصروفات والمخصصات اإليــــرادات
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2014/2013 خ . ح( أ ) فرح لودج

 2012/2011 2013/2012لـــــــصحملا تاريدقتلا
16,883,142,000.00029,291,889,403.12129,969,672,171.57628,569,556,009.195زاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغـــلا و ماخلا طفنلا1
حاـــــــــــــــــــبرالاو لخدلا ىفاص ىلع بئارضلا2

39,200,000.00042,056,887.52133,899,606.95935,864,673.605طــــــــــــــــــــفنلا تاكرش ريغ نم لخدلا ةبيرض2
45,800,000.00044,912,965.67839,972,611.89150,418,842.438 حابرألا يـــــــــــــفاــص ىــــــلع بئارـــــــــــضلا3

تاـــــــــــــــــــــــكلتمملا ىلع موسرلاو بئارضلا3
17,500,000.00020,975,925.95815,561,857.60114,464,032.807ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكلملا لقن موسر1 
تاــــــــــــــمدخلاو علسلا ىلع موسرلاو بئارضلا4

2,096,000.0004,623,440.5712,268,353.8312,475,552.585ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجستلاو ديقلا موسر2
ةراـــــــــــــــــــــــــــجتلا ىلع موسرلاو بئارضلا5

ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلودلا تالماعملاو
225,159,150.000275,881,352.381258,991,018.383222,903,767.798ةـــــــــــــــــــــــــــــــيكرمجلا موسرلاو بئارضلا1

تاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدخلا تاداريا6
75,457,000.00080,662,039.51072,145,001.48767,948,393.026ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلادعلاو نمالا تامدخ1
4,273,100.0004,543,752.2113,593,411.1083,686,733.204ةـــــــــــــــــــــــــــــــــيفاقثلاو ةيميلعتلا تامدخلا2
81,980,000.00091,877,777.74582,532,600.61778,978,779.025ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحصلا تامدخلا3
50,462,900.00064,867,811.11271,086,418.75765,340,107.014قــــــــــــــــــــــــــــــــــــفارملاو ناكسالا تامدخ4
227,995,500.000192,525,834.896190,748,567.185136,943,748.774ءاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملاو ءابرهكلا تامدخ5
198,209,350.000182,523,158.803204,268,882.331143,804,223.675تالــــــــــــــــــــــــــــصاوملاو لــقنلا تاـــــمدخ6
71,000,000.00085,611,119.00081,906,993.50079,707,134.350ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلاملا عباوطلا تاداريا7
475,300.000628,839.788456,884.022287,193.345ىرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخأ تامدخ8

ةـــــــــــــــــــــــــــــــعونتملا موسرلاو تاداريالا7
143,132,700.0001,402,693,399.825954,875,342.291746,433,213.234موـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسرلاو تاداريالا1

ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلامسأرلا تاداريالا8
30,000,000.00025,148,748.72326,562,898.62017,274,210.878تاراـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقعو ىضارأ عيبم1

18,095,883,000.00031,811,422,456.84332,008,542,620.15930,236,086,614.953ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمجلا

ةيموكحلا تارادالا و تارازولا تاداريا    
تاعومجملاو باوبألا بسح    

ةيلاملا ةنسلا ىف لصحملا     2014/2013  ةــــيلاملا ةـــنسلاناـــــــــــيبلاةعومجمبابلا

( 2 )



ح.خ 2014/2013جــــدول حــرف ( ب )
مصروفات السنة المالية

2013/20122012/2011
50,000,000.00050,000,000.00050,000,000.00050,000,000.00050,000,000.0000.000مخصصـــــــــــــــــــــات رئيس الدولــــــــــــــــة100

562,981,000.000562,981,000.000380,691,050.758326,605,671.630267,415,522.27154,085,379.128الديــــــــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــــــــــري110

40,100,000.00040,100,000.00037,238,132.67436,172,748.28134,440,916.8211,065,384.393ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــة120

150,035,000.0001,772,130.000151,807,130.00099,098,427.32695,864,313.67191,010,715.7583,234,113.655مجلس الوزراء  ـــ  األمانــــــــة العامـــــــــــــــــة131

25,515,000.0001,851,254.00027,366,254.00025,863,232.94620,814,041.13417,353,968.0495,049,191.812مجلس الوزراء  ـــ  إدارة الفتـوى والتشـــــريـع132

19,896,000.00019,896,000.00016,507,655.97113,841,466.52520,658,290.7952,666,189.446المجلـــــــــــــــــــــــــس األعلى للتخطيط والتنمية140

8,010,000.0008,010,000.0005,852,442.2454,778,227.6111,074,214.634اإلدارة المـــــــــــــــــــــــركزية لإلحـــــــــــــــــصاء141

529,974,000.0001,185,441.000531,159,441.000524,695,387.907454,639,836.920347,007,362.70170,055,550.987ديـــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــة150

48,686,742.205-216,430,000.0001,122,118.000217,552,118.000101,145,121.799149,831,864.004124,156,363.939وزارةالخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

113,202,379.636-143,891,000.000143,891,000.000119,134,444.899232,336,824.535108,233,047.938وزارة الماليــــة   ـــ   اإلدارة العامـــــــــــــــــة171

62,753,124.754-5,664,781,000.0005,664,781,000.0005,464,327,722.0325,527,080,846.7864,953,830,015.215وزارة الماليــــة   ـــ   الحسابات العامـــــــــــــة172

62,861,000.00011,971,090.00074,832,090.00072,944,886.54367,144,674.51949,796,425.1895,800,212.024  اإلدارة العامـــــــــــــــة للجمــــــــــــــــــــــــــارك173

295,611,000.000295,611,000.000178,750,394.452148,150,045.329278,454,624.52930,600,349.123وزارة التجارة و الصناعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة180

173,855,000.0004,843,500.000178,698,500.000169,725,874.945157,635,044.386139,034,810.90112,090,830.559وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

1,088,624,000.00050,613,656.0001,139,237,656.0001,025,354,695.1481,003,343,854.740935,011,916.93522,010,840.408وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

171,234,727.742-1,230,412,000.000944,000.0001,231,356,000.0001,200,646,231.6131,371,880,959.3551,170,698,392.798وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

406,650,000.0007,863,000.000414,513,000.000388,819,535.350322,673,128.379287,252,989.14666,146,406.971الحرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني220

1,718,574,000.00043,120,418.0001,761,694,418.0001,631,648,568.6171,586,249,338.9111,271,625,943.45345,399,229.706وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

320,281,000.0003,467,856.000323,748,856.000261,652,153.337216,440,449.019158,546,047.72545,211,704.318وزارة التعليم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

1,397,534,000.0001,397,534,000.0001,303,677,398.0221,177,165,627.1251,039,745,469.141126,511,770.897وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة250

446,116,000.000446,116,000.000401,185,016.719357,926,666.037301,598,033.77843,258,350.682وزارة الشئون اإلجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــل260

195,988,000.0004,275,200.000200,263,200.000176,640,209.346166,137,328.452141,310,187.71810,502,880.894وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

234,645,000.000600,000.000235,245,000.000217,187,507.835207,634,033.792171,918,236.7759,553,474.043وزارة األوقاف و الشــــــــئون اإلسالميـــــــــــة281

12,064,000.00012,064,000.0008,210,991.0717,474,172.7646,507,776.241736,818.307األمانــــــــــــــة العــامـــــــــــــة لألوقـــــــــــاف282

199,966,000.0005,709,165.000205,675,165.000165,875,646.624154,305,333.966142,800,616.64211,570,312.658وزارة المـــــــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  300

5,910,172.995-922,074,000.0009,681,000.000931,755,000.000758,176,991.125764,087,164.120712,710,871.907وزارة األشـــــــــــــغال العامـــــــــــــــــــــــــــــة320

27,382,000.0001,107,008.00028,489,008.00020,170,541.99618,730,613.19417,288,568.7351,439,928.802المجلس الوطني للثقافــــة و الفنــــون و اآلداب330

16,891,925.983-646,918,000.000646,918,000.000640,070,752.126656,962,678.109895,637,972.190وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

552,944,637.184-3,808,733,000.00020,571,550.0003,829,304,550.0003,372,123,829.9653,925,068,467.1493,192,905,496.307وزارة الكھــــــــــــــــــــرباء و المــــــــــــــــــــــاء342

689,742.421-152,404,000.0001,382,950.000153,786,950.00085,890,962.85986,580,705.28080,478,495.869اإلدارة العامـــــــــــــــة للطيــــــــــران المــــدني510

172,081,336.00078,210,664.0000.000-250,292,000.000اإلعتماــــــــــــــــــد التكميــــــــــلي العـــــــــــــــــام600

404,250,319.473-21,002,597,000.0000.00021,002,597,000.00018,903,305,806.25019,307,556,125.72317,007,429,079.466الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

* الفرق بين مصروفات السنة المالية الحالية والسنة المالية السابقة

الفـــــــــــرق *

المصروفات حسب الوزارات واإلدارات الحكومية

المصروفاتاإلعتماد بعد التعديلالتعديـــــلإعتمــــــــاد الميزانيـــة الجھــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقــــــم

( 3 )





 

 

-%2.3 %234.7 29,969,672,171.576 %92.1 %173.5 12,408,747,403.121 29,291,889,403.121 16,883,142,000.000 0.000 16,883,142,000.000 



%10.8 %114.7 350,693,448.665 %1.2 %117.8 58,695,422.109 388,450,572.109 329,755,150.000 329,755,150.000 

%26.7 %203.0 1,661,614,101.298 %6.6 %246.9 1,252,947,882.890 2,105,933,732.890 852,985,850.000 852,985,850.000 

-%5.3 %66.4 26,562,898.620 %0.1 %83.8 -4,851,251.277 25,148,748.723 30,000,000.000 30,000,000.000 

%23.6 %175.1 2,038,870,448.583 %7.9 %207.8 1,306,792,053.722 2,519,533,053.722 1,212,741,000.000 0.000 1,212,741,000.000 

-%0.6 %229.7 32,008,542,620.159 %100 %175.8 13,715,539,456.843 31,811,422,456.843 18,095,883,000.000 0.000 18,095,883,000.000 

 



%4.3 %99.2 4,831,475,552.980 %26.7 %98.5 78,107,346.302 5,037,753,489.698 5,115,860,836.000 172,081,336.000 4,943,779,500.000 

-%11.6 %87.3 3,640,739,550.101 %17.0 %83.1 654,477,277.959 3,219,251,722.041 3,873,729,000.000 3,873,729,000.000 

-%7.9 %96.6 1,863,982,305.808 %9.1 %95.5 81,835,255.833 1,717,449,878.167 1,799,285,134.000 -12,957,666.000 1,812,242,800.000 

-%3.5 %94.2 10,336,197,408.889 %52.8 %92.5 814,419,880.094 9,974,455,089.906 10,788,874,970.000 159,123,670.000 10,629,751,300.000 



%31.9 %33.3 158,668,340.482 %1.1 %59.6 141,991,386.947 209,310,613.053 351,302,000.000 351,302,000.000 

-%90.7 %100 135,385,720.000 %0.1 %100 5.000 12,646,085.000 12,646,090.000 50,090.000 12,596,000.000 

%0.1 %74.8 1,516,443,582.020 %8.0 %68.7 691,216,361.377 1,517,852,548.623 2,209,068,910.000 -50,090.000 2,209,119,000.000 

-%3.9 %68.6 1,810,497,642.502 %9.2 %67.6 833,207,753.324 1,739,809,246.676 2,573,017,000.000 0.000 2,573,017,000.000 



%3.2 %97.1 6,395,103,082.178 %34.9 %95.0 348,798,425.423 6,601,806,366.577 6,950,604,792.000 -3,288,308.000 6,953,893,100.000 

-%23.3 %99.7 765,757,992.154 %3.1 %96.0 24,654,470.909 587,235,103.091 611,889,574.000 16,245,974.000 595,643,600.000 

%0.4 %97.4 7,160,861,074.332 %38.0 %95.1 373,452,896.332 7,189,041,469.668 7,562,494,366.000 12,957,666.000 7,549,536,700.000 

%0.0 %0.0 78,210,664.000 78,210,664.000 -172,081,336.000 250,292,000.000 

0.000 

-%2.1 %90.9 19,307,556,125.723 %100.0 %90.0 2,099,291,193.750 18,903,305,806.250 21,002,597,000.000 0.000 21,002,597,000.000 

-%0.6 %229.7 8,002,135,655.040 %175.8 -3,428,884,864.211 7,952,855,614.211 4,523,970,750.000 4,523,970,750.000  

-%1.7 %110.5 27,309,691,780.763 %105.2 -1,329,593,670.461 26,856,161,420.461 25,526,567,750.000 0.000 25,526,567,750.000 

%5.5 -%43.5 4,698,850,839.396 -%66.7 12,385,945,786.382 4,955,261,036.382 -7,430,684,750.000 0.000 -7,430,684,750.000  
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ح . خ 2014/2013جدول حرف ( د)

2014/20132013/2012األمــــــــــــــــــــــــانـــــات2014/20132013/2012العهــــــــــــــــــــــد

69,242,244.13365,575,449.682تأمـينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات1,289,719,357.911799,491,147.664مصروفات تحت تسويتهاعلى أنواع بنود مصروفات الميزانية

332,465,632.056340,616,236.627مرتجــــــــــــــــــــــع مرتبــــــــــــــــــــات209,601.078205,612.847العهـــد النقـــــــدية الشـــــــخصية

19,140,452.12715,120,753.507خصميات من المرتبات لحساب جهات أخرى607,319,788.901291,589,053.542دفعات وإعتمـادات نقدية في الخارج

56,782,124.62768,755,900.199مقبوضات تحت تسـويتها إليرادات الميزانية647,409,438.910474,098,271.940مبــــالــــغ تحــــت التحصــــــيـل

1,971,677,671.0162,517,920,697.737مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية300,571,700.019293,853,735.810مـــبــالــــغ تحـــت التســــويــــه

1,222,916,270.454799,832,527.373مبالــــــــغ تحــــــت التســــــــــــــويـه755,574.811-1,886,492.625دفعات و إعتمادات نقدية في الداخل

1,703,204.1845,453,280.249مبــالغ محصـله لحساب جهات أخـرى88,579,378.652177,297,048.669دفعــات عن إعتمــادات مســــتنديه

3,673,927,598.5973,813,274,845.374جمــــــلـــة األمانــــــــــات2,935,695,758.0962,035,779,295.661جمــــــــــلــة العهــــــــــــــد

738,231,840.5011,777,495,549.713الـــــــــــــرصيــــــــــــــــــد

3,673,927,598.5973,813,274,845.374اإلجـمـــــــــــــــــــالـــــي3,673,927,598.5973,813,274,845.374اإلجـمـــــــــــــالـــــــــــــــي

 أرصدة حسابات التسوية مع مقارنتها بالسنة المالية السابقة 

األرصــــــــــــــــــدة الـدائــنـــــــــــــــــــــةاألرصـــــــــــــــــــــدة المـــــــــــــــــــــــــدينة

( 5 )



2014/2013خ . ح (هـ )جــدول حـــرف 

الرصيـــد الدفتـــــريشهادة البنك أو الجردالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

2014/03/312013/03/31الفعلــــــــــــي

379,052,847.455-355,225,881.254-257,067.365-بنـــك الكويــت المركـــزي ــ رئيســـي

بنـــك الكويــت المركـــزي ــ مشاريــع

201,980,660.598-208,463,895.544-بنـــك الكويــت المركـــزي ــ ايــرادات

95,744,324.54688,939,224.99922,289,687.222بنـــك الكويــت المركـــزي ــ عــــــــام

124,597.442148,694.898116,484.804الصنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوق

2,206,281.1422,424,976.8253,423,247.353بنــــــــــــــوك أخــــــــرى محليــــــــــة

15,744.99761,117.00323,163.503بنــــــــــــــوك أخــــــــرى أجنبيـــــــــة

555,180,925.171-472,115,763.073-97,833,880.762الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

أرصــــدة البنــــــوك والصنــــــدوق

الرصيــــد الدفتــــــــري
2014/2013
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ح .خ 2014/2013  جدول حـــرف  ( و ) 

الســنة المــالية الســنة المــالية 
2014/20132013/2012

1,107,591,985.1171,305,157,386.817ديـــــــــــــــــــــون مســـــــــتحقة للحكـــــومـــــــــــة

154,940,382.717148,576,991.562ديــــــــــــــــــــــون مســـــــــتحقة على الحكـــــومــة

1,539,809.0002,485,793.500عھــــــــــــــــــــــــد الطـــــــــــوابـــع المــاليـــــــــــة

2,584,091,614.6912,332,971,119.933بنـــــــــــــــــك شــــــيكات وخطــــــــــابات ضمــــان

4,096,772.8624,364,855.369عھــــــــــــــــــــــــــــد الطوابـــــــــــــع البريــديــــــة

105,388,020.500193,714,939.500عھــــــــــــــــــــــد الطوابــع الماليـــــــة العامـــــــــة

1,800,459.4541,800,459.454اعتمـــــــــــــــــــــادات مســــــــــتندية تحت التنفـيــذ

42,675,841.33840,015,112.404مبالـــــــــغ عــــن خدمــــات وأعمـــــال مــــــــــــؤداة

249,622.48051.030بنـــــــــــك شيكـــــــات تحــــــــــت التحصــــــــــــــــــيل

208,273.540203,171.340عھــــد األوراق والبطاقــــات ذات القيمــــة النقديــة

10,272,074,521.8609,522,780,608.180أمــــــــــــــــالك الـدولــة العــقـــاريـــــــــــــــــــــــــــــة

105,207,627.07471,039,444.152اھــــــــالك أمـــــــــــالك الــــدولـة العقـــاريــــــــــــة

14,379,864,930.63313,623,109,933.241الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

 الحســــــــــــــــابات النظـــــــــــــــاميــة

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

( 7 )



ح. خ 2014/2013جدول حــرف ( ز) 

2014/20132013/2012

الموجودات المنقولة :

818,509,893.310800,287,114.78418,222,778.526المخــــــــــــــــــــــــــازن

423,724,581.847283,256,985.436140,467,596.411عھــــــــد المــــــــــــــــواد

788,204,612.226459,763,971.279328,440,640.947وسائـــل النقــــل واإلنتقـال 

5,285.000-302,891.000308,176.000أصـــول حيوانيــة ومائيـــة

128,037.814128,037.8140.000المتــــــــــــاحـــــــــــــف

117.500117.5000.000الخــــــــــزائــــــــــــــــن

26,431,044.33120,568,285.5815,862,758.750المواد ذات الطبيعة الخاصة

67,555,643.15867,300,316.132255,327.026المكتبــــــــــــــــــــــــات

77,025,380.84274,565,863.9122,459,516.930أصـــــــــــول أخــــــــــرى

2,201,882,202.0281,706,178,868.438495,703,333.590إجمالي قيم الموجودات المنقولة

الموجودات العقارية :

6,879,902,698.9656,219,210,244.445660,692,454.520أراضــــــــــــــــــــــــــي

993,825,470.892-4,309,627,629.4965,303,453,100.388مبـــانــــــــــــــــــــــــي

333,133,016.372-11,189,530,328.46111,522,663,344.833إجمالي قيم الموجودات العقارية

13,391,412,530.48913,228,842,213.271162,570,317.218إجمالي قيم الموجودات المنقولة والعقارية

السنــــــة الماليـــــــة

موجـــودات وممتلكــــــــــات الدولــــــــــــة

الفــرقبيــــــــــان
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2014/20132013/2012

%0.6-14,499,240.480-2,378,682,018.6202,393,181,259.100الديـــــــوان األميــــــــــــــري110

%26,057,173.00026,057,173.0000.0000.0ديـــــــــوان المحاســـــــــــــبة120

%58,282,000.00035,141,000.00023,141,000.00065.9مجلس الوزراء-األمانة العامـــة131

%2.0-856,364.000-41,989,096.81042,845,460.810مجلس الوزراء-الفتوى والتشريع132

%0.2-262,500.000-105,675,000.000105,937,500.000المجلس األعلى للتخطيط و التنمية140

%6,440,202.4796,440,202.4790.0000.0ديوان الخـــدمـــة المدنيـــــــــــة150

%91.4-943,337,220.000-89,020,453.0001,032,357,673.000وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــة160

%2,288,445,228.0302,288,445,228.0300.0000.0وزارة الماليـة ــ االدارة العامــة 171

%15.6-21,269.000-115,301.000136,570.000االدارة العـــــــامــة للجمـــــارك173

%122,724,715.000122,724,715.0000.0000.0وزارة التجـــــــارة والصناعــــة180

%288,937,998.000286,806,625.0002,131,373.0000.7وزاره العــــــــــــــــــــــــــدل190

%0.5-5,797,100.052-1,112,800,319.8441,118,597,419.896وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــه200

%70,117,289.00066,929,535.0003,187,754.0004.8الحــــرس الوطنــــــــــــــــــــي220

%622,307,180.024622,307,180.0240.0000.0وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــة230

%51,387.23951,387.2390.0000.0وزارة التعـــــــليم العالــــــــي240

%9.7-39,125,447.000-362,717,476.000401,842,923.000وزارة الصحـــــة العامـــــــــة250

%0.5-1,211,623.000-226,909,404.000228,121,027.000وزارة الشئـون االجتمـاعيـة والعمــل260

%23,784,248.00023,784,248.0000.0000.0وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــالم270

%90,633,231.00086,901,028.0003,732,203.0004.3وزارة األوقاف والشئون اإلسالميـة281

%84,744,943.00084,744,943.0000.0000.0المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب330

%2,447,570,141.1601,807,784,724.000639,785,417.16035.4وزارة األشغـــــــــــال العامــــــــــة320

%741,525,523.255741,525,523.2550.0000.0اإلدارة العامــة للطـــــيران المـــدنــــــي510

11,189,530,328.46111,522,663,344.833-333,133,016.372-2.9% الجمـــــــلـــــــــــــــــــــــــــة

 قيمـــــــة ممتلكــــــــــــات الدولــــــة

المبانـــــــــى والمنشــــــــــأت

ح. خ 2014/2013تابــع جدول ( ز ) 

الجـــــــــــــــھــــــــــــــــــــــةالرقم
السنة الماليـــــــة

نسبة التغيرالفرق
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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 التجهيزات .
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 (7) : الباب االثالث - وسائل النقل و المعدات و التجهيزات  .

تابع /جدول رقم (7) : الباب الرابع - المشاريع االنشائية و الصيانة واالستمالكات العامة  .
تابع /جدول رقم (7) : الباب الخامس - المصروفات المختلفة و المدفوعات التحويلية.

تابع /جدول رقم (13) :الباب االول - المرتبات .
تابع /جدول رقم (13) :الباب الثاني - المستلزمات السلعية و الخدمات .

تابع /جدول رقم (13) :الباب الثالث - وسائل النقل و المعدات و التجهيزات . تابع /جدول رقم (8) :الباب االول - المرتبات .
تابع /جدول رقم (13) :الباب الرابع - المشاريع االنشائية و الصيانة و االستمالكات العامة . تابع /جدول رقم (8) :الباب الثاني - المستلزمات السلعية و الخدمات .

تابع /جدول رقم (13) :الباب الخامس - المصروفات المختلفة و المدفوعات التحويلية . تابع /جدول رقم (8) :الباب الثالث - وسائل النقل و المعدات و التجهيزات .
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 (14) :الباب االول - المرتبات .

تابع /جدول رقم (14) :الباب الثاني - المستلزمات السلعية و الخدمات .
تابع /جدول رقم (14) :الباب الثالث - وسائل النقل و المعدات و التجهيزات . تابع /جدول رقم (9) : الباب االول - المرتبات .

تابع /جدول رقم (14) :الباب الرابع - المشاريع االنشائية و الصيانة و االستمالكات العامة . تابع /جدول رقم (9) : الباب الثاني - المستلزمات السلعية و الخدمات .
تابع /جدول رقم (14) :الباب الخامس - المصروفات المختلفة و المدفوعات التحويلية . تابع /جدول رقم (9) : الباب الثالث - وسائل النقل و المعدات و التجهيزات.

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

11-   جدول رقم (11) : بيان الدرجات الشاغرة والمشغورلة .

12-   جدول رقم (12) :  الوظائف المدرجة على بند العقود

13-   جدول رقم (13) : المصروفات النقدية والقيدية بالوزارات واإلدارات الحكومية .

-مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية الباب الخامس -المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية  األمانات : (15) جدول رقم   -15
  حسب األنواع واألنواع الفرعية .

16-   جدول رقم (16) : أرصدة حسابات األمانات للوزارات واإلدارات الحكومية.

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

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 2014/2013 . 

17-   جدول رقم (17) :أرصدة حسابات العهد للوزارات واإلدارات الحكومية.
18-   جدول رقم (18) : مقارنة رصيد الصندوق والبنوك من واقع الجرد الفعلي بالرصيد الدفتري في 2014/3/31.

19-   جدول رقم (19) : الحسابات النظامية .
20-   جدول رقم (20) : جرد الموجودات .

دليـــل الحســـاب الختــامي لــالدارة الماليـــة للدولــــة عن السنــــة الماليـــــة 2014/2013

الجــــداول االيضاحيــــة

10-   جدول رقم (10) : تحليل المصروفات لخطة التنمية حسب الوزارات واإلدارات الحكومية . 1-   جدول رقم (1) : مقارنة اإليرادات المحصلة باإليرادات التقديرية حسب المجموعات و البنود و االنواع . 

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

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

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

14-   جدول رقم (14) : األمانات -مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية على مستوى الوزارات واإلدارات الحكومية .
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2014/2013 خ.ح( 1 ) مقر لودج
قرفلا

2013/20122012/2011صقن / ةدايزلصحملاتارــيدقتلا
173.529,969,672,171.57628,569,556,009.195%16,883,142,000.00029,291,889,403.12112,408,747,403.121زاــغلاو ماخلا طفنلا1

173.529,969,672,171.57628,569,556,009.195%16,883,142,000.00029,291,889,403.12112,408,747,403.121لوالا بابلا ةلمج
حابرالاو لخدلا ىفاص ىلع بئارضلا 2

طفنلا تاكرش ريغ نم لخدلا ةبيرض2
228.3458,187.000480,985.000%280,000.000639,179.000359,179.000ةـــــــــــــيراجت تاــــــــــــكرش 2
61.113,694,161.33414,368,129.659%9,081,868.244-23,360,000.00014,278,131.756تالواــــــــــــقم تاـــــــــــكرش 3
151.5318,730.3411,739,706.000%750,000.0001,136,230.218386,230.218نـــــــــــــــيمأت تاــــــــــــكرش4
114.8282,821.000420,587.000%325,000.000373,156.00048,156.000قداـــــــــــــنف تاــــــــــــــكرش5
234.614,019,191.02513,672,043.609%8,250,000.00019,355,720.22211,105,720.222 تاـــــــــــمدخ تاـــــــــــــكرش6
75.82,657,436.1842,041,772.352%1,123,813.708-4,650,000.0003,526,186.292ةــــــــــيراشتسا تاــــــــــــكرش7
114.11,744,673.0751,107,435.935%1,400,000.0001,596,719.903196,719.903معاطم تاـــــــــــــــــــــــــكرش8
622.5724,407.0002,034,014.050%185,000.0001,151,564.130966,564.130ىرخا تاــــــــــــــــــــــــــكرش10

107.333,899,606.95935,864,673.605%39,200,000.00042,056,887.5212,856,887.521(2) ةعومجملا ةلمج
حابرالا ىفاص ىلع بئارضلا 3

92.624,677,013.72031,014,290.573%2,067,668.977-28,000,000.00025,932,331.023ةيتيوكلا تاكرشلا ىلع بئارضلا1
91.08,383,245.80110,156,115.928%986,765.415-11,000,000.00010,013,234.585ةيتيوكلا تاكرشلا نم ةاكزلا ةليصح2
ةلودلا ةينازيم يف ةيتيوكلا تاكرشلا ةمهاسم3

0.07,356.000%27,994.000-28,000.0006.000ةلادعلاو نمألا يف تاكرشلا ةمهاسم1
746.9770,821.110722,181.514%300,000.0002,240,802.0001,940,802.000ةيميلعتلا تامدخلا يف تاكرشلا ةمهاسم3
113.15,075,100.7085,769,654.273%3,570,000.0004,035,974.532465,974.532ةيحصلا تامدخلا يف تاكرشلا ةمهاسم4
552.048,268.00027,169.000%28,500.000157,332.000128,832.000ةيعامتجالا نوئشلا و يعامتجالا لفاكتلا يف تاكرشلا ةمهاسم5
190.415,033.00019,482.500%55,000.000104,705.00049,705.000ةينيدلا تامدخلا يف تاكرشلا ةمهاسم7
5522.68,452.664%14,000.000773,158.185759,158.185ناكسالا يف تاكرشلا ةمهاسم8
0.09,035.0001,717.000%4,500.000-4,500.000ةيكمسلا ةورثلاو ةعارزلا يف تاكرشلا ةمهاسم11

182.85,918,257.8186,556,012.951%4,000,000.0007,311,977.7173,311,977.717(3) دــــــنبلا ةلمج
 تاعيزوــــــــــــــــــــــتلا حاــــــــبرا4

59.1994,094.5522,692,422.986%1,144,577.647-2,800,000.0001,655,422.353 تاعيزوتلا حابرا0
98.139,972,611.89150,418,842.438%887,034.322-45,800,000.00044,912,965.678(3) ةعومجملا ةلمج

102.373,872,218.85086,283,516.043%85,000,000.00086,969,853.1991,969,853.199ىناثلا بابلا ةلمج

ةـــــيلاملا ةنــــسلا ىف لـــصحملا 2014/2013 ةيلاملا ةنسلا

ةيريدقتلا تاداريالاب ةلصحملا تاداريالا ةنراقم

عوندنبةعومجمبابلا

عاونالاو دونبلاو تاعومجملا بسح

 ىلا لصحملا ةبسن
ردقملا
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2014/2013 خ.ح(1) مقر لودج عبات
قرفلا

2013/20122012/2011صقن / ةدايزلصحملاتارــيدقتلا

تاكلتمملا ىلع موسرلاو بئارضلا3

ةيكلملا لقن موسر1
95.87,255,475.6616,916,424.049%356,277.056-8,500,000.0008,143,722.944ىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــضارأ1

142.68,306,381.9407,547,608.758%9,000,000.00012,832,203.0143,832,203.014تاراـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقع2

119.915,561,857.60114,464,032.807%17,500,000.00020,975,925.9583,475,925.958ثلاثلا بابلا ةلمج

تامدخلاو علسلا ىلع موسرلاو بئارضلا4

ليجستلا و ديقلا موسر2

تاــــــــــــكرـشلا لـــــــــــيجست1

DIV/0!246,180.000#0.000تاكرــــشلا لــــــيجست موـــــــسر0

1377.7113,570.00075,430.000%110,000.0001,515,521.0001,405,521.000تاكرــــشلا لــــــيجست موـــــــسر1

112.61,455,867.7861,456,899.270%1,300,000.0001,463,746.549163,746.549نــــــيمأتلا قــــئاــــثو موــــــسر2

211.31,569,437.7861,778,509.270%1,410,000.0002,979,267.5491,569,267.549(1) دنبلا ةلمج

243.1632,310.210636,244.001%631,000.0001,534,191.134903,191.134صـــــــيخرتـــلا تاــــــــــــــبلط2

ةــنيمثلا نداعملا غــــمد موـــــسر3

211.964,238.35055,140.866%51,000.000108,056.18557,056.185بــــــهذلا غـــــــــمد موـــــــــسر1

48.12,367.4855,658.448%2,074.297-4,000.0001,925.703ةـــــــضفلا غـــــــــمد موـــــــــسر2

200.066,605.83560,799.314%55,000.000109,981.88854,981.888(3) دــــــنبلا ةلمج

220.62,268,353.8312,475,552.585%2,096,000.0004,623,440.5712,527,440.571(2) ةعومجملا ةلمج

220.62,268,353.8312,475,552.585%2,096,000.0004,623,440.5712,527,440.571عبارلا بابلا ةلمج

 ةراـــــــــــجتلا ىلع موسرلاو بئارضلا5

ةيلودلا تالماــــعملاو

ةيكرمجلا موسرلا و بئارضلا1

122.5258,700,329.207222,780,059.432%225,000,000.000275,677,032.35150,677,032.351بـــــــــــــــــــئارــــــــــــــــــض1

موــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسر2

75.016,959.1767,679.910%2,895.620-11,600.0008,704.380ةــــــــــــــــــيضرأ موـــــــــــسر1

132.6273,730.000116,028.456%147,550.000195,615.65048,065.650تاداـــــــــــــــهشلا موـــــــــسر2

128.4290,689.176123,708.366%159,150.000204,320.03045,170.030(2) دــــــنبلا ةلمج

122.5258,991,018.383222,903,767.798%225,159,150.000275,881,352.38150,722,202.381سماخلا بابلا ةلمج

ةـــــيلاملا ةنــــسلا ىف لـــصحملا2014/2013 ةيلاملا ةنسلا

ةيريدقتلا تاداريالاب ةلصحملا تاداريالا ةنراقم

عوندنبةعومجمبابلا

عاونالاو دونبلاو تاعومجملا بسح

 لصحملا ةبسن
ردقملا ىلا
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2014/2013 خ.ح(1) مقر لودج عبات 

قرفلا

2013/20122012/2011صقن / ةدايزلصحملاتارــيدقتلا

تامدخلا تاداريا6
ةلادعلاو نمألا تامدخ1

ةـــــــــــــيئاـــضق موــــــــــــــسر1
97.113,319,260.77611,907,643.324%372,234.768-13,000,000.00012,627,765.232ىواـــــــــــــــــعد موــــــــــــــسر1
101.416,582,340.88816,120,609.211%18,000,000.00018,250,366.123250,366.123ةــــــــــــيئازــــج تاــــــــــــمارغ3
108.2502,170.000361,770.000%400,000.000432,650.00032,650.000ةــــــيئاضق تالاــــــفك ةرداــــــصم5
112.141,639,603.02339,459,485.561%43,935,000.00049,257,481.1005,322,481.100 ةـــــــيرورــــــــــم تاـــــفــلاخــــم6

106.972,043,374.68767,849,508.096%75,335,000.00080,568,262.4555,233,262.455(1) دــــــنبلا ةلمج
108.0%2,000.0002,160.000160.000ةرداــــصم داوــــــــــم عـــــــــــيبم2
84.635,186.80037,474.930%8,442.945-55,000.00046,557.055تارايسراـــظتنا تادادـــع ةـــليصح3
69.366,440.00061,410.000%19,940.000-65,000.00045,060.000ةداـيق ةـــــصخر رادــــصا موــــسر4

ةيعارز /ةيعانص /ةيئاشنا /ةماع )  )
106.972,145,001.48767,948,393.026%75,457,000.00080,662,039.5105,205,039.510(1) ةعومجملا ةلمج

ةيفاقثلا و ةيميلعتلا تامدخلا2
هــــــــــــــــــيسارد موــــــــــــــــــسر1

0.0%100.000-100.000لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيجست موسر1
336.23,190.00073,512.000%8,000.00026,895.00018,895.000ةـــــــــــــيبيردت تارود موـــــــــــسر3
80.0787,280.0001,046,425.000%217,327.590-1,088,300.000870,972.410ةـــــــــــــعونتم ةيسارد موـــــــــــسر4

81.9790,470.0001,119,937.000%198,532.590-1,096,400.000897,867.410(1) دــــــنبلا ةلمج
ةــيموكح تاـــــــعوبطم عــــــــيبم2

80.6267,247.813199,603.340%67,942.231-350,000.000282,057.769ىـــــــــــــــــــبرـعلا ةـــــــــلــجـم1
113.8108,035.88159,053.958%60,000.00068,294.3408,294.340ةـــــــــــــيـمـسرــلا ةدــــيرــــــجلا2
85.26,982.62911,023.620%1,329.917-9,000.0007,670.083ىبرــــــــعلا ثارــــــتلا بــــــتــك3
82.15,881.2044,171.472%1,250.994-7,000.0005,749.006موــــــــيلا تــــــيوــك ةــــــلــجــم4
202.629,638.3617,784.565%20,000.00040,523.55920,523.559يـــمالسإلا ىـــــعوـــلا ةـــــــلــجـم5
123.81,187,896.3161,243,273.382%1,327,000.0001,643,063.967316,063.967 ةـــــــــــــيـسردـم بــــــــــــــــتـك6
128.526,515.597572.859%21,000.00026,989.6985,989.698رــكــفــلا مــــــــلاــع ةـــلـــــــجــم7
261.221,389.4897,252.870%13,000.00033,951.55920,951.559يـــمـلاـعـلا حرــــسـمـلا ةــــلـسـلـس8
62.81,976.0002,113.000%1,303.750-3,500.0002,196.250 ءاــــــــــــــضـقـلا ةــــــــــــلـجــم9
63.29,055.25010,521.750%4,934.000-13,400.0008,466.000نـــــــــــــــيـناوـــق و تارـــــشــن10
121.1139,202.64643,413.220%120,000.000145,346.57725,346.577 ةـفرــعـمــلا مـــــلاــع ةـــــلـسـلــس11
106.34,930.3674,601.563%7,000.0007,438.621438.621ةــيمـلاـعـلا ةـفاـقـثـلا ةـلــــــجــــم12
90.9122,500.937109,157.516%12,741.765-140,000.000127,258.235رــــيـغـصـلا ىـبرـعـلا ةـــــــلـجـم13
68.44,974.25010,683.250%3,788.500-12,000.0008,211.500ةــــــــــــــــــــيــنــيد بــــــــــتــك14
109.515,258.9605,841.812%14,000.00015,334.4191,334.419نوـــــــــــــــــــــنـفـلا ةـلــــــجــــم15
8.42,668.4081,213.027%17,396.870-19,000.0001,603.130ىرــــــــــــخا تاــــــــعوــبــطــم25

113.51,954,154.1081,720,281.204%2,135,900.0002,424,154.713288,254.713(2) دــــــنبلا ةلمج

ةـــــيلاملا ةنــــسلا ىف لـــصحملا2014/2013 ةيلاملا ةنسلا

ةيريدقتلا تاداريالاب ةلصحملا تاداريالا ةنراقم
عاونالاو دونبلاو تاعومجملا بسح

 ىلا لصحملا ةبسنعوندنبةعومجمبابلا
ردقملا

( 13 )



عاونألا و دونبلا و تاعومجملا بسح

2014/2013خ.ح(1) مقر لودج عبات 
قرفلا

2013/20122012/2011صقن / ةدايزلصحملاتارــيدقتلا
تاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنالعا623

109.9376,877.000288,490.500%500,000.000549,583.24049,583.240نوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيزـفـلـتلا1
97.5470,630.000423,074.500%9,910.375-400,000.000390,089.625ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاذإلا2
0.01,280.000%5,000.000-5,000.000ىـــــــــــــبرعلا ةــــــــــــلجم تانالعإ3
5666.8%400.00022,667.00022,267.000ىرــــــــــــــــخا تالــــــــــــــــــــجم5

106.3848,787.000711,565.000%905,400.000962,339.86556,939.865(3) دــــــنبلا ةلمج

!DIV/0#259,390.223259,390.223ةـــــــينويزفلت جــــــمارب عــــــــــــيبم4
0.0134,950.000%135,400.000-135,400.000مــــيـــلعتو بـــــــــــيردت موـــــــــسر6

106.33,593,411.1083,686,733.204%4,273,100.0004,543,752.211270,652.211(2) ةعومجملا ةلمج
ةــــــــــــــــيحصلا تاــــــــــمدــــــــــخلا 3

يـــــحصلا رـــــــجحلا موــــــــــــــسر1
47.89,006.0006,652.500%5,216.000-10,000.0004,784.000يرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشب1 

47.89,006.0006,652.500%5,216.000-10,000.0004,784.000(1) دــــــــــــنبلا ةلمج
128.12,379,693.7401,848,102.525%2,100,000.0002,690,130.014590,130.014تاــــــــــــيفشتسملا تادارـــــــــــــــيإ2
يــــــــــحصلا نـــيمأتلاو نامضلا تادارــــــــيإ3

112.280,134,958.87776,911,880.000%79,500,000.00089,182,863.7319,682,863.731يـــــحصلا ناـــــــــــمضلا تادارــــيإ1
0.08,942.000212,144.000%370,000.000-370,000.000يــــــــــحصلا نـــيمأتلا تادارــــــــيإ2

111.780,143,900.87777,124,024.000%79,870,000.00089,182,863.7319,312,863.731(3) دــــــــــــنبلا ةلمج
112.182,532,600.61778,978,779.025%81,980,000.00091,877,777.7459,897,777.745(3) ةعومجملا ةلمج

قفارملاو ناكسإلا تامدخ 4
راـــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــيإ 1

111.018,642,460.25417,709,615.723%18,039,800.00020,021,063.5551,981,263.555ةــــــــــــــــــيراجت قاوـــــــــــــــــــسأ1
91.61,371,369.7671,175,998.414%112,691.855-1,334,000.0001,221,308.145يــلودلا راــــــــطملا تالـــــــــــــــــحم2
122.513,436,484.6279,789,314.973%10,535,000.00012,908,845.2172,373,845.217ةــــــــــــــــــيعاــنص مـــــــــــــــئاـسق4
343.7465,793.000428,619.120%261,600.000899,068.110637,468.110ةــــــــــــــــــكلمتسم تاراــــــــــــــــقع5
31.112,325.00011,515.102%15,841.364-23,000.0007,158.636ةـــــــــــــــــيموكح نــــــــــــــــــــكاسم6
112.64,249,526.5803,846,302.657%4,000,000.0004,502,419.677502,419.677تاـــــــــــــــــــــــــــــــــهيلاـــــــــــــــش7

1000.6688,900.129343,731.859%55,000.000550,304.596495,304.596تاراــــــــــــــــــيس فـــــــــــــــــــقاوم8 
161.359,300.00041,700.000%33,100.00053,400.10020,300.100تالاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص9
346.313,766,621.00121,462,209.347%1,636,000.0005,665,853.7874,029,853.787ةيحايس قفارمو ءاضف يضارأ راجيإ10

87.29,220,140.6556,726,186.004%1,209,634.808-9,484,400.0008,274,765.192ىرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخأ15 
215.18,797,869.5133,317,381.962%4,611,000.0009,916,250.2255,305,250.225 ةرــــــمثتسم تاراـــقع راــــــــــــجيا16

128.070,710,790.52664,852,575.161%50,012,900.00064,020,437.24014,007,537.240(1) دــــــــــــنبلا ةلمج
188.3375,628.231487,531.853%450,000.000847,373.872397,373.872ةرـــــــــحلا ةــــقـطنملا تادارــــــــيإ2

128.571,086,418.75765,340,107.014%50,462,900.00064,867,811.11214,404,911.112(4) ةعومجملا ةلمج

ةـــــيلاملا ةنــــسلا ىف لـــصحملا2014/2013 ةيلاملا ةنسلا

ةيريدقتلا تاداريالاب ةلصحملا تاداريالا ةنراقم

 ىلا لصحملا ةبسنعوندنبةعومجمبابلا
ردقملا
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عاونألا و دونبلا و تاعومجملا بسح
2014/2013 خ.ح(1) مقر لودج عبات 

قرـــفلا

2013/20122012/2011صقن / ةدايزلصحملاتارــيدقتلا

ءاملاو ءابرهكلا تامدخ 65

ءاــــــــــــبرـــــــــــــــــــــــــــــــــهك 1

72.2102,776,175.95255,938,527.400%34,782,656.492-125,000,000.00090,217,343.508يـــئابرهكلا راــــــــــيتلا عـــــــــــيبم1

152.0118,635.238264,055.395%200,000.000303,933.090103,933.090تادادــــــــــــــع لاــــــــــــــــــمعتسإ2

138.32,178,811.4415,105,267.640%900,000.0001,244,847.757344,847.757تاودأو داوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم3

91.51,033,647.419499,878.413%38,424.237-450,000.000411,575.763لاـــــــــــــــــــــمعو روـــــــــــــــــجأ4

114.823,277,955.45028,479,542.187%24,000,000.00027,553,245.5783,553,245.578يئاـــــبرهكلا رايتلا لاصيإ موــــــسر5

96.95,435.9608,369.520%187.500-6,000.0005,812.500ةـيئابرهكلا تاديدمتلا صحف موـــــسر6

79.5129,390,661.46090,295,640.555%30,819,241.804-150,556,000.000119,736,758.196(1) دــــــــنبلا ةلمج

هاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــم2

91.459,944,368.78945,164,826.309%6,433,436.081-75,000,000.00068,566,563.919ةبذع هاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم1

564.4674,629.345745,890.387%600,000.0003,386,336.5452,786,336.545ةيبيلص هاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم2

13.1164,611.539160,565.853%1,077,373.620-1,239,500.000162,126.380ةـــــــــــــــجـــلاـــعـــم هاــــــــــــيـــم4

112.3574,296.052576,825.670%600,000.000674,049.85674,049.856هاـــــــــيــمــلا طــبر فــيـــــــــلاــكــت5

94.061,357,905.72546,648,108.219%4,650,423.300-77,439,500.00072,789,076.700(2) دــــــــنبلا ةلمج

84.4190,748,567.185136,943,748.774%35,469,665.104-227,995,500.000192,525,834.896(5) ةعومجملا ةلمج
تالـــــصاوملا و لــــــقنلا تاـــــمدخ6

ىـــــــــــــــــــندــمــلا نارــــــــيــطــلا1

99.23,756,676.5323,548,210.181%30,220.500-3,600,000.0003,569,779.500تارــــــئاطلا ءاوــــــــياو طوــــــــــــبه1

131.6289,703.622356,729.061%350,800.000461,626.762110,826.762نيرايطلا تازاجا و تارئاطلا ةـيحالص2

146.7649.190660.301%600.000880.000280.000ىتيوكلا نارـــــيطلا لـــيلد كارـــــــتشا3

166.31,265.000855.000%1,200.0001,995.000795.000ةـــــــــــــــيخانم تاـــــمولعم دـــيوزت4

102.919,537.50021,150.000%22,200.00022,847.500647.500ةــــــيكلسال ةــــــــقربم تالا رـــــيجأت5

118.97,049,930.8006,927,529.200%6,500,000.0007,730,759.0001,230,759.000ىلودلا راطملا ةرداــــغم موــــــــــسر6

33.3162,705.000%1,910,880.000-2,866,000.000955,120.000يــــلودلا راــــــــطملا تاـــنالـــــــعا7

105.6282,840.000266,360.000%260,000.000274,570.00014,570.000باكرلا لقن روـسج لاـــمعتسا موـــسر8

115.3794,903.060736,922.200%800,000.000922,778.500122,778.500باكرلا ةـــعتمأ نازــــــيم موـــــــــسر9

77.21,426,406.0601,087,745.723%374,085.415-1,642,200.0001,268,114.585باكرلل ةيضرألا تامدخلا ميدقت10

70.9340,350.000269,740.000%71,815.000-247,000.000175,185.000 نيزوميلو تارايسلا ليصوت ةمدخ11

62.148,781.30072,045.400%26,528.100-70,000.00043,471.900راطملا تيزنارت موسر12

94.314,173,748.06413,287,947.066%932,872.253-16,360,000.00015,427,127.747(1) دــــــــنبلا ةلمج

ةـــــيلاملا ةنــــسلا ىف لـــصحملا2014/2013 ةيلاملا ةنسلا

ةيريدقتلا تاداريالاب ةلصحملا تاداريالا ةنراقم

 ىلا لصحملا ةبسنعوندنبةعومجمبابلا
ردقملا
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2014/2013 خ.ح(1) مقر لودج عبات 
قرـــفلا

2013/20122012/2011صقن / ةدايزلصحملاتارــيدقتلا

دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرــبــلا662

95.7245,105.000254,160.000%12,181.000-286,500.000274,319.000ةــــــــــــــــيديرب عـــــــــــــــباوـــــــط1

73.9151,120.000214,346.625%75,210.000-288,600.000213,390.000 تادادــــــــع و ةــــــــــــــمتاـــخ تالآ2

0.03,834.104788.035%1,300.000-1,300.000دورـــطلا مـــيلست تاــمدخ موــــــــسر3

0.076,410.68664,115.130%44,500.000-44,500.000يحطسلا و ىوجلا دــيربلا لداـبت قورف5

DIV/0!760.8005.077#0.000ةــــــــــلــــــمـــع قورـــــــــــــــــــــف7

10.2133,248.750163,676.750%184,614.000-205,500.00020,886.000دـــــيربلا قـــيدانص راجيا موــــــــــسر9

84.5215,833.100277,149.270%29,680.440-191,300.000161,619.560ةرــــــــــــــــــــجألا صــــــــــــــــــلاخ10

65.9826,312.440974,240.887%347,485.440-1,017,700.000670,214.560(2) دــــــــــــنبلا ةلمج

فـــــــــــــــــــــــتاهلا و قرـــــــــــــبلا3

DIV/0!4,651.816#156,753.000156,753.000 تاـــــــــــــــــــــيقرـــــــــــــــــــب1

6126.57.610%3,000.000183,794.000180,794.000ســـــــــــــــــكلتلا تالاــــــــــــــــــصتا4

76.4170,197,608.492121,716,016.910%40,257,722.458-170,378,900.000130,121,177.542ةـــــــــيجراخلا تارباــــــــــــــــــخملا6

16.127,517.767138,277.150%404,663.194-482,250.00077,586.806يكلساللا ةزــــهجأ لاـــمعتسا صـــخر7

779.23,377,238.7061,627,408.303%2,872,700.00022,385,026.86719,512,326.867فـــــــــــــــتاه كارــــــــــــــــــــــتشا8

2371.9211,082.1864,372.742%157,380.0003,732,830.7683,575,450.768فـــــــــــــــــتاه بــــــــــــــــــــــــيكرت9

0.040,041.460674.779%60,799.300-60,800.0000.700ةيسكلت و ةيقرب ةـيفتاه تاوـنق رـيجأت13

994.29,427,535.50015,447.000%195,900.0001,947,648.6781,751,748.678تاــــمولعملا لاــــــــسرا رــــــــــئاود14

0.0%20.000-20.000وــــــــــــيدارلاب روــــــــــصلا ةمدـــــــخ17

12427.918,828.863%6,500.000807,812.876801,312.876فتاه كارتشا بـــــــــــلط موـــــــــــسر19

269.1423.130%550.0001,480.000930.000ةيليصفت مــــــــئاوق رادصا موــــــــــــسر20

91.5183,304,935.530123,502,196.884%14,743,888.763-174,158,000.000159,414,111.237(3) دــــــــــــنبلا ةلمج

 ءىــــــــــــــناوملا تاـــــــــــــــــــمدخ4

132.093.0006.000%250.000330.00080.000رــــــــــــــــــــفسلا حيراــــــــــــــــصت1

100.15,004,463.0285,148,601.974%5,730,000.0005,736,443.9186,443.918 ءاـــــــــــــــــــنيملا موـــــــــــــــــــسر2

160.778,385.98247,332.499%103,000.000165,537.25462,537.254ينلعلا دازـــــــملا عـــيبم ىـــــــــــفاص3

85.213,743.25021,236.950%4,444.300-30,000.00025,555.700ةلوانملا و نــــــيزختلا و لـــــــــــقنلا4

DIV/0!20,749.000#1,900.0001,900.000رـــــــخاوبلا لـــــــــيجست و حـــــســـم5

92.8423,276.575450,258.875%33,220.500-460,400.000427,179.500ةـــــــــيكرمج تاــــــــعوبطم عـــــــيبم6

176.9322,245.462297,762.540%272,000.000481,228.727209,228.727ةرداصم ةـــتقؤم صــــخرو تادـــــهعت7

222.5100,930.00074,640.000%78,000.000173,530.16095,530.160ىرــــــــــــــــــــــــــــــــخأ موـــــــــسر8

105.15,963,886.2976,039,838.838%6,673,650.0007,011,705.259338,055.259(4) دــــــــنبلا ةلمج

92.1204,268,882.331143,804,223.675%15,686,191.197-198,209,350.000182,523,158.803(6) ةعومجملا ةلمج

ةـــــيلاملا ةنــــسلا ىف لـــصحملا2014/2013 ةيلاملا ةنسلا

ةيريدقتلا تاداريالاب ةلصحملا تاداريالا ةنراقم         
عاونألا و دونبلا و تاعومجملا بسح

 لصحملا ةبسنعوندنبةعومجمبابلا
ردقملا ىلا
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2014/2013 خ.ح(1) مقر لودج عبات 
قرـــفلا

2013/20122012/2011صقن / ةدايزلصحملاتارــيدقتلا
ةــــيلاملا عــــــــــباوطلا تادارــــيا67

120.681,906,993.50079,707,134.350%71,000,000.00085,611,119.00014,611,119.000ةـــــــــيلاملا عــــباوطلا عـــــــــــــــيبم1
120.681,906,993.50079,707,134.350%71,000,000.00085,611,119.00014,611,119.000(7) ةعومجملا ةلمج

ىرـــــــــــــــــــخأ تاـــــــــــــــــــــــمدــخ8
133.2383,450.469240,364.832%400,000.000532,729.324132,729.324ةــــيموكحلا تاــــــــــهجلا تاــــــــعوبطم1
179.257,991.34337,089.513%45,000.00080,619.34435,619.344ةــــــــــــــــــــــنايص تادارـــــــــــــــــــــيا2
70.712,360.0005,682.750%5,949.980-20,300.00014,350.020تاــــــــــــفصاوم و تاــــــــــــــــــططخم4
11.43,082.2104,056.250%8,858.900-10,000.0001,141.100رـــــــــــــــــيوـــــــــــــــــــــــــــــــــــصت6

132.3456,884.022287,193.345%475,300.000628,839.788153,539.788(8) ةعومجملا ةلمج
99.1706,738,759.007576,696,312.413%6,612,816.935-709,853,150.000703,240,333.065 سداسلا بابلا ةلمج

ةـــعونـــتملا موـــــسرلا و تادارــــــيالا7
موـــــــــــــــــــسرلا و تادارـــــــــــــيالا1

موــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسر1
95.75,944,974.0515,248,487.800%251,473.000-5,791,720.0005,540,247.000تاــــــــــسرامم و تاـــــــــــــــــــصقانم1
31.211,000.00014,965.000%8,325.000-12,100.0003,775.000تادازــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم2
160.91,282,337.7371,136,966.560%950,000.0001,528,252.481578,252.481ةزــــــــــــــهجأ و تاـــــنيع صـــــــــحف3
60.224,000.000110,260.000%34,595.000-87,000.00052,405.000فارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشا4
124.93,319,774.0003,091,566.000%2,800,000.0003,497,280.000697,280.000نــــــــــــييصوصخلا مدـــــــخلا ةــــــماقا9
125.77,087,910.0006,564,320.000%6,750,000.0008,484,920.0001,734,920.000لــــــــــــــئاعب قاـــــــحتلالا ةـــــــــــماقا10
580.04,185.000%150.000870.000720.000تاديازــــــــــــــــــــملا موـــــــــــــــــــسر11
130.36,402,553.9865,317,838.308%5,063,900.0006,597,833.6331,533,933.633تاــــــــــــنوذالا و حـــــــــــيراصتلا موسر12
91.224,875.00030,975.000%2,895.000-33,000.00030,105.000ةــــــــــيرادا موـــــــــــــــــــــــــــــــسر13
78.1115,729.00086,250.000%35,000.000-160,000.000125,000.000لــــــــمعلا ةـــــــــــــماقإ موــــــــــــــــسر15

119.524,217,338.77421,601,628.668%21,647,870.00025,860,688.1144,212,818.114(1) دــــــــــــنبلا ةلمج
تاــــــــــــــــــــــــعيبم تادارـــــــــــــــــــيا2

73.7561.072864.000%421.250-1,600.0001,178.750ةـــــيموكح تاــــــجتنم و داوــــم عـــــيبم1
205.810,974,780.2763,178,620.944%2,722,500.0005,603,106.5462,880,606.546ةــــــــكلهتسم داوــــــــــــم عـــــــــــــــيبم2

205.710,975,341.3483,179,484.944%2,724,100.0005,604,285.2962,880,185.296(2) دــــــــــــنبلا ةلمج
حاـــــــــــــــــــبرأ و تاــــــــــــــــــــمارغ3

166.86,140,579.8754,554,913.449%4,435,600.0007,397,031.5572,961,431.557نــــــــيفظوملا ىـــلع تاءازـــــــــــــــــــج1
108.015,365,053.02518,800,222.511%16,759,460.00018,103,822.7551,344,362.755تاــــــــــــــــــمارـــــــــــــــــــــــــــــــــــغ3
97.5384,592.270477,036.220%15,504.660-621,200.000605,695.340ةــــيراجلا تاــــــــــباسحلا حاـــــــــــــبرا4

119.721,890,225.17023,832,172.180%21,816,260.00026,106,549.6524,290,289.652(3) دــــــــــــنبلا ةلمج

ةيريدقتلا تاداريالاب ةلصحملا تاداريالا ةنراقم
عاونألا و دونبلا و تاعومجملا بسح

ةـــــيلاملا ةنــــسلا ىف لـــصحملا2014/2013 ةيلاملا ةنسلا
 ىلا لصحملا ةبسنعوندنبةعومجمبابلا

ردقملا
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ح.خ 2014/2013تابع جدول رقم (1)

الفـــرق

2013/20122012/2011زيادة / نقصالمحصلالتقديــرات

191.2174,742,295.36078,767,089.708%29,608,150.00056,621,249.57627,013,099.576ايــــــــــــــــــــرادات قيديــــــــــــــــــــــــة714

ايــــــــــــــــــرادات أخــــــــــــــــــــــــــرى5

109.233,268,141.44338,648,802.091%30,651,040.00033,471,520.6822,820,480.682مصـــــــــــــروفـــــــــات مستـــــــــــــردة1

147.748,384,056.13841,786,969.829%33,122,980.00048,938,403.99815,815,423.998متنـــــــــــــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــــة2

49.31,753,416.8783,176,252.526%1,644,939.228-3,243,300.0001,598,360.772فـــــــــــــروق عمـــــــــــله دائــــــــــنة3

75.425,550.00031,320.000%8,850.000-36,000.00027,150.000رســـــوم تـــــأهيـــــل شـــــــركـــــات4

139.354,790.00038,605.000%50,000.00069,650.00019,650.000رســـــــوم إصدار تراخيص إعالميـــــة5

DIV/0!11,590.000#16,705.00016,705.000ايـــــــــرادات كــــــراج حجز المــــركبات 6

125.483,485,954.45983,693,539.446%67,103,320.00084,121,790.45217,018,470.452جملة البنــــــــــــد (5)

ايجار وسائل النقل و المعدات و التجهيزات6

0.0792,181.7631,750.000%233,000.000-233,000.000ايجـــــــار وســــــــــــــــائل النقـــــــــــــــــل1

!DIV/0#4,759.5354,759.535ايدار اآلالت والمعدات والتجهيزات2

2.0792,181.7631,750.000%228,240.465-233,000.0004,759.535جملة البنــــــــــــد (6)

تعــــــــــــــــــــويضــــــــــــــــــات7

DIV/0!638,772,005.417454,308,228.288#1,204,374,077.2001,204,374,077.200تعويضــــــــات عــــن اضـــــرار ممتلكات1

DIV/0!81,049,320.000#0.000اخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى3

DIV/0!638,772,005.417535,357,548.288#0.0001,204,374,077.2001,204,374,077.200جملة البنــــــــــــد (7)

980.0954,875,342.291746,433,213.234%143,132,700.0001,402,693,399.8251,259,560,699.825جملة المجموعة (1)

980.0954,875,342.291746,433,213.234%143,132,700.0001,402,693,399.8251,259,560,699.825جملة الباب السابع  

االيـــــــرادات الرأسمــــاليــــــة8

مبيع أراضـــــــــــي و عقــــــــــــــارات1

83.826,562,898.62017,265,996.664%4,851,251.277-30,000,000.00025,148,748.723أراضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي1

DIV/0!8,214.214#0.000عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات2

83.826,562,898.62017,274,210.878%4,851,251.277-30,000,000.00025,148,748.723جملة المجموعة (1)

83.826,562,898.62017,274,210.878%4,851,251.277-30,000,000.00025,148,748.723جملة الباب الثامن  

175.832,008,542,620.15930,236,086,614.953%18,095,883,000.00031,811,422,456.84313,715,539,456.843جملــــــــــــــة اإليــــــــــــــــــــرادات

مقارنة االيرادات المحصلة بااليرادات التقديرية
حسب المجموعات و البنود و األنواع

المحصـــل فى الســــنة الماليـــــةالسنة المالية 2014/2013
نسبة المحصل نوعبندمجموعةالباب

الى المقدر
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2014/2013 خ .ح( 2 ) مقر لودــــج
ةـــــيلاملا ةنــــسلا ىف لـــصحملاقرـــفلا

2013/20122012/2011صقن / ةدايزلصحملاتارــيدقتلا

113.92,079,390.1566,375,255.079%321,000.000365,671.12244,671.122ىرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمألا ناوــــــــيدلا110

87.033,301.72884,637.591%6,644.351-51,000.00044,355.649ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبساحملا ناوـــــــيد120

178.45,315,965.6124,985,428.021%5,384,000.0009,605,805.3714,221,805.371ةـــــــــــــــــــــــــماعلا ةنامألا  ـــ  ءارزولا سلجم131

158.0121,267.96139,642.807%60,000.00094,810.74234,810.742عيرـشتلاو ىوـــــــــــــتفلا ةرادإ ـــ ءارزولا سلجم132

88.6398,912.571326,422.375%36,994.353-325,000.000288,005.647ةـــــيمنتــــلاو طـــيطختـــلل ىلـــــعألا ســــلجمـــلا140

68.047,602.868%28,165.017-88,000.00059,834.983 ءاـــــصـــــــــــــــــحإلل ةــــــماعــــــــــلا ةرادإلا141

163.74,972,232.6273,706,884.499%3,766,000.0006,166,103.3592,400,103.359ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــيندملا ةـــــــــمدخلا ناويد150

34.13,517,556.3485,281,874.870%3,101,528.663-4,703,000.0001,601,471.337ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيجراخلاةرازو160

107.3159,879,087.454159,463,511.039%157,413,000.000168,858,398.44711,445,398.447ةـــــــــــــــــــــــــــــماعلا ةرادإلا  ـــ  ةيلاملا ةرازو171

120.6266,019,690.133241,752,534.836%99,010,000.000119,398,702.90720,388,702.907ةــــــــــــــــــــــــــــماعلا تاباسحلا ـــ ةيلاملا ةرازو172

122.2265,967,071.461229,788,777.329%232,753,000.000284,491,436.30851,738,436.308كراـــــــــــــــــمجلل ةـــــــــــــــــــماــــــــــعلا ةرادإلا173

303.82,699,333.8773,556,546.173%2,375,000.0007,214,866.8654,839,866.865ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعانصلا و ةراجتلا ةرازو180

110.436,123,483.41933,740,629.859%38,373,000.00042,362,093.2063,989,093.206لدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلا ةرازو190

113.475,548,201.75068,479,480.636%76,450,000.00086,679,611.84210,229,611.842ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلخادلا ةرازو200

130.6169,976,198.212223,284,512.713%8,881,000.00011,601,260.7272,720,260.727عاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفدلا ةرازو210

890.5785,876.124601,754.328%546,000.0004,862,180.8944,316,180.894ينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطولا سرـــــحلا220

111.920,090,713.26517,550,058.927%22,136,000.00024,779,870.2162,643,870.216ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبرتلا ةرازو230

325.4181,579.131289,065.384%237,000.000771,224.464534,224.464يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاعلا مـــــــيلعتلا ةرازو240

130.094,385,196.49886,963,286.036%90,128,000.000117,171,218.40927,043,218.409ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــماعلا ةـــــــــــحصلا ةرازو250

113.79,707,358.05910,613,324.918%8,399,000.0009,550,822.3131,151,822.313لــــــــــــــــــــــــــــمعلا و ةيعامتجإلا نوئشلا ةرازو260

60.65,175,589.2315,085,201.741%2,348,087.515-5,963,000.0003,614,912.485مالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعإلا ةرازو270

166.02,053,309.6591,726,789.614%1,420,000.0002,356,626.227936,626.227ةــــــــــــــــــــــــيمالسإلا نوئـشلا و فاقوألا ةرازو281

254.776,172.81417,744.808%18,000.00045,846.55727,846.557فاـــــــقوالل ةـــــــــــــــــــــــــــماــعلا ةــــــــــنامألا282

91.8186,900,292.192126,595,892.645%14,518,414.053-177,923,000.000163,404,585.947تالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصاوملا ةرازو300

106.418,225,024.77123,414,116.354%20,000,000.00021,275,400.8001,275,400.800ةــــــــــــــــــــــــــــــــــماعلا لاغـــــــــــــشألا ةرازو320

150.0478,493.006350,130.511%355,000.000532,346.696177,346.696بادآلا و نوــــــنفلا و ةــــــــــفاقثلل ىنطولا سلجملا330

180.730,453,646,598.84628,811,778,832.516%16,883,178,000.00030,501,867,895.11613,618,689,895.116 طــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــنــلا ةرازو341

86.1202,553,085.213149,366,115.587%32,296,573.844-232,000,000.000199,703,426.156ءاــــــــــــــــــــــمـلاو ءاــــــــــــــبرهـــــــــكلا ةرازو342

95.921,584,035.17320,868,163.757%973,327.949-23,627,000.00022,653,672.051يندـــــــــــــــــــــــــــملا نارــــيطلل ةــــــماعلا ةرادإلا510

175.832,008,542,620.15930,236,086,614.953%18,095,883,000.00031,811,422,456.84313,715,539,456.843ةــــــــــــــــــــــــــلمجلا

مــقرلا
 ةبسن

 ىلا لصحملا
ردقملا

2014/2013 ةيلاملا ةنسلا

ةيريدقتلا تاداريالاب ةلصحملا تاداريالا ةنراقم

ةيموكحلا تارادإلا و تارازولا بسح
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2014/2013 خ.ح(3) مقر لودج
ةلصحملا تاداريالا ةبسنةبـسنقرــــــــفلاةــــــفيظو
تاداريالا ىلامجا ىلاليـصحتلاصقن / ةدايزةـــــيعرف

ةـماـــعلا تامدـــخلا1
 0.1%124.0%14,698,000.00018,226,058.2103,528,058.210ةـــــــــــــــــــــيميظنتلا تامدـــخلا1
 1.8%117.1%489,176,000.000572,748,537.66283,572,537.662ةـــــــيلاــــــــــــــــــملا تامدـــخلا2
 0.4%112.4%114,823,000.000129,041,705.04814,218,705.048ةـلادـــــــــــــــعلاو نـــــــــــــــمألا3

 2.3%116.4%618,697,000.000720,016,300.920101,319,300.920ةــفيظولا ةلـــــمج
 0.1%174.6%9,427,000.00016,463,441.6217,036,441.621عاـــــــــــــــــــــفدلا2
ةيعاـمتجالا تامدخلا3

 0.1%114.2%22,373,000.00025,551,094.6803,178,094.680ةــــــــــــــيميلعتلا تامدـــــــــخلا1
 0.4%130.0%90,128,000.000117,171,218.40927,043,218.409ةيحــــــــــــــــصلا تامدـــــــــخلا2
 0.0%113.7%8,399,000.0009,550,822.3131,151,822.313ةيعامتجالا نوئشلاو ىعامتجالا لفاكتلا3

 0.5%125.9%120,900,000.000152,273,135.40231,373,135.402ةــــفيظولا ةلـمج
عمتجملا تامدــــــخ4

 0.0%65.6%2,170,740.819-6,318,000.0004,147,259.181ةـيمالــــــــــــــعالا تامدــــــــخلا1
 0.0%167.1%1,438,000.0002,402,472.784964,472.784ةـــــــــــــــــــينيدلا تامدــــــــخلا2

 0.0%84.4%1,206,268.035-7,756,000.0006,549,731.965ةـفيظولا ةلـــمج
ةيداـصتقالا تامدـــخلا5

 95.9%180.7%16,883,178,000.00030,501,867,895.11613,618,689,895.116ةيجارختسالا تاطاشنلاو نيدعتلا1
 0.1%95.9%973,327.949-23,627,000.00022,653,672.051لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقنلا2
 0.5%91.8%14,518,414.053-177,923,000.000163,404,585.947تالــــــــــــــــــــــــــــــــــصاوملا3
 0.6%86.1%32,296,573.844-232,000,000.000199,703,426.156ءاـــــــــــــــملاو ءاــــــــبرـــهكلا4
 0.0%303.8%2,375,000.0007,214,866.8654,839,866.865ةـيعانصلاو ةيراـجتلا تامدـــخلا5

 97.1%178.4%17,319,103,000.00030,894,844,446.13513,575,741,446.135ةــفيظولا ةلـــمج
ةفنــصم ريغ ىرــــخأ6

 0.1%106.4%20,000,000.00021,275,400.8001,275,400.800ةــــفــنــــــــــــــــصــــم ريغ 1
 100%175.8%18,095,883,000.00031,811,422,456.84313,715,539,456.843ةلــــــــــــــــــــمجلا

( فئاظولا ىوتسم ىلع) ةلصحملا تاداريالا

ةلــــصحملا تاداريالاةينازيملا تاريدــقتةــــــفيظو
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ح.خ 2014/2013جـــدول رقــم ( 4 )

المصروفات المختلفةالمشاريع االنشائية والصيانةوسائل النقل والمعداتالمستلزمات السلعية
والمدفوعات التحويليةواالستمالآات العامــــــــةوالتجهيــــزاتوالخدمـــــــــــــات

0.000الديـــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــــيري110
0.000ديـــــــــــــــــــــــــوان المحاســــــــــــــــــــــــــــبة120
0.000مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــة131
0.000مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــوى والتشـــــريع 132
0.000المجــــلــــس األعــلى للتخــــطيــط والتـــنمــــــــية140
0.000اإلدارة المــــرآــزيــــــــة لإلحصــــــــــــــــــــــــاء141
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 الكهربــــــــــــــــــــــــــــــاء والمــــــــــــاء342
0.000اإلدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــران المــــــــــــدني510

0.0000.0000.0000.0000.0000.000الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

اإلعتمادات اإلضافية المأخوذه من المال اإلحتياطي العام

الجملـــــــــــــــــــــــــة المرتبــــــــــات الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
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ح.خ 2014/2013 جـــدول رقــم ( 5 )   
المصروفات المختلفةالمشاريع االنشائية والصيانةوسائل النقل والمعداتالمستلزمات السلعية
والمدفوعات التحويليةواالستمالآات العامـــــــــةوالتجهيــــزاتوالخدمـــــــــــــات

1,563,994.0005,785,750.0003,309,460.000185,808.0007,530,200.00018,375,212.000الديـــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــــيري110
606,500.0005,000.00023,900.000750.000636,150.000ديـــــــــــــــــــــــــوان المحاســــــــــــــــــــــــــــبة120
12,058,862.0005,505,050.000164,915.0001,055,940.00018,784,767.000مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــة131
921,073.000369,526.00060,810.0001,351,409.000مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــوى والتشـــــــريع 132
135,870.0002,775.0001,500.000300.0002,340.000142,785.000المجــــلــــس األعــلى للتخــــطيــط والتـــنمــــــــية140
892,153.00035,000.000927,153.000اإلدارة المــــرآــزيــــــــة لإلحصــــــــــــــــــــــــاء141
2,319,817.000244,024.00020,041.00047,203,329.00049,787,211.000ديــــــــــوان الـــخـــدمــــــــــة الـمــدنيــــــــــــــــة150
439,948.0001,740,514.000427,637.00011,260,000.0003,601,296.00017,469,395.000وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
6,957,660.000159,615.00080,090.00081,440.000361,320.0007,640,125.000وزارة الماليــــــــة -اإلدارة العــــــــــــــــــــــــامـة171
133,262,490.000133,262,490.000وزارة المـاليــة ـ الحـسابــــــــــات العامـــــــــــه172
1,588,045.00031,692.000980.00056,528.0001,677,245.000اإلدارة العـــــــــــامـــــــــــــة للجمـــــــــــــــــــارك173
3,739,804.000281,979.000149,300.000500.000292,650.0004,464,233.000وزارة التجـــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة180
791,880.00051,100.000842,980.000وزاره العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
49,616,167.00012,485,330.0005,959,947.0002,357,500.0002,511,000.00072,929,944.000وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
2,992,321.000115,020.0003,107,341.000وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
15,128,456.000737,087.000457,250.0001,288,605.00017,611,398.000الحــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220
122,508,758.0003,987,673.00068,860.0002,151,100.000104,300.000128,820,691.000وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
2,307,439.0002,092,304.00077,680.0001,407,192.0005,884,615.000وزاره التعليـــــــــــــــــــــــــــــــــم العــــــــــــــــالي240
55,911,000.00013,232,710.0007,515,300.0009,457,000.0005,682,800.00091,798,810.000وزارة الصحــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــــــة250
8,272,960.000553,099.00014,000.000149,000.0001,305,900.00010,294,959.000وزارة الشئــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمـــــــــــــل260
4,282,740.0001,622,295.0004,856.000125,915.00059,520.0006,095,326.000وزارة اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
15,147,305.0001,829,330.000599,900.00017,576,535.000وزارة األوقـــاف والشــــــــــئـون اإلســــــــــالميـة281
518,466.00089,864.0002,050.00081,000.00035,000.000726,380.000األمـــــــانــــــــة العـــــــــامـــــــــة لألوقـــــــــــاف282
18,669,983.000348,344.00041,584.0006,585,453.000588,300.00026,233,664.000وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300
5,107,350.000259,436.000150,590.00068,935,167.000468,331.00074,920,874.000وزارة األشــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320
2,843,942.0001,439,397.00053,131.000725,000.0005,061,470.000المجلــــس الوطني للثقـــــافة والفنــــــون واآلداب330
483,054.00020,288.0001,640.000504,982.000وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341
22,816,720.000618,600.0001,184,100.000191,070,700.000215,690,120.000وزارة الكهربــــــــــــــــــــــــــــاء والمــــــــــــاء342
2,841,275.000286,651.0005,163,600.0008,291,526.000اإلدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــران المــــــــــــدني510

361,463,542.00053,929,453.00019,769,621.000299,618,088.000206,129,086.000940,909,790.000الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الجمـــــــــــلـــه

اإلعتمادات المنقولة من وإلى البنـــــود في حـــدود ربط البـــاب المختص

المرتبــــــــــات الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
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ح.خ 2014/2013جـــدول رقــم ( 6 )
المصروفات المختلفةالمشاريع االنشائية والصيانةوسائل النقل والمعداتالمستلزمات السلعية
والمدفوعات التحويليةواالستمالآات العامـــــــــةوالتجهيــــزاتوالخدمـــــــــــــات

0.000الديـــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــــيري110
0.000ديـــــــــــــــــــــــــوان المحاســــــــــــــــــــــــــــبة120
1,772,130.0001,772,130.000مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــة131
1,851,254.0001,851,254.000مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــوى والتشـــــــريع 132
0.000المجــــلــــس األعــلى للتخــــطيــط والتـــنمــــــــية140
0.000اإلدارة المــــرآــزيــــــــة لإلحصــــــــــــــــــــــــاء141
1,185,441.0001,185,441.000ديــــــــــوان الـــخـــدمــــــــــة الـمــدنيــــــــــــــــة150
1,122,118.0001,122,118.000وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
0.000وزارة الماليــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــامـة171
0.000وزارة الماليةالحسابــــــــــــــــات العامــــــــــــــه172
11,971,090.00011,971,090.000 االدارة العـامــــــــــــــــــــــــة للجمـــــــــــــــــارك173
0.000وزارة التجـــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة180
4,843,500.0004,843,500.000وزاره العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
50,613,656.00050,613,656.000وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
944,000.000944,000.000وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
7,863,000.0007,863,000.000الحــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220
43,120,418.00043,120,418.000وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
3,467,856.0003,467,856.000وزاره التعليـــــــــــــــــــــــــــــــــم العــــــــــــــــالي240
0.000وزارة الصحــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــــــة250
0.000وزارة الشئــــــون االجتمــــــاعيـة والعمـــــــــــــل260
4,275,200.0004,275,200.000وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
600,000.000600,000.000وزارة األوقـــاف والشــــــــــئـون االســــــــــالميـة281
0.000األمـــــــانــــــــة العـــــــــامـــــــــــة لألوقـــــــــــاف282
5,709,165.0005,709,165.000وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300
9,681,000.0009,681,000.000وزارة األشــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320
1,107,008.0001,107,008.000المجلــــس الوطني للثقـــــافة والفنــــــون واآلداب330
0.000وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341
20,571,550.00020,571,550.000وزارة الكهربـــــــــــــــــــــــــــــــــاء والمــــــــــــاء342
1,382,950.0001,382,950.000االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــران المــــــــــــدني510

172,081,336.0000.0000.0000.0000.000172,081,336.000الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

االعتمادات المنقولة من االعتماد التكميلي العام ألبواب الميزانية

الجملـــــــــــــــــــــــــة المرتبــــــــــات الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
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ح.خ 2014/2013جـــدول رقــم ( 7 )

المصروفات المختلفةالمشاريع اإلنشائية والصيانةوسائل النقل والمعداتالمستلزمات السلعية

والمدفوعات التحويليةواالستمالكات العامـــــــــةوالتجهيــــزاتوالخدمـــــــــــــات

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

41,381,748.39459,280,072.89228,418,523.441117,283,148.407134,327,557.624380,691,050.758الديــــــــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــري110

34,496,474.759890,998.091140,163.460841,618.953868,877.41137,238,132.674ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــة120

61,562,295.65528,100,434.8191,903,524.0633,502,629.1794,029,543.61099,098,427.326مجلس الوزراء  ـــ  األمانــــــــة العامـــــــــــــة131

24,686,327.171887,604.69692,154.9003,730.000193,416.17925,863,232.946مجلس الوزراء  ـــ  إدارة الفتـوى والتشـــــــــريـع132

8,880,785.650904,583.566427,998.766484,301.9305,809,986.05916,507,655.971المجلــــــــــــس األعـــلى للتخطيط والتنميــــــــة140

4,810,521.766708,427.929224,248.650109,243.9005,852,442.245االدارة الــــــــــمركزية لالحصـــــــــــــــــــــــاء141

24,637,736.6005,055,811.781821,093.034129,315.000494,051,431.492524,695,387.907ديوان الخدمــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــــــــة150

46,427,637.94026,157,360.8811,135,355.4177,460,986.46219,963,781.099101,145,121.799وزارةالخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

70,888,842.7058,071,146.999624,076.95813,637,011.45725,913,366.780119,134,444.899وزارة الماليــــة   ـــ   اإلدارة العامـــــــــــــــــــــة171

5,464,327,722.0325,464,327,722.032وزارة الماليــــة   ـــ   الحسابات العامــــــــــــــــة172

71,377,228.422988,832.72395,971.035157,723.843325,130.52072,944,886.543 اإلدارة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة للجمــــــــارك173

40,938,683.1024,379,125.174525,781.212210,474.492132,696,330.472178,750,394.452وزارة التجارة و الصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــة180

17,337,741.513782,431.18160,896.000492,298.120151,052,508.131169,725,874.945وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

876,022,400.89573,983,215.91319,872,462.35220,246,214.86835,230,401.1201,025,354,695.148وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

58,072,069.2521,161,445.209125,476.8701,141,287,240.2821,200,646,231.613وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

262,511,798.59912,240,661.58184,057,100.05127,502,506.2712,507,468.848388,819,535.350الحرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني220

1,507,671,351.18076,025,923.7485,348,573.72424,774,478.02617,828,241.9391,631,648,568.617وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

23,392,392.2654,243,174.070434,585.224358,767.948233,223,233.830261,652,153.337وزارة التعليم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

690,250,810.335385,995,938.83050,882,647.06544,055,132.720132,492,869.0721,303,677,398.022وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة250

178,362,862.52014,862,849.594701,685.0522,113,613.394205,144,006.159401,185,016.719وزارة الشئون اإلجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــل260

122,575,776.69643,534,922.7933,477,075.8434,543,028.0712,509,405.943176,640,209.346وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

162,590,620.05220,994,187.6371,486,908.39218,419,664.88413,696,126.870217,187,507.835وزارة األوقاف و الشــــــــئون اإلسالميـــــــــــة281

5,319,674.2481,961,456.912245,296.01585,049.500599,514.3968,210,991.071األمانــــــــــــــة العــامـــــــــــــة لألوقـــــــــــاف282

141,223,909.4447,674,344.3582,197,060.78813,115,336.3981,664,995.636165,875,646.624  وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  300

190,054,852.92434,245,302.343740,296.292531,932,667.9511,203,871.615758,176,991.125وزارة األشـــــــــــــغال العامـــــــــــــــــــــــــــــة320

10,850,937.3864,967,520.989347,221.5202,198,199.5441,806,662.55720,170,541.996المجلــــس الوطني للثقافــــة و الفنــــون و اآلداب330

9,782,918.740723,096.57793,741.500629,470,995.309640,070,752.126وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

303,173,570.4372,397,376,202.3544,449,050.443663,501,248.2953,623,758.4363,372,123,829.965وزارة الكهـــــــرباء و المـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء342

48,471,521.0483,054,648.401381,644.98633,449,487.910533,660.51485,890,962.859اإلدارة العامـــــــــــــــة للطيــــــــــران المـــــــــدني510

5,037,753,489.6983,219,251,722.041209,310,613.0531,530,498,633.6238,906,491,347.83518,903,305,806.250الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــة

مصروفات الوزارات واإلدارات الحكومية حسب األبواب للسنة المالية 2014/2013

الجملـــــــــةالمرتبــــــــــاتالرقم                      الجهــــــــــات
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الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعــديــــــلاعتماد الميزانيةالجهـــــــــــــــــاتالرقم
نسبة المنصرف إلى 

اإلعتماد بعدالتعديل

نسبة المنصرف إلى 

اجمالي المصروفات

نسبة الوفر الى 

االعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر إلى إجمالي 

 الوفورات

0.0%0.1% 0.8%99.9%41,434,000.0000.00041,434,000.00041,381,748.39452,251.606الديــــــــــــــــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــري110

1.5%6.4% 0.7%93.6%36,871,000.0000.00036,871,000.00034,496,474.7592,374,525.241ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــبة120

0.3%0.8% 1.2%99.2%60,310,000.0001,772,130.00062,082,130.00061,562,295.655519,834.345األمانــــــــــة العامـــــــــــــــــة- مجلـــس الوزراء 131

0.0%0.1% 0.5%99.9%22,856,000.0001,851,254.00024,707,254.00024,686,327.17120,926.829مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتـــــوى والتشـــــــريع 132

1.4%19.4% 0.2%80.6%11,015,000.0000.00011,015,000.0008,880,785.6502,134,214.350المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــــــــيط و التنمية140

0.0%1.6% 0.1%98.4%4,888,000.0000.0004,888,000.0004,810,521.76677,478.234اإلدارة المــــــــــــــــــــركزية لإلحـــــــــــــــــصاء141

0.0%0.0% 0.5%100%23,453,000.0001,185,441.00024,638,441.00024,637,736.600704.400ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــة المدنيــــــــــــــــــــة150

8.0%21.3% 0.9%78.7%57,870,000.0001,122,118.00058,992,118.00046,427,637.94012,564,480.060وزارة الخــــارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

2.0%4.2% 1.4%95.8%73,987,000.00073,987,000.00070,888,842.7053,098,157.295االدارة العــــــــــــــــــــــامـة- وزارة الماليـــــــــة 171

0.2%0.4% 1.4%99.6%59,694,000.00011,971,090.00071,665,090.00071,377,228.422287,861.578 االدارة العـامــــــــة للجمــــــــــــــــــــــــــــــــارك173

1.9%6.8% 0.8%93.2%43,931,500.0000.00043,931,500.00040,938,683.1022,992,816.898وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة180

0.1%0.8% 0.3%99.2%12,639,000.0004,843,500.00017,482,500.00017,337,741.513144,758.487وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

0.9%0.2% 17.4%99.8%826,795,000.00050,613,656.000877,408,656.000876,022,400.8951,386,255.105وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

0.5%1.4% 1.2%98.6%57,972,000.000944,000.00058,916,000.00058,072,069.252843,930.748وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

0.2%0.1% 5.2%99.9%254,886,000.0007,863,000.000262,749,000.000262,511,798.599237,201.401الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــي220

0.3%0.0% 29.9%100%1,465,038,000.00043,120,418.0001,508,158,418.0001,507,671,351.180487,066.820وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

0.8%5.2% 0.5%94.8%21,210,000.0003,467,856.00024,677,856.00023,392,392.2651,285,463.735وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي240

2.0%0.4% 13.7%99.6%693,313,000.000693,313,000.000690,250,810.3353,062,189.665وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــة250

22.1%16.2% 3.5%83.8%212,919,000.000212,919,000.000178,362,862.52034,556,137.480وزارة الشئـــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــل260

3.3%4.0% 2.4%96.0%123,448,000.0004,275,200.000127,723,200.000122,575,776.6965,147,423.304وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

0.1%0.1% 3.2%99.9%162,160,000.000600,000.000162,760,000.000162,590,620.052169,379.948وزارة األوقــــاف والشــــــــئـون االســـــــــالميـة281

0.1%1.7% 0.1%98.3%5,410,000.0000.0005,410,000.0005,319,674.24890,325.752األمــــانــــــــــــــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــاف282

0.3%0.3% 2.8%99.7%135,997,000.0005,709,165.000141,706,165.000141,223,909.444482,255.556وزارة المــــــواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

0.4%0.3% 3.8%99.7%180,967,000.0009,681,000.000190,648,000.000190,054,852.924593,147.076وزارة األشــــــــــغـــــــال العــــامــــــــــــــــــــــــــة320

0.3%4.5% 0.2%95.5%10,257,000.0001,107,008.00011,364,008.00010,850,937.386513,070.614المجلــس الوطنى للثقــــــافة والفنـــــون واآلداب330

3.0%32.1% 0.2%67.9%14,400,000.00014,400,000.0009,782,918.7404,617,081.260وزاره النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

0.2%0.1% 6.0%99.9%282,860,000.00020,571,550.000303,431,550.000303,173,570.437257,979.563وزاره االكـــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والمـــــــاء342

0.1%0.2% 1.0%99.8%47,199,000.0001,382,950.00048,581,950.00048,471,521.048110,428.952االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــران المــــــــــــدني510

50.0%100% 0.0%0.0%172,081,336.00078,210,664.0000.00078,210,664.000-250,292,000.000االعتمــــــــاد التكميلـــــــــى العـــــــــــــــــــــــــام600

100%3.0% 100%97.0%5,194,071,500.0000.0005,194,071,500.0005,037,753,489.698156,318,010.302جملـــــــــــــة البـــــــــــــــــاب األول
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الباب الثاني ــ المستلزمات السلعية والخدمات
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الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتاإلعتـــماد بعد التــعديلالتعديـــــلإعتـــــماد المــــــيزانيةالجهــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
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الوفرات للباب

 0.8% 8.4%1.8% 91.6%64,730,000.00064,730,000.00059,280,072.8925,449,927.108الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــــــيري110

 0.0% 17.5%0.0% 82.5%1,080,000.0001,080,000.000890,998.091189,001.909ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة120

 3.4% 44.5%0.9% 55.5%50,601,000.00050,601,000.00028,100,434.81922,500,565.181األمانــــــــــة العامـــــــــــــــــــة- مجلـــس الـــــوزراء 131

 0.1% 51.7%0.0% 48.3%1,836,000.0001,836,000.000887,604.696948,395.304مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــــوى والتشـــــــــــــريع 132

 0.1% 38.5%0.0% 61.5%1,471,000.0001,471,000.000904,583.566566,416.434المجـــــــــــلس األعـــــــــلى للتخطــــــــيط و التنـــــمية140

 0.2% 67.3%0.0% 32.7%2,165,000.0002,165,000.000708,427.9291,456,572.071اإلدارة المـــــــــــركـــــــــــــــــزية لإلحــــــــــــــــــصاء141

 0.6% 44.4%0.2% 55.6%9,093,000.0009,093,000.0005,055,811.7814,037,188.219ديـــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــة150

 2.0% 33.4%0.8% 66.6%39,272,000.00039,272,000.00026,157,360.88113,114,639.119وزارة الخـــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

 1.9% 60.6%0.3% 39.4%20,510,000.00020,510,000.0008,071,146.99912,438,853.001االدارة العــــــــــــــــــــــــــــامـة- وزارة الماليـــــــــة 171

 0.1% 30.2%0.0% 69.8%1,416,000.0001,416,000.000988,832.723427,167.277 االدارة العــــــــــــــــــــــامـة للجمــــــــــــــــــــــــارك173

 0.6% 48.6%0.1% 51.4%8,512,000.0008,512,000.0004,379,125.1744,132,874.826وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

 0.0% 24.4%0.0% 75.6%1,035,000.0001,035,000.000782,431.181252,568.819وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

 7.3% 39.2%2.3% 60.8%121,590,000.000121,590,000.00073,983,215.91347,606,784.087وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

 0.4% 69.9%0.0% 30.1%3,861,000.0003,861,000.0001,161,445.2092,699,554.791وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

 0.4% 16.6%0.4% 83.4%14,681,000.00014,681,000.00012,240,661.5812,440,338.419الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220

 4.9% 29.5%2.4% 70.5%107,831,000.000107,831,000.00076,025,923.74831,805,076.252وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

 0.4% 37.6%0.1% 62.4%6,795,000.0006,795,000.0004,243,174.0702,551,825.930وزارة التعليـــــــــــــــــم العــــــــــــــــــالـــــــــــــــــي240

 7.9% 11.9%12.0% 88.1%437,909,000.000437,909,000.000385,995,938.83051,913,061.170وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

 0.6% 22.1%0.5% 77.9%19,068,000.00019,068,000.00014,862,849.5944,205,150.406وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمـــــــــل260

 1.2% 15.0%1.4% 85.0%51,224,000.00051,224,000.00043,534,922.7937,689,077.207وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

 0.6% 15.4%0.7% 84.6%24,826,000.00024,826,000.00020,994,187.6373,831,812.363وزارة األوقـــــــــاف والشـــــــــــــئـون االســــــــالميـة281

 0.1% 27.7%0.1% 72.3%2,714,000.0002,714,000.0001,961,456.912752,543.088األمــــــــــــــانـــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــاف282

 2.7% 69.8%0.2% 30.2%25,427,000.00025,427,000.0007,674,344.35817,752,655.642وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

 0.6% 11.0%1.1% 89.0%38,498,000.00038,498,000.00034,245,302.3434,252,697.657وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

 0.0% 5.8%0.2% 94.2%5,271,000.0005,271,000.0004,967,520.989303,479.011المجلــــس الوطني للثقـــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330

 0.1% 40.6%0.0% 59.4%1,218,000.0001,218,000.000723,096.577494,903.423وزاره النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

 62.4% 14.6%74.5% 85.4%2,805,990,000.0002,805,990,000.0002,397,376,202.354408,613,797.646وزاره االكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والماء342

 0.3% 40.2%0.1% 59.8%5,105,000.0005,105,000.0003,054,648.4012,050,351.599االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدني510

 100% 16.9% 100% 83.1%3,873,729,000.0000.0003,873,729,000.0003,219,251,722.041654,477,277.959جملـــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــاب الثانـــــــــي

تحليل االعتمـــادات والمصـروفات حسـب الوزارات واالدارات الحكومية
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اإلعتماد 

بعـــــــــــــــدالرقم

التعديـــــــل
3.0% 13.2%13.6% 86.8%32,722,000.00032,722,000.00028,418,523.4414,303,476.559الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيري110

0.0% 13.5%0.1% 86.5%162,000.000162,000.000140,163.46021,836.540ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة120

4.8% 78.1%0.9% 21.9%8,683,000.0008,683,000.0001,903,524.0636,779,475.937مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــة131

0.1% 60.3%0.0% 39.7%232,000.000232,000.00092,154.900139,845.100مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع132

0.1% 23.4%0.2% 76.6%559,000.000559,000.000427,998.766131,001.234المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــــــــــــيط و التنمية140

0.1% 47.1%0.1% 52.9%424,000.000424,000.000224,248.650199,751.350اإلدارة المــــــركــــــــزيـــــــــة لـــــــإلحصـــــــــاء141

1.0% 63.7%0.4% 36.3%2,261,000.0002,261,000.000821,093.0341,439,906.966ديـــــــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

3.2% 80.2%0.5% 19.8%5,720,000.0005,720,000.0001,135,355.4174,584,644.583وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

1.8% 80.5%0.3% 19.5%3,200,000.0003,200,000.000624,076.9582,575,923.042وزارة الماليـــــــــة - اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

0.0% 25.0%0.0% 75.0%128,000.000128,000.00095,971.03532,028.965وزارة الماليــــة - اإلدارة العـامـة للجمــــــــــارك173

1.1% 75.1%0.3% 24.9%2,112,000.0002,112,000.000525,781.2121,586,218.788وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

0.0% 49.3%0.0% 50.7%120,000.000120,000.00060,896.00059,104.000وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

31.8% 69.4%9.5% 30.6%65,000,000.00065,000,000.00019,872,462.35245,127,537.648وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

0.2% 70.9%0.1% 29.1%431,000.000431,000.000125,476.870305,523.130وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

0.8% 1.3%40.2% 98.7%85,140,000.00085,140,000.00084,057,100.0511,082,899.949الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220

25.0% 86.9%2.6% 13.1%40,815,000.00040,815,000.0005,348,573.72435,466,426.276وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

1.1% 78.1%0.2% 21.9%1,988,000.0001,988,000.000434,585.2241,553,414.776وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

7.5% 17.2%24.3% 82.8%61,482,000.00061,482,000.00050,882,647.06510,599,352.935وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

1.2% 70.2%0.3% 29.8%2,356,000.0002,356,000.000701,685.0521,654,314.948وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

5.7% 69.8%1.7% 30.2%11,513,000.00011,513,000.0003,477,075.8438,035,924.157وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

0.3% 19.4%0.7% 80.6%1,845,000.0001,845,000.0001,486,908.392358,091.608وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة281

0.0% 13.3%0.1% 86.7%283,000.000283,000.000245,296.01537,703.985األمـــــانــــــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــــاف282

6.3% 80.3%1.0% 19.7%11,172,000.00011,172,000.0002,197,060.7888,974,939.212وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

0.5% 47.1%0.4% 52.9%1,399,000.0001,399,000.000740,296.292658,703.708وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

0.1% 30.6%0.2% 69.4%500,000.000500,000.000347,221.520152,778.480المجلـس الوطنى للثقــافـــــة والفنـــــــون واآلداب330

0.0% 37.9%0.0% 62.1%151,000.000151,000.00093,741.50057,258.500وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

3.4% 52.4%2.1% 47.6%9,343,000.0009,343,000.0004,449,050.4434,893,949.557وزارة االكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والماء342

0.8% 75.6%0.2% 24.4%1,561,000.0001,561,000.000381,644.9861,179,355.014االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدني510

 100% 40.4% 100% 59.6%351,302,000.0000.000351,302,000.000209,310,613.053141,991,386.947جملـــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــاب الثالــــث

الباب الثالث ـ وسائل النقل والمعدات والتجهيزات
تحليل اإلعتمـــادات والمصـروفات حسـب الوزارات واإلدارات الحكومية

الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتالتعديـــــل نسبة الوفر الى إعتماد الميـــــــزانيةالجهــــــــــــــــــات
اإلعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر إلى 
إجمالي الوفورات

نسبة المنصرف إلى 
إجمالي المصروفات

نسبة المنصرف إلى 
االعتماد بعد التعديل
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الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعديـــــلاعتماد الميزانيةالجـــــــــــــــهاتالرقم
نسبة المنصرف الى 

االعتماد بعد التعديل

نسبة المنصرف إلى اجمالي 

المصروفات

نسبة الوفر الى االعتماد 

بعد التعديل

نسبة الوفر الى اجمالي 

الوفورات

 23.6%1. 58%7.7% 41.9%280,220,000.000280,220,000.000117,283,148.407162,936,851.593الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــــيرى110

 0.0%0. 7%0.1% 93.0%905,000.000905,000.000841,618.95363,381.047ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة120

 0.5%0. 52%0.2% 48.0%7,300,000.0007,300,000.0003,502,629.1793,797,370.821األمانــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــة- مجلـــس الوزراء 131

 0.0%7. 90%0.0% 9.3%40,000.00040,000.0003,730.00036,270.000ادارة الـــــــفتـــــــــوى والـــــــتشـــريـــــــــــــــــــــــع 132

 0.0%8. 30%0.0% 69.2%700,000.000700,000.000484,301.930215,698.070المجلس األعلى للتخطــــــــــــــــــــــــــيط و التنميــــــة140

 0.0%0. 100%0.0% 0.0%100,000.000100,000.0000.000100,000.000اإلدارة المركـــــــــــــــــــزيــــــــــــة لإلحصــــــــــــــاء141

 0.1%5. 81%0.0% 18.5%700,000.000700,000.000129,315.000570,685.000ديـــــــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــــة150

 9.9%1. 90%0.5% 9.9%75,720,000.00075,720,000.0007,460,986.46268,259,013.538وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

 0.7%1. 25%0.9% 74.9%18,200,000.00018,200,000.00013,637,011.4574,562,988.543االدارة العــــــــــــــــــــــــــــــامـة- وزارة الماليـــــــــة 171

 0.1%2. 84%0.0% 15.8%1,000,000.0001,000,000.000157,723.843842,276.157االدارة العـامـة للجمــــــــــــــارك- وزارة الماليـــــــــة 173

 0.0%5. 41%0.0% 58.5%360,000.000360,000.000210,474.492149,525.508وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــــــة180

 0.9%3. 92%0.0% 7.7%6,400,000.0006,400,000.000492,298.1205,907,701.880وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

 2.9%4. 49%1.3% 50.6%40,000,000.00040,000,000.00020,246,214.86819,753,785.132وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

 3.2%3. 44%1.8% 55.7%49,400,000.00049,400,000.00027,502,506.27121,897,493.729الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــى220

 8.3%9. 69%1.6% 30.1%82,200,000.00082,200,000.00024,774,478.02657,425,521.974وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

 1.6%8. 96%0.0% 3.2%11,250,000.00011,250,000.000358,767.94810,891,232.052وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى240

 2.6%9. 28%2.9% 71.1%62,000,000.00062,000,000.00044,055,132.72017,944,867.280وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــــة250

 0.6%2. 66%0.1% 33.8%6,250,000.0006,250,000.0002,113,613.3944,136,386.606وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــــل260

 0.4%0. 36%0.3% 64.0%7,100,000.0007,100,000.0004,543,028.0712,556,971.929وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

 2.0%4. 42%1.2% 57.6%32,000,000.00032,000,000.00018,419,664.88413,580,335.116وزارة األوقــــاف والشـــــــــــــئـون االســــــــالميــــة281

 0.4%7. 96%0.0% 3.3%2,600,000.0002,600,000.00085,049.5002,514,950.500األمـــــــــــــانة العــــــــــــامة لألوقـــــــــــــــــــــــــاف282

 1.6%4. 45%0.9% 54.6%24,000,000.00024,000,000.00013,115,336.39810,884,663.602وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

 24.3%0. 24%34.8% 76.0%700,000,000.000700,000,000.000531,932,667.951168,067,332.049وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامــــــــــــــــــــــــــة320

 1.1%9. 76%0.1% 23.1%9,520,000.0009,520,000.0002,198,199.5447,321,800.456المجلــس الوطنى للثقــــــافة والفنـــــــــــــــون واآلداب330

 6.1%0. 6%43.4% 94.0%706,000,000.000706,000,000.000663,501,248.29542,498,751.705وزاره االكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والماء342

 9.3%8. 65%2.2% 34.2%97,750,000.00097,750,000.00033,449,487.91064,300,512.090االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المـــــــــــــــــــدنى510

 100% 31.1% 100% 68.9%2,221,715,000.0000.0002,221,715,000.0001,530,498,633.623691,216,366.377جملـــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــاب الرابــــــــــــع

المشاريع االنشائية والصيانة واالستمالكات العامة: الباب الرابع 

تحليل االعتمـــادات والمصـروفات حسـب الوزارات واالدارات الحكومية
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ح .خ 2014/2013
نسبة الوفر إلى نسبة الوفـر الىنسبة المنصرف الى نسبة المنصرف الى 
إجمالي الوفورات االعتماد بعد التعديلإجمالي المصروفاتاالعتماد بعد التعديل

 0.0% 0.0% 0.6% 100.0%50,000,000.00050,000,000.00050,000,000.0000.000مخصصـــــــــــــــــــــات رئيس الدولــــــــــــــــــــــــــة100
 2.1% 6.6% 1.5% 93.4%143,875,000.000143,875,000.000134,327,557.6249,547,442.376الديــــــــــــــــــــــــوان االميــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى110
 0.0% 19.7% 0.0% 80.3%1,082,000.0001,082,000.000868,877.411213,122.589ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــــــــــــة120
 4.2% 82.6% 0.0% 17.4%23,141,000.00023,141,000.0004,029,543.61019,111,456.390مجلس الوزراء  ـــ  االمانــــــــة العامـــــــــــــــــــــــة131
 0.1% 64.9% 0.0% 35.1%551,000.000551,000.000193,416.179357,583.821مجلس الوزراء  ـــ ادارة الفتــــــوى و التشـــــــريع132
 0.1% 5.5% 0.1% 94.5%6,151,000.0006,151,000.0005,809,986.059341,013.941المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــيط و التنميــــــــــــة140
 0.1% 74.8% 0.0% 25.2%433,000.000433,000.000109,243.900323,756.100اإلدارة المـــركــــــزيــــــة لــــــإلحـــــــــــــــــــــصاء141
 0.1% 0.1% 5.5% 99.9%494,467,000.000494,467,000.000494,051,431.492415,568.508ديـــــــــوان الخدمــــــــــــة المدنيــــــــــــــــــــــــــــــة150
 3.9% 47.3% 0.2% 52.7%37,848,000.00037,848,000.00019,963,781.09917,884,218.901وزارةالخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
 0.5% 7.4% 0.3% 92.6%27,994,000.00027,994,000.00025,913,366.7802,080,633.220وزارة الماليــــة   ـــ   االدارة العامـــــــــــــــــــــــــــة171
 44.0% 3.5% 61.4% 96.5%5,664,781,000.0005,664,781,000.0005,464,327,722.032200,453,277.968وزارة الماليــــة   ـــ   الحسابات العامــــــــــــــــــــــة172
 0.1% 47.8% 0.0% 52.2%623,000.000623,000.000325,130.520297,869.480اإلدارة العـــــامــــــــــــة للجمـــــــــــــــــــــــــــــــارك173
 23.7% 44.9% 1.5% 55.1%240,695,500.000240,695,500.000132,696,330.472107,999,169.528وزارة التجارة و الصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة180
 0.6% 1.7% 1.7% 98.3%153,661,000.000153,661,000.000151,052,508.1312,608,491.869وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
 0.0% 0.0% 0.4% 100.0%35,239,000.00035,239,000.00035,230,401.1208,598.880وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
 5.9% 2.3% 12.8% 97.7%1,168,148,000.0001,168,148,000.0001,141,287,240.28226,860,759.718وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
 0.0% 1.4% 0.0% 98.6%2,543,000.0002,543,000.0002,507,468.84835,531.152الحرس الوطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى220
 1.1% 21.4% 0.2% 78.6%22,690,000.00022,690,000.00017,828,241.9394,861,758.061وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
 10.1% 16.4% 2.6% 83.6%279,038,000.000279,038,000.000233,223,233.83045,814,766.170وزارة التعليم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240
 2.3% 7.2% 1.5% 92.8%142,830,000.000142,830,000.000132,492,869.07210,337,130.928وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة250
 0.1% 0.2% 2.3% 99.8%205,523,000.000205,523,000.000205,144,006.159378,993.841وزارة الشئون االجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــــــــــــل260
 0.0% 7.2% 0.0% 92.8%2,703,000.0002,703,000.0002,509,405.943193,594.057وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
 0.0% 0.9% 0.2% 99.1%13,814,000.00013,814,000.00013,696,126.870117,873.130وزارة األوقاف و الشــــــــئون االسالميــــــــــــــــــــــة281
 0.1% 43.3% 0.0% 56.7%1,057,000.0001,057,000.000599,514.396457,485.604األمانة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــامة لألوقــــــــــــــــاف282
 0.4% 50.6% 0.0% 49.4%3,370,000.0003,370,000.0001,664,995.6361,705,004.364وزاره المـــــــــــــواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300
 0.0% 0.5% 0.0% 99.5%1,210,000.0001,210,000.0001,203,871.6156,128.385وزارة األشـــــــــــــغال العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة320
 0.0% 1.5% 0.0% 98.5%1,834,000.0001,834,000.0001,806,662.55727,337.443المجلــــــس الوطــــــني للثقافة والفنــــــــون واآلداب330
 0.4% 0.3% 7.1% 99.7%631,149,000.000631,149,000.000629,470,995.3091,678,004.691وزاره النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341
 0.2% 20.2% 0.0% 79.8%4,540,000.0004,540,000.0003,623,758.436916,241.564وزاره االكــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والمـــــــــــــــــاء342
 0.1% 32.4% 0.0% 67.6%789,000.000789,000.000533,660.514255,339.486االدارة الـــــعامة للطيـــــــــــران الــــمدنـــــــــــــــــــي 510

 100% 4.9% 100% 95.1%9,361,779,500.0000.0009,361,779,500.0008,906,491,347.835455,288,152.165جملـــــــــــــة الباب الخامـــــــس

تابع جدول رقم ( 7 )

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

الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتاالعتماد بعد التعديلاعتماد الميزانية الجـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات التعــديــــــلالرقم

( 29 )



ح.خ 2014/2013 جـــدول رقــــم ( 8 )

2013/20122012/2011

المرتبــــــــــــــــــــــــــــــــــات1

4,526,736,082.000197,482,963.0004,724,219,045.0004,658,877,982.76465,341,062.2364,461,871,055.5723,785,746,265.394النقديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة1

25,401,627.000391,641,791.000378,875,506.93412,766,284.066369,604,497.408317,568,299.335-417,043,418.000العينيــة والتأمينيـــــــــــــــــــــــــــــة2

172,081,336.00078,210,664.00078,210,664.000-250,292,000.000اإلعتماد التكميلي العــــــــــــــــــــــام 9

5,194,071,500.0000.0005,194,071,500.0005,037,753,489.698156,318,010.3024,831,475,552.9804,103,314,564.729جملــة البــاب األول

المستلزمات السلعية والخدمــــــات2

5,933,079.0003,203,019,391.0002,750,994,719.677452,024,671.3233,179,580,430.0382,384,070,817.037-3,208,952,470.000المستلزمات السلعيـــــــــــــــــــــــــة1

664,776,530.0005,933,079.000670,709,609.000468,257,002.364202,452,606.636461,159,120.063376,051,095.746تكاليــــف الخدمــــــــــــــــــــــــــــات2

3,873,729,000.0000.0003,873,729,000.0003,219,251,722.041654,477,277.9593,640,739,550.1012,760,121,912.783جملــة البــاب الثانــي

وسائل النقل والمعدات والتجهيزات3

140,439,000.0003,764,995.000144,203,995.000122,272,386.99221,931,608.00877,603,994.38574,239,660.363وسائــــــــل النقــــــــــــــــــــــــــــــل1

783,275.00017,339,825.0008,373,941.5038,965,883.49715,099,360.8008,377,501.701-18,123,100.000المعـــــــــــــــــــــــــــــــدات واآلالت2

2,981,720.000189,758,180.00078,664,284.558111,093,895.44265,964,985.29764,346,309.596-192,739,900.000التجهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزات3

351,302,000.0000.000351,302,000.000209,310,613.053141,991,386.947158,668,340.482146,963,471.660جملــة البــاب الثالث

المشاريع اإلنشائية والصيانـــــــــة 4

واإلستمالكـــات الــعــامــــــــــــــــة

73,904,000.0001,759,264,000.0001,136,259,490.940623,004,509.0601,231,186,457.4831,249,512,365.224-1,833,168,000.000المشاريع اإلنشائيـــــــــــــــــــــــــة1

375,951,000.00073,853,910.000449,804,910.000381,593,057.68368,211,852.317285,257,124.537381,451,445.672أعمال إنشائية صغيرة وصيانـــــــة2

12,596,000.00050,090.00012,646,090.00012,646,085.0005.000135,385,720.00021,000,000.000اإلستمالكـــات الــعــامــــــــــــــــــة3

2,221,715,000.0000.0002,221,715,000.0001,530,498,633.623691,216,366.3771,651,829,302.0201,651,963,810.896جملــة البــاب الرابــــــع

المصروفـــات المختلفـــــــــــــــــــة

والمدفــوعـــــــات التحويليـــــــــــة5

12,957,666.0001,799,285,134.0001,717,449,878.16781,835,255.8331,863,982,305.8081,534,082,980.328-1,812,242,800.000المصروفــات المختلفـــــــــــــــــــــة1

3,288,308.0006,950,604,792.0006,601,806,366.577348,798,425.4236,395,103,082.1786,339,802,498.481-6,953,893,100.000المدفوعات التحويلية الداخليـــــــــة2

595,643,600.00016,245,974.000611,889,574.000587,235,103.09124,654,470.909765,757,992.154471,179,840.589المدفوعات التحويلية الخارجيـــــــة3

9,361,779,500.0000.0009,361,779,500.0008,906,491,347.835455,288,152.1659,024,843,380.1408,345,065,319.398جملــة البــاب الخامـــس

21,002,597,000.0000.00021,002,597,000.00018,903,305,806.2502,099,291,193.75019,307,556,125.72317,007,429,079.466الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

إعتمـــــــــــــــــــــــاد مجموعة الباب

مصروفات الوزارات واالدارات الحكومية حسب االبواب والمجموعات

المصروفاتاإلعتماد بعد التعديلالتعديــــل
مصروفات السنة المالية

الوفورات
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الوفــــوراتالمصروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعديــــــــــلاعتماد الميزانيــة
نسبة المنصرف الى 

االعتماد بعد التعديل

 نسبة المنصرف الى 

اجمالى مصروفات

نسبة الوفر الى  

االعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر الى إجمالي 

الوفورات

المرتبــــــــــــــــــــــات- الباب األول 

ـ النقــــــــــــــــــــــدية1:   مجمـــوعة 

0.0% 1.5%0.0% 98.5%20,000.0001,089,400.0001,073,383.60916,016.391-1,109,400.000  رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن فى حكمهم01 بنـــد  

0.1% 4.4%0.0% 95.6%2,115,400.00031,086.0002,146,486.0002,051,265.08895,220.912  الوظائـــــــــــــــــــــــــــف القيـــــــــــــــــــــــــادية02 بنـــد  

4.4% 1.0%13.6% 99.0%13,509,684.000690,023,816.000683,082,624.4126,941,191.588-703,533,500.000  الوظائـــــــــــــــــــــــف العـــــــــــــــــــــــــــــــامة  03 بنـــد  

0.1% 12.9%0.0% 87.1%98,530.000684,830.000596,759.23888,070.762-783,360.000  الوظائــــــــــــف الفنيــــــــــــــــة المســـــــــاعدة04 بنـــد  

0.1% 6.9%0.1% 93.1%289,131.0003,252,509.0003,028,677.399223,831.601-3,541,640.000  الوظائــــــــــــــــــــــف المعـــــــــــــــــــــــــــــاونة05 بنـــد  

5.1% 1.7%9.1% 98.3%11,617,209.000465,035,691.000457,042,047.6347,993,643.366-476,652,900.000  العقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود06 بنـــد  

0.4% 0.2%5.9% 99.8%294,368,000.0001,209,211.000295,577,211.000294,974,816.103602,394.897  وظائـــــــــــــــــــف خاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة07 بنـــد  

26.9% 1.4%57.6% 98.6%2,820,466,582.000125,607,982.0002,946,074,564.0002,904,063,526.10842,011,037.892  العــــــــــــــــــــالوات والبــــــــــــــــــــــــــــــدالت08 بنـــد  

0.0% 0.7%0.2% 99.3%0.0007,981,939.0007,981,939.0007,923,978.73957,960.261  االجـــــــــــــازات الدراســـــــــــــية والبعثــــــــــات9 بنـــد  

0.0% 5.2%0.0% 94.8%0.0001,415,465.0001,415,465.0001,342,344.11373,120.887  المـــــــــــنتدبــــين و المعــــــــــــــــــــــــــاريـــن10 بنـــد  

4.6% 2.3%6.0% 97.7%224,165,300.00086,771,834.000310,937,134.000303,698,560.3217,238,573.679  المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكافـــآت11 بنـــد  

1)جمـــــــــــــــــلة مجمـــــــــــــــــــوعة   )                 4,526,736,082.000197,482,963.0004,724,219,045.0004,658,877,982.76465,341,062.236%98.6 %92.5 %1.4 %41.8

ـ العينيـــة والتـأمينيــة2:  مجمـــوعة 

0.7% 3.7%0.6% 96.3%17,664,947.00029,506,621.00028,419,631.7561,086,989.244-47,171,568.000  مـــــــــالبس واغــــــــــــذية وتذاكـــــــــر ســــــــفر01بنـــد 

1.9% 29.1%0.1% 70.9%9,454,000.000766,130.00010,220,130.0007,244,366.1462,975,763.854  عــــــــــــــــــــــالج طبـــــــى وتعليـــــــــــــــــــــــم02بنـــد  

5.4% 2.4%6.7% 97.6%7,486,869.000346,333,214.000337,925,307.3368,407,906.664-353,820,083.000  التـــــــــــأمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات03بنـــد 

0.1% 5.5%0.1% 94.5%643,250.0004,036,867.0003,814,427.129222,439.871-4,680,117.000 تـــــــــــــأمين صـــــحى لغـــــــــــــير الكــــــــويتيين04بنـــد 

0.0% 4.7%0.0% 95.3%372,691.0001,544,959.0001,471,774.56773,184.433-1,917,650.000 التامينات علي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي05بنـــد 

2)جمـــــــــــــــــلة مجمـــــــــــــــــــوعة   )                 417,043,418.000-25,401,627.000391,641,791.000378,875,506.93412,766,284.066%96.7 %7.5 %3.3 %8.2

50.0% 100% 0% 0.0%172,081,336.00078,210,664.0000.00078,210,664.000-250,292,000.000االعتمـــــــــــــــــــــــاد التكمــــــــــــيلى العـــــــــــــــــام

100% 3.0%100% 97.0%5,194,071,500.0000.0005,194,071,500.0005,037,753,489.698156,318,010.302         جمــــــــــــــــــــــــلة البــــــــــــــــاب االول

تحليل االعتمادات والمصروفات حسب المجموعات والبنود

   الباب االول ـ المرتبات 
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الوفـــــــــــــــــــــــــوراتالمصروفــــــــــــــــاتاإلعتماد بعد التعديـــــــــــلالتعديـــــــــــــــــــــــــلإعتماد الميزانيـــــــــــــــــــة

نسبة المنصرف 

إلى اإلعتماد بعد 

التعديل

نسبة المنصرف 

إلى إجمالي 

المصروفات

نسبة الوفر إلى 

اإلعتماد بعد 

التعديل

نسبة الوفر إلى 

إجمالي الوفرات 

للباب

:الباب الثانى ـ المستلزمات السلعية والخدمات 

ـ المستلزمـــــــات السلعيـــــــة1 مجموعة ـ    

 2.6% 29.4% 1.3% 70.6%4,977,059.00057,245,941.00040,433,117.52716,812,823.473-62,223,000.000ـ  قطـــع غيار وعدد وأدوات صغيــــــــــرة1بند 

 9.1% 15.2% 10.3% 84.8%1,874,901.000390,744,726.000331,506,777.64959,237,948.351-392,619,627.000ـ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد وخامـــــــــات2بند 

 57.0% 13.7% 72.8% 86.3%736,880.0002,716,009,263.0002,342,844,733.951373,164,529.049-2,716,746,143.000ـ وقود وزيوت وقوى محـــــــــــــــــــــــركة3بند 

 0.3% 14.4% 0.4% 85.6%12,041,700.0001,817,531.00013,859,231.00011,866,900.3311,992,330.669ـ ميـــــــــــــــــاه وكهربــــــــــــــــــــــــــــــاء4بند 

 0.0% 63.9% 0.0% 36.1%78,900.000243,100.00087,702.733155,397.267-322,000.000ـ مستلزمـــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــرى5بند 

 0.1% 2.7% 0.8% 97.3%82,870.00024,917,130.00024,255,487.486661,642.514-25,000,000.000ميـــــــــــــــــــاه معــــــالجــــــــــــــــــــــــة- 6بند 

 69.1% 14.1% 85.5% 85.9%5,933,079.0003,203,019,391.0002,750,994,719.677452,024,671.323-3,208,952,470.000(1)جملـــــــــــــــــــــــــــــــة مجموعة 

 ـ تكــــاليـف الخدمـــــــــات2مجموعـــــــــــة 

 1.8% 24.4% 1.1% 75.6%906,661.00047,116,159.00035,611,089.10811,505,069.892-48,022,820.000ـ نقـــــــــــــــــــــــــــــــــل ومواصــــــــــالت1بند 

 2.2% 20.7% 1.7% 79.3%772,690.00070,914,900.00056,225,759.31114,689,140.689-71,687,590.000ـ ايجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات2بند 

 2.8% 20.7% 2.2% 79.3%87,614,000.0001,277,988.00088,891,988.00070,518,332.91418,373,655.086ـ صيــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3بند 

 2.8% 18.3% 2.5% 81.7%89,528,620.00010,329,850.00099,858,470.00081,565,243.81218,293,226.188ـ خدمـــات إعالميـــة واجتماعيـــــــــــــــة4بند 

 15.0% 65.1% 1.6% 34.9%11,266,914.000150,788,046.00052,574,385.03198,213,660.969-162,054,960.000ـ أبحاث ودراسـات واستشــــــــــــــــــارات5بند 

 0.4% 3.1% 2.2% 96.9%66,300,000.0008,256,682.00074,556,682.00072,217,521.9572,339,160.043ـ مصروفات خاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة6بند 

 6.0% 28.2% 3.1% 71.8%985,176.000138,583,364.00099,544,670.23139,038,693.769-139,568,540.000ـ خدمــــــــــــــات أخــــــــــــــــــــــــــــــــرى7بند 

 30.9% 30.2% 14.5% 69.8%664,776,530.0005,933,079.000670,709,609.000468,257,002.364202,452,606.636(2)جملــــــــــــــــــــــــــــــــة مجموعة 

 100% 16.9% 100% 83.1%3,873,729,000.0000.0003,873,729,000.0003,219,251,722.041654,477,277.959جملـــــــــــــــــــة البـــــــــاب الثانـــــــــــــــي

تحليل االعتمـــــادات والمصــــروفات حسب المجموعات والبنـــــود 

المســتلزمات السلعية والخـــدمات: الباب الثاني 

2014/2013خ .          ح
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الوفــــــوراتالمصـــــــروفاتاإلعتماد بعد التعديلالتعديـــــلإعتماد الميزانية

 الباب الثالث ــ وسائل النقل والمعدات والتجهيزات

مجمــــــــــوعة 1ــ وسائل النقل

 8.1% 10.8% 45.4% 89.2%105,786,000.000664,995.000106,450,995.00094,946,682.45111,504,312.549بنــد   1ــ بريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 7.2% 100.0% 0.0% 0.0%10,200,000.00010,200,000.00010,200,000.000بنــد   2ــ بحريــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 0.2% 0.8% 13.1% 99.2%24,453,000.0003,100,000.00027,553,000.00027,325,704.541227,295.459بنــد   3ــ جويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 15.4% 15.2% 58.4% 84.8%140,439,000.0003,764,995.000144,203,995.000122,272,386.99221,931,608.008جملــــــــــــة مجموعة (1)

مجمــــــوعة 2ــ المعدات واآلالت

 5.2% 51.6% 3.3% 48.4%870,580.00014,402,520.0006,976,319.6227,426,200.378-15,273,100.000بنـد   1ــ معـدات

 1.1% 52.4% 0.7% 47.6%2,850,000.00087,305.0002,937,305.0001,397,621.8811,539,683.119بنـد   2ــ آالت

 6.3% 51.7% 4.0% 48.3%783,275.00017,339,825.0008,373,941.5038,965,883.497-18,123,100.000جملــــــــــــة مجموعة (2)

مجمـــــــــوعة 3ــ التجـــــــــــهيزات

 67.6% 56.9% 34.8% 43.1%2,734,500.000168,721,200.00072,792,911.62695,928,288.374-171,455,700.000بند   1ــ أجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة

 9.9% 70.6% 2.8% 29.4%247,220.00019,996,980.0005,871,372.93214,125,607.068-20,244,200.000بند   2ــ أثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث

 0.7% 100.0% 0.0% 0.0%1,040,000.0001,040,000.0001,040,000.000بند   3ــ بيوت جاهـــــــــــــــــــــــــــــــزة

 78.2% 58.5% 37.6% 41.5%2,981,720.000189,758,180.00078,664,284.558111,093,895.442-192,739,900.000جملــــــــــــــــة مجموعة (3)

 100% 40.4% 100% 59.6%351,302,000.0000.000351,302,000.000209,310,613.053141,991,386.947جملـــــــــــة البــــــــــاب الثالـــــــــــــــــــــث

نسبة الوفر إلى 
االعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر إلى إجمالي 
الوفورات

نسبة المنصرف إلى 
اإلعتماد بعد التعديل

 نسبة المنصرف إلى 
إجمالي المصروفات

تحليل لإلعتمـــــادات والمصــــروفات حسب المجموعـات والـبنـود 
الباب الثالث: وسائل النقل والمعدات والتجهيزات 
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الوفـــــــــــــــــــــــــوراتالمصروفــــــــــــــــاتاإلعتماد بعد التعديـــــــــــلالتعديــــــــــــــــــــــــــــلإعتماد الميزانيـــــــــــــــــــة
نسبة المنصرف الى 

االعتماد بعد التعديل

نسبة المنصرف إلى 

اجمالي المصروفات

نسبة الوفر الى 

االعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر الى اجمالي 

الوفورات

الباب الرابع ـــ المشاريــــع اإلنشائيـــــــــــــــــــة

والصيانـــة واإلستمالكـــات العامـــــــــــــــــــــــة

 ــ المشاريــــع اإلنشائيــــــــــــــــــــة1مجموعة 

5.1%88.1%0.3%11.9%30,000,000.00010,000,000.00040,000,000.0004,748,576.55735,251,423.443مشاريع تتم خالل السنة الماليـــــــــــــة . 1بند 

85.0%34.2%73.9%65.8%83,904,000.0001,719,264,000.0001,131,510,914.383587,753,085.617-1,803,168,000.000مشاريع يمتد تنفيذها الى عدة سنـــوات . 2بند 

90.1%35.4%74.2%64.6%73,904,000.0001,759,264,000.0001,136,259,490.940623,004,509.060-1,833,168,000.000 جملـــــــة مجموعــــــــــــــــــــــــــــــــة  ( 1 )

 ــ أعمال إنشائية صغيرة وصيانـــة2مجموعة 

المنشآت والمرافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

4.6%43.0%2.8%57.0%955,000.00074,163,000.00042,251,742.19831,911,257.802-75,118,000.000األعمال اإلنشائيـــــــة الصغيــــــــــــرة . 1بند 

5.3%9.7%22.2%90.3%300,833,000.00074,808,910.000375,641,910.000339,341,315.48536,300,594.515ترميم وصيانة المنشآت والمرافــــــــق . 2بند 

9.9%15.2%24.9%84.8%375,951,000.00073,853,910.000449,804,910.000381,593,057.68368,211,852.317 جملـــــــة مجموعـــــــــــــــــــــــــــــــة  ( 2 )

 ــ اإلستمالكات العامـــــــــــــــــــــــــة3مجموعة 

0.0%0.0%0.1%100%1,122,700.0001,122,700.0001,122,700.0000.000اراضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي . 1بند 

0.0%0.0%0.8%100%11,473,300.00050,090.00011,523,390.00011,523,385.0005.000عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات . 2بند 

0.0%0.0%0.8%100%12,596,000.00050,090.00012,646,090.00012,646,085.0005.000 جملـــــــة مجموعـــــــــــــــــــــــــــــــة  ( 3 )

 100%31.1%%68.9100%2,221,715,000.0000.0002,221,715,000.0001,530,498,633.623691,216,366.377جملـــة الــبــاب الرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

 الباب الرابع ــ المشاريع اإلنشائية والصيانة واإلستمالكات العامة

تحليل اإلعتمـــــادات والمصــــروفات حسب المجموعات والبنود
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نسبة الوفر إلىنسبة الوفر إلىنسبة المنصرفنسبة المنصرف

إجمالي الوفوراتاإلعتماد يعدإلى إجماليإلى اإلعتماد بعدالوفــــوراتالمصروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعديــــــــــلاعتماد الميزانيــة
التعديلالمصروفاتالتعديل

الباب الخامـــس ــ المصروفات المختلفـــــــــــــــــــــــــــة 

والمدفوعات التحويليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

مجموعة 1 ــ المصروفات المختلفة :

 0.0% 0.0% 0.6% 100.0%50,000,000.00050,000,000.00050,000,000.0000.000بند 1 . مخصصـات رئيس الدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 5.9% 2.3% 12.8% 97.7%1,167,848,000.0001,167,848,000.0001,141,167,728.53226,680,271.468بند 2 . وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

 1.6% 92.6% 0.0% 7.4%13,343,525.0007,661,475.000569,689.5347,091,785.466-21,005,000.000بند 3 . الصرف من قوانين التسليـــــــــــــــــــــــــــــــــح 

        والتعزيـــــــــزات العسكريـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 0.7% 4.1% 0.8% 95.9%72,285,060.0001,608,934.00073,893,994.00070,844,310.9073,049,683.093بند 4 . مؤتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

 0.1% 84.0% 0.0% 16.0%800.000306,200.00049,075.266257,124.734-307,000.000بند 5 . الـدورات الرياضيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 3.7% 25.1% 0.6% 74.9%994,182.00066,224,318.00049,580,662.24816,643,655.752-67,218,500.000بند 6 . مهمــــات رسمية فى الخــــــــــــــــــــــــــــــــــارج

 2.3% 4.8% 2.3% 95.2%65,504.000215,054,496.000204,655,525.07210,398,970.928-215,120,000.000بند 8 . بعثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

 0.0% 2.8% 0.0% 97.2%45,200.0001,502,800.0001,461,247.08141,552.919-1,548,000.000بند 9 . الحمـــــــالت الدينيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 1.6% 33.0% 0.2% 67.0%20,499,620.0001,079,552.00021,579,172.00014,467,338.7707,111,833.230بند 10 . تدريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

 1.0% 14.8% 0.3% 85.2%30,535,500.0001,228,794.00031,764,294.00027,051,973.7294,712,320.271بند 11 . اسكــــــــان الموظفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 0.7% 33.1% 0.1% 66.9%2,425,735.0009,797,385.0006,550,193.9223,247,191.078-12,223,120.000بند 12 . تنفيـــــــــــــذ أحكـــــــــــــام قضـــــائيـــــــــــــــة

 0.6% 1.7% 1.7% 98.3%153,653,000.000153,653,000.000151,052,133.1062,600,866.894بند 13 . الشئـــــــــــــــــون القضائيــــــــــــــــــــــــــــــــة

 18.0% 4.5% 19.3% 95.5%12,957,666.0001,799,285,134.0001,717,449,878.16781,835,255.833-1,812,242,800.000جملـــــة مجمــوعــــــــــــــــــة ( 1 )

مجموعة 2 ــ المدفوعات التحويلية الداخلية :

 19.0% 16.9% 4.8% 83.1%505,666,900.0006,213,358.000511,880,258.000425,393,995.50586,486,262.495بند 1 . تحويــالت لألفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد

 0.1% 7.0% 0.1% 93.0%6,525,000.000676,200.0007,201,200.0006,699,384.982501,815.018بند 2 . دعــم المؤسسات األهليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 23.5% 12.4% 8.5% 87.6%292,650.000864,336,350.000757,253,608.467107,082,741.533-864,629,000.000بند 3 . اعـــانــــــات عـــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 31.5% 2.9% 53.5% 97.1%62,217,149.0004,912,577,851.0004,769,180,614.803143,397,236.197-4,974,795,000.000بند 4 . تحويـــالت لهيئات ومؤسســـــات عامــــــــــــــــــة

 2.2% 5.4% 2.0% 94.6%129,520,200.00055,497,543.000185,017,743.000175,089,528.9399,928,214.061بند 5 . تعويـــض األنشطـــة الخاصــة والشركــــــــــــــات

 0.1% 0.1% 5.1% 99.9%3,165,610.000458,591,390.000458,175,999.296415,390.704-461,757,000.000بند 6 . دعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومــــي       

 0.2% 9.0% 0.1% 91.0%11,000,000.00011,000,000.00010,013,234.585986,765.415بند 7 . زكـــــــــاة الشركــــات المحولــــــة لبيـــــــت الزكـاة

 76.6% 5.0% 74.1% 95.0%3,288,308.0006,950,604,792.0006,601,806,366.577348,798,425.423-6,953,893,100.000جملـــــة مجمــوعــــــــــــــــــة ( 2 )

مجموعة 3 ــ المدفوعات التحويلية الخارجية :

 2.0% 5.8% 1.7% 94.2%155,210,000.0005,250,000.000160,460,000.000151,223,886.4189,236,113.582بند 1 . الخدمـــات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 3.4% 40.1% 0.3% 59.9%1,969,297.00038,464,303.00023,045,946.34315,418,356.657-40,433,600.000بند 2 . اشتراكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

 0.0% 0.0% 4.6% 100.0%400,000,000.00012,965,271.000412,965,271.000412,965,270.3300.670بند 3 . األعانـــات الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 5.4% 4.0% 6.6% 96.0%595,643,600.00016,245,974.000611,889,574.000587,235,103.09124,654,470.909جملـــــة مجمــوعــــــــــــــــــة ( 3 )

 100% 4.9% 100% 95.1%9,361,779,500.0000.0009,361,779,500.0008,906,491,347.835455,288,152.165جملـــــة الــبــاب الخامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

تحليل االعتمادات والمصروفات حسب المجموعات والبنود 
الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية

( 35 )
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نسبة الوفر إلى إجمالينسبة الوفر إلىنسبة المنصرف إلىنسبة المنصرف إلىوظيفة
الوفورات للباباالعتماد بعد التعديلإجمالي المصروفاتاإلعتماد بعد التعديلفرعية

الخدمــــــات العامـــــة1
 22.8% 24.8%7.7% 75.2%20,913,745.0001,928,564,355.0001,450,804,165.646477,760,189.354-1,949,478,100.000الخدمات التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــــة1

 1.4% 11.9%1.2% 88.1%240,808,000.00011,921,000.000252,729,000.000222,714,840.48730,014,159.513الخدمات الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2

 7.4% 11.3%6.5% 88.7%1,332,411,000.00047,649,996.0001,380,060,996.0001,224,120,948.007155,940,047.993األمــن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــة3

 0.0% 0.0%2.2% 100.0%400,000,000.00012,965,271.000412,965,271.000412,965,270.3300.670اإللتزامات الخارجيــــــــــــــــــــــــــــة4

 31.6% 16.7%17.5% 83.3%3,922,697,100.00051,622,522.0003,974,319,622.0003,310,605,224.470663,714,397.530جملة الوظيفـــة

 3.0% 3.8%8.4% 96.2%4,536,525.0001,653,530,475.0001,590,035,456.49763,495,018.503-1,658,067,000.000الدفـــــــــــــــــــــــــاع2

الخدمـــات اإلجتماعية3

 10.8% 7.7%14.3% 92.3%16,475,214.0002,928,531,786.0002,702,027,941.558226,503,844.442-2,945,007,000.000الخدمات التعليميـــــــــــــــــــــــــــــة1

 5.0% 7.1%7.2% 92.9%469,835.0001,473,968,165.0001,368,766,077.128105,202,087.872-1,474,438,000.000الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــة2

 10.9% 5.8%19.8% 94.2%3,914,774,000.00063,050,153.0003,977,824,153.0003,749,015,953.054228,808,199.946تكافل إجتماعي والشئون اإلجتماعية3

 26.7% 6.7%41.4% 93.3%8,334,219,000.00046,105,104.0008,380,324,104.0007,819,809,971.740560,514,132.260جملة الوظيفـــة

 خدمات المجتمـــــــع4

 1.7% 14.2%1.1% 85.8%239,098,000.0005,677,208.000244,775,208.000210,003,106.76734,772,101.233الخدمات اإلعالميـــــــــــــــــــــــــــــــة1

 1.2% 10.1%1.2% 89.9%253,229,000.000600,000.000253,829,000.000228,304,590.22525,524,409.775الخدمات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2

 0.4% 3.0%1.6% 97.0%314,461,000.000314,461,000.000305,085,614.1039,375,385.897اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكان3

 3.3% 8.9%3.7% 91.1%27,591,301.000771,531,099.000702,981,106.09868,549,992.902-799,122,400.000المرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق4

 6.6% 8.7%7.7% 91.3%21,314,093.0001,584,596,307.0001,446,374,417.193138,221,889.807-1,605,910,400.000جملة الوظيفـــة

الخدمات اإلقتصاديـــــــــة5

 0.3% 1.1%3.4% 98.9%646,918,000.000646,918,000.000640,070,752.1266,847,247.874التعدين والنشاطات اإلستخراجية1

 3.2% 40.9%0.5% 59.1%163,898,600.0002,425,040.000166,323,640.00098,345,575.86367,978,064.137النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2

 1.9% 19.5%0.9% 80.5%200,256,000.0005,894,365.000206,150,365.000165,959,326.37440,191,038.626المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت3

 21.8% 11.9%17.8% 88.1%3,808,733,000.00020,571,550.0003,829,304,550.0003,372,123,829.965457,180,720.035الكــــهــــــــــــربــاء و الـــــمـــــــاء 4

 0.5% 17.2%0.2% 82.8%56,611,000.000292,650.00056,903,650.00047,125,785.9859,777,864.015الخدمات التجارية والصناعيــــــــــة5

 0.4% 7.8%0.6% 92.2%119,237,000.000119,237,000.000109,973,088.8309,263,911.170الزراعة والثروة السمكيـــــــــــــــــة6

 28.2% 11.8%23.5% 88.2%4,995,653,600.00029,183,605.0005,024,837,205.0004,433,598,359.143591,238,845.857جملة الوظيفـــة

أخرى غير مصنفــــــــــــــــــــــــــــــة6

 0.2% 1.3%1.5% 98.7%223,161,900.00070,970,633.000294,132,533.000290,236,292.2073,896,240.793فرعيـــــــــــــة غيــــــــــــــــر مصنفة1

 0.0% 0.0%0.1% 100.0%12,596,000.00050,090.00012,646,090.00012,646,085.0005.000اإلستمالكات العامــــــــــــــــــــــــــــــة2

 0.2% 1.3% 1.6% 98.7%235,757,900.00071,020,723.000306,778,623.000302,882,377.2073,896,245.793جملة الوظيفـــة

 3.7% 100.0%172,081,336.00078,210,664.00078,210,664.000-250,292,000.000 اإلعتماد التكميلي العــــــــــــــــــــــام 

 100% 10.0% 100% 90.0%21,002,597,000.0000.00021,002,597,000.00018,903,305,806.2502,099,291,193.750الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

وظيفة

المصروفـــــــــــات ( علـــــى مســــــتوى الوظائـــــــف )

المصروفات التعديـــــــــل الوفوراتاإلعتماد بعــد التعديل إعتمـــــــــــاد الميزانيــــــة

( 36 )
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وظيفة
وظيفة 

فرعية
الــوفــوراتالمصروفاتاعتماد بعــد التعديلالتعديـــــــــلاعتماد الميزانيــة

نسبة الصرف 

لإلعتماد بعد التعديل

نسبة المنصرف إلى 

اجمالى المصروفات

نسبة الوفر إلى  

اإلعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر إلى 

إجمالي الوفورات

الخدمــــــات العامـــــة1

 11.4% 6.7% 4.9% 93.3%260,942,000.0005,922,443.000266,864,443.000249,108,037.75317,756,405.247الخدمات التنظيميـــــــــــــــــــــــــــــة1

 2.2% 2.3% 2.8% 97.7%133,681,000.00011,971,090.000145,652,090.000142,266,071.1273,386,018.873الخدمات الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــة2

 1.0% 0.2% 17.7% 99.8%839,434,000.00055,457,156.000894,891,156.000893,360,142.4081,531,013.592األمــن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــة3

 14.5% 1.7% 25.5% 98.3%1,234,057,000.00073,350,689.0001,307,407,689.0001,284,734,251.28822,673,437.712جملة الوظيفـــة

 0.7% 0.3% 6.4% 99.7%312,858,000.0008,807,000.000321,665,000.000320,583,867.8511,081,132.149الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــاع2

الخدمـات األجتماعيـــــة3

 1.1% 0.1% 30.4% 99.9%1,486,248,000.00046,588,274.0001,532,836,274.0001,531,063,743.4451,772,530.555الخدمات التعليميـــــــــــــــــــــــــــــة1

 2.0% 0.4% 13.7% 99.6%693,313,000.0000.000693,313,000.000690,250,810.3353,062,189.665الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــة2

 22.1% 16.2% 3.5% 83.8%212,919,000.0000.000212,919,000.000178,362,862.52034,556,137.480تكافل اجتماعى والشئون االجتماعية3

 25.2% 1.6% 47.6% 98.4%2,392,480,000.00046,588,274.0002,439,068,274.0002,399,677,416.30039,390,857.700جملة الوظيفـــة

 خدمــــــــــات المجتمـــــــــع4

 3.6% 4.1% 2.6% 95.9%133,705,000.0005,382,208.000139,087,208.000133,426,714.0825,660,493.918الخمات االعالميـــــــــــــــــــــــــــــــة1

 0.2% 0.2% 3.3% 99.8%167,570,000.000600,000.000168,170,000.000167,910,294.300259,705.700الخدمات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــة2

 0.0% 0.1% 0.7% 99.9%32,847,400.000302,530.00033,149,930.00033,123,601.53726,328.463المرافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق4

 3.8% 1.7% 6.6% 98.3%334,122,400.0006,284,738.000340,407,138.000334,460,609.9195,946,528.081جملة الوظيفـــة

الخدمات األقتصاديـــــــة5

 3.0% 32.1% 0.2% 67.9%14,400,000.0000.00014,400,000.0009,782,918.7404,617,081.260التعدين والنشاطات اإلستخراجيــة1

 0.1% 0.2% 1.2% 99.8%58,250,400.0002,425,040.00060,675,440.00060,531,539.552143,900.448النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2

 0.3% 0.3% 2.8% 99.7%135,997,000.0005,709,165.000141,706,165.000141,223,909.444482,255.556المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت3

 0.2% 0.1% 6.0% 99.9%282,860,000.00020,571,550.000303,431,550.000303,173,570.437257,979.563الكهـــــــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــاء 4

 1.9% 6.8% 0.8% 93.2%43,931,500.0000.00043,931,500.00040,938,683.1022,992,816.898الخدمــــات التجــــارية والصناعيــــــة5

 5.4% 1.5% 11.0% 98.5%535,438,900.00028,705,755.000564,144,655.000555,650,621.2758,494,033.725جملة الوظيفـــة

أخرى غير مصنفــــــــة6

 0.3% 0.4% 2.8% 99.6%134,823,200.0008,344,880.000143,168,080.000142,646,723.065521,356.935فرعيـــــــــــــة غيــــــــــــــر مصنفة1

 0.3% 0.4% 2.8% 99.6%134,823,200.0008,344,880.000143,168,080.000142,646,723.065521,356.935جملة الوظيفـــة

 50.0% 100% 0.0% 0.0%172,081,336.00078,210,664.0000.00078,210,664.000-250,292,000.000االعتماد التكميلــــــــي العـــــــــام 

 100% 3.0% 100% 97.0%5,194,071,500.0000.0005,194,071,500.0005,037,753,489.698156,318,010.302الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

المصروفـــــــــــات علـــــى مســــــتوى الوظائـــــــف 

الباب األول ـ المرتبــــــــــــــــــــات
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2014/2013خ .ح( 9 )تابع جــدول رقــم 

وظيفة
وظيفة 

فرعية
الوفوراتالمصروفاتإعتماد بعــد التعديلالتعديـــــــــلإعتماد الميزانيــة

نسبة الصرف 

لإلعتماد بعد التعديل

نسبة المنصرف إلى 

إجمالي المصروفات

نسبة الوفر إلى 

اإلعتماد بعد 

التعديل

نسبة الوفر إلى 

إجمالي الوفرات 

للباب

الخدمـــــــــــات العامــــــــــــة1

 7.4% 28.4% 3.8% 71.6%170,460,300.00020,000.000170,480,300.000122,112,384.07248,367,915.928الخدمات التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــــة1

 2.0% 58.7% 0.3% 41.3%21,926,000.00021,926,000.0009,059,979.72212,866,020.278الخدمات الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2

 7.3% 39.0% 2.3% 61.0%122,625,000.000122,625,000.00074,765,647.09447,859,352.906األمــن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــة3

 16.7% 34.6% 6.4% 65.4%315,011,300.00020,000.000315,031,300.000205,938,010.888109,093,289.112جملة الوظيفـــة

 0.8% 27.7% 0.4% 72.3%18,542,000.00018,542,000.00013,402,106.7905,139,893.210الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع2

الخدمـــــــات اإلجتماعيـــــــة3

 5.2% 30.0% 2.5% 70.0%114,626,000.000114,626,000.00080,269,097.81834,356,902.182الخدمات التعليميـــــــــــــــــــــــــــــة1

 7.9% 11.9% 12.0% 88.1%437,909,000.000437,909,000.000385,995,938.83051,913,061.170الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــة2

 0.6% 22.1% 0.5% 77.9%19,068,000.00019,068,000.00014,862,849.5944,205,150.406تكافل اجتماعي والشئون اإلجتماعية3

 13.8% 15.8% 14.9% 84.2%571,603,000.0000.000571,603,000.000481,127,886.24290,475,113.758جملة الوظيفـــة

 خدمــــــات المجتـمـــــــــــــع4

 1.2% 14.1% 1.5% 85.9%56,495,000.00056,495,000.00048,502,443.7827,992,556.218الخدمات اإلعالميـــــــــــــــــــــــــــــــة1

 0.7% 16.6% 0.7% 83.4%27,540,000.00027,540,000.00022,955,644.5494,584,355.451الخدمات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2

 0.2% 4.5% 0.9% 95.5%50,350.00030,098,150.00028,743,410.6851,354,739.315-30,148,500.000المرافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق4

 2.1% 12.2% 3.1% 87.8%50,350.000114,133,150.000100,201,499.01613,931,650.984-114,183,500.000جملة الوظيفـــة

الخدمــــــات اإلقتصاديـــــــــــة5

 0.1% 40.6% 0.0% 59.4%1,218,000.0001,218,000.000723,096.577494,903.423التعدين والنشاطات اإلستخراجيــــــــة 1

 0.3% 37.7% 0.1% 62.3%5,515,100.0005,515,100.0003,437,338.9012,077,761.099النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2

 2.7% 69.8% 0.2% 30.2%25,427,000.00025,427,000.0007,674,344.35817,752,655.642المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت3

 62.4% 14.6% 74.5% 85.4%2,805,990,000.0002,805,990,000.0002,397,376,202.354408,613,797.646الكــــــــهـــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــاء4

 0.6% 48.6% 0.1% 51.4%8,512,000.0008,512,000.0004,379,125.1744,132,874.826الخدمات التجاريـــــــة والصناعيــــــــــة5

 66.2% 15.2% 75.0% 84.8%2,846,662,100.0000.0002,846,662,100.0002,413,590,107.364433,071,992.636جملة الوظيفـــة

أخرى غير مصنفــــــــــــــــــــــــــــــة6

 0.4% 35.6% 0.2% 64.4%7,727,100.00030,350.0007,757,450.0004,992,111.7412,765,338.259فرعيـــــــــــــة غيــــــــــــــــر مصنفة1

 0.4% 35.6% 0.2% 64.4%7,727,100.00030,350.0007,757,450.0004,992,111.7412,765,338.259جملة الوظيفـــة

 100% 16.9% 100% 83.1%3,873,729,000.0000.0003,873,729,000.0003,219,251,722.041654,477,277.959الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الباب الثاني ـ المستلزمات السلعية والخدمات

المصروفـــــــــــات علـــــى مســــــتوى الوظائـــــــف 
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ح.خ 2014/2013تابع جــدول رقــم ( 9 )
وظيفة

فرعية

الخدمــــــات العامـــــة1
 12.4% 34.7% 15.8% 65.3%50,770,800.00050,770,800.00033,168,966.73117,601,833.269الخدمات التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــــة1
 1.8% 78.4% 0.3% 21.6%3,328,000.0003,328,000.000720,047.9932,607,952.007الخدمات الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 31.8% 69.4% 9.5% 30.6%65,120,000.00065,120,000.00019,933,358.35245,186,641.648األمــن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3

 46.1% 54.9% 25.7% 45.1%119,218,800.0000.000119,218,800.00053,822,373.07665,396,426.924جملة الوظيفـــة
 1.0% 1.6% 40.2% 98.4%85,571,000.00085,571,000.00084,182,576.9211,388,423.079الدفـــــــــــــــــــــــــاع2
الخدمـــات اإلجتمـاعية3

 26.1% 86.5% 2.8% 13.5%42,803,000.00042,803,000.0005,783,158.94837,019,841.052الخدمات التعليميــــــــــــــــــــــــــــــــــة1
 7.5% 17.2% 24.3% 82.8%61,482,000.00061,482,000.00050,882,647.06510,599,352.935الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 1.2% 70.2% 0.3% 29.8%2,356,000.0002,356,000.000701,685.0521,654,314.948تكافل إجتماعي والشئون اإلجتماعية3

 34.7% 46.2% 27.4% 53.8%106,641,000.0000.000106,641,000.00057,367,491.06549,273,508.935جملة الوظيفـــة
خدمات المجتمـــــــع4

 5.8% 68.2% 1.8% 31.8%12,013,000.00012,013,000.0003,824,297.3638,188,702.637الخدمات اإلعالميـــــــــــــــــــــــــــــة1
 0.3% 18.6% 0.8% 81.4%2,128,000.0002,128,000.0001,732,204.407395,795.593الخدمات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2
 0.0% 62.9% 0.0% 37.1%49,300.00049,300.00018,302.94530,997.055المرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق4

 6.1% 60.7% 2.7% 39.3%14,190,300.0000.00014,190,300.0005,574,804.7158,615,495.285جملة الوظيفـــة
الخدمات اإلقتصاديـــــــــة5

 0.0% 37.9% 0.0% 62.1%151,000.000151,000.00093,741.50057,258.500التعدين والنشاطات اإلستخراجيــــة 1
 0.8% 75.3% 0.2% 24.7%1,594,100.0001,594,100.000393,548.9861,200,551.014النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2
 6.3% 80.3% 1.0% 19.7%11,172,000.00011,172,000.0002,197,060.7888,974,939.212المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت3
 3.4% 52.4% 2.1% 47.6%9,343,000.0009,343,000.0004,449,050.4434,893,949.557الكهربــــــــــــــــاء والمـــــــــــــــاء 4
 1.1% 75.1% 0.3% 24.9%2,112,000.0002,112,000.000525,781.2121,586,218.788الخدمات التجارية والصناعيــــــــة5

 11.8% 68.6% 3.7% 31.4%24,372,100.0000.00024,372,100.0007,659,182.92916,712,917.071جملة الوظيفـــة
أخرى غير مصنفــــــــــــــــــــــــــــــة6

 0.4% 46.2% 0.3% 53.8%1,308,800.0001,308,800.000704,184.347604,615.653فرعيـــــــــــــة غيــــــــــــــــر مصنفة1
 0.4% 46.2% 0.3% 53.8%1,308,800.0000.0001,308,800.000704,184.347604,615.653جملة الوظيفـــة

%100 40.4%%59.6100%351,302,000.0000.000351,302,000.000209,310,613.053141,991,386.947الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

المصروفات إعتماد الميزانيــةوظيفة

الباب الثالث ـ وسائل النقل والمعدات والتجهيزات
المصروفـــــــــــات علـــــى مســــــتوى الوظائـــــــف 

نسبة الوفر إلى اإلعتماد بعــد التعديل التعديـــــــــل
االعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر إلى 
إجمالي الوفورات

نسبة المنصرف 
إلى إجمالي 
المصروفات

نسبة الصرف  
لالعتماد بعد التعديل الوفورات
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2014/2013خ .ح( 9 )تابع جدول رقم 

وظيفة
وظيفة 

فرعية
الـــوفوراتالمصروفاتاإلعتماد بعــد التعديل التعديـــــــــلإعتماد الميزانيــة

نسبة المنصرف الى 

االعتماد بعد التعديل

نسبة المنصرف إلى 

اجمالي المصروفات

نسبة الوفر الى 

االعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر الى اجمالي 

الوفورات

الخدمــــــات العامـــــة1

 45.2% 58.6% 14.4% 41.4%532,030,000.000860,460.000532,890,460.000220,744,180.190312,146,279.810الخدمات التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــــة1

 0.8% 82.5% 0.1% 17.5%50,090.0006,553,910.0001,148,650.3005,405,259.700-6,604,000.000الخدمات الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2

 6.9% 50.0% 3.1% 50.0%7,807,160.00095,722,840.00047,874,907.57947,847,932.421-103,530,000.000األمــن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــة3

 52.9% 57.5% 17.6% 42.5%6,996,790.000635,167,210.000269,767,738.069365,399,471.931-642,164,000.000جملة الوظيفـــة

 3.2% 44.3% 1.8% 55.7%49,400,000.00049,400,000.00027,502,506.27121,897,493.729الدفـــــــــــــــــــــــــاع2

الخدمـــات األجتماعية3

 10.3% 60.1% 3.1% 39.9%106,990,000.00011,877,753.000118,867,753.00047,456,883.74471,410,869.256الخدمات التعليميـــــــــــــــــــــــــــــة1

 3.8% 21.4% 6.2% 78.6%469,835.000121,530,165.00095,480,258.30426,049,906.696-122,000,000.000الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــة2

 1.6% 55.8% 0.6% 44.2%14,360,000.0005,875,440.00020,235,440.0008,950,498.88011,284,941.120تكافل إجتماعي والشئون اإلجتماعية3

 15.7% 41.7% 9.9% 58.3%243,350,000.00017,283,358.000260,633,358.000151,887,640.928108,745,717.072جملة الوظيفـــة

 خدمات المجتمـــــــع4

 1.4% 58.6% 0.5% 41.4%16,740,000.000295,000.00017,035,000.0007,052,035.5059,982,964.495الخدمات اإلعالميـــــــــــــــــــــــــــــــة1

 2.3% 45.8% 1.3% 54.2%35,500,000.00035,500,000.00019,256,654.48116,243,345.519الخدمات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2

 7.3% 13.3% 21.7% 86.7%10,816,858.000382,748,142.000332,025,746.52450,722,395.476-393,565,000.000المرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق4

 11.1% 17.7% 23.4% 82.3%10,521,858.000435,283,142.000358,334,436.51076,948,705.490-445,805,000.000جملة الوظيفـــة

الخدمات اإلقتصاديـــــــــة5

 9.3% 65.8% 2.2% 34.2%97,750,000.00097,750,000.00033,449,487.91064,300,512.090النقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2

 1.6% 46.1% 0.9% 53.9%24,290,000.000185,200.00024,475,200.00013,199,016.14811,276,183.852المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت3

 6.1% 6.0% 43.4% 94.0%706,000,000.000706,000,000.000663,501,248.29542,498,751.705الكــــــــــــــــهرباءوالمــــــــــــــــــاء4

 0.0% 41.5% 0.0% 58.5%360,000.000360,000.000210,474.492149,525.508خــــدمات تجـــــارية وصنـــــــــــاعية 5

 17.1% 14.3% 46.4% 85.7%828,400,000.000185,200.000828,585,200.000710,360,226.845118,224,973.155جملة الوظيفـــة

أخرى غير مصنفــــــــــــة6

 DIV/0!%0.0 #DIV/0!%0.0#0.0000.000فرعيـــــــــــــة غيــــــــــــــــر مصنفة1

 0.0% 0.0% 0.8% 100%12,596,000.00050,090.00012,646,090.00012,646,085.0005.000اإلستمالكــــــــــــات العامــــــــــــــة2

 0.0% 0.0% 0.8% 100%12,596,000.00050,090.00012,646,090.00012,646,085.0005.000جملة الوظيفـــة

 100% 31.1% 100% 68.9%2,221,715,000.0000.0002,221,715,000.0001,530,498,633.623691,216,366.377الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

المشاريع اإلنشائية والصيانة واإلستمالكات العامة: الباب الرابع 

المصروفـــــــــــات علـــــى مســــــتوى الوظائـــــــف 
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تابع جــدول رقــم ( 9 )

نسبة الوفر إلىنسبة الوفر إلىنسبة المنصرف إلىنسبة الصرفوظيفة

إجمالي الوفورات اإلعتماد بعد التعديلإجمالي المصروفاتلإلعتماد بعد التعديلفرعية

الخدمــــــات العامـــــة1
 18.0% 9.0% 9.3% 91.0%27,716,648.000907,558,352.000825,670,596.90081,887,755.100-935,275,000.000الخدمات التنظيميــــــــــــــــــــــــــــــــة1

 1.3% 7.6% 0.8% 92.4%75,269,000.00075,269,000.00069,520,091.3455,748,908.655الخدمات الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2

 3.0% 6.7% 2.1% 93.3%201,702,000.000201,702,000.000188,186,892.57413,515,107.426األمــن والعدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــة3

 0.0% 0.0% 4.6% 100.0%400,000,000.00012,965,271.000412,965,271.000412,965,270.3300.670اإللتزامات الخارجيــــــــــــــــــــــــــــة4

 22.2% 6.3% 16.8% 93.7%14,751,377.0001,597,494,623.0001,496,342,851.149101,151,771.851-1,612,246,000.000جملة الوظيفـــة

 7.5% 2.9% 12.8% 97.1%13,343,525.0001,178,352,475.0001,144,364,398.66433,988,076.336-1,191,696,000.000الدفـــــــــــــــــــــــــاع2

                  الخدمـــات األجتماعية3

 18.0% 7.3% 11.6% 92.7%74,941,241.0001,119,398,759.0001,037,455,057.60381,943,701.397-1,194,340,000.000الخدمات التعليميـــــــــــــــــــــــــــــة1

 3.0% 8.5% 1.6% 91.5%159,734,000.000159,734,000.000146,156,422.59413,577,577.406الخدمات الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــة2

 38.9% 4.8% 39.8% 95.2%3,666,071,000.00057,174,713.0003,723,245,713.0003,546,138,057.008177,107,655.992تكافل اجتماعى والشئون االجتماعية3

 59.9% 5.4% 53.1% 94.6%17,766,528.0005,002,378,472.0004,729,749,537.205272,628,934.795-5,020,145,000.000جملة الوظيفـــة

خدمات المجتمـــــــع4

 0.6% 14.6% 0.2% 85.4%20,145,000.00020,145,000.00017,197,616.0352,947,383.965الخدمات االعالميـــــــــــــــــــــــــــــــة1

 0.9% 19.7% 0.2% 80.3%20,491,000.00020,491,000.00016,449,792.4884,041,207.512الخدمات الدينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة2

 2.1% 3.0% 3.4% 97.0%314,461,000.000314,461,000.000305,085,614.1039,375,385.897اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكان3

 3.6% 5.0% 3.5% 95.0%17,026,623.000325,485,577.000309,070,044.40716,415,532.593-342,512,200.000المرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق4

 7.2% 4.8% 7.3% 95.2%17,026,623.000680,582,577.000647,803,067.03332,779,509.967-697,609,200.000جملة الوظيفـــة

الخدمات األقتصاديـــــــــة5

 0.4% 0.3% 7.1% 99.7%631,149,000.000631,149,000.000629,470,995.3091,678,004.691التعدين والنشاطات اإلستخراجية 1

 0.1% 32.4% 0.0% 67.6%789,000.000789,000.000533,660.514255,339.486النـــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل2

 0.4% 50.6% 0.0% 49.4%3,370,000.0003,370,000.0001,664,995.6361,705,004.364المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت3

 0.2% 20.2% 0.0% 79.8%4,540,000.0004,540,000.0003,623,758.436916,241.564الكهـــــــــــــــرباء و المــــــــــــــــــاء 4

 0.2% 46.1% 0.0% 53.9%1,695,500.000292,650.0001,988,150.0001,071,722.005916,427.995الخدمات التجارية والصناعيــــــــــة5

 2.0% 7.8% 1.2% 92.2%119,237,000.000119,237,000.000109,973,088.8309,263,911.170الزراعة والثروة السمكيـــــــــــــــــة6

 3.2% 1.9% 8.4% 98.1%760,780,500.000292,650.000761,073,150.000746,338,220.73014,734,929.270جملة الوظيفـــة

أخرى غير مصنفــــــــــــــــــــــــــــــة6

 0.0% 0.0% 1.6% 100.0%79,302,800.00062,595,403.000141,898,203.000141,893,273.0544,929.946فرعيـــــــــــــة غيــــــــــــــــر مصنفة1

 0.0% 0.0% 1.6% 100.0%79,302,800.00062,595,403.000141,898,203.000141,893,273.0544,929.946جملة الوظيفـــة

 100% 4.9% 100% 95.1%9,361,779,500.0000.0009,361,779,500.0008,906,491,347.835455,288,152.165الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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ح.خ 2014/2013جـــدول رقــم ( 10)

المصروفات المختلفةالمشاريع اإلنشائية والصيانةوسائل النقل والمعداتالمستلزمات السلعيةالجهــــــــــــــــــــــــات

والمدفوعات التحويليةواالستمالكات العامـــــــــةوالتجهيــــزاتوالخدمـــــــــــــات

0.000مخصصـــــــــــــــــــــات رئيس الدولــــــــــــــــة100

0.000الديــــــــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــري110

0.000ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــة120

5,400.0005,400.000مجلس الوزراء  ـــ  األمانــــــــة العامـــــــــــــة131

124,952.05046,099.000171,051.050مجلس الوزراء  ـــ  إدارة الفتـوى والتشـــــــــريـع132

2,342.911178,650.000180,992.911المجلــــــــــــس األعـــلى للتخطيط والتنميــــــــة140

65,000.00065,000.000االدارة الــــــــمركزيــــــــــة لالحصــــــــــــــــــــــــــاء141

2,387,948.470200,000.0002,587,948.470ديوان الخدمــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــــــــة150

60,125.00024,476.5006,100.00090,701.500وزارةالخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

469,906.7734,699.000136,976.450611,582.223وزارة الماليــــة   ـــ   اإلدارة العامـــــــــــــــــــــة171

0.000وزارة الماليــــة   ـــ   الحسابات العامــــــــــــــــة172

0.000 اإلدارة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة للجمــــــــارك173

1,748,954.63317,605.000154,254.9331,920,814.566وزارة التجارة و الصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــة180

346,888.249346,888.249وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

7,686,473.0008,635,544.031202,060.00016,524,077.031وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

1,310,328.5321,310,328.532وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

351,199.20023,724,629.85924,075,829.059الحرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني220

8,476,787.5353,280,191.98416,745,295.615109,200.00028,611,475.134وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

115,001.10537,750,894.36637,865,895.471وزارة التعليم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

1,234,210.0003,593,510.12823,742,657.16334,216.30028,604,593.591وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة250

416,969.00049,789.400238,925.000705,683.400وزارة الشئون اإلجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــل260

765,556.7662,010,806.8913,026,560.7145,802,924.371وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

5,213,780.156221,776.0001,820,370.3595,871,249.07813,127,175.593وزارة األوقاف و الشــــــــئون اإلسالميـــــــــــة281

271,344.383177,613.405448,957.788األمانــــــــــــــة العــامـــــــــــــة لألوقـــــــــــاف282

46,790.0001,332,973.6005,908,663.065366,058.3057,654,484.970  وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  300

3,859,790.06713,732.945483,765,281.399487,638,804.411وزارة األشـــــــــــــغال العامـــــــــــــــــــــــــــــة320

1,297,598.574217,642.000693,498.726702,907.1372,911,646.437المجلــــس الوطني للثقافــــة و الفنــــون و اآلداب330

0.000وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

981,026.571226,440.109440,967,478.26587,150.625442,262,095.570وزارة الكهـــــــرباء و المـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء342

444,977.62321,269,518.27856,164.00021,770,659.901اإلدارة العامـــــــــــــــة للطيــــــــــران المـــــــــدني510

0.00028,339,660.81718,880,389.0571,030,807,838.67347,267,121.6811,125,295,010.228الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الجملـــــــــةالرقم

تحليل المصـروفات لخطة التنمية حسـب الوزارات واالدارات الحكومية

المرتــبــــات
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نسبة الصرف لإلعتماد الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعديـــــلاعتماد الميزانيةالجهــــــــــــــاتالرقم
بعد التعديل

نسبة المنصرف إلى 
إجمالي المصروفات

نسبة الوفر الى 
االعتماد بعد التعديل

نسبة الوفرالى إجمالي 
الوفورات

مجلـــس الـــــوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــة131

مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــــوى والتشــــــــــريع 132

المجلس األعلـــــــــــــى للتخطــــــــــــــيط و التنـــــــــمية140

اإلدارة المركزيـــــــــــــــــــــــة لإلحصــــــــــــــــــــــــاء141

ديـــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــــــــامـة171

وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـــــامـة للجمــــــــــارك173

وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220

وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

وزارة األوقـــــــــاف والشــــــــــــــئـون االســــــــالميـة281

األمــــــــــــــانـــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــاف282

وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330

وزاره االكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والماء342

االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدني510

جملـــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــاب الثانـــــــــي

تحليل االعتمـــادات والمصـروفات لخطة التنمية حسـب الوزارات واالدارات الحكومية

الباب األول ــ المرتبـــــــــــــــــــــــات
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الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتاإلعتماد بعد التعديلالتعديـــــلإعتماد الميزانيةالجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
نسبة الصرف لإلعتماد 

بعد التعديل

نسبة المنصرف إلى 

إجمالي المصروفات

نسبة الوفر إلى اإلعتماد 

بعد التعديل

نسبة الوفر إلى إجمالي 

الوفرات للباب

 0.9% 99.4%0.0% 0.6%900,000.000900,000.0005,400.000894,600.000األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــة- مجلـــس الـــــوزراء 131

 0.7% 83.2%0.4% 16.8%744,600.000744,600.000124,952.050619,647.950مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــــوى والتشــــــــــريع 132

 0.1% 97.7%0.0% 2.3%100,000.000100,000.0002,342.91197,657.089المجلس األعلـــــــــــــى للتخطــــــــــــــيط و التنـــــــــمية140

 0.8% 92.4%0.2% 7.6%858,000.000858,000.00065,000.000793,000.000اإلدارة المركزيـــــــــــــــــــــــة لإلحصــــــــــــــــــــــــاء141

 2.3% 48.2%8.4% 51.8%4,581,000.00026,800.0004,607,800.0002,387,948.4702,219,851.530ديـــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

 0.2% 77.7%0.2% 22.3%270,000.000270,000.00060,125.000209,875.000وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

 4.2% 89.6%1.7% 10.4%4,506,100.0004,506,100.000469,906.7734,036,193.227االدارة العــــــــــــــــــــــــــــامـة- وزارة الماليـــــــــة 171

 0.4% 100%0.0% 0.0%350,000.000350,000.000350,000.000االدارة العـــــامـة للجمــــــــــارك- وزارة الماليـــــــــة 173

 2.9% 61.2%6.2% 38.8%4,506,400.0004,506,400.0001,748,954.6332,757,445.367وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

 50.0% 100%0.0% 0.0%683,000.00047,499,000.00047,499,000.000-48,182,000.000وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

 0.0% 5.2%1.2% 94.8%370,500.000370,500.000351,199.20019,300.800الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220

 10.6% 54.2%29.9% 45.8%18,503,950.00018,503,950.0008,476,787.53510,027,162.465وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

 0.5% 79.5%0.4% 20.5%687,840.000562,160.000115,001.105447,158.895-1,250,000.000وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

 3.9% 75.1%4.4% 24.9%4,959,848.0004,959,848.0001,234,210.0003,725,638.000وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

 1.3% 75.2%1.5% 24.8%1,679,000.0001,679,000.000416,969.0001,262,031.000وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

 1.6% 66.0%2.7% 34.0%2,250,000.0002,250,000.000765,556.7661,484,443.234وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

 1.2% 17.8%18.4% 82.2%6,345,000.0006,345,000.0005,213,780.1561,131,219.844وزارة األوقـــــــــاف والشــــــــــــــئـون االســــــــالميـة281

 0.4% 59.1%1.0% 40.9%71,100.000663,900.000271,344.383392,555.617-735,000.000األمــــــــــــــانـــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــاف282

 6.3% 99.2%0.2% 0.8%29,750.0006,073,250.00046,790.0006,026,460.000-6,103,000.000وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

 0.4% 9.3%13.6% 90.7%4,203,700.00052,520.0004,256,220.0003,859,790.067396,429.933وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

 0.2% 10.1%4.6% 89.9%1,442,800.0001,442,800.0001,297,598.574145,201.426المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330

 9.7% 90.4%3.5% 9.6%10,226,000.00010,226,000.000981,026.5719,244,973.429وزاره االكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والماء342

 1.3% 73.6%1.6% 26.4%62,000.0001,688,000.000444,977.6231,243,022.377-1,750,000.000االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدني510

 100% 77.0% 100% 23.0%1,454,370.000123,362,528.00028,339,660.81795,022,867.183-124,816,898.000جملـــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــاب الثانـــــــــي

الباب الثاني ــ المستلزمات السلعية والخدمات

تحليل االعتمـــادات والمصـروفات لخطة التنمية حسـب الوزارات واالدارات الحكومية

( 44 )
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الرقم

0.2% 100.0%0.0% 0.0%160,000.000160,000.000160,000.000مجلـــــــس الــــــوزراء - األمـــــانــــــة العامــــــــة131

0.2% 73.7%0.2% 26.3%175,400.000175,400.00046,099.000129,301.000مجلـــس الوزراء - إدارة الفتوى والتشريــــــع132

0.1% 20.6%0.9% 79.4%225,000.000225,000.000178,650.00046,350.000المجلــــــس األعلــــــى للتخطيـــــط والتنميـــــــة140

0.1% 100.0%0.0% 0.0%100,000.000100,000.000100,000.000ديـــــــــوان الخدمـــــــــــة المدنيــــــــــــــة150

1.8% 99.7%0.0% 0.3%1,466,000.0001,466,000.0004,699.0001,461,301.000وزارة المــــــــــــاليــــــــة - اإلدارة العـــــامــــــــــة171

0.2% 89.8%0.1% 10.2%173,000.000173,000.00017,605.000155,395.000وزارة التــــــــــجــــــــارة والصنــــــــاعــــــــــــــــة180

44.8% 82.7%40.7% 17.3%900,000.00044,553,000.0007,686,473.00036,866,527.000-45,453,000.000وزارة الـــــــــــــــــــداخــــــــــــليـــــــــــــــــــة200

37.7% 90.4%17.4% 9.6%34,273,850.00034,273,850.0003,280,191.98430,993,658.016وزارة الـــــــــتـــــــــــــــربـــــــــــيــــــــــــة230

0.3% 100.0%0.0% 0.0%235,000.000235,000.000235,000.000وزارة الـــــــــتعليــــــــــم العــــــــــــالـــــــــــي240

0.5% 9.6%19.0% 90.4%5,000,000.0003,973,500.0003,593,510.128379,989.872-8,973,500.000وزارة الصحـــــــــــــة العــــــــــــــامـــــــــــــة250

0.3% 82.0%0.3% 18.0%276,000.000276,000.00049,789.400226,210.600وزارة الشئـــــــون االجتمـــــــــاعيــــــــة والعمـــــــــل260

4.8% 66.5%10.7% 33.5%6,000,000.0006,000,000.0002,010,806.8913,989,193.109وزارة اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

0.1% 26.1%1.2% 73.9%300,000.000300,000.000221,776.00078,224.000وزارة األوقــــــــــــاف والشئـــــــــــون اإلسالميــــــة281

4.7% 74.3%7.1% 25.7%10,760.0005,180,240.0001,332,973.6003,847,266.400-5,191,000.000وزارة الـــــــــمـــــــــــــواصـــــــــــــــــــــــالت300

0.0% 59.4%0.1% 40.6%33,800.00033,800.00013,732.94520,067.055وزارة األشــــــــــغــــــــــــال العــــــــــامــــــــــــــــــــة320

0.1% 35.4%1.2% 64.6%337,000.000337,000.000217,642.000119,358.000المجلـــــس الوطني للثقافـــــــة والفنـــــون واآلداب330

4.2% 93.8%1.2% 6.2%3,644,000.0003,644,000.000226,440.1093,417,559.891وزارة الكــــــــــــــهربـــــــــــــــــاء والمــــــــــــــــاء342

0.1% 100.0%0.0% 0.0%56,150.00056,150.00056,150.000اإلدارة العــــــــامـــــــــــة للطيــــــران المدنــــــــــي510

 100% 81.3% 100% 18.7%5,910,760.000101,161,940.00018,880,389.05782,281,550.943-107,072,700.000جملـــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــاب الثالث

نسبة المنصرف إلى إجمالي 
المصروفات

الباب الثالث ــ وسائل النقل والمعدات والتجهيزات
تحليل االعتمـــادات والمصـروفات لخطة التنمية حسـب الوزارات واإلدارات الحكومية

الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتاإلعتماد بعد التعديلالتعديـــــلإعتماد الميزانية نسبة الوفر الى االعتماد الـــــجهــــــــــــــــــات
بعد التعديل

نسبة الوفر إلى إجمالي 
الوفورات

نسبة الصرف لإلعتماد بعد 
التعديل
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الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعديـــــلاعتماد الميزانيةالجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهات الرقم
نسبة المنصرف الى 

االعتماد بعد التعديل

نسبة المنصرف إلى 

اجمالي المصروفات

نسبة الوفر الى 

االعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر الى اجمالي 

الوفورات

 0.0% 100%0.0% 0.0%10,000.00010,000.00010,000.000الفتـــــــــوى و التــــشريع- مجلــــــــس الـــــــــوزراء 132

 0.0% 100%0.0% 0.0%100,000.000100,000.000100,000.000االدارة المــــــــــــــــــــــــــــــركزية لالحصــــــــــــــاء141

 0.1% 100%0.0% 0.0%250,000.000250,000.000250,000.000ديـــــــــــــــــــــــــوان الخدمـــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

 0.5% 98.8%0.0% 1.2%8,190,000.0001,960,000.00024,476.5001,935,523.500-10,150,000.000وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

 1.1% 96.8%0.0% 3.2%4,300,000.0004,300,000.000136,976.4504,163,023.550اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــــــامـة- وزارة الماليـــــــــة 171

 0.0% 100%0.0% 0.0%10,000.00010,000.00010,000.000وزارة التجـــــــــــــــــــــــارة و الصـــــــــــــــــــــــــناعة180

 1.5% 94.4%0.0% 5.6%6,250,000.0006,250,000.000346,888.2495,903,111.751وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

 4.6% 67.4%0.8% 32.6%26,530,000.00026,530,000.0008,635,544.03117,894,455.969وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

 4.8% 44.0%2.3% 56.0%42,400,000.00042,400,000.00023,724,629.85918,675,370.141الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــــي220

 11.7% 73.1%1.6% 26.9%62,200,000.00062,200,000.00016,745,295.61545,454,704.385وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

 4.3% 41.1%2.3% 58.9%1,100,000.00040,300,000.00023,742,657.16316,557,342.837-41,400,000.000وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

 0.4% 100%0.0% 0.0%1,400,000.0001,400,000.0001,400,000.000وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

 0.3% 26.2%0.3% 73.8%4,100,000.0004,100,000.0003,026,560.7141,073,439.286وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

 1.6% 77.3%0.2% 22.7%8,023,000.0008,023,000.0001,820,370.3596,202,629.641وزارة األوقـــــــــاف والشــــــــــــــئـون االســــــــالميـة281

 0.6% 100%0.0% 0.0%2,500,000.0002,500,000.0002,500,000.000    األمـــــــــــــانة العــــــــــــامة لألوقـــــــــــــــــــــــــاف282

 1.5% 50.1%0.6% 49.9%2,147,485.00011,852,515.0005,908,663.0655,943,851.935-14,000,000.000وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

 41.5% 25.0%46.9% 75.0%1,270,917.000644,744,083.000483,765,281.399160,978,801.601-646,015,000.000وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

 1.5% 89.4%0.1% 10.6%6,550,000.0006,550,000.000693,498.7265,856,501.274المجلــــس الوطـــــني للثقــــــافة والفنــــــــون واآلداب330

 10.8% 8.6%42.8% 91.4%73,328,700.000482,671,300.000440,967,478.26541,703,821.735-556,000,000.000وزاره االكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والماء342

 13.2% 70.7%2.1% 29.3%72,540,000.00072,540,000.00021,269,518.27851,270,481.722االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدني510

 100% 27.3% 100% 72.7%86,037,102.0001,418,690,898.0001,030,807,838.673387,883,059.327-1,504,728,000.000جملـــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــاب الرابع

الباب الرابع ــ المشاريع اإلنشائية والصيانة واإلستمالكات العامة 

تحليل االعتمـــادات والمصـروفات لخطة التنمية حسـب الوزارات واالدارات الحكومية
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الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعديـــــلاعتماد الميزانيةالجـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
نسبة الصرف 
لإلعتماد بعد 

التعديل

نسبة المنصرف 
الى إجمالي 
المصروفات

نسبة الوفر الى 
اإلعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر إلى 
إجمالي الوفورات

0.0% 100.0% 0.0% 0.0%10,000.00010,000.00010,000.000مجلـــس الـــــوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــة131

0.5% 100.0% 0.0% 0.0%165,000.000165,000.000165,000.000مجلس الـــــــــوزراء - ادارة الفتـــــوى و التشريــــــــع132

0.4% 100.0% 0.0% 0.0%125,000.000125,000.000125,000.000االدارة المــــــركــــــــزيــــة لـــــــــــالحـــــصـــــــــــــــــاء141

0.0% 0.0% 0.4% 100.0%200,000.000200,000.000200,000.0000.000-400,000.000ديـــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــــــــة150

0.2% 93.2% 0.0% 6.8%90,000.00090,000.0006,100.00083,900.000وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

2.9% 100.0% 0.0% 0.0%1,030,000.0001,030,000.0001,030,000.000وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــــــــامـة171

0.6% 57.7% 0.3% 42.3%365,000.000365,000.000154,254.933210,745.067وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

0.0% 0.5% 0.4% 99.5%197,000.000203,000.000202,060.000940.000-400,000.000وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

74.3% 95.3% 2.8% 4.7%27,760,000.00027,760,000.0001,310,328.53226,449,671.468وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

0.8% 71.9% 0.2% 28.1%389,000.000389,000.000109,200.000279,800.000وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

15.0% 12.4% 79.9% 87.6%43,078,100.00043,078,100.00037,750,894.3665,327,205.634وزارة التعليـــــــــــــــــــــــــم العـــــــــالـــــــــــــــــــــي240

1.7% 94.7% 0.1% 5.3%650,000.000650,000.00034,216.300615,783.700وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

0.7% 49.3% 0.5% 50.7%471,000.000471,000.000238,925.000232,075.000وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيــــــة والعمــــــــل260

0.1% 0.3% 12.4% 99.7%110,000.0005,890,000.0005,871,249.07818,750.922-6,000,000.000وزارة األوقـــــــــاف والشــــــــــــــئـون االســــــــالميـة281

0.4% 42.7% 0.4% 57.3%310,000.000310,000.000177,613.405132,386.595األمــــــــــــــانـــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــاف282

1.6% 60.4% 0.8% 39.6%925,000.000925,000.000366,058.305558,941.695وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

0.0% 1.0% 1.5% 99.0%710,000.000710,000.000702,907.1377,092.863المجلــــس الوطنــي للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330

0.9% 78.2% 0.2% 21.8%400,000.000400,000.00087,150.625312,849.375وزاره االكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والماء342

0.1% 43.8% 0.1% 56.2%100,000.000100,000.00056,164.00043,836.000االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدني510

 100% 43.0% 100% 57.0%507,000.00082,871,100.00047,267,121.68135,603,978.319-83,378,100.000جملـــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــاب الخامس

ح.خ 2014/2013

تحليل االعتمـــادات والمصـروفات لخطة التنمية حسـب الوزارات واالدارات الحكومية
                الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية
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2014/2013خ .ح(11 ) جدول رقم 

الرقم

ترقيات للنقل للنقل / للتعيين وظائف ملغاة 

1,11111,112252321,053الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــــــيري110

74574518727ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة120

2,23822,240242,234األمانــــــــــة العامــــــــــــــــة- مجلـــس الوزراء 131

69821719883700مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــــوى والتشــــــــــريع 132

6066067639491المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــــيط و التنـــــــــمية140

24724730323191اإلدارة المـــــــــــــركزية لإلحــــــــــــــــــــــــــــــــصاء141

1,12611,1271911,035ديــــــــــــوان الخدمـــــــــــة المدنيــــــــة150

1,33271,3391296151,297وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

892,90563192,580-2,994اإلدارة العـــــــــامـة- وزارة الماليـــــــــة 171

3,3993,39915763,236اإلدارة العـــــامـة للجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك173

3952,778-13,13712628973266-3,138وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــــــــــــة180

7,1087,108351756,682وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

17,570117,571285757417,137وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

3,2553,2551403,115وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

21821889129الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220

66,2611766,27880365,475وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

8025807388761وزاره التعليـــــــــــــــــــــــــــــــــم العــــــــــــــــالي240

22,048622,05483442920,791وزارة الصحـــــــــــــــة العـــامــــــــــــة250

12,98356813,55124313,308وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

7,1591597,3187,318وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

7,8977,8977,897وزارة األوقـــــــــاف والشــــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة281

285285114270األمــــــــــــــانـــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــاف282

8,1498,1491747397,236وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

10,2571,17211,4292011,17110,057وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

640464462582المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330

613613315577وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

14,35414,3546495313,652وزارة الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والماء342

2,2142,214171232,074اإلدارة العامـــــــــــة للطيـــــــران المـــــدني510

.بيانات الدرجات لكل جهه هي حاصل جمع كل الدرجات المعتمدة لها و المشغول منها * 

وظائف لمعالجة الخصم
     المشغول آخر     

السنة المالية

الشاغـــــــــــــــــــــــر

بيان الدرجات الشاغرة والمشغولة 

الوظائف المعتمدة بعد التعديل التعديل  الوظائف المعتمدة بالميزانية  الــــجــــــــــهــــــــــــة
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ح.خ 2014/2013 جدول رقم ( 12)

الرقم

قيمة عددقيمة عددقيمة عددقيمة عددقيمة عدد

3,176,240.413166351,759.587         3,528,000.0001,0263,528,000.000860   1,026الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــــــيري110

1,925,858.00029342,142.000         2,268,000.0002652,268,000.000236      265ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة120

4,235,767.994046,432.006         346,800.0006024,282,200.000602-4,629,000.000126      476مجلـــس الـــــوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــة131

88,600.000719,300.000           107,900.00029107,900.00022        29مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــــوى والتشــــــــــريع 132

407,481.00039352,519.000           561760,000.00022-760,000.000        66المجلس األعلــى للتخطـــــــــــــــــــــيط و التنـــــــــمية140

290,000.00018165,500.000           455,500.00044455,500.00026        44اإلدارة المــــــــــــركزيــــــــة لإلحصــــــــــــــــــــــــــاء141

804,954.00010448,046.000         1,253,000.0001361,253,000.000126      136ديـــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

9,169,949.0004492,643,551.000      11,813,500.0002,43611,813,500.0001,987   2,436وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

829,357.00055352,843.000         1,175,000.0007,200.0001751,182,200.000120      175وزارة الماليـــــــــة - اإلدارة العــــــــــــــــــــــــــــامـة171

273,825.00012375.000           252,000.00022,200.00055274,200.00043        55وزارة الماليـــــــــة - اإلدارة العـــــامـة للجمــــــــــارك173

390,000.00000.000           390,000.00039390,000.00039        39وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

4,819,370.0007524,930.000         129,700.0008434,844,300.000768-4,974,000.000      843وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

10,572,000.00032147,000.000      10,719,000.0001,59710,719,000.0001,565   1,597وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

360,793.130859,206.870           420,000.00077420,000.00069        77وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

1,045,459.0008974,541.000         1,120,000.0002161,120,000.000127      216الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220

179,110,000.0006542,157,000.000    181,267,000.00045,163181,267,000.00044,509 45,163وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

2,591,000.000101561,000.000         3,152,000.0004393,152,000.000338      439وزارة التعليــــــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

201,577,299.0002092,004,918.000    62127,217.00028,097203,582,217.00027,888-203,455,000.000 28,159وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

5,026,000.00000.000         4,906,000.000120,000.0009325,026,000.000932      932وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

3,083,000.00000.000         3,083,000.0005613,083,000.000561      561وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

16,829,969.3630310.637      5,158,720.0003,31316,830,280.0003,313-21,989,000.000   3,313وزارة األوقـــــــــاف والشــــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة281

81,193.000839,807.000             121,000.00017121,000.0009        17األمــــــــــــــانـــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــاف282

1,189,000.00020127,600.000         1,316,600.0002051,316,600.000185      205وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

5,472,829.3437612,970.657         1,235,000.0009635,485,800.000887-6,720,800.000      963وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

148,000.00000.000           61,000.00040148,000.00040-209,000.000        40المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330

14,000.000114,000.000114,000.000          1وزاره النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

8,089,900.0007243,450,100.000      11,540,000.0002,34911,540,000.0001,625   2,349وزاره االكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــھرباء والماء342

1,227,409.000832,086,191.000           1,513,600.000351,800,000.0001583,313,600.00075      123اإلدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدني510

الشاغــــــرالمشغــــول الوظائف المعتمدة بعد التعديل التعديل  

الوظائف المدرجة على بند العقود 

الوظائف المعتمدة بالميزانية 
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الجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

0.0%0.0% 0.0%50,000,000.0000.00050,000,000.000مخصــــــــــصات رئيس الدولـــــــــــــــــــــــــــــــــــة100

0.3%3.1%13.0%331,109,978.78849,581,071.970380,691,050.758الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيري110

0.0%0.2%8.1%34,209,588.0483,028,544.62637,238,132.674ديــــــــــــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــــــــة120

0.0%0.5%8.0%91,160,052.4137,938,374.91399,098,427.326مجـــلس الوزراء ــ األمانة العامـــــــــــــــــــــــــــة131

0.0%0.0%2.5%25,210,887.568652,345.37825,863,232.946مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 132

0.0%0.2%15.0%14,037,460.8972,470,195.07416,507,655.971المجلـــــــــــــــــــــــــــــــس األعلى للتخطيط والتنمية140

0.0%0.0%11.6%5,175,691.654676,750.5915,852,442.245االدارة المــــــــــــركزية لالحصـــــــــــــــــــــــــــاء141

0.0%0.6%1.7%515,839,834.3938,855,553.514524,695,387.907ديــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة150

0.0%0.1%2.0%99,104,352.1332,040,769.666101,145,121.799وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

0.2%2.3%30.0%83,377,002.34535,757,442.554119,134,444.899وزارة الماليـــــــــة - اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

1.0%11.5%3.3%5,282,334,012.728181,993,709.3045,464,327,722.032وزارة الماليـــــــــة - الحسابات العــــــــــــــــــــــامـة172

0.0%0.1%3.2%70,627,666.9032,317,219.64072,944,886.543اإلدارة العـامـــــــــــــــــــــــــــــــة للجمــــــــــــــــارك173

0.3%3.4%30.0%125,088,921.66853,661,472.784178,750,394.452وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

0.0%0.6%5.2%160,822,491.1218,903,383.824169,725,874.945وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

0.3%3.6%5.5%969,327,066.83856,027,628.3101,025,354,695.148وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

0.3%3.8%4.9%1,141,222,038.53859,424,193.0751,200,646,231.613وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

0.2%2.5%9.9%350,150,500.21338,669,035.137388,819,535.350الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220

0.6%7.3%7.1%1,516,027,226.060115,621,342.5571,631,648,568.617وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

0.0%0.5%3.3%253,008,193.8738,643,959.464261,652,153.337وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

1.1%13.1%15.9%1,096,392,418.745207,284,979.2771,303,677,398.022وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

0.1%0.7%2.8%389,887,526.51311,297,490.206401,185,016.719وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

0.1%1.1%9.8%159,328,547.92717,311,661.419176,640,209.346وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

0.1%1.1%7.7%200,431,796.98016,755,710.855217,187,507.835وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة281

0.0%0.0%7.9%7,558,697.667652,293.4048,210,991.071األمــــــــانة العـــــــــامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــاف282

0.1%0.9%9.0%150,909,394.29814,966,252.326165,875,646.624وزارة المــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

0.5%6.5%13.5%656,093,220.055102,083,771.070758,176,991.125وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

0.0%0.1%9.2%18,307,880.9781,862,661.01820,170,541.996المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330

0.0%0.0%0.1%639,577,613.414493,138.712640,070,752.126وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

2.9%35.0%16.4%2,819,703,549.553552,420,280.4123,372,123,829.965وزارة الكهــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــــــــــاء342

0.1%1.0%19.2%69,363,344.07716,527,618.78285,890,962.859اإلدارة الـعامـــــــــــــــــــــة للطـــــــــيران الــمدنـــــــي 510

8.3%100%8.3%17,325,386,956.3881,577,918,849.86218,903,305,806.250الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

المصروفات النقدية والقيدية بالوزارات واإلدارات الحكومية
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                                                                           المصروفات النقدية والقيدية بالوزارات واإلدارات الحكومية

المرتبـــــــــــــــــــــــــــات-               الباب االول 

2014/2013خ .ح(13) رقم جدول تابع

الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
المصـــــــــــــــــــروفات 

النقــــــــــــــــــديـــــة

المصـــــــــــــــــــروفات 

القيــــــــــــــــديــــــــــة

جمــــــلة المصــروفات 

الفعليــــــــــــــــــــــــــة

القيدية الى .نسبة م

الفعلية للجهة.إجمالى م

القيدية للجهة إالى .نسبة م

القيدية. إجمالى م

القيدية للجهة .نسبة م

إلى إجمالي المصروفات 

الفعلية

0.1%2.0%8.7%37,765,388.4543,616,359.94041,381,748.394الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيري110

0.1%1.5%7.8%31,810,700.1742,685,774.58534,496,474.759ديــــــــــــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــــــــة120

0.1%2.3%6.7%57,439,899.3744,122,396.28161,562,295.655مجـــلس الوزراء ــ األمانة العامـــــــــــــــــــــــــــة131

0.0%0.2%1.5%24,318,804.162367,523.00924,686,327.171مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 132

0.0%0.3%5.8%8,367,648.024513,137.6268,880,785.650المجلـــــــــــــــــــــــــــــــس األعلى للتخطيط والتنمية140

0.0%0.1%5.1%4,562,981.946247,539.8204,810,521.766االدارة المــــــــــــركزية لالحصـــــــــــــــــــــــــــاء141

0.0%0.6%4.4%23,544,323.9081,093,412.69224,637,736.600ديــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة150

0.0%0.3%1.1%45,922,952.486504,685.45446,427,637.940وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

0.3%9.2%23.4%54,273,952.45416,614,890.25170,888,842.705اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة- وزارة الماليـــــــــة 171

0.0%0.9%2.2%69,772,170.3741,605,058.04871,377,228.422اإلدارة العـامـــــــــــــــــــــــــــــــة للجمــــــــــــــــارك173

0.0%0.8%3.3%39,578,797.9581,359,885.14440,938,683.102وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

0.0%0.3%2.9%16,827,904.513509,837.00017,337,741.513وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

0.3%8.9%1.8%859,824,312.56016,198,088.335876,022,400.895وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

0.0%0.9%2.8%56,453,098.7521,618,970.50058,072,069.252وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

0.0%0.6%0.4%261,504,455.8681,007,342.731262,511,798.599الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220

1.5%42.2%5.1%1,431,288,533.38976,382,817.7911,507,671,351.180وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

0.0%0.3%2.6%22,787,310.760605,081.50523,392,392.265وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

0.3%8.0%2.1%675,718,185.18214,532,625.153690,250,810.335وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

0.1%2.4%2.4%174,011,117.6364,351,744.884178,362,862.520وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

0.1%2.7%4.0%117,631,305.1364,944,471.560122,575,776.696وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

0.0%1.1%1.3%160,546,705.1552,043,914.897162,590,620.052وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة281

0.0%0.0%0.8%5,278,764.87940,909.3695,319,674.248األمــــــــانة العـــــــــامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــاف282

0.1%2.8%3.6%136,097,607.2335,126,302.211141,223,909.444وزارة المــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

0.1%3.3%3.1%184,154,787.7395,900,065.185190,054,852.924وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

0.0%0.3%4.9%10,319,269.836531,667.55010,850,937.386المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330

0.0%0.2%3.7%9,420,408.987362,509.7539,782,918.740وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

0.2%6.3%3.7%291,839,872.14811,333,698.289303,173,570.437وزارة الكهــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــــــــــاء342

0.1%1.6%5.9%45,613,488.8622,858,032.18648,471,521.048اإلدارة الـعامـــــــــــــــــــــة للطـــــــــيران الــمدنـــــــي 510

3.6%100.0%3.6%4,856,674,747.949181,078,741.7495,037,753,489.698الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
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الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
المصـــــــــــــــــــروفات 

النقــــــــــــــــــديـــــة

المصـــــــــــــــــــروفات 

القيــــــــــــــــديــــــــــة

جمــــــلة المصــروفات 

الفعليــــــــــــــــــــــــــة

القيدية الى .نسبة م

الفعلية .إجمالى م

للجهة

القيدية .نسبة م

للجهة إالى إجمالى 

القيدية. م

القيدية .نسبة م

للجهة إلى إجمالي 

المصروفات الفعلية

0.1%0.3%3.3%57,323,983.8061,956,089.08659,280,072.892الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيري110

0.0%0.0%13.2%773,478.305117,519.786890,998.091ديــــــــــــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــــــــة120

0.0%0.3%5.7%26,491,666.0951,608,768.72428,100,434.819مجـــلس الوزراء ــ األمانة العامـــــــــــــــــــــــــــة131

0.0%0.0%22.7%686,043.410201,561.286887,604.696مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 132

0.0%0.0%28.8%644,425.547260,158.019904,583.566المجلـــــــــــــــــــــــــــــــس األعلى للتخطيط والتنمية140

0.0%0.0%29.2%501,396.883207,031.046708,427.929االدارة المــــــــــــركزية لالحصـــــــــــــــــــــــــــاء141

0.1%0.3%41.9%2,936,645.7082,119,166.0735,055,811.781ديــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة150

0.0%0.2%3.8%25,174,161.019983,199.86226,157,360.881وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

0.1%0.3%25.3%6,028,501.0892,042,645.9108,071,146.999اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة- وزارة الماليـــــــــة 171

0.0%0.1%65.0%346,074.447642,758.276988,832.723اإلدارة العـامـــــــــــــــــــــــــــــــة للجمــــــــــــــــارك173

0.0%0.2%22.3%3,400,414.260978,710.9144,379,125.174وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

0.0%0.0%36.8%494,803.664287,627.517782,431.181وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

0.5%2.5%21.5%58,089,307.64315,893,908.27073,983,215.913وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

0.0%0.0%26.9%848,605.531312,839.6781,161,445.209وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

0.1%0.5%24.8%9,201,611.9453,039,049.63612,240,661.581الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220

0.6%3.3%27.5%55,133,782.83520,892,140.91376,025,923.748وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

0.0%0.1%7.7%3,915,773.261327,400.8094,243,174.070وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

4.3%21.8%36.0%246,897,908.912139,098,029.918385,995,938.830وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

0.1%0.6%26.4%10,937,300.0133,925,549.58114,862,849.594وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

0.3%1.4%21.2%34,300,066.7489,234,856.04543,534,922.793وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

0.1%0.6%17.8%17,253,582.5733,740,605.06420,994,187.637وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة281

0.0%0.0%15.7%1,653,777.397307,679.5151,961,456.912األمــــــــانة العـــــــــامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــاف282

0.1%0.3%24.9%5,760,230.2391,914,114.1197,674,344.358وزارة المــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

0.2%0.9%17.5%28,254,704.9875,990,597.35634,245,302.343وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

0.0%0.1%15.7%4,187,276.239780,244.7504,967,520.989المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330

0.0%0.0%14.1%621,426.749101,669.828723,096.577وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

13.1%65.9%17.6%1,975,932,789.133421,443,413.2212,397,376,202.354وزارة الكهــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــــــــــاء342

0.0%0.1%28.1%2,194,780.121859,868.2803,054,648.401اإلدارة الـعامـــــــــــــــــــــة للطـــــــــيران الــمدنـــــــي 510

19.9%100.0%19.9%2,579,984,518.559639,267,203.4823,219,251,722.041الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
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                                                                           المصروفات النقدية والقيدية بالوزارات واإلدارات الحكومية

وسائل النقل والمعدات و التجهيزات-               الباب الثالث 

2014/2013خ .ح(13) رقم جدول تابع

الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
المصـــــــــــــــــــروفات 

النقــــــــــــــــــديـــــة

المصـــــــــــــــــــروفات 

القيــــــــــــــــديــــــــــة

جمــــــلة المصــروفات 

الفعليــــــــــــــــــــــــــة

القيدية الى .نسبة م

الفعلية .إجمالى م

للجهة

القيدية .نسبة م

للجهة إالى إجمالى 

القيدية. م

القيدية .نسبة م

للجهة إلى إجمالي 

المصروفات الفعلية

0.1%0.2%0.5%28,269,748.441148,775.00028,418,523.441الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيري110

0.0%0.1%33.7%92,934.60047,228.860140,163.460ديــــــــــــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــــــــة120

0.2%0.7%26.8%1,394,259.243509,264.8201,903,524.063مجـــلس الوزراء ــ األمانة العامـــــــــــــــــــــــــــة131

0.0%0.1%60.5%36,389.90055,765.00092,154.900مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 132

0.2%0.5%81.1%80,727.790347,270.976427,998.766المجلـــــــــــــــــــــــــــــــس األعلى للتخطيط والتنمية140

0.1%0.3%92.2%17,489.775206,758.875224,248.650االدارة المــــــــــــركزية لالحصـــــــــــــــــــــــــــاء141

0.2%0.5%47.7%429,526.413391,566.621821,093.034ديــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة150

0.1%0.3%18.4%926,137.289209,218.1281,135,355.417وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

0.2%0.7%77.3%141,923.837482,153.121624,076.958اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة- وزارة الماليـــــــــة 171

0.0%0.0%30.0%67,140.78528,830.25095,971.035اإلدارة العـامـــــــــــــــــــــــــــــــة للجمــــــــــــــــارك173

0.1%0.4%58.9%216,255.450309,525.762525,781.212وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

0.0%0.1%85.4%8,899.25051,996.75060,896.000وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

5.7%16.3%60.5%7,858,158.08012,014,304.27219,872,462.352وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

0.0%0.1%57.8%52,969.93372,506.937125,476.870وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

12.7%36.0%31.7%57,429,499.28026,627,600.77184,057,100.051الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220

1.3%3.8%52.0%2,569,953.7002,778,620.0245,348,573.724وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

0.0%0.1%15.6%366,709.58467,875.640434,585.224وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

11.6%32.9%47.8%26,559,952.19524,322,694.87050,882,647.065وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

0.1%0.4%41.6%409,744.232291,940.820701,685.052وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

0.7%1.9%39.6%2,101,493.8661,375,581.9773,477,075.843وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

0.3%0.8%41.9%863,964.879622,943.5131,486,908.392وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة281

0.0%0.1%33.8%162,426.01582,870.000245,296.015األمــــــــانة العـــــــــامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــاف282

0.9%2.6%87.1%283,457.7931,913,602.9952,197,060.788وزارة المــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

0.1%0.3%32.1%502,332.311237,963.981740,296.292وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

0.1%0.2%34.7%226,820.520120,401.000347,221.520المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330

0.0%0.0%5.9%88,246.5005,495.00093,741.500وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

0.2%0.6%10.8%3,970,202.951478,847.4924,449,050.443وزارة الكهــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــــــــــاء342

0.0%0.1%23.2%293,252.60188,392.385381,644.986اإلدارة الـعامـــــــــــــــــــــة للطـــــــــيران الــمدنـــــــي 510

35.3%100.0%35.3%135,420,617.21373,889,995.840209,310,613.053الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
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                                                                           المصروفات النقدية والقيدية بالوزارات واإلدارات الحكومية

المشاريع اإلنشائية و الصيانة و االستمالكات العامة-       الباب الرابع 

2014/2013خ .ح(13) رقم جدول تابع

الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
المصـــــــــــــــــــروفات 

النقــــــــــــــــــديـــــة

المصـــــــــــــــــــروفات 

القيــــــــــــــــديــــــــــة

جمــــــلة المصــروفات 

الفعليــــــــــــــــــــــــــة

القيدية الى .نسبة م

الفعلية .إجمالى م

للجهة

القيدية .نسبة م

للجهة إالى إجمالى 

القيدية. م

القيدية .نسبة م

للجهة إلى إجمالي 

المصروفات الفعلية

1.1%5.2%13.8%101,083,284.91016,199,863.497117,283,148.407الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيري110

0.0%0.0%11.4%745,552.71396,066.240841,618.953ديــــــــــــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــــــــة120

0.0%0.2%19.9%2,805,173.453697,455.7263,502,629.179مجـــلس الوزراء ــ األمانة العامـــــــــــــــــــــــــــة131

0.0%0.0%53.5%1,735.0001,995.0003,730.000مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 132

0.0%0.1%47.4%254,669.550229,632.380484,301.930المجلـــــــــــــــــــــــــــــــس األعلى للتخطيط والتنمية140

0.0%0.0%30.3%90,125.00039,190.000129,315.000ديــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة150

0.0%0.0%1.5%7,350,176.962110,809.5007,460,986.462وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

0.8%4.1%93.2%925,017.57012,711,993.88713,637,011.457اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة- وزارة الماليـــــــــة 171

0.0%0.0%22.0%123,066.02734,657.816157,723.843اإلدارة العـامـــــــــــــــــــــــــــــــة للجمــــــــــــــــارك173

0.0%0.0%27.5%152,547.02057,927.472210,474.492وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

0.0%0.1%39.6%297,190.109195,108.011492,298.120وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

0.3%1.5%23.3%15,520,007.7734,726,207.09520,246,214.868وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

0.5%2.4%27.8%19,858,528.9317,643,977.34027,502,506.271الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220

0.8%3.8%47.5%13,009,362.12011,765,115.90624,774,478.026وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

0.0%0.1%54.8%162,017.299196,750.649358,767.948وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

1.5%7.2%51.2%21,489,798.06022,565,334.66044,055,132.720وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

0.0%0.2%31.2%1,455,038.832658,574.5622,113,613.394وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

0.1%0.5%33.0%3,042,669.8311,500,358.2404,543,028.071وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

0.4%1.8%30.7%12,772,100.8245,647,564.06018,419,664.884وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة281

0.0%0.0%94.9%4,315.00080,734.50085,049.500األمــــــــانة العـــــــــامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــاف282

0.4%1.8%43.7%7,381,692.8525,733,643.54613,115,336.398وزارة المــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

5.9%28.7%16.9%441,978,403.40389,954,264.548531,932,667.951وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

0.0%0.1%18.6%1,789,211.826408,987.7182,198,199.544المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330

7.8%38.1%17.9%544,408,288.380119,092,959.915663,501,248.295وزارة الكهــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــــــــــاء342

0.8%4.0%37.6%20,884,744.09312,564,743.81733,449,487.910اإلدارة الـعامـــــــــــــــــــــة للطـــــــــيران الــمدنـــــــي 510

20.4%100.0%20.4%1,217,584,717.538312,913,916.0851,530,498,633.623الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
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                                                                           المصروفات النقدية والقيدية بالوزارات واإلدارات الحكومية

المصروفات المختلفة و المدفوعات التحويلية-       الباب الخامس 

2014/2013خ .ح(13) رقم جدول تابع

الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
المصـــــــــــــــــــروفات 

النقــــــــــــــــــديـــــة

المصـــــــــــــــــــروفات 

القيــــــــــــــــديــــــــــة

جمــــــلة المصــروفات 

الفعليــــــــــــــــــــــــــة

القيدية الى .نسبة م

الفعلية .إجمالى م

للجهة

القيدية .نسبة م

للجهة إالى إجمالى 

القيدية. م

القيدية .نسبة م

للجهة إلى إجمالي 

المصروفات الفعلية

0.0%0.0%0.0%50,000,000.00050,000,000.000مخصــــــــــصات رئيس الدولـــــــــــــــــــــــــــــــــــة100

0.3%7.5%20.6%106,667,573.17727,659,984.447134,327,557.624الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيري110

0.0%0.0%9.4%786,922.25681,955.155868,877.411ديــــــــــــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــــــــة120

0.0%0.3%24.8%3,029,054.2481,000,489.3624,029,543.610مجـــلس الوزراء ــ األمانة العامـــــــــــــــــــــــــــة131

0.0%0.0%13.2%167,915.09625,501.083193,416.179مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 132

0.0%0.3%19.3%4,689,989.9861,119,996.0735,809,986.059المجلـــــــــــــــــــــــــــــــس األعلى للتخطيط والتنمية140

0.0%0.0%14.1%93,823.05015,420.850109,243.900االدارة المــــــــــــركزية لالحصـــــــــــــــــــــــــــاء141

0.1%1.4%1.1%488,839,213.3645,212,218.128494,051,431.492ديــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة150

0.0%0.1%1.2%19,730,924.377232,856.72219,963,781.099وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

0.0%1.1%15.1%22,007,607.3953,905,759.38525,913,366.780اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة- وزارة الماليـــــــــة 171

2.0%49.1%3.3%5,282,334,012.728181,993,709.3045,464,327,722.032الحسابات العــــــــــــــــــــــامـة- وزارة الماليـــــــــة 172

0.0%0.0%1.8%319,215.2705,915.250325,130.520اإلدارة العـامـــــــــــــــــــــــــــــــة للجمــــــــــــــــارك173

0.6%13.7%38.4%81,740,906.98050,955,423.492132,696,330.472وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

0.1%2.1%5.2%143,193,693.5857,858,814.546151,052,508.131وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

0.1%1.9%20.4%28,035,280.7827,195,120.33835,230,401.120وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

0.6%15.5%5.0%1,083,867,364.32257,419,875.9601,141,287,240.282وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

0.0%0.1%14.0%2,156,404.189351,064.6592,507,468.848الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220

0.0%1.0%21.3%14,025,594.0163,802,647.92317,828,241.939وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

0.1%2.0%3.2%225,776,382.9697,446,850.861233,223,233.830وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

0.1%1.8%5.1%125,726,574.3966,766,294.676132,492,869.072وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

0.0%0.6%1.0%203,074,325.8002,069,680.359205,144,006.159وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

0.0%0.1%10.2%2,253,012.346256,393.5972,509,405.943وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

0.1%1.3%34.3%8,995,443.5494,700,683.32113,696,126.870وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة281

0.0%0.0%23.4%459,414.376140,100.020599,514.396األمــــــــانة العـــــــــامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــاف282

0.0%0.1%16.7%1,386,406.181278,589.4551,664,995.636وزارة المــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

0.0%0.0%0.1%1,202,991.615880.0001,203,871.615وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

0.0%0.0%1.2%1,785,302.55721,360.0001,806,662.557المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330

0.0%0.0%0.0%629,447,531.17823,464.131629,470,995.309وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

0.0%0.0%2.0%3,552,396.94171,361.4953,623,758.436وزارة الكهــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــــــــــاء342

0.0%0.0%29.3%377,078.400156,582.114533,660.514اإلدارة الـعامـــــــــــــــــــــة للطـــــــــيران الــمدنـــــــي 510

4.2%100.0%4.2%8,535,722,355.129370,768,992.7068,906,491,347.835الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
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( 14 ) ح.خ 2014/2013جدول رقم
الرصيد االجمالىاألمانات المعالهالرصيد فى 2014/3/31المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد 

فى 2014/3/31فى2014/3/31( قبل التعلية )المالية 2014/2013فى 2013/4/1الجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
17,877,329.28217,662,579.261214,750.02145,979,423.73046,194,173.751الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــــــــيرى110
614,035.036582,030.08332,004.953353,906.105385,911.058ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــــــبة120
6,513,144.4675,348,322.5521,164,821.9153,903,103.1775,067,925.092مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــة131
293,805.048217,617.48376,187.565288,877.054365,064.619مجلس الوزراء  ــ  ادارة الفتــــــــوى والتشـــــــــــــــــريع 132
2,607,821.9981,365,043.5481,242,778.4501,965,880.5803,208,659.030المجلــــــــــــــــــــــــس االعلى للتخطيط والتنميـــــــــــــة140
219,924.913167,884.91352,040.000431,258.271483,298.271االدارة المـــــــــــركزيـــــــــة لالحصــــــــــــــــــــــــاء141
14,206,583.3047,427,992.3916,778,590.9137,764,940.82214,543,531.735ديــــــــــــوان الـــخــدمـــــــــــــة الـمــدنيــــــــــــــــــــــــة150
39,945,832.73815,090,850.58524,854,982.1531,577,548.24626,432,530.399وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160
332,347,270.57294,182,671.166238,164,599.40619,150,539.703257,315,139.109وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــامـة171
624,882,760.333524,785,064.478100,097,695.855181,993,709.304282,091,405.159وزارة الماليـــــــــة - الحسابات العـــــــــــــــــــــــــــــامـة172
1,096,137.380625,285.979470,851.401745,602.5921,216,453.993وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـامـة للجمــــــــــــــــــارك173
31,814,529.46028,688,189.7263,126,339.73452,330,127.32655,456,467.060وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــــــــــــــة180
5,211,656.1844,270,089.680941,566.5043,517,323.7324,458,890.236وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190
52,982,058.26235,763,003.87517,219,054.38742,212,061.44559,431,115.832وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200
245,042,933.359191,122,530.79153,920,402.56855,991,298.924109,911,701.492وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210
32,354,378.54931,605,627.386748,751.16338,067,737.52038,816,488.683الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــي220
44,089,348.01140,151,273.5113,938,074.50039,280,497.12643,218,571.626وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230
12,457,020.1729,474,094.7662,982,925.4068,126,709.95911,109,635.365وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240
236,681,697.231181,353,478.69655,328,218.535193,926,225.595249,254,444.130وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــــــــة250
10,851,551.7358,214,943.1582,636,608.5777,027,467.0729,664,075.649وزارة الشئـــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمـــــــــــــــل260
17,263,834.06416,905,283.136358,550.92812,389,279.85912,747,830.787وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270
11,598,807.74510,066,029.4951,532,778.25014,822,872.20816,355,650.458وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــئـون االســــــــالميــــــــة281
629,776.475622,188.8987,587.577611,384.035618,971.612األمانـــة العــــــامـــــــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــــــــاف282
                               10,627,752.7245,612,407.7035,015,345.0219,851,337.81514,866,682.836وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

127,721,062.051110,454,498.38317,266,563.66896,214,838.286113,481,401.954وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــــــــة320
3,726,259.9051,921,204.8531,805,055.0521,331,893.4683,136,948.520المجلــــس الوطنى للثقــــــافة والفنــــــــــــــــــون واآلداب330
949,097.955541,570.706407,527.249134,220.454541,747.703وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341
628,039,742.475591,528,243.08736,511,499.388541,107,078.873577,618,578.261وزارة الكهــــــــــــــــــــــــــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــاء342
5,274,546.3095,264,856.3099,690.00013,674,686.59613,684,376.596االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــــدنــــــي510

2,517,920,697.7371,941,014,856.598576,905,841.1391,394,771,829.8771,971,677,671.016الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

الرقــم

( 56 )



الباب األول ـ المرتبــــــــــــــــــــــــــــــــات

2014/2013خ .ح( 14 ) تابع جدول رقم 

الرصيد االجمالىاألمانات المعاله2014/3/31الرصيد فى المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد الرقــم

2014/3/31فى 2014/3/31فى( قبل التعلية )2014/2013المالية 2013/4/1فى  

87,876.05064,526.05023,350.00014,711.70038,061.700الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيرى110

181,016.111181,016.1110.00011,136.06411,136.064ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة120

62,178.20031,378.20030,800.00087,124.545117,924.545األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــــة- مجلـــس الوزراء 131

12,327.7548,810.2543,517.5004,054.6857,572.185مجلــس الــوزراء  ــ ادارة الفتـــوى والتشـــــــــــريع 132

6,628.1503,728.1502,900.0008,823.13211,723.132المجــــلس األعــــــلى للتــــخطيط والتـــــنميـــــــــــــة140

1,050.0001,050.0000.0002,047.5002,047.500اإلدارة المـــــــركــــــــزيــــــــة لإلحصــــــــــــــــــــــاء141

5,900.0005,900.0002,800.0008,700.000ديـــــــــــــــوان الخدمـــــــــة المدنيــــــــــــــــــــــــــــة150

10,008,050.1638,070,733.0051,937,317.15841,464.0341,978,781.192وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

245,140.000245,140.0000.0007,987.4007,987.400االدارة العــــــــــــــــــــــــــــامـة- وزارة الماليـــــــــة 171

2,500.0001,200.0001,300.00033,441.00034,741.000 االدارة الــــــعـــامـــــــــة للجمــــــــــــــــــــــــــــــارك173

6,300.0003,500.0002,800.00028,539.68631,339.686وزاره التجــــــــــــــــاره والصنـــــــاعــــــــــــــــــــــة180

4,481.0004,481.0000.00012,919.00012,919.000وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

3,415,919.0353,388,040.66627,878.3692,382,521.4702,410,399.839وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

1,471,750.351905,792.023565,958.3281,400.000567,358.328وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 210

375,855.350375,855.3500.000406,045.114406,045.114الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220

165,395.268150,394.84515,000.42341,972.36056,972.783وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

52,850.02643,386.3529,463.67487,832.00097,295.674وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

1,148,637.689986,155.192162,482.4971,173,871.4711,336,353.968وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــــــة250

85,389.41754,342.75031,046.66781,721.750112,768.417وزارة الشئـــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــــل260

8,184.5568,184.5560.00022,090.00022,090.000وزارة األعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

164,548.400164,548.4000.000111,076.250111,076.250وزارة األوقــــاف والشــــــــــئـون االســــــــــالميـــة281

12,957.3809,857.3803,100.00011,387.70014,487.700وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

27,350.00027,350.0000.00031,132.40131,132.401وزارة األشـــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــــــة320

3,200.0001,400.0001,800.000900.0002,700.000المجلـــــس الوطنى للثقـــافة والفنـــــــــــون واآلداب330

5,339.0905,339.0900.0003,591.4953,591.495وزاره الـــــــــــــــــنـــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 341

75,681.49975,681.4990.00020,496.75020,496.750وزاره  الــــــــــكهـــــــــــــرباء والـــمـــــــــــــــــــــاء342

63,081.00063,081.0000.0005,100.0005,100.000االدارة العامـــــــــــة للطيـــــــران المــــــــــــــــــدني510

17,699,586.48914,874,971.8732,824,614.6164,636,187.5077,460,802.123الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

األمانات ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية

الجهـــات

( 57 )



2014/2013خ .ح( 14 ) تابع جدول رقم 

الرصيد االجمالىاألمانات المعاله2014/3/31الرصيد فى المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد

2014/3/31فى 2014/3/31فى( قبل التعلية )2014/2013المالية 2013/4/1فى 

1,351,821.2621,303,620.20848,201.0541,956,089.0862,004,290.140الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيري110

224,102.130198,586.91125,515.219117,519.786143,035.005ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة120

2,310,128.7432,099,455.632210,673.1111,608,768.7241,819,441.835األمانــــــــــــة العامــــــــة- مجلــــــــــــس الوزراء 131

195,604.894173,984.82921,620.065201,561.286223,181.351مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 132

158,788.468155,588.4683,200.000260,158.019263,358.019المجلـــــــس األعلـــــــــى للتخطـــــــــيط والتنميــــــة140

205,259.113153,219.11352,040.000207,031.046259,071.046اإلدارة المـــــــــــــركزيــــــــــــــــــة لإلحصــــــــــــــاء141

1,082,210.611576,499.977505,710.6342,119,166.0732,624,876.707ديـــــــــــــــــــــــــوان الخدمـــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

13,574,020.9803,893,775.7489,680,245.232983,199.86210,663,445.094وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

6,609,171.5463,756,926.1222,852,245.4242,042,645.9104,894,891.334اإلدارة العــــــــــامـــــــــــــة- وزارة الماليــــــــــــة 171

1,017,485.075601,162.279416,322.796642,758.2761,059,081.072 اإلدارة العـــــــــــــــامــــــــــــة للجمــــــــــــــــــــارك173

1,790,060.9501,595,186.060194,874.890978,710.9141,173,585.804وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

355,152.321278,929.47376,222.848287,627.517363,850.365وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

18,114,285.35516,428,676.9331,685,608.42215,893,908.27017,579,516.692وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

418,394.09186,559.479331,834.612312,839.678644,674.290وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

1,977,968.6571,471,171.715506,796.9423,039,049.6363,545,846.578الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220

20,571,492.42720,020,669.084550,823.34320,892,140.91321,442,964.256وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

421,072.882182,306.915238,765.967327,400.809566,166.776وزارة التــــــعليـــــــــــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــي240

105,670,418.79489,601,437.30316,068,981.491139,098,029.918155,167,011.409وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

4,490,594.7723,756,069.353734,525.4193,925,549.5814,660,075.000وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

12,077,576.44011,858,350.177219,226.2639,234,856.0459,454,082.308وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

3,000,775.0322,777,495.877223,279.1553,740,605.0643,963,884.219وزارة األوقــــاف والشــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة281

368,175.400360,587.8237,587.577307,679.515315,267.092األمــــــــــانـــة العامـــــــــــة لألوقـــــــــــــــــــــــاف282

3,066,667.0922,911,109.300155,557.7921,914,114.1192,069,671.911وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

2,183,130.2862,183,130.2860.0005,990,597.3565,990,597.356وزارة األشـــــــــغــــــــــال العـــــــــــــامـــــــــــــــــة320

1,070,496.935994,686.37175,810.564780,394.750856,205.314المجلــــس الوطنــي للثقــافة والفنــــون واآلداب330

731,090.883385,823.226345,267.657101,669.828446,937.485وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

396,745,663.354396,514,887.135230,776.219421,443,413.221421,674,189.440وزارة  الــــكهــــــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــــــــاء342

818,859.962809,169.9629,690.000859,868.280869,558.280االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــدني510

600,600,468.455565,129,065.75935,471,402.696639,267,353.482674,738,756.178الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

الميزانية مصروفات بنود أنواع على بها مخصوم مبالغ ـ األمانات

والخدمات السلعية المستلزمات ـ الثاني الباب

الجهـــــــــــــــــــــــــــــاتالرقــم
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ح.خ 2014/2013 تابع جدول رقم ( 14 )
الرصيد االجمالياألمانات المعالهالرصيد في 2014/3/31المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد 

فى 2014/3/31فى2014/3/31( قبل التعلية )المالية 2014/2013فى 2013/4/1

1,317,158.0001,296,472.00020,686.000148,775.000169,461.000الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــــــيري110

82,937.15076,537.1506,400.00047,228.86053,628.860ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــــبة120

524,271.935524,271.9350.000509,264.820509,264.820مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــة131

30,170.50019,250.50010,920.00055,765.00066,685.000مجلس الوزراء ـ إدارة الفتــــــــوى والتشــــــــــــــريع132

125,450.32599,209.32526,241.000347,270.976373,511.976 المجــــلــس األعلـــــى للتخــطيــــــط و التنميــــــــــــة140

10,935.00010,935.0000.000206,758.875206,758.875اإلدارة المــــــــــركـــــزيــــــــــــة لــــــإلحصــــــــــاء141

59,178.70049,104.10010,074.600391,566.621401,641.221ديـــــــــــــــــــــــــوان الخدمـــــــــــــــــة المدنيــــــــــــة150

193,953.620106,760.40087,193.220209,218.128296,411.348وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

375,600.508293,236.43382,364.075482,153.121564,517.196وزارة الماليـــــــــة - اإلدارة العــــــــــــــــــــــــــــــامـة171

730.000730.0000.00028,830.25028,830.250 اإلدارة العـــــــــــــامــــــــــــــــــة للجــمـــــــــــــــــــارك173

275,806.460169,031.460106,775.000309,525.762416,300.762وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــــــــــــة180

82,856.12555,023.00027,833.12551,996.75079,829.875وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

5,479,613.3675,401,563.90078,049.46712,014,304.27212,092,353.739وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

109,419.5656,411.565103,008.00072,506.937175,514.937وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

27,644,159.40027,644,159.4000.00026,627,600.77126,627,600.771الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــي220

4,264,685.6494,103,065.912161,619.7372,778,620.0242,940,239.761وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

99,037.72172,324.96026,712.76167,875.64094,588.401وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

31,039,816.80123,033,170.9598,006,645.84224,322,694.87032,329,340.712وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــــــــة250

2,173,652.7941,235,619.294938,033.500291,940.8201,229,974.320وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمـــــــــــــل260

2,202,676.4802,195,543.4807,133.0001,375,581.9771,382,714.977وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

497,208.769493,859.7693,349.000622,943.513626,292.513وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون اإلســــــــــالميــــة281

35,793.00035,793.0000.00082,870.00082,870.000األمــــــــــانـــة العامـــــــــــة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــــاف282

335,863.622299,239.62236,624.0001,913,602.9951,950,226.995وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

396,115.927396,115.9270.000237,963.981237,963.981وزارة األشـــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــة320

149,464.150149,464.1500.000120,401.000120,401.000المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــــــــون واآلداب330

70,248.00070,141.500106.5005,495.0005,601.500وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

6,272,285.1815,555,223.581717,061.600478,847.4921,195,909.092وزارة  الكهــــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــــــــــــاء342

201,956.162201,956.1620.00088,392.38588,392.385اإلدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المـــــــــــــــدنــــــي510

84,051,044.91173,594,214.48410,456,830.42773,889,995.84084,346,826.267الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

الباب الثالث ـ وسائل النقل والمعدات والتجهيزات

الرقــم

الميزانية مصروفات بنود أنواع على بها مبالغ مخصوم ـ األمانات

الجهـــــــــــــــــات
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2014/2013خ .ح( 14 ) تابع جدول رقم 

الرصيد االجمالىاألمانات المعاله2014/3/31الرصيد فى المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد

2014/3/31فى 2014/3/31فى( قبل التعلية )2014/2013المالية 2013/4/1فى 

2,653,619.7652,538,180.798115,438.96716,199,863.49716,315,302.464الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــــــيري110

97,935.33597,935.3350.00096,066.24096,066.240ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة121

867,133.686709,546.686157,587.000697,455.726855,042.726األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــة- مجلـــس الوزراء 131

5,120.0004,990.000130.0001,995.0002,125.000ادارة الفــــتوى و الـــــــــــــتشريع- مجلس الوزراء 132

303,123.455218,336.00584,787.450229,632.380314,419.830المجلـــــــس األعلـــــى للتخطيـــــــــط و التنميـــــــــة140

اإلدارة المركزية لالحصــــــــــــــــــــــــــــــــاء141

35,370.00035,130.000240.00039,190.00039,430.000ديـــــــــــــــــــــــــوان الخدمـــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

8,886.428110,809.500101,923.072-340,895.116349,781.544وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

313,919,047.49584,709,340.219229,209,707.27612,711,993.887241,921,701.163اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة- وزارة الماليـــــــــة 171

50,278.60550,278.60534,657.81684,936.421اإلدارة العـامـة للجمــــــــــارك- وزارة الماليـــــــــة 173

191,709.185128,754.34162,954.84457,927.472120,882.316وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

141,664.74393,997.53547,667.208195,108.011242,775.219وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

2,582,140.7622,251,398.160330,742.6024,726,207.0955,056,949.697وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

1,942,340.1081,750,792.717191,547.3917,643,977.3407,835,524.731الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي220

13,767,606.20111,300,500.8842,467,105.31711,765,115.90614,232,221.223وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

38,699.52434,426.2154,273.309196,750.649201,023.958وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي240

17,865,125.6026,789,690.20211,075,435.40022,565,334.66033,640,770.060وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

978,352.673978,352.6730.000658,574.562658,574.562وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

2,754,015.0152,633,533.350120,481.6651,500,358.2401,620,839.905وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

5,638,453.0844,362,757.8011,275,695.2835,647,564.0606,923,259.343وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة281

0.0000.00080,734.50080,734.500األمــــــــــانـــة العامـــــــــــة لألوقـــــــــــــــــــــــاف282

7,115,654.9202,295,591.6914,820,063.2295,733,643.54610,553,706.775وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

125,092,181.388107,825,617.72017,266,563.66889,954,264.548107,220,828.216وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

2,371,187.044822,500.5571,548,686.487586,695.7192,135,382.206المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب330

224,890,685.528189,337,587.95935,553,097.569119,092,959.915154,646,057.484وزارة  الكهـــــــــــــــــــــربـــــاء والمـــــــــــــــــــاء342

4,118,989.5464,118,989.5460.00012,564,743.81712,564,743.817اإلدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدنى510

727,761,328.780423,387,731.938304,373,596.842313,091,624.086617,465,220.928الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

األمانات ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية

المشاريع اإلنشائية والصيانة واإلستمالكات العامة- الباب الرابع 

الجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الرقــم
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ح.خ 2014/2013

الرصيد االجمالىاألمانات المعالهالرصيد فى 2014/3/31المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد الرقــم

فى 2014/3/31فى 2014/3/31( قبل التعلية )المالية 2014/2013فى 2013/4/1

12,466,854.20512,459,780.2057,074.00027,659,984.44727,667,058.447الـــــــــــديـــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــري110

28,044.31027,954.57689.73481,955.15582,044.889ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــة120

2,749,431.9031,983,670.099765,761.8041,000,489.3621,766,251.166مجلـــس الوزراء  ـــ  االمانــــــــة العامـــــــــــــة131

40,681.900681.90040,000.00025,501.08365,501.083مجلـــــس الوزراء  ـــ  إدارة الفتــــوى و التشريــــع132

2,013,831.600888,181.6001,125,650.0001,119,996.0732,245,646.073  المجلــــــــس األعلــــــــى للتخطيط والتنميـــــــــة140

2,680.8002,680.8000.00015,420.85015,420.850اإلدارة المـــركـــزيـــة لـــإلحـــــــــــــــــــــــصـــاء141

13,023,923.9936,767,258.3146,256,665.6795,212,218.12811,468,883.807ديوان الخدمـــــــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة150

15,828,912.8592,669,799.88813,159,112.971232,856.72213,391,969.693وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

11,198,311.0235,178,028.3926,020,282.6313,905,759.3859,926,042.016وزارة المــــاليــــة   ـــ   االدارة العامـــــــــــــــــة171

624,882,760.333524,785,064.478100,097,695.855181,993,709.304282,091,405.159وزارة الماليــــة   ـــ   الحسابـــــات العامــــــــــــة172

25,143.70022,193.7002,950.0005,915.2508,865.250وزارة المــاليــــــة - اإلدارة العامة للجمـــــــــارك173

29,550,652.86526,791,717.8652,758,935.00050,955,423.49253,714,358.492وزارة التجارة و الصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــة180

4,627,501.9953,837,658.672789,843.3232,969,672.4543,759,515.777وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

23,390,099.7438,293,324.21615,096,775.5277,195,120.33822,291,895.865وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

243,043,369.352190,123,767.72452,919,601.62855,604,552.309108,524,153.937وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

414,055.034363,648.20450,406.830351,064.659401,471.489الحرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى220

5,320,168.4664,576,642.786743,525.6803,802,647.9234,546,173.603وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

11,845,360.0199,141,650.3242,703,709.6957,446,850.86110,150,560.556وزارة التعليم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى240

80,957,698.34560,943,025.04020,014,673.3056,766,294.67626,780,967.981وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة250

3,123,562.0792,190,559.088933,002.9912,069,680.3593,002,683.350وزارة الشئون االجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــل260

221,381.573209,671.57311,710.000256,393.597268,103.597وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

2,297,822.4602,267,367.64830,454.8124,700,683.3214,731,138.133وزارة األوقاف و الشــــــــئون االسالميـــــــــــة281

225,808.075225,808.0750.000140,100.020140,100.020األمانـــة العامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف282

96,609.71096,609.7100.000278,589.455278,589.455وزارة المـــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

22,284.45022,284.4500.000880.000880.000وزارة األشــــــــغـــــــــال العـــــــــــامـــــــــــــة320

131,911.776131,011.776900.00021,360.00022,260.000المجلس الوطنـــــي للثقافـــة والفنــــــون واآلداب330

142,419.98280,266.89062,153.09223,464.13185,617.223وزارة  النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

55,426.91344,862.91310,564.00071,361.49581,925.495وزارة  الكــــــــــــهرباء والمـــــــــــــــــــــــــــاء342

71,659.63971,659.6390.000156,582.114156,582.114اإلدارة العامـــــــــــــة للطيـــــــــــــران المـــــــدني510

1,087,798,369.102864,196,830.545223,601,538.557364,064,526.963587,666,065.520الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
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 الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 

 تابع جدول رقم ( 14 )

الجـهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

( 61 )



2014/2013خ .ح (15)جدول رقم 

الرصيد االجمالىاألمانات المعاله2014/3/31الرصيد فى المنصرف خالل السنــــــة الرصيـــــــــــــدالنوعالنوع

2014/3/31فى 2014/3/31فى ( قبل التعلية )2014/2013الماليه 2013/4/1فى الفرعي

المصروفات المختلفه 6

1,942,867.424644,370.3201,298,497.104262,275.8731,560,772.977مصـــروفــــــــــــــــــات مخــتلفــــــــــــــه006

242,996,369.352190,119,867.72452,876,501.62855,597,922.309108,474,423.937وزاره الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع601

161,681.859118,181.85943,500.00043,500.000تعزيـــــــــــــزات عسكريـــــــــــــــــــــة602 

مــــــــــــؤتـــــــمـــــــــــــــــــــــــــــرات  

3,908,351.3613,270,472.649637,878.7129,877,922.05710,515,800.769مـــــؤتـــمــــرات محـــــليـــــــــــــــــــــــة603 

15,677.68010,544.3505,133.3305,133.330مــــؤتــــــــمـــــرات خـــارجــــــــــيــــــــــة604 

638,542.771604,154.26934,388.50234,388.502الــــــــــــــــــــدورات الرياضيـــــــــــــــه605

2,132,052.4141,307,308.212824,744.2021,603,581.7672,428,325.969المهمــــــــــــات الرسميــــــة في الخـــــــــارج606 

0.0000.0000.000قنصليــــــــــــــــــات فخريــــــــــــــــــــــــــه607

بـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــات 

3,476,052.8292,535,121.394940,931.4353,561,355.8254,502,287.260البعثـــــــات الدراســـــــية للمـوظفيـــــــــــــن608 

12,336,663.6949,637,247.9242,699,415.7707,096,296.2589,795,712.028البعـــــــــثـــــــات الدراســـــــيــة للطلـــبـــــــــــة609 

244.45069,669.50069,425.050-21,559.50021,803.950الحـــــــــــمـــــــــــــالت الديــــــنـــــــــيـــــــــــه610 

تــــــــــــــدريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

2,301,089.0441,015,677.4781,285,411.5661,757,211.0573,042,622.623التــــــــــــــــــدريــــــــــــب المحــــــــلــــــــــــــي611

1,791,715.827841,864.531949,851.2961,400,415.8812,350,267.177التـــــــــــدريـــــــــــــــب الخــــــــارجـــــــــــــــي612 

إســـــــــــــكـــان الموظــــــــــــــــــــفــــــــيـــــــن 

4,292,278.3111,253,062.4863,039,215.825589,744.0003,628,959.825إيـــــــــجـــــــــار و صيــــــــــــــــــــــــــــــانة613

370,451.38074,023.017296,428.363296,428.363ميــــــــــــــــــــــــــــــــاه و إنـــــــــــــــــــــــارة614

45,049.91118,904.76226,145.14926,145.149شــــــــــــــــــــــــراء أثـــــــــــــــــــــــــــــاث615

127,342.84815,013.691112,329.157657.529112,986.686مصـــــــــــــروفات متــــــــــــــــنــوعـــــــــــــه 617

1,109,519.6351,097,622.14311,897.492373,693.811385,591.303تنفـــــــــــــــــــــــيذ أحكــــــــــــــــام قضـــــــائية618

4,620,644.4753,830,801.152789,843.3232,969,672.4543,759,515.777الشئــــــــــــــون القـــــــــضـــــــــــائــيـــــــــــة619

500.000500.0000.0000.000األمــــــــــــــــــن الـــــقـــومــــــــــــــــــي625 

282,288,410.315216,416,541.91165,871,868.40485,160,418.321151,032,286.725(6)جملـــــــــــة النـــــــــــــــوع   
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2014/2013خ .ح ( 15 )تابع جدول رقم 

الرصيد االجمالىاألمانات المعاله2014/3/31الرصيد فى المنصرف خالل السنــــــة الرصيـــــــــــــدالنوعالنوع

2014/3/31فى 2014/3/31فى ( قبل التعلية )2014/2013الماليه 2013/4/1فى الفرعي

282,298,310.315216,428,132.32565,870,177.99085,160,418.321151,032,286.725رصــــبد مـــا قـبله      

المدفوعات التحويــلــية الداخلية7

61,349.7708,492.85052,856.92021,249.60074,106.520مدفوعــــــــــات تحويليــــه داخليــــــــــه007

تــــــــــــــحــــــــــــــــــويالت لألفـــــــــــــــــــــــــراد  

74,226.85558,647.00015,579.85517,539.66333,119.518تـــــــــــعـــــــويــــــــــضــــــــات الحــــــــــــــــــوادث701 

3,000,486.4642,833,948.857166,537.6073,891,797.1664,058,334.773مكـــــــافــــــــآت وجـــــــوائز لغــــير الموظـــــفـــــين702 

108,871.685108,871.6850.0000.000مكــــــافـــــآت نهايه الخدمه للموظفين غير الكويتيـــن703 

1,635,510.364726,294.703909,215.6611,126,052.9472,035,268.608الرعــــــــــــايــــــــــــــــــة االجــــــــتماعــــــيــــــــة704 

16,221,100.31416,221,100.3140.00016,118,745.27916,118,745.279فــــــــوائـــــــــد وقـــــــــــــروض عــــقــــــاريـــــــــة705 

1,710,000.0001,710,000.0000.0001,352,000.0001,352,000.000مــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح زواج706 

2,070,000.0002,070,000.0000.0002,594,412.0002,594,412.000إعفــــــــــــاء القـــــــــروض العقـــــــــــــــــــــــــارية707

607,955.605400,198.385207,757.2204,856,301.4015,064,058.621تحويــــــــــــــــــالت أخــــــــــــرى لالفـــــــــــــــــــراد708 

دعـــــــــــــم الــــــــــمــــدارس االهـــــــلـــــيـــــــــــــة  

1,555,856.8501,125,911.836429,945.014686,534.1001,116,479.114دعـــــــــــــم الــــــــــمــــدارس الخــــــــــــاصـــــــــــة709

119,769.237119,769.2370.000118,038.462118,038.462دعـــــــــــــم الصحــــــــــــف المـــــــــحـــليــــــــــــــة710 

125,006.269104,458.60220,547.667256,685.654277,233.321مساعــــــدات االنــــديــــة واالنشـــطة الرياضـيـــــــــــة711 

1,123,260.6301,111,260.63012,000.000881,893.812893,893.812مساعــــــــدات النــــقابات وجمعيات النفع العــــــــــــام712 

اعـــــــــــــــانـــــــــــــــات عـــــــــامــــــــــــــــــــــة  

28,825,000.00226,066,545.0022,758,455.00050,756,050.75453,514,505.754خـــــــــــفـــــــــــض تكــــالــــيف المـــــــــعيشـــــــــــة713 

تــحــويــالت لهـــيــئـــات و مؤسـســـــات عـــامــــه

237,856.073237,856.0730.0000.000مجلــــــس األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه716

0.0000.00021,785,697.38521,785,697.385جـــــــــــــــامعـــــــــــــــه الـــــــــــكويـــــــــت717 

240,594,703.000240,594,703.0000.00013,959,723.84613,959,723.846الــمؤسسـة العامـــــــــــــة للتأمينـات االجتـماعية719

0.0000.0000.000وكــــــــالــــــــــة األنبـــــــــــــــــاء الكــويتيــــــــــة721

0.0000.000664,176.531664,176.531الهيئــــــــــة العامـــــــــــة للمعلومات المدنيــــــة722

2,869,042.7332,869,042.7330.00019,531,332.50019,531,332.500الخطــــــوط الجويـــــه الكويتيـــــــــــــــــــــــــه723

4,724,834.0054,724,834.0050.0001,863,553.5221,863,553.522الهيئـــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــة للبيئـــــــــــــــة724

7,506,308.5337,506,308.5330.0001,238,667.6961,238,667.696بــــــــــلــــــــديـــــــــــــة الكــــــــــويـــــــــــــــــت725 

2,125,692.4482,125,692.4480.0002,185,724.6172,185,724.617بيــــــــــــــــــــــــت الزكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة726

0.0000.0000.000اإلدارة العــــــــــــــــامـــــــة لإلطــــــــــفــــــــــــاء    728

315,296,830.837310,723,935.8934,572,894.944143,906,176.935148,479,071.879 مـــــــابعــــــــــــده   

الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 

حسب األنواع و األنواع الفرعيه

األمانات ــ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 

( 63 )



2014/2013خ .ح ( 15 )تابع جدول رقم 

الرصيد االجمالىاألمانات المعاله2014/3/31الرصيد فى المنصرف خالل السنــــــة الرصيـــــــــــــدالنوعالنوع

2014/3/31فى 2014/3/31فى ( قبل التعلية )2014/2013الماليه 2013/4/1فى الفرعي

315,296,830.837310,723,935.8934,572,894.944143,906,176.935148,479,071.879 مـــــاقــــبلـــــــه

0.000الهيئـــــــــــة العـــــــــامة للتعليم التطبيـــــــــقي730

0.000مكـــــــتــــــب تصــــــفيـــة األســـــــــــــــهــــــم731

0.000الــهــــــــيئــه العامة لشئون القصـــــــــــــــــــــر732

16,321,945.78016,321,945.78027,973,088.83027,973,088.830الهيئه العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية733 

13,023.00013,023.000تعـــــــــويض األنشــــــطة الخـــــــاصــــــة736

69,679,316.70060,631,199.0669,048,117.6342,200,002.95011,248,120.584تعـــــــــويض األنشــــــطة المختــــــــلفـــــــــة738 

5,104,821.7255,104,821.7250.000 الهيئــــــة العــامـــــــة للشبــــاب والرياضـــة     742 

1,000.0001,000.0000.000مركز البحوث و الدراســـــــات الكويتيـــــة743

0.0000.000لجنة شئــــون األســــــــرى والمفقوديـــــــن744

10,999.00010,999.0000.000المحــــــــــــــــــــــــافظـــــــــــــــــــــــــــــات745

22,027,710.49822,027,710.4984,485,614.1034,485,614.103المؤسسات العامـــــــه للرعايـــه السكنـــيه749

532,907.267206,125.924326,781.34326,957.974353,739.317بدل بحث عن العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل750

3,018,267.4332,020,006.962998,260.47115,096.7181,013,357.189الــعـــــــالوة اإلجتمـــــــــــــــــــــــــاعــيــة751

269,679.31470,648.447199,030.867408.110199,438.977عــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوة األوالد752

1,620,469.675172,298.9321,448,170.743129,651.6911,577,822.434تنميـــــــــــــــــــــــة القوى العاملــــــــــــــــة753

1,259,127.079734,032.715525,094.3645,391.795530,486.159عــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوة غالء معيشة754

131,768.065131,768.065الهيئة العامة لنشر القران الكريم 755

435,143,075.308418,024,724.94217,118,350.366178,887,180.171196,005,530.537( 7 )جمــــــله النــــوع  

المدفوعات التحويلية الخـــــــــــارجية8

0.0000.0000.000المدفوعات التحويلية الخـــــــــــــــــــارجية008

0.0000.000الخـــــــــــدمات الــصــحيـــــة  بالخارج

106,856,853.00974,081,496.158106,856,853.0098,486,412.633115,343,265.642للمــواطــــنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــن801     

72,798,162.324-73,984,917.6971,186,755.373-96,578.4611,274,554.351للطــــــــلبـــــــــــة والمـــــبــــعوثيـــــــن802 

0.000اشـــــــــــــــــــــتــــــــــــــراكـــــــــــــات  

21,099,173.9654,267,741.08921,099,173.9654,278,316.31025,377,490.275هيـــــــــــــئات ومنـــــــظمات دوليـــــة 803 

190,402,300.37998,232,366.379186,134,559.29016,860,608.710202,995,168.000االعــــــــــــــانات الخـــــارجــــــيـــــــة 805 

0.000التزامات أخرى808

16,950.3304,378.38016,950.3305,933.40022,883.730رسوم اشتــراك فى مهمــات رسميــــة810

1,421,235.2841,421,235.2841,416,856.9041,413,837.5212,830,694.425تخفيض تعرفه وقود الطــــــــــــــائرات811

177,713.811893,675.787715,961.976-1,243,521.4731,243,521.473الدعم المالي لوقود الطـــــــــــــــائرات812

49,230,270.57849230270.5847,986,749.10566,891,388.737114,878,137.842الهيئة العامة لذوي اإلعاقة813

370,366,883.479229,755,563.692289,348,511.095100,016,928.471389,365,439.566  ( 8  )جمــــــله النــــوع   

0.000مبالغ مخصوم بها على أنواع-جمله األمانات   

1,087,798,369.102864,196,830.545372,338,729.865364,064,526.963736,403,256.828الباب الخامــس-بـــــنـــود مصروفات الميزانية  

حسب األنواع و األنواع الفرعيه

األمانات ــ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 
الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 
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2014/2013خ .ح( 15 )جدول رقم -  تابع 

الرصيد االجمالىاألمانات المعاله2014/3/31الرصيد فى المنصرف خالل السنــــــة الرصيـــــــــــــدالنوع 

2014/3/31فى 2014/3/31فى ( قبل التعلية )2014/2013الماليه 2013/4/1فى الفرعي

:المصروفات المختلفة  6

0.0000.000المصروفـــــــات المختلفــة الطارئــــــــــــــــــة006

161,681.859118,181.85943,500.0000.00043,500.000الصرف من قوانين التسليح والتعزيزات العسكرية602 

161,681.859118,181.85943,500.0000.00043,500.000(6)جملة نوع 

: المدفوعات التحويلية الداخلية  7

تحويــــــــــــــــــــــــالت األفـــــراد

74,226.85558,647.00015,579.85517,539.66333,119.518تعويضــــــــــــــــــــــــات الحوادث701

16,221,100.31416,221,100.3140.00016,118,745.27916,118,745.279فوائد وقـــروض عـــــــــــــــقارية705

1,710,000.0001,710,000.0000.0001,352,000.0001,352,000.000مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــح زواج706

2,070,000.0002,070,000.0000.0002,594,412.0002,594,412.000إعفــــاء القروض العقاريـــــــــــــــة 707

400,045.511384,495.43315,550.0782,046,170.0572,061,720.135تــــــــــــــــــــحويالت اخرى لألفراد708

237,856.073237,856.0730.0000.0000.000مجلــــــــــــــــــس األمــــــــــــــــــــــــة716

0.0000.0000.00021,785,697.38521,785,697.385جــــــــامعــــــــــــة الـــــــكويــت717

240,594,703.000240,594,703.0000.00013,959,723.84613,959,723.846المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية719

0.0000.0000.0000.0000.000وكالـــــــــــة األنبـــــــــاء الكويتيــــــة721

0.0000.000664,176.531664,176.531الهيئة العامـــــــــة للمعلومات المدنية722

4,724,834.0054,724,834.0050.0001,863,553.5221,863,553.522الهيئة العــــــــــامة للبيئـــــــــــــــة724

7,506,308.5337,506,308.5330.0001,238,667.6961,238,667.696بـــــــــــلـديـــــــــــــــة الكــــــــــويت725

834,248.081834,248.0810.0001,690,641.5721,690,641.572بـــــــــــيــــــــــت الزكــــــــــــــــــــاة726

0.0000.0000.0000.0000.000اإلدارة العــــــــــــــــامـــــــة لإلطـــفــــاء728

16,321,945.78016,321,945.7800.00027,973,088.83027,973,088.830     الهيئه العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية733

64,595,950.38556,742,818.4637,853,131.92212,400.0007,865,531.922تعويض األنشــــــــــــــــــــــطة المختلفة738

5,104,821.7255,104,821.7250.0000.0000.000 الهيئــــــة العامة للشبــــاب والرياضـــة742

22,027,710.49822,027,710.4980.0004,485,614.1034,485,614.103المؤسسة العــــــــامة للرعاية السكنية749

0.0000.0000.000131,768.065131,768.065الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم755

382,423,750.760374,539,488.9057,884,261.85595,934,198.549103,818,460.404(7)جملة نوع 

:المدفوعات التحويلية الخارجية 8

190,402,300.37998,232,366.37992,169,934.00016,860,608.710109,030,542.710اإلعانات الخارجـــــــــــــــــــــــية805

1,421,235.2841,421,235.2840.0001,413,837.5211,413,837.521تخفيض تعرفه وقود الطائرات811

1,243,521.4731,243,521.4730.000893,675.787893,675.787الدعم المالي لوقود طائرات المؤسسه812

49,230,270.57849,230,270.5780.00066,891,388.73766,891,388.737الهيئـــــــة العامـــــــة لــــذوي االعاقــــــــــــــــــة813

242,297,327.714150,127,393.71492,169,934.00086,059,510.755178,229,444.755(8)جملة نوع 

624,882,760.333524,785,064.478100,097,695.855181,993,709.304282,091,405.159جملة الحســــــــــــــــــــــــــــــــــابات العامة

وزارة  المالية ـ الحسابات العامة

األمانات ــ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 

الباب الخامس ــ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 
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مبالغ محصلة لحسابمبالـــــــغ تحـــت مبالغ مخصوم بها عليمقبوضات تحت تسويتهاخصميات من المرتباتمرتجــــــــــــع
في 2013/3/31في 2014/3/31جهـــــــات أخــــــــرى التســـــويــــــــةأنواع بنود م.الميزانيةإليرادات الميزانيـــــــــةلحساب جهــــات أخرىمرتبـــــــــــات

3,662,574.736317.96446,194,173.75110,023,877.77959,880,944.23025,939,211.699الديـــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــــــري110

2,674,638.52179.4751,088.709385,911.058100.0003,061,817.7633,778,552.270ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســــــــــــــــــــــبة120

4,035,511.6935,450.8362,267.6915,067,925.092491,836.5149,602,991.82610,173,895.645مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامـــــــــــــــة131

363,706.490365,064.6192,268.672731,039.781689,828.463مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــوى والتشـــــــريع132

1,018,624.5861,022.4714,969.7083,208,659.030282,268.9954,515,544.7903,563,216.200المـــــــجلس األعــلى للتــــخطيط والــــــــتنمية140

245,492.3201,944.419483,298.27179,557.212810,292.2221,489,163.770اإلدارة المــــرآــزيــــــــة لإلحصــــــــــــــــــــــــاء141

2,440.2501,795,921.7971,543,766.68314,543,531.7355,297,589.24723,183,249.71221,454,062.787ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــة150

6,023,531.1993,431,821.93596,280.00026,432,530.399168,841,891.13737,467.534204,863,522.204105,420,124.901وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

164,584.84016,606,902.8516,150.0064,658,189.488257,315,139.10914,840,177.916293,591,144.210367,135,658.327وزارة الماليــة - اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

282,091,405.159592,020,722.843874,112,128.002981,522,517.386وزارة الماليـــــة - الحسابات العامـــــــــــــــــــة172

3,074,559.95318,739,914.7418,937.0009,133,447.4171,216,453.993688,435.86432,861,748.96833,805,319.106اإلدارة العـامــــــــــــــة للجمـــــــــــــــــــــــارك173

1,624,140.337105,077.14455,456,467.06089,187.05657,274,871.59733,936,866.870وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــة180

18,511,836.4764,118.52617,883,922.2654,458,890.2361,145,179.14242,003,946.64541,218,900.689وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

3,728,254.31018,611,518.11148,669.12659,431,115.8324,321,432.56386,140,989.94271,896,460.105وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

11,654,038.41724,501.103109,911,701.49219,485,116.342141,075,357.354279,342,503.106وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

1,037,025.31015,313.46013,516.13538,816,488.68311,501,639.84851,383,983.43638,474,141.667الحــــــــــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــي220

2,129,060.000130,719,230.5394,163,127.983306,833.49543,218,571.6269,617,859.282190,154,682.925147,346,480.727وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

3,125,102.3289,868,692.07813,773,697.900-1,009,052.525660,435.08883,133.454131,537.97411,109,635.365وزارة التعليــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــي240

1,772,945.42520,339,468.280782,684.9891,594,858.666249,254,444.13018,829,504.7669,018.250292,582,924.506307,224,765.087وزارة الصحـــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

348,550.00011,148,965.2571,002,675.43743,531.2159,664,075.6491,614,790.59223,822,588.15041,686,025.024وزارة الشئــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

403,911.1515,386,829.0991,658,668.7091,967,892.77912,747,830.7871,223,990.26123,389,122.78625,427,397.727وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

2,214,407.659330,446.16316,355,650.4582,713,489.11721,613,993.39719,190,679.048وزارة األوقــــاف والشــــــئـون اإلســــــــالميـة281

59,137.369618,971.61210,963.444689,072.4251,382,908.428األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــاف282

3,771,722.6815,331,984.518489,917.03662,891.19814,866,682.8365,813,908.45630,337,106.72527,606,428.411وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

7,157,532.8182,341,580.73819,375,134.706113,481,401.954195,404,512.678337,760,162.894323,838,950.401وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

18,700.000538,959.0822,575.49035,000.0003,136,948.5201,010,515.5624,742,698.6545,496,276.796المجلـس الوطني للثقــــــافة والفنـــون واآلداب330

394,513.87335,420.840455.000541,747.70338,904.4321,011,041.8481,575,907.206وزارة النـــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

52,536,819.32339,055,039.0143,042,583.2711,401,797.371577,618,578.261157,812,183.5571,656,718.400833,123,719.197867,938,370.811وزارة  الكــــــــــهـــربـــــــاء والـــــــــــــــماء342

281,643.6752,853,751.87510,467.86968,510.81013,684,376.5962,839,469.50519,738,220.33010,946,534.817اإلدارة العامـــــــة للطيــــــــران المـــــــــــدني510

69,242,244.133332,465,632.05619,140,452.12756,782,124.6271,971,677,671.0161,222,916,270.4541,703,204.1843,673,927,598.5973,813,274,845.374الجمــــــــــــــــــــــــــــــلة

الرقم

أرصدة حسابات األمانات للوزارات واإلدارات الحكومية

جمـــــــــــــــــــلة األرصــــــــده
تأمينـــــــات الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

( 66 )



ح . خ  2014/2013 جدول رقم ( 17 )

دفعــــــات عن إعتمادات دفعات نقديةمبــــالغ تحــــــــــــــت مبــــالغ تحــــــــــــــت  دفعات وإعتمادات العهــــــــد النقديـةمصروفات تحت تسويتها على
في 2013/3/31في 2014/3/31مســـــتنــديـــــــــــــــــهداخليــــــــةالتســــــويـــــــــــــــــةالتحصيـــــــــــــــــــل نقديه في الخــــارجالشـــخصــــيـــــةأنواع بنود مصروفات الميزانية

51,942,124.407582.41511,699.02151,954,405.84315,456,862.629الديـــــــــــــــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري110

84,401.190313,743.046398,144.236551,598.649ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة120

5,609,922.2162,000.00029,729.68838,398.5635,680,050.4672,462,220.818مجـــــلـــس الوزراء - األمانــــــــة العامـــــــــــــــة131

1,915.0001,722.90041,386.91755,328.769100,353.586304,534.858مجــــلس الوزراء  ــ إدارة الفتــوى والتشـــــــريع132

1,295.83231,176.704139,427.679171,900.215171,062.104المجلــــس األعـــــــلى للتــــخطيـــــط والـتنميــــــة140

7,100.0006,573.5131,581.58815,255.101787,195.445اإلدارة المــــرآــزيــــــــة لإلحصــــــــــــــــــــــــاء141

32,358,201.7753,569,998.7159,161,311.300456,025.47945,545,537.26911,807,984.750ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

10,895,250.04811,662.575334,635,719.6923,885,626.88446,601,400.6731,458,752.485397,488,412.357198,669,965.585وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

10,644,814.85410,139.065141,259.38780,905,201.70891,701,415.01435,667,313.983وزارة الماليـــــــة - اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

7,737,121.2761,575.474562,248,693.24334,067,199.138604,054,589.131494,893,036.380وزارة الماليـــــــــة - الحسابات العامـــــــــــــــــــة172

18,355,776.451285,254.28518,641,030.73618,198,502.897وزارة الماليـــــــــــــة - اإلدارة العـامـة للجمـــــارك173

2,948,311.517922.35034,538.33182,974.767811,572.7883,878,319.7533,542,733.240وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

12,405,108.227485,173.42763,528.07612,953,809.73012,897,883.098وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

10,192,952.9911,803,339.7454,924,150.76416,920,443.50015,624,868.271وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

56,807,310.8176,556.80040,962,936.6089,337,749.72891,868,847.98033,113,533.230232,096,935.163208,768,487.553وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

7,144,787.02720,531.48855,455,202.29762,620,520.812150,350,613.374الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــي220

16,253,921.84169,756.81477,191.6555,610,220.419161,531.17322,172,621.90222,793,091.713وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

704,841.716329.27725,826,924.0308,189,036.03710,950,183.106427,740.14046,099,054.30635,018,371.007وزارة التعليــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي240

131,480,220.17265,799.252201,958,129.08827,970,733.3935,360,696.559366,835,578.464237,864,286.908وزارة الصحــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

45,809,952.2867,964.326928,208.8962,270.00046,748,395.50817,517,813.930وزارة الشئــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

872,287.632254,350.782427,366.0961,367.2071,555,371.7172,037,929.229وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

4,671,833.20617,045.20583,855.2714,772,733.6821,698,217.420وزارة األوقـــــــــاف والشــــــئـون اإلســــــــالميـة281

31,907.750200.000350.00032,457.750439,685.035األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــاف282

3,051,392.1711,689.220300,102.6557,856,408.58810,643.12511,220,235.75912,582,812.313وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

150,123,609.32315,545,745.62516,180,837.959181,850,192.907158,145,431.722وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

241,546.49740,630.46923,094.815305,271.781545,632.911المجلـس الوطني للثقــــــــــــافة والفنـــون واآلداب330

537,666,701.8521,003.63014,118.46211,193.447537,693,017.391202,925,053.866وزارة النـــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

161,735,220.57410,651.775243,420.22984,500.497162,073,793.075165,053,019.070وزارة  الكــــــــــهـــربـــــــاء والـــــــــــــــماء342

9,939,529.263169,778.2156,603.46310,115,910.9419,003,086.903اإلدارة العامـــــــة للطيــــــــران المـــــــــــدني510

1,289,719,357.911209,601.078607,319,788.901647,409,438.910300,571,700.0191,886,492.62588,579,378.6522,935,695,758.0962,035,779,295.661الجمــــــــــــــــــــــــــــــلة

أرصدة حسابات العهد للوزارات واإلدارات الحكومية

جمــــــــــلـــــــة األرصــــــده
الجهــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
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الرصيد الدفترى بنــوك أجنبية بنـــوك أخرى محليــة بنـــك الكويت المركزى الصنـــــدوق الرقم

2013/3/31فى  الرصيد الدفترى الجرد الفعلى وشهادات البنوك الرصيد الدفترى شهادة البنك الرصيد الدفترى شهادة البنك الرصيد الدفترى شهادة البنك الرصيد الدفترى الجرد الفعلى

-624,529.174 -8,335.355 8,335.355 -28,335.355 28,335.355 20,000.000 -20,000.000 الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيرى 110

6,182.396 4,153.753 4,153.753 0.000 0.000 4,153.753 4,153.753 ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة 120

4,757,535.033 -128,411.544 7,207.792 -135,619.336 0.000 7,207.792 7,207.792 األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــة- مجلـــس الوزراء  131

344.467 1,226.155 1,226.155 0.000 0.000 1,226.155 1,226.155 مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتـــــــــــوى والتشـــــــريع 132

50.000 281,025.000 50.000 280,975.000 0.000 50.000 50.000 المجلـــس األعــــــــلى للتخطيـــــــــط و التنميـــــــــــة 140

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 االدارة المركــزيـــــــــة لالحصــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 141

-454,444.897 0.000 0.000 0.000 0.000 ديــــــــــــــــــــــــــوان الخدمـــــــــــــة المدنيــــــــــة 150

12,577,463.458 -7,833,502.219 0.000 -7,817,352.363 0.000 -16,149.856 وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 160

8,018,192.477 338,861.470 4,493.711 337,336.180 0.000 1,525.290 4,493.711 االدارة العامــــــــــــــــــــــــــة- وزارة الماليــــــــــــة  171

9,073,543.473 76,591,076.487 77,890,661.368 76,591,076.487 77,890,661.368 الحسابات العامـــــــــــــــــــــة- وزارة الماليـــــــــــــة  172

10,933,778.559 10,065,783.322 17,853,663.178 10,065,783.322 17,853,663.178 االدارة العـامـة للجمــــــــــارك- وزارة الماليـــــــــــــــة  173

-732,949.948 -23,986,779.545 0.000 -23,986,779.545 0.000 وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة 180

309,007.689 235,248.237 266,597.971 238,260.541 252,620.541 -8,989.734 0.000 5,977.430 13,977.430 وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 190

-22,299,371.675 -25,695,533.135 97,402.331 13,812.613 97,402.331 -25,709,345.748 0.000 وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 200

-14,242,147.240 -5,962,458.341 20,033.692 -5,982,492.033 0.000 20,033.692 20,033.692 وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 210

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 الحـــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــى 220

-574,386.729 263,254.031 166,783.331 201,752.616 164,701.439 31,025.281 0.000 30,476.134 2,081.892 وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 230

10,289.058 -53,260.347 4,883.672 -52,866.772 0.000 -393.575 4,883.672 وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــى 240

-45,972,340.642 -89,427,304.506 1,087,212.500 1,481,703.374 1,072,166.695 -90,923,839.892 0.000 14,832.012 15,045.805 وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــة 250

-2,380,154.970 -1,830,607.985 0.000 -1,821,389.561 0.000 -9,218.424 وزارة الشئــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل 260

-5,326,680.248 -4,913,057.710 31,898.560 22,686.003 -22,686.003 -4,990,328.276 0.000 54,584.563 54,584.563 وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 270

-5,943,510.679 -6,571,125.337 657,821.136 38,431.000 38,431.000 377,888.034 619,390.136 -6,988,350.121 0.000 905.750 وزارة األوقــــاف والشـــــــــــــــئـون االســــــــالميـة 281

0.000 -33,180.378 0.000 -33,180.378 0.000 األمانــــــــــــــة العامـــــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــاف 282

-26,159.405 -2,728,576.529 0.000 111,559.647 -2,840,136.176 0.000 وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 300

1,305.771 2,137.346 2,137.346 0.000 0.000 2,137.346 2,137.346 وزارة األشــــــــــــــــــــغال العـامــــــــــــــــــــــــــة 320

-105,523.178 -285,402.720 -283,062.873 -285,402.720 -285,402.720 2,339.847 المجلــــس الوطنى للثقــــــــافة والفنـــــــــون واآلداب 330

-316,943,506.316 -317,001,120.722 2,399.872 -317,002,485.646 0.000 1,364.924 2,399.872 وزارة الـــنــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 341

-185,247,102.523 -73,444,432.689 5,421.724 -73,449,854.413 0.000 5,421.724 5,421.724 وزارة  الكهـــــــــــــــــــــربـــــاء والمـــــــــــــــــــاء 342

4,190.072 4,560.188 4,560.188 0.000 0.000 4,560.188 4,560.188 االدارة العامــــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدنى 510

-555,180,925.171 -472,115,763.073 97,833,880.762 61,117.003 15,744.997 2,424,976.825 2,206,281.142 -474,750,551.799 95,487,257.181 148,694.898 124,597.442 الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

`

2014/3/31مقارنة رصيد الصندوق والبنوك من واقع الجرد الفعلى بالرصيد الدفترى فى 

2014/3/31جملة االرصدة فى 
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2014/20132013/20122014/20132013/20122014/20132013/20122014/20132013/2012

37,707.12539,659.7831,431,410.3851,363,230.997104,879,316.87727,917,652.719الديـــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــري110

52.66224.00024.000150.000918,087.800951,753.915ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة120

29,845.41439,695.110149,180.202125,938.732928.5002,193.5003,994,162.5341,538,975.844مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامـــــــــــــــة131

21,131.92010,552.073160,654.515135,641.66640.00040.000276,751.700237,808.200مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــوى والتشـــــــريع132

48,403.33714,922.703420,434.186419,012.386211,363.752170,267.046المجلــس األعلـــــــى للتخطيــــط و التنميـــــــــة140

7,138.34464,745.94492,332.860اإلدارة المركــــــــــــــــزية لإلحصـــــــــــــــــــاء141

20,148,319.20315,411,705.020136,694.320137,089.3202,942,601.6302,052,640.880ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

110,914.21290,993.445126,880.4778,340.4771,101,915.0002,034,325.000256,579.448296,313.930وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

139,757,007.218143,219,190.5417,654,575.2515,928,153.875116,424,121.39279,096,013.326وزارة الماليــة - اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

16,604,522.75216,565,539.63717,525,296.86917,525,296.8692,705,983.0002,599,720.000وزارة الماليـــــة - الحسابات العامـــــــــــــــــــة172

845,192.663806,919.9612,796,683.4301,779,841.12237,374,452.54336,653,422.083 اإلدارة العـــــــــــــــامـــــــــة للجمـــــــــــــــارك173

1,012,765.4881,569,918.7851,022,964.9663,339,596.8102,940,239.760وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

13,031,286.52913,481,041.52512,981,766.38810,170,156.7294,949,793.6002,201,182.800وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

51,901,732.59540,068,822.5681,891,142.5121,786,408.75693,634.00093,634.00048,185,323.03333,365,223.736وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

2,252,847.7082,100,660.7841,834,893.6091,742,453.6291,400.000350.00061,601,125.85162,308,560.083وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

69,397.40286,671.722449,945.323449,945.32361,746,401.15666,601,251.999الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــي220

6,624,119.5275,711,416.43111,377,579.0049,826,783.81268,653,940.41576,929,982.678وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

8,277,218.2227,410,426.546872,089.757875,689.7572,097.5002,097.500189,980.674153,297.424وزارة التعليــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي240

25,766,712.58425,228,351.88620,660,292.18120,752,848.268339,761.000352,761.00034,978,296.73728,167,888.941وزارة الصحـــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

4,063,692.5783,899,733.67513,650,243.40612,155,865.8648,055,855.0116,742,612.333وزارة الشئــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

5,712,786.89910,668,230.5075,081,691.1505,853,364.96512,370,100.01711,885,389.983وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

155,737.50176,909.970766,548.427362,279.99021,301,592.42021,823,639.556وزارة األوقــــاف والشــــــئـون اإلســــــــالميـة281

3,381.1007,750.43355,172.74555,172.74591,248.000145,733.800األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــاف282

94,707,120.78897,294,114.0065,061,264.0935,365,241.56821,491,427.73820,393,688.617وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

12,829,419.55010,938,097.97022,713,558.66425,423,892.476684,792,777.858645,550,960.613وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

422,652.809381,571.934120,505.13184,736.4173,488,553.5851,943,248.594المجلـس الوطني للثقــــــافة والفنـــون واآلداب330

624,880,593.459615,372,830.3673,835.2333,835.23333.000242.50058,082.75064,011.025وزارة النـفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

73,115,813.222289,680,016.15325,781,445.81526,023,313.9651,227,146,022.4381,154,530,182.979وزارة الكـــھـــــربـــــــــــــاء والـــمـــــــــــــــاء342

5,154,524.9684,981,590.620213,610.678222,432.62151,603,329.97845,617,124.209اإلدارة العامـــــــة للطيــــــــران المـــــــــــدني510

1,107,591,985.1171,305,157,386.817154,940,382.717148,576,991.5621,539,809.0002,485,793.5002,584,091,614.6912,332,971,119.933االجمـــــــــــــــــــــــــــــــالي

الحســـــــــــــــــــابات النظــــــــــــــــاميــــــة

الرقــم
بنك شيكات وخطابات ضمانعھدة الطوابع المالية ديون مستحقة على الحكومةديون مستحقة للحكومة
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إعتمادات مستندية تحت التنفيذ

2014/20132013/20122014/20132013/20122014/20132013/20122014/20132013/2012

الديـــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــري110

150.000ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة120

928.5002,193.500مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامـــــــــــــــة131

60.00040.000مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــوى والتشـــــــريع132

المجلس األعلـــــــى للتخطيــــــــط و التنميــــــة140

اإلدارة المركــــــــــــــــزية لإلحصـــــــــــــــــــاء141

ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

2,298,023.0002,791,425.000وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

141,418.993140,753.993وزارة الماليــة - اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

102,473,000.000188,361,160.0001,800,459.4541,800,459.454وزارة الماليـــــة - الحسابات العامـــــــــــــــــــة172

180.000180.000 اإلدارة العـــــــــــــــامــــــــــــة للجمــــــــــــــارك173

وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

6,189.9864,993.4938,460.0005,340.000وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

93,634.00093,635.50070,632.00070,632.000وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

1,400.000350.00045,241.63832,139.638وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــي220

240.000240.000وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

2,097.5002,097.500وزارة التعليــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي240

518,774.000523,567.5008,039,771.7007,900,641.700وزارة الصحـــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

وزارة الشئــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

854,541.756936,495.707وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

وزارة األوقــــاف والشــــــئـون اإلســــــــالميـة281

األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــاف282

4,090,582.8764,359,861.87610,444,554.96510,520,632.178وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

16,466.93516,466.935وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

المجلـس الوطني للثقــــــافة والفنـــون واآلداب330

103.500320.500وزارة النــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

23,054,333.35120,391,590.253وزارة الكـــھربـــــــــــــــــاء والــمـــــــــــــــــــــــاء342

اإلدارة العامــــــــة للطيــــــــران المـــــــــــدنــي510

البنوك المحلية التجارية * وبنك الكويت المركزي

440,000.000شركة االتـــصـــــــــــــــــاالت المتــــقــدمـــــــــــــــة314

500,000.000شركــــة اإلستثــــــــــــــــمـــــارات الوطـــــــنيــــة315

500,000.000شركـــة الشبكــــــة اآلليـــــــــة للتوزيــــــــــــــــــع240

500,000.000شركـــــة سويفتـــل إنترناشيونال للتجارة العامـــــة316

4,096,772.8624,364,855.369105,388,020.500193,714,939.5001,800,459.4541,800,459.45442,675,841.33840,015,112.404اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

*  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 .

الحســـــــــــــــــــابات النظــــــــــــــــاميــــــة

الرقــم
مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداة عھدة الطوابع المالية العامة **عھدة الطوابع البريدية
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2014/20132013/20122014/20132013/20122014/20132013/20122014/20132013/2012
14,370.0002,378,682,018.6202,393,181,259.10049,248,960.62027,962,339.660الديـــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــري110

2,695.2001,688.00026,057,173.00026,057,173.0003,952,004.5723,430,861.112ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة120

58,666,000.00035,141,000.0001,152,000.000768,000.000مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامـــــــــــــــة131

مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــوى والتشـــــــريع132

107,250,000.000107,250,000.0001,575,000.0001,312,500.000المجلــــــس األعلـــى للتــــخــطيط و الــــتنمية140

اإلدارة المركــــــــــــــــزية لإلحصـــــــــــــــــــاء141

6,440,202.4796,440,202.479ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

407,131,818.000318,111,365.000وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

2,288,445,228.0302,288,445,228.030وزارة الماليــة - اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

وزارة الماليـــــة - الحسابات العامـــــــــــــــــــة172

 اإلدارة العـــــــــــامـــــــــــة للجمـــــــــــــــارك173

وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

299,984,128.000295,664,128.00011,046,130.0008,857,503.000وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

1,130,191,620.0001,130,191,620.00017,391,300.15611,594,200.104وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

70,117,289.00066,929,535.00019,981,712.72616,475,848.276الحــــــــــــــــــــرس 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

22.48051.030وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

91,493,750.00087,539,220.000860,519.000638,192.000وزارة األوقــــاف والشــــــئـون اإلســــــــالميـة281

األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــــاف282

وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

2,447,570,141.1601,807,784,724.000وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

المجلـس الوطني للثقـــــــافة والفنــــــون واآلداب330

وزارة الــنــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

190,173.340200,448.340وزارة الكـــــــھربــــــــــــــــــاء والـــــمــــــــــــاء342

249,600.000741,525,523.255741,525,523.255االدارة العامـــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــدني510

10,272,074,521.8609,522,780,608.180105,207,627.07471,039,444.152 249,622.48051.030208,273.540203,171.340االجمـــــــــــــــــــــــــــــــالي

اھالك أمالك الدولة العقارية 

الحســـــــــــــــــــابات النظــــــــــــــــاميــــــة

الرقــم
أمالك الدولة العقارية عھد األوراق والبطاقات ذات القيمة النقديةبنك شيكات تحت التحصيل

(71)



ح . خ 2014/2013
الرصيدالرصيدالمواد ذاتأصولوسائلعھد
في 2013/3/31في 2014/3/31الطبيعة الخاصةحيوانية ومائيةالنقل واإلنتقالالمواد

405,445,322.357 116,648.3463,044,714.849734,825,946.00079,458.531738,066,767.726الديـــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــري110

2,077,519.845 124,790.1802,065,871.84233,933.8852,224,595.907ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة120

2,883,095.673 299,708.9882,787,044.7461,600.00039,732.0003,128,085.734مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامـــــــــــــــة131

2,904,789.000 6,128.5422,808,675.79046,663.0002,861,467.332مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــوى والتشـــــــريع132

2,243,529.562 55,149.6002,170,373.114117.50050,277.9552,275,918.169المجـــلس األعـــلى للتــخـــطـيـط و الـــتنــمـيــــة140

95,133.000 117,593.000117,593.000اإلدارة المركزيــــــــــــــــة لإلحصـــــــــــــــاء141

983,599.194 456,403.260900,971.98625,000.0001,052.5001,383,427.746ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة150

35,608,183.701 857,840.63329,039,930.376226,049.64259,419.89030,183,240.541وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة160

6,196,737.546 2,802,425.1282,060,936.5297,808.8074,871,170.464وزارة الماليــة - االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة171

0.000 0.000وزارة الماليـــــة - الحسابات العامـــــــــــــــــــة172

 1,913,265.268 759,278.4531,472,212.6432,231,491.096 االدارة العـــــــامـــــــة للجمـــــــــــــــــارك173

899,311.891 6,850.2201,293,773.0827,428.6501,308,051.952وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة180

5,810,411.740 145,284.9265,103,449.30177,404.331190,197.0405,516,335.598وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل190

197,276,604.000 47,602,072.00050,265,560.00043,821,097.000302,891.00026,353,640.000174,594.00034,115,039.000202,634,893.000وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة200

2,966,607.311 43,842.562959,305.0001,875,029.0002,878,176.562وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع210

14,432,367.000 5,690,784.0001,499,850.0005,721,270.00032,249.0001,659,547.00014,603,700.000الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــى220

45,774,489.711 18,176,280.697145,793,373.604128,037.81411,910,570.000176,008,262.115وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة230

3,691,063.966 2,566,881.742917,675.16694,336.4863,578,893.394   وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــي240

206,326,487.092 119,097,867.00097,220,848.0001,100,962.00014,800,253.000232,219,930.000وزارة الصحـــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة250

4,208,950.180 228,462.0563,808,046.44628,950.000133,913.2504,199,371.752وزارة الشئــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل260

93,258,062.366 10,391,305.1662,687,786.000330,201.00054,837,496.00023,608,924.23091,855,712.396وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم270

13,296,570.532 1,595,739.68212,988,629.86913,600.00014,597,969.551وزارة األوقــــاف والشــــــئـون االســــــــالميـة281

762,432.062 103,421.571688,815.000792,236.571األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــاف282

46,388,518.535 6,355,079.80637,284,336.229136,697.4848,395.00043,784,508.519وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت300

14,734,470.000 3,096,509.42913,370,584.84216,467,094.271وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة320

1,875,710.000 1,430,439.000572,852.0002,003,291.000المجلـس الوطنى للثقــــــافة والفنـــون واآلداب330

614,975.109 53,894.292543,462.00876,366.900673,723.200وزارة الــنــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط341

587,592,084.000 594,251,600.0001,605,030.000595,856,630.000وزارة الكــــــھـــربــــــــــــــــاء والــــمــــــــــــاء342

5,918,577.797 2,195,206.031652,880.4253,873.6142,707,704.3625,559,664.432االدارة العامـــــــــــــة للطيــــــــران المـــــــــــدنى510

818,509,893.310423,724,581.847788,204,612.226302,891.000128,037.814117.50026,431,044.33167,555,643.15877,025,380.8422,201,882,202.0281,706,178,868.438الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

جـــــــــــرد المــــــوجـــــــــــــــــــــــودات

المخازن أصول أخرىالرقم المكتبات الخزائن المتاحف

جدول رقم  ( 20 )                      

الجھــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
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  :تمھيد 
  

  

ميزانية الوزارات واإلدارات ربط ب 2013لسنة  ) 120 ( القانون رقمالمرسوم بصدر       
  :بالتفصيل اآلتي  2013/2014الحكومية للسنة المالية 

  
  
وزارات  - ة ال رادات بميزاني درت اإلي غ  ق ة بمبل و اإلدارات الحكومي

ص 18,095,883,000.000 ار ، يخص غ دين ن  4,523,970,750.000 مبل ار م دين
ذكر  الفة ال رادات س ة ،  ىيضاف إللاإلي ال القادم اطي األجي ادل احتي ا يع ن  %25أي م م

ة  ال القادم اطي األجي ة الحتي وزارات و اإلدارات الحكومي % 10( تقدير إيرادات ميزانية ال
ادة األول حسب ة الم ا نصت علي م  ىم انون رق ن الق نة  106م حسب % 15و  1976 لس

  ) .2013لسنة  120رقم  بقانونالمرسوم 
  
درت - ا ق روفات  كم ة المص وزاراتبميزاني غ  واإلدارات ال ة بمبل   الحكومي

ين و علية  ،دينار 21,002,597,000.000 المصروفات والمخصصات عن يقدر الفرق ب
  . دينار  (7,430,684,750.000)قدره بنقصاإليرادات 

  
          

  
ة - ذ الميزاني ه تنفي ا دعى إلي ى م م إجراء  باإلضافة إل ل ت ينالنق ادات ب ة  إعتم ود الميزاني بن

وتعديالت بالنقل من االعتماد التكميلي العام لكل  ،دينار 940,909,790.000 بمبلغ إجمالي
  . دينار  172,081,336.000األبواب بمبلغ 

  
  
امي  الحساب وأوضح - د بلغت نأالخت ة ق رادات الفعلي ار  31,811,422,456.843 اإلي دين

ة  ندينار ع 13,715,539,456.843 بزيادة مقدارھا ادة  بنسبةوتقديرات الميزاني  بلغتزي
175.8 % .  

  
  
  



 )2 ( 
  

  
  
  
  
  
ة -  روفات الفعلي ت  وأن المص ار    18,903,305,806.250بلغ وفردين داره  ب مق

ار  2,099,291,193.750 ادعن  دين ة  اعتم د التعديالميزاني بة و  لـبع ـربنس ـبلغ وف  تــــ
10.0 %  .  

  
ة    نة المالي ة للس ائج الفعلي ة النت ة  2013/2014وبمقارن نة المالي ة للس ائج الفعلي بالنت

ة 2012/2013 رادات الفعلي غ  يتضح أن حصيلة اإلي د نقصت بمبل  197,120,163.316ق
  .دينار   404,250,319.473بمبلغ  نقصتفقد المصروفات الفعلية  و كذلكدينار، 

  
قد أسفر   2013/2014علما بأن الحساب الختامي لإلدارة المالية للدولة للسنة المالية 

 12,908,116,650.593الفعلية على المصروفات الفعلية بمبلغ  اإليرادات زيادةعـن 
ي ، أدينار  12,700,986,494.436 والبالغ 2012/2013دينار بالمقارنة بالسنة المالية 

  .دينار   207,130,156.157 2013/2014 ةــنة الماليــعن الس بنقص
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  :  3201/4201وفيما يلي عرضا إجماليا لما أسفر عنه تنفيذ ميزانية السنة المالية 
  
  

  . على المستوى اإلجمالي ألبواب الميزانية: أوال 
  
  :اإليـــرادات  -أ 

  
               

  نقص/ زيادة 
  

  اإليرادات 
  الفعليـة 

  

  
  تقديرات 
  اإليرادات 

  
  البيـــــان

 
12,408,747,403.121  

 
1,969,853.199  

 
3,475,925.958  

  
2,527,440.571 

 
50,722,202.381 

 
 

6,612,816.935)(  
 

1,259,560,699.825  
 

(4,851,251.277) 
  

 
29,291,889,403.121  

 
86,969,853.199  

 
20,975,925.958  

 
4,623,440.571  

 
275,881,352.381  

 
 

703,240,333.065  
 

1,402,693,399.825  
 

25,148,748.723  

 
 16,883,142,000.000 

  
85,000,000.000  

  
17,500,000.000  

  
2,096,000.000  

225,159,150.000  
 
  

709,853,150.000 
  

143,132,700.000  
  

30,000,000.000  
  

  
  ـة ــــرادات النفطيـــــاإليـ –لبـاب األول ا

  
  في الدخل واألربــاح ارائب على صضال -ب الثاني االب
  

  ـات ـــعلى الممتلكالضرائب والرسوم  -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 الرأسماليــــيـاإل -الباب الثامن 

  

13,715,539,456.843  31,811,422,456.843  18,095,883,000.000  
  

  
  ـــــــةـــالجملـــ
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  : المصروفــات -ب 
 
  

  البيــــان
  

  اعـتماد
  بعد اعتماد الميزانية  التعديـل  الميزانية

  التعديـل
  المصروفات
  الوفر  الفعليـــة

  156,318,010.302  5,037,753,489.698  5,194,071,500.000  0.000  5,194,071,500.000  ـاتــــرتبــــالم –الباب األول 

اني  اب الث تلزمات  -الب المس
  654,477,277.959  3,219,251,722.041  3,873,729,000.000  0.000  3,873,729,000.000  اتـــة والخدمـالسلعي

ث  اب الثال ل  -الب ائل النق وس
  141,991,386.947  209,310,613.053  351,302,000.000  0.000  351,302,000.000  زاتـجھيـعدات والتـوالم

ع  اب الراب اريع شالم -الب
يانة  ائية والص اإلنش

  ات العامةــستمالكواإل

  
2,221,715,000.000  

  
0.000  2,221,715,000.000  

  

1,530,498,633.623  691,216,366.377  

امس اب الخ ـات -الب المصروف
ـالمختلف دفوعات ـــ ة والم

   التحويلية
9,361,779,500.000  0.000  9,361,779,500.000  8,906,491,347.835  455,288,152.165  

  2,099,291,193.750 18,903,305,806.250  21,002,597,000.000  0.000  21,002,597,000.000  الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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  :مقارنة اإليرادات الفعلية بالمصروفات الفعلية  -ج 
  
  
  

  
  الفرق

  ابـــالحس
  يـــالختام

  ـمادــعتـا/ تقدير
  ةـــالميزاني
  ل ــبعد التعدي

  ــانـــالبيـــ

  
  

12,408,747,403.121  
  
  

  
1,306,792,053.722  

 
 

  

29,291,889,403.121 

 
2,519,533,053.722  

  
 

16,883,142,000.000  
 

1,212,741,000.000  
 
 

  
  : اإليــرادات

 اإليـــرادات النفطيـــــة  
  

  اإليـــرادات الغيـر نفطيــة  

  ـراداتــــة اإليــــجملـ  18,095,883,000.000  31,811,422,456.843  13,715,539,456.843

 
  
 

2,099,291,193.750  
  
 

3,428,884,864.210  
  
  

 
  
  

18,903,305,806.250 
 

 

7,952,855,614.211  

 
  
 

21,002,597,000.000       
 

 
4,523,970,750.000       

  

  
  : اتــات والمخصصـــالمصروف

  
  ـاتـــــالمصروفـــــ 

  
  المخصص الحتياطي األجيال القادمـة% 25

  

 1976لسنة  106حسب القانون رقم %10 -أ   
 120القانون رقمب المرسوم  حسب %15 -ب ب
  2013لسنة  

  جملة المصروفات والمخصصات   25,526,567,750.000  26,856,161,420.461  )(1,329,593,670.461

12,385,945,786.382  4,955,261,036.382  (7,430,684,750.000)  
  

  اإلضافة إلى المــال االحتياطي العام 
 

  
  

  2013/2014 ة ـة الماليـلما أسفرت عنه نتائج العمليات المالية عن السنا تقدم عرض مقارنة ـمم       

فر عن  ا أس اب الختـوم ة للدولـه الحس إلدارة المالي ن ـامي ل ديرية م ز تق  غـبمبل عج
ار ) 7,430,684,750.000( ائي دين ي النھ ائض الفعل غ الف ا بل ار 4,955,261,036.382 ، كم  دين

ى  اطيليضاف إل ي االحتي ائي الفعل ائض النھ ديري والف ز التق ين العج رق ب غ الف د بل ة ، وق ام للدول  الع

  .دينار    12,385,945,786.382
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  :تحليل اإليرادات والمصروفات على مستوى الوظائف : ثانيا 
  
  
  
  : اإليـــرادات -أ 

  
 
 
  

  
  النسبـة إلــى

 إجمالي المحصل

  
 نسبة المحصل
  إلى المقــدر

  
  اإليــرادات 
  المحصلــة

  
  تقديــرات 

  يــراداتاإل
  

  البيـــــان

 
% 2.3 

 
% 0.1 

 
% 0.5 

 
% 0.0  

  

% 97.1 
 

% 0.1  
 
 
  

 
%116.4 

 
%174.6 

 
%125.9 

 
%84.4 

 
%178.4 

 
%106.4  

 
720,016,300.920  

 
16,463,441.621 

 
152,273,135.402 

  
6,549,731.965 

 
30,894,844,446.135  

 
21,275,400.800 

 
  

 
618,697,000.000  

 
9,427,000.000  

 
120,900,000.000 

 

7,756,000.000  

17,319,103,000.000  
 

20,000,000.000 

  
  الخدمـات العامـة

  
  الدفـــــــاع

  
  الخدمات االجتماعية

  
  خدمـات المجتمـع

  
  الخدمات االقتصادية

  
  أخرى غير مصنفـة

  

 
%100   

 
%175.8  

 
31,811,422,456.843  

 
18,095,883,000.000 

  
  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

 
%17.5 

 
%8.4 

 
%41.4 

 
%7.7 

 
%23.5  

 
1.6%  

  
  

 
% 83.3 

 
% 96.2 

 
%93.3 

 
%91.3 

 
%88.2 

 
%98.7 

  
  

 
3,310,605,224.470 

 
1,590,035,456.497  

 
7,819,809,971.740  

 
1,446,374,417.193  

 
4,433,598,359.143  

 
302,882,377.207  

  
  

 
3,974,319,622.000   

 
1,653,530,475.000  

 
8,380,324,104.000  

 
1,584,596,307.000  

 
5,024,837,205.000   

 
306,778,623.000   

 
78,210,664.000 

 
51,622,522.000 

  
(4,536,525.000)    

 
46,105,104.000 

 
(21,314,093.000)   

  
29,183,605.000   

 
71,020,723.000   

  
(172,081,336.000)    

  

  
3,922,697,100.000  

  
1,658,067,000.000   

  
8,334,219,000.000   

  
1,605,910,400.000   

  
4,995,653,600.000   

  
235,757,900.000   

  
250,292,000.000      

 

  
  ةات العامالخدم

  
  اعـالدفــ

  
  االجتماعية دماتالخ

  
  ـعمخدمات المجت

  
  مات االقتصاديةدالخ

  
  

  ةـأخرى غير مصنف
  
   التكميلي  االعتماد
  امــالع

 
%100  

  

 
%90.0  

  
  

 
18,903,305,806.250  

  

 
21,002,597,000.000 

  

 
0,000,000,000.000  

  

 
21,002,597,000.000  

  

  
  ةــــالجملــ
  

  
  

عن اإلضافية والحسابات الخارجة  واالعتماداتوفيما يلي عرض مفصل لإليرادات والمصروفات 

  .الميزانية للوزارات واإلدارات الحكومية  أبواب
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ف المصادر  ي مختل ة ف تتمثل إيرادات الوزارات واإلدارات الحكومي
ة  ة الحاجات العام ة لمواجه وارد المالي ى الم ة عل التي تحصل منها الدول
وارد  ي للم در الرئيس ر المص ث يعتب نفط حي ادر ال ك المص م تل ن أه وم

رادات  دالمالية للدولة يلي ذلك من حيث األهمية إي ي تحصل الخ مات الت
دمات الم ل الخ ى ؤمقاب وم عل رائب والرس م الض ة ث ل الدول ن قب داة م

  التجارة والمعامالت الدولية .
  

ع  ة والمتوق وزارات واإلدارات الحكومي رادات ال درت إي د ق وق
ة  نة المالي الل الس يلها خ غ  2013/2014تحص مبل

رادات الفع 18,095,883,000.000 ة اإلي ت جمل ا بلغ ة د.ك بينم لي
لة  ـد.ك بنسب 31,811,422,456.843المحص  ادةـزيبو %175.8ة ـ

ـق بة  د.ك 13,715,539,456.843 درهاـ ن %75.8بنس ديرات  م تق
  . 2013/2014الميزانية للسنة الماليـة 

  
رادات  ة واإلي رادات النفطي ن (اإلي رادات حسب مصدرها م وتتكون اإلي

  : غير النفطية )
  
  :النفطيةاإليرادات ) 1
  

رتتم  ذه اإلي ل ه ازث ام والغ نفط الخ ع ال ي مبي درت ادات ف د ق ، وق
ـع تحصيلـة والمتوقـــرادات النفطيـاإلي ة ـــة الماليــالل السنـها خـ

ة ـا بلغـ، بينمد.ك 16,883,142,000.000غمبل 2013/2014 ت جمل
ـاإلي لةــ ة المحص بةد 29,291,889,403.121 رادات النفطي  .ك بنس

ـن جمم 173.5% ـرادات المحلة اإليـ ادة يصلة بزـ
بة أي د.ك 12,408,747,403.121 ديرات  %73.5 بنس ن تق م

  .2014 /2013سنة المالية عن اللميزانية االيرادات النفطية ل
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                     اردينــــــــ     سـفل
  
  
  

  
  النفطية:اإليرادات غير ) 2
  

ركات   ر ش ن غي دخل م ريبة ال ي ض رادات ف ذه اإلي ل ه نتتمث  فط،ال
ى  وم عل رائب والرس ات،الض د  الممتلك وم القي جيل،رس رائب  والتس الض

رادات  الخدمات،إيرادات  الدولية،والرسوم على التجارة والمعامالت  اإلي
   الرأسمالية.والرسوم المتنوعة واإليرادات 

  
  

رادات  درت اإلي د ق ـغيرالنفط وق ـوالمت يةــــــ ـالل ــ يلها خ وقع تحص
د.ك  1,212,741,000.000غ ـــــــــبمبلـــ 2013/2014السنـة الماليــة 

ت جم ا بلغ ـلة اإليـبينم ـر النفـ ـية المحصلـطــرادات غي ة ـ
ة اإلي %207.8أي بنسبة  د.ك  2,519,533,053.722 رادات ـمن جمل

ادة لةـالمحص بةأي  د.ك 1,306,792,053.722ا دارهـمق بزي  بنس
ديرات 107.8% ـن  تق ر النف م رادات غي ةاالي ة ل طي ن اللميزاني نة ع س
  .2013/2014المالية 

  
  

  رادات المحصلة للسنة ي اإلي نقص ف ادة وال م أسباب الزي ي أه ا يل وفيم
  : 3120/4120المالية 

  
  أسباب الزيادة :

  
ى  - وزارة عل رص ال اكم وح ام المح ة أم ايا المرفوع ادة القض لزي

 تحصيل الديون المستحقة للحكومة.
ادة لزيادة التحصيل من تحصيل   - ابقة وزي الضريبة عن سنوات س

ى  ادق باإلضافة ال أرباح قطاع شركات التأمين وقطاع شركات الفن
 زيادة عدد الشركات الخاضعة للضريبة .

ل  - ن قب تغلة م ة المس ع الحكومي بعض المواق ة ل يم االيجاري ادة الق زي
دها ومجموعة  م تحدي ي ت الجمعيات التعاونية وللمواقع المنتهية والت

 ت المستملكة .من العقارا
ذ  - ة تنفي رادات القيدي تحويل الرصيد المتبقي من المنحة األميرية لالي

 لقرار مجلس الوزراء .
ادة  المي أو الزي ة الوضع االقتصادي الع ة نتيج ادة الضرائب الجمركي زي

  . دفي حجم االستيرا
  

  : نقصأسباب ال
  
 ت على الموظفين نتيجة اللتزام الموظفين .الجزاءاانخفاض  -
ات االل - ون بالتزام ذين يخل وردين ال ى الم ات عل ق الغرام تزام بتطبي

  العقود المبرمة معهم . 
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                     اردينــــــــ     سـفل

  
  
  
  
  
  

 :النفطيةاإليرادات   .1
  

  :النفطيةاإليرادات  -الباب األول 
  

000     000  142  883 16  السنة المالية تقديرات .  
   

121     403  889  291 29   المحصلةاإليرادات .  
  

121     403  747  408 12  على تقديرات الميزانية . % 73.5بنسبة  زيادة  
  

   

ي األ - نفط ف عار ال اع أس ى ارتف ك إل ع ذل ةسويرج الل واق العالمي  خ
  2013/2014السنة المالية 

   

    
  

 :النفطيةاإليرادات غير  .2
  

  الدخل واألرباح  : الضرائب على صافي -الثاني الباب  
  

  . السنة المالية تقديرات    85  000  000    000
  

199    853  969  86  
 

  المحصلة .اإليرادات 
  

199    853  969  1  
   

  عن تقديرات الميزانية . % 2.3بنسبة  زيادة
  

    

  الضرائب والرسوم على الممتلكات : -الباب الثالث   
  

  . السنة المالية تقديرات 17  500  000     000
  

958     925  975  20 
 

  . المحصلةاإليرادات 

  
958     925  475  3  

 
  عن تقديرات الميزانية . % 19.9 بنسبة زيادة
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                    اردينــــــــ     سـفل

  
  
  

  
  :لسلع والخدماتاالضرائب والرسوم على  - الرابعالباب 

  
  . السنة المالية تقديرات 2  690  000    000

  
571    440  623  4  

 
  اإليرادات المحصلة .

  
571    440  527  2  

 
  عن تقديرات الميزانية .% 120.6 بنسبة زيادة

  
   

ى ـويرج - ك إل أثر ع ذل ث يت بالد حي اري داخل ال اط التج ة النش حرك
 .سلباً وإيجاباً بالنشاط التجاري والذي يتأثر بعوامل كثيرة 

  
    
  امس اب الخ امالت  -الب ارة    والمع ى التج وم عل رائب والرس الض

  الدولية :
  

  . السنة المالية تقديرات 225  159  015    000
  

381    352  881  275 
 

  . المحصلةاإليرادات 
  

381    202  722  50 
 

  عن تقديرات الميزانية . % 22.5بنسبة  زيادة
  

    
  إيرادات الخدمات : -الباب السادس   

  
  . السنة المالية تقديرات 709  853  015     000

  
065     333  240  703  المحصلةاإليرادات .  

  
  عن تقديرات الميزانية .%) 0.9( بنسبة نقص(935     816  612  6)

  
  اإليرادات والرسوم المتنوعة : –الباب السابع  

  
  . السنة المالية تتقديرا 143  132  007     000

  
825     399  693  402 1  . اإليرادات المحصلة  

  
081     855  057  377 1  عن تقديرات الميزانية . % 962.1بنسبة  زيادة  
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                    اردينــــــــ     سـفل
 

  
 

ات  - ات والمناقص راء الممارس ى ش ال عل ى اإلقب ك إل ع ذل يرج
 .شركات والمؤسساتالمطروحة من قبل ال

ذ  - د تنفي تنادا لقواع ك اس ات وذل اب األمان اله لحس الغ المع ادم المب تق
  الميزانية .

ذ  - ة تنفي رادات القيدي ة لالي تحويل الرصيد المتبقي من المنحة األميري
 لقرار مجلس الوزراء .

 
زام  - دم االلت وردين لع اولين والم ى المق ات عل رض الغرام ادة ف زي

  ة معهم وإخاللهم بهذه الشروط .بتنفيذ العقود المبرم
األرصدة المعالة لحساب األمانات عن سنوات مالية سابقة ولم يتقدم  -

 .أصحابها للمطالبة بها وتقادمت ومن ثم تم تحويلها إليرادات قيديه
وائح  - ق ل ي تطبي ات ف دد الجه وظفين وتش ى الم ات عل رض عقوب ف

 العمل .
ه - رفت دون وج الغ ص ترداد مب ى اس ات عل رص الجه ن  ح ق ع ح

 عالوات سكن وعالوات اجتماعية
  

    

  : اإليرادات الرأسمالية -الباب الثامن    
  

  . السنة المالية تقديرات 30  000  000     000
  

723     748  148  25 . اإليرادات المحصلة  
  

  عن تقديرات الميزانية % ) 16.2(  بنسبة نقص )4  851  251    277(
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  " 3120/4120 زيع اإليرادات المقدرة واإليرادات المحصلة للسنة المالية" تو
  على مستوى األبواب  - 1

  
  

 نسبة التحصيل الفرق 2013/2014السنة المالية  البيــانالباب
لإلجمالي للمقدر المحصل   التقديرات

 %92.1%173.5 12,408,747,403.121 16,883,142,000.00029,291,899,403.121 اإليرادات النفطية 1

الضرائب على صافي الدخل  2
 %0.3%102.3 1,969,853.199 86,969,853.199 85,000,000.000 واألرباح

 %0.1%119.9 3,475,925.958 20,975,925.958 17,500,000.000الضرائب والرسوم على الممتلكات 3

الضرائب والرسوم على السلع  4
 %0.01%220.6 2,527,440.571 4,623,440.571 2,096,000.000 والخدمات

الضرائب والرسوم على التجارة  5
 %0.9%122.5 50,722,202.381 275,881,352.381 225,159,150.000  والمعامالت الدولية

 %2.2 %99.1 6,612,816.935- 703,240,333.065 709,853,150.000 إيرادات الخدمات 6

 %4.4%980.0 1,259,560,699.825 1,402,693,399.825 143,132,700.000 اإليرادات والرسوم المتنوعة 7

  
8  
  

 %0.1 %83.8 4,851,251.277- 25,148,748.723  30,000,000.000  اإليرادات الرأسمالية

  
  %100%175.8 13,715,539,456.843 18,095,883,000.00031,811,422,456.843 اإلجمالــــــي 

  
  

ـيتض       اب األول   2013/2014ة ـة الماليـة للسنـرادات المحصلـاإلي أندول ـذا الجـن هـح مـ نفط  -للب ال
ة  ي المرتب ىالخام والغاز تأتي ف بة  األول رادات المحصل %92.1بنس ة اإلي مة ، ـمن جمل ي المرتـتأت ث بة ـي ف

رادات  يةـالثان ابعاب ـالبإي رادات والرسوم المتنوعة – الس م  % 4.4 ةـبنسب  اإلي اب ث رادات الب ادسإي  - الس
ة - الخامسفالباب  %2.2ة ـبنسب الخدماتيرادات إ امالت الدولي بة  الضرائب والرسوم على التجارة والمع بنس

  ثم بقية األبواب بنسب مختلفة . 0.9%
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وى المجموعات وفيما يلي دراسة تحليلية ألبواب اإليرادات على مست
  والبنود :

  
  

   اإليرادات النفطية : -الباب األول   
  

000     000  142  883 16  السنة المالية تقديرات .  
  

121     403  889  291 29  المحصلة اإليراداتجملة من  % 92.1بنسبة  اإليرادات المحصلة .  
  

121     403  747  408 12  قديرات الميزانية .على ت % 73.5بنسبة  زيادة  
  

ة    نة المالي لة للس ة المحص رادات النفطي ي اإلي ادة ف ر الزي وتعتب
لأ 2013/2014 ة ق نة المالي لة للس رادات المحص ي اإلي ادة ف ن الزي  م
2012/2013.  

  
عتو در رج ن المق ل ع ادة المحص ي  زي نفط ف عار ال اع  أس ى ارتف إل

ـة  واق العالمي ياألس ة ف نة المالي دابنس 2013/2014 الس رة ج ، بة كبي
اج  ا اإلنت يين هم ة يتحدد بمؤشرين رئيس حيث إن حجم العائدات النفطي
من النفط وأسعاره ويخضـع هذان المؤشران لظروف العرض والطلب 
أثر  ي تت ة الت ة العالمي وق النفطي ي الس عاره ف ام وأس نفط الخ ى ال عل

ب ا ذلك حس المي وك ادي الع ع االقتص دورها بالوض ددة ب بة المح لنس
  .اج في األوبكلإلنت

  
  

  : الضرائب على صافي الدخل واألرباح -الباب الثاني 
  

ركات  ى الش دخل عل ريبة ال ن ض لة م رادات المحص ي اإلي ل ف تتمث
وانين  ن الق دد م رائب لع ذه الض ع ه ا وتخض ة أعماله ر ممارس نظي

  لها.واللوائح المنظمة 
  

  اإلدارة العامة . -ويختص بهذا الباب وزارة المالية 
  

  . السنة المالية تقديرات 85  000  000     000
  

199     853  969  86 من جملة اإليرادات المحصلة . % 0.3بنسبة  اإليرادات المحصلة  
  

 عن تقديرات الميزانية % 2.3 بنسبة زيادة 1  969  853     199
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ادةمجموعات  والجدول التالي يوضح نقصومجموعات  الزي ي  ال ذا ف ه
   :الباب

  

 مجموعات 
  الزيادة

  مجموعات  المبلغ
  النقص 

  المبلغ

  )887,034.322(  3مجموعة   2,856,887.521  2مجموعة 
الي  إجم
ات  مجموع

  الزيادة
2,856,887.521  

الي  إجم
ات  مجموع

  النقص

  
)887,034.322(  
  

الي  إجم
  1,969,853.199  الفرق للباب

  
  

  فيما يلي تفصيل مجموعات الباب حسب الترتيب التسلسلي:و 
  

  :ضريبة الدخل من غير شركات النفط - 2مجموعة  
  

ن  تتمثل إيرادات هذه المجموعة في ضريبة الدخل التي يتم تحصيلها م
ا  زاول أعماله ي ت نفط ) والت ر شركات ال ة (غي الشركات األجنبية المختلف

     في الكويت .
  

  . السنة المالية تقديرات 39  200  000     000
  

  . رادات المحصلةـاإلي 42  056  887     521
  

  عن تقديرات الميزانية . % 7.3 بنسبة زيادة 2  856  887     521
  

   :لمجموعةل النقصوبنود  الزيادة بنودوالجدول التالي يوضح   
  

  
 

بنود   المبلغ الزيادةبنود 
  النقص

  المبلغ

  )9,081,868.244(  3بند   359,179.000  2بند 
  )1,123,813.708(  7بند   386,230.218   4بند 
      48,156.000  5بند 
      11,105,720.222  6بند 
      196,719.903  8بند 
      966,564.130  10بند 

إجمالي بنود 
  13,062,569.473  الزيادة

الي  إجم
ود  بن

  النقص
)10,205,681.952(  

الي  إجم
رق  الف

  للمجموعة
2,856,887.521  

  



  

 

) 16 (

                   دينــــــــار     سـفل
  

  
  
  
  

  :حسب الترتيب التسلسلي المجموعة بنودوفيما يلي تفصيل  
  

  :   تجاريةشركات  -2بند  
  

  . السنة المالية تقديرات     280  000    000
  

  ـلة .صاإليـرادات المح   639  179    000
   

  عن تقديرات الميزانية . % 128.3 بنسبة زيادة   359  179    000
          

    
 

 
  : مقاوالتشركات  - 3بند 
  

  . السنة المالية تقديرات 23  360  000    000
  

  . اإليـرادات المحصلـة 14  278  131    756
  

  عن تقديرات الميزانية . % )38.9( بنسبةنقص  )9  081  868    244(
  

    
   : تأمينشركات  - 4بند   

  
  . السنة المالية تقديرات   750  000    000

  
  اإليـرادات المحصـلة . 1  136  230    218

  
  تقديرات الميزانية . عن % 51.5 بنسبة زيادة   386  230    218

  
    
  : فنادقشركات  -5بند   

  
  . السنة المالية تقديرات      325  000     000

  
  حصـلة .اإليـرادات الم   373  156    000

  
  عن تقديرات الميزانية . % 14.8 بنسبة زيادة   48  156    000

  
  



  

 

) 17 (

  
  
  
  
  
  

                     دينــــــــار     سـفل
  
  

  
  
  

  :  خدمات شركات -6بند 
  

  . السنة المالية تقديرات 8  250  000     000
  

  . اإليـرادات المحصلـة 19  355  720     222
  

  عن تقديرات الميزانية . % 134.6بنسبة  زيادة 11  105  720     222
  

    
  :  اريةشاستشركات  - 7بند  

  
  . السنة المالية تقديرات 4  650  000     000

  
  . اإليـرادات المحصلـة 3  526  186     292

  
  عن تقديرات الميزانية . %) 24.2(  بنسبة نقص )1  123  813     708(

  
   
  :  عممطاشركات  -8بند  

  
000     000  400 1   

 
  . السنة المالية تقديرات

  
903     719  596 1   

 
  . اإليـرادات المحصلـة

  
  عن تقديرات الميزانية . % 14.1بنسبة  زيادة   196  719    903

  
    
  :  أخرىشركات  -10بند  

  
  . السنة المالية تقديرات      185  000     000

  
130     564  151 1   

 
  . اإليـرادات المحصلـة

  
  عن تقديرات الميزانية . % 522.5 بنسبة زيادة   966  564    130
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  : صافي األرباحالضرائب على  – 3 مجموعة

  
ن    يلها م تم تحص ي ي دخل الت ريبة ال ي ض ة ف ذه المجموع رادات ه ل إي تتمث

  كويتية المدرجة في سوق األوراق المالية.ال الشركات
  

  . السنة المالية تقديرات 45  800  000     000
  

   . لةـصرادات المحـاإلي 44  912  965     678

  
  عن تقديرات الميزانية . %) 1.9( بنسبة نقص   )887  034    322(

  
 عة:والجدول التالي يوضح كل من بنود الزيادةوبنود النقص للمجمو  

 

 بنود
  الزيادة

  المبلغ      النقصبنود   المبلغ

  )2,067,668.977(  1بند   3,311,977.717  3بند 
  )986,765.415(  2بند     
  )1,144,577.647(  4بند     

الي  إجم
ود  بن

  الزيادة
الي   3,311,977.717 إجم

  )4,199,012.039( بنود النقص

الي  إجم
رق  الف

  للمجموعة
)887,034.322(  

   
  يلي تفصيل البنود حسب الترتيب التسلسلي: وفيما

  
  :  الضرائب على الشركات الكويتية – 1بند  

  

بة  ررة بنس رائب المق ي الض نوية  %2.5ه اح الس افي األرب ن ص م
ا  ك طبق ة وذل ألوراق المالي ت ل ي سوق الكوي للشركات الكويتية المدرجة ف

م  انون رق ام الق نة  19ألحك ة ال 2000لس م العمال أن دع ي ش ة ف وطني
  وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

  
  . السنة المالية تقديرات 28  000  000     000

  
023     331  932  25  لةـصرادات المحً ـاإلي .   

  
  عن تقديرات الميزانية . %) 7.4( بنسبة نقص ) 2  067  668     977(
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  : حصيلة الزكاة من الشركات الكويتية – 2بند 

  

وهو القدر الذي يمثل الزكاة من المبالغ المحصلة من الشركات الكويتية 
في شأن الزكاة  2006لسنة  46بموجب المادة األولي من القانون رقم 

لدولة وذلك حسب ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية ا
  .ركةما تحدده كل ش

  
  . السنة المالية تقديرات    11  000  000     000

  
585     234  013  10  لةـصرادات المحً ـاإلي .   

  
  عن تقديرات الميزانية . %) 9.0( بنسبة نقص ) 986  765     415(

  
    
  :  مساهمة الشركات الكويتية في ميزانية الدولة – 3بند   

  
  . السنة المالية تقديرات   4   000  000     000

  
717     977  311  7  اإليـرادات المحصلـة .  

  
717     977  311  3  عن تقديرات الميزانية . % 82.8  بنسبة زيادة  

  
   
  أرباح توزيعات : –4بند  

  

على األرباح الناتجة من توزيعات  %15وهي الضريبة المقررة بنسبة 
لسنة  )2(التنفيذية للقانون رقم من الالئحة  )9(األسهم بموجب المادة 

لسنة  3بشأن تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم  2008
1955.  

  
  تقديرات السنة المالية .  2  800  000     000

  
353     422  655  1  . االيرادات المحصلة  

  
  .عن تقديرات الميزانية  %) 40.9( بنسبة نقص ) 1  144  577     647(
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  : لضرائب والرسوم على الممتلكات ا -الباب الثالث   
  

ل  ك أو نق تتمثل إيرادات هذا الباب في الضرائب والرسوم المفروضة على تمل
  ملكية األراضي والعقـارات.

  
  ويختص بهذا الباب وزارة العدل  .

  
  لباب من مجموعة واحدة :وتتكون إيرادات هذا ا  

  
  : رسوم نقل الملكية  - 1مجموعة   

  
ل  ة ونق ى ملكي ة عل وم المفروض ي الرس ة ف ذه المجموع رادات ه ل إي تتمث

  الحكومية.األراضي والعقارات فيما عدا عقود البيع التي تحررها الجهات 
  

  . السنة المالية تقديرات    17  500  000     000
  

958     925  975  20  اإليرادات المحصلة .  
  

958     925  475  3   عن تقديرات الميزانية . % 19.9 بنسبة زيادة  
  

  والجدول التالي يوضح كل من بنود الزيادة وبنود النقص:

  

  المبلغ      النقصبنود   المبلغ الزيادة بنود
  )356,277.056(  1بند  3,832,203.014  2بند 

إجمالي بنود 
 3,832,203.014  الزيادة

ود  إجمالي بن
  )356,277.056(  النقص

الي  إجم
رق  الف

  للمجموعة
3,475,925.958  

  

  وفيما يلي تفصيل البنود حسب الترتيب التسلسلي:  
  

  أراضي - 1بند   
  

  . السنة المالية تقديرات 8  500  000     000
  

944     722  143  8   المحصلـــةاإليـــرادات .  
  

  عن تقديرات الميزانية .% 4.2 بنسبة نقص )356  277     056(
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   اراتـــــــــــعق – 2بند 

  
000    000  000  9  

 
  . السنة المالية تقديرات

014     203  832  12  ـةالمحصلرادات اإليـ.  
  

014     203  832  3  عن تقديرات الميزانية . %42.6 بنسبة زيادة  
  

    
    
    الضرائب والرسوم على السلع والخدمـات -الباب الرابع  

  
لع  ى الس رض عل ي تف وم الت رائب والرس ي الض اب ف ذا الب رادات ه ل إي تتمث

  والخدمات ومزاولة األعمال
   

  ويختص بهذا الباب الوزارات التالية  :
  

  وزارة التجارة والصناعة  -
  العامــةوزارة الصحة  -
  

  ويتكون هذا الباب من مجموعة واحدة  : 
  

  : رسوم القيد والتسجيل  - 2مجموعة  
  

رخيص  ات الت د وتسجيل الشركات وطلب ى رسوم قي وتشتمل هذه المجموعة عل
   .ورسوم دمغ المعادن الثمينة ورسوم العالمات التجارية

  
  . السنة المالية تقديرات 2  096  000     000

  
571     440  623  4  . اإليرادات المحصلة  

  
571     440  527  2  عن تقديرات الميزانية . %120.6 بنسبة زيادة  
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  لمجموعةل النقصو بنود  الزيادةوالجدول التالي يوضح كل من بنود :  
  

 
  بلغالم  النقصبنود   المبلغ  الزيادةبنود 

    1,569,267.549   1بند 
     903,191.134   2بند 
     54,981.888   3بند 

إجمالي بنود 
2,527,440.571  الزيادة

إجمالي بنود 
    النقص

إجمالي الفرق 
 2,527,440.571  للمجموعة

  

  
 :وفيما يلي تفصيل البنود حسب الترتيب التسلسلي  

  تسجيل الشركات – 1بند   
  

لبند في رسوم قيد وتسجيل وإصدار وتجديد إجازات وتشمل إيرادات هذا ا
ى  أمين عل ى شركات الت ة عل الشركات باإلضافة إلى رسوم اإلشراف والرقاب

  أساس وثائق التأمين المصدرة .
  

  . السنة المالية تقديرات    1  410  000     000
  

549     267  979  2  ـةالمحصلـرادات اإلي.  
  

549     267  569  1  عن تقديرات الميزانية . % 111.3 بنسبة يادةز  
  

  ويختص بهذا البند:  
  

  .وزارة التجارة والصناعة -
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  : طلبات الترخيص - 2بند   
  

د  وم تجدي ناعية ورس رخيص الص ات الت ن طلب لة م وم المحص ي الرس ه
   .هنية ورسوم إصدار تراخيص الصيدوإصدار التراخيص التجارية والم

  
000     000  631   السنة المالية تقديرات .  

  
134     191  534  1  ـةالمحصلـرادات اإلي .  

  
134     191  903  على تقديرات الميزانية . %143.1بنسبة  زيادة  

  
 : ويختص بهذا البند  

  

  . وزارة التجارة والصناعة -
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                   اردينــــــــ     سـفل
  
  
  
  
  
  
  

  الضرائب والرسوم على التجارة والمعامالت الدولية : -الباب الخامس 
  

تيراد  ر اس تتمثل إيرادات هذا الباب في الضرائب والرسوم المحصلة نظي
  وتصدير البضائع من والى الخارج ورسوم الخدمات على التجارة الخارجية .

  

ن  -تختص بهذا الباب وزارة المالية و ون م ارك ويتك ة للجم اإلدارة العام
  مجموعة واحدة  :

  
  
  

  
  

  

  :   الضرائب والرسوم الجمركية - 1مجموعة 
  

ل وتتم رائب ث ـر ض لة نظي الغ المحص ن المب ة م ذه المجموع رادات ه إي
  ورسوم أرضية ورسوم الشهادات .

  
  . لماليةالسنة ا تقديرات 225  159  015     000

  
  . المحصلةاإليرادات  275  881  352     381

  
  عن تقديرات الميزانية . %22.5بنسبة  زيادة 50  722  202     381
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                 اردينــــــــ     سـفل
 

  

   
  : والجدول التالي يوضح كل من بنود الزيادة و بنود النقص في هذه المجموعة

  
  المبلغ  بنود النقص  بلغالم  بنود الزيادة

     50,677,032.351    1بند 
      45,170.030   2بند 

ود  الي بن إجم
 50,722,202.381  الزيادة

ود  الي بن إجم
  00,000.00  النقص

رق  الي الف إجم
 50,722,202.381  للمجموعة

  
  
  

  

  وفيما يلي تفصيل البنود حسب الترتيب التسلسلي:
   

  : ضرائب  - 1بند   
  

  ات هذا البند في المبالغ المحصلة كضرائب جمركية .وتتمثل إيراد
  

  . السنة المالية تقديرات 225  000  000     000
  

351     032  677  275  ـةالمحصلـرادات اإلي .  
  

351     032  677  50  على تقديرات الميزانية . %22.5 بنسبة زيادة  
  

    
  :رســــوم  - 2بند   

  
امالت وتتمثل إيرادات هذا  ر خدمات التجارة والمع الغ المحصلة نظي البند في المب

ي سحب  أخرهم ف ة ت ي حال ى المستوردين ف ي تفرض عل الدولية وهي الرسوم الت
وردين  ن الم ي تحصل م هادات الت وم الش وانئ ورس تودعات الم ن مس بضائعهم م

  مقابل إعطائهم شهادة تثبت سدادهم للرسوم والضرائب الجمركية .
  

  . السنة المالية تقديرات      159  150     000
  

  . ةالمحصلــرادات اإلي   204  320     030
  

  عن تقديرات الميزانية . %28.4بنسبة  زيادة  45  170     030
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000     000  000 000  
  
  

  : اإلعتمادات اإلضافية   -أ 
طلب  2013/2014لم يستدعي تنفيذ ميزانية السنة المالية 

  .أي ترخيص باعتمادات إضافية

 
 
 
 
 
 
 

ي حدوداإلعتمادات المنقولة من والى الب -ب ود ف ط  ن 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 تنفيذها والحساب الختامي والى التعميم رق

نة  2 روط  1992لس أن ش ة بش ن وزارة المالي ادر ع الص
ادات الم ين إعتم ديل ب ة التع ات الحكومي ي الجه ة ف يزاني

  والذي يرخص بالنقل بين البنود والبرامج .
  

فقد بلغت جملة اإلعتمادات المنقولة من والى البنود خالل 
ة  نة المالي ى  2013/2014الس ؤثر عل ي ال ت ادوالت  اعتم

  الميزانية على النحو التالي :
  

000     790  909  940 
 

ذي علـى مستوى أبواب  إجمالي المنقول المصروفات وال
ى  ؤثر عل ادال ي ى  اعتم بته إل ت نس ث بلغ ة ، حي الميزاني

  . %4.5 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 :

  
000     542  463  361 اب األول بة  - الب ات بنس ن  %7.0المرتب ادم اب  اعتم الب

  لتعديل .بعد ا
  

اني  53  929  453     000 اب الث بة  - الب دمات بنس لعية والخ تلزمات الس المس
  الباب بعد التعديل . اعتمادمن  1.4%

  
زات - الباب الثالث  19  769  621     000 دات والتجهي بة  وسائل النقل والمع بنس

  .الباب بعد التعديل اعتمادمن  5.6%
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000     088  618  299 ـة والصيانــةـاريع اإلنشائيـالمش – الباب الرابع 
الباب بعد  اعتمادمن  %13.5 واإلستمالكات العامة بنسبة

  ديل .ـالتع
  

000     086  129  206 ت المصروفات المختلفة والمدفوعا - الباب الخامس
  اب بعد التعديل .الب اعتمادمن  %2.2 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 ص اإلعتم يخص
الوزارات  ة ب ات الطارئ ة االحتياج ة لمواجه الميزاني
نة  الل الس ة خ ذ الميزاني د تنفي ة عن واإلدارات الحكومي

منه بعد موافقة الجهات المختصة المالية على أن يتم النقل 
ة  -وزارة التخطيط  -( وزارة المالية  ديوان الخدمة المدني

  كل فيما يخصه ) .
  

ديلو االعتمادوقد بلغ  د التع ه بع ول  اعتماد الميزاني والمنق
  كما يلي : 31/3/2014له في 

  
  . يةــالميزان ادمعتا 250  292  000     000

  
(172   081  336   000) 

 
 

ول ى  المنق ة حت وزارات واإلدارات الحكومي لل
  الميزانية . اعتمادمن  %68.8بنسبة  31/3/2014
  

  . الميزانية اعتمادمن  %31.2 بنسبة رــوف 78  210  664     000
  

   
  
  
  
  
  



) 51 ( 
  

 
 
 
 

  
  

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

  
  ات :ـرتبـالم –الباب األول 

  
000     000  292  250 
 

  . الميزانية اعتماد

(172   081  336   000) 
  
  
  

ول ة المنق ى  جمل ة حت وزارات واإلدارات الحكومي لل
ي %68.8بنسبة  31/3/2014 اد التكميل  من جملة اإلعتم

  العام المخصص للباب .
  

000     664  210  78   

  
ر بة وف ام  %31.2  بنس ي الع اد التكميل ة االعتم ن جمل م

  .المخصص للباب 
  المستلزمات السلعية والخدمات  : -الباب الثاني   

  . الميزانية اعتماد  0  000  000     000

  ىـة حتـحكوميوزارات واإلدارات الـلل جملة المنقول  0  000  000     000
بة  31/3/2014  ن  %0.0بنس ادم ة  اعتم الميزاني

  لالعتماد التكميلي العام للباب.

ر 0  000  000     000 بة وف ن  %00.0 بنس ادم اد  اعتم ة لالعتم الميزاني
  العام للباب التكميلي

    
  وسائل النقل والمعدات والتجهيزات  : -الباب الثالث 

000     000  000  000 

  
  . الميزانية اعتماد

  
ـجم  000  000  000     000 ولـ ى  لة المنق ة حت وزارات واإلدارات الحكومي لل

بة 31/3/2014 ن %00.0 بنس اد م ة  اعتم الميزاني
  لالعتماد التكميلي العام للباب.

000     000  000  000 

  
بة  رـوف ن  %00.0بنس ادم اد  اعتم ة لالعتم الميزاني

  التكميلي العام للباب .
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انة ـة والصيـاريع اإلنشائيــالمش –اب الرابع ـالب

  اإلستمالكات العامة :
  

000     000  000  000 

  
  . الميزانية اعتماد

000     000  000  000  
  

ول ة المنق ى  جمل ة حت وزارات واإلدارات الحكومي لل
بة  31/3/2014 ن  %00.0بنس ادم ة  اعتم الميزاني
  عتماد التكميلي العام للباب .لال
  

000     000  000  000 

  
ـوف بة  رــ ن  %00.0بنس ادم اد  اعتم ة لالعتم الميزاني

  التكميلي العام للباب .

  
  

  
امس  اب الخ دفوعات  –الب ة والم روفات المختلف المص

  :  التحويلية
  

000     000   000  000  

  
  . الميزانية اعتماد

  
000     000   000  000  

  
ول ة المنق ى  جمل ة حت وزارات واإلدارات الحكومي لل

بة 31/3/2014 ن  %00.0 بنس ادم ة  اعتم الميزاني
  لالعتماد التكميلي العام للباب  .

  

000     000  000  000 

  
ـوف بة  رــ ن  %00.0بنس ادم اد  اعتم ة لالعتم الميزاني

  التكميلي العام للباب .
بة ن  %0.0 بنس ادم ة لالع اعتم ي الميزاني اد التكميل تم

  العام للباب . 
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 



  
 )53 (

 
 
 
 
 

Ðì‹—¾a@@Z@@brÜbq@Z@pb@ @
  
  

  تشمل مصروفات ميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية على األبواب الخمسة التالية:        
  
  

  : المرتبات  .البـاب األول 
  

  .: المستلزمات السلعية والخدمات  الباب الثانـي
  

  : وسائل النقل والمعدات والتجهيزات . الثالـثالباب 
  

  : 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 اليوفيم وزارات واإلدارات الحـمص إلجم ـةـروفات ال   2014/ 2013 كومية للسنة الماليـ
  على مستوى إجمالي الميزانية :

  
< <
< <
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000      000  597 002   21  ادات وزارا إعتم روفات ال ة لمص واإلدارات  تالميزاني
  الحكومية .

  
000      000  000  000   0 ( من المال االحتياطي العام ) التعديل  

  
  االعتماد بعد التعديل  21  002   597  000      000

  

250      806  305  903   18 روفاتال ة مص ة  واإلداراتوزارات لل الفعلي الحكومي
  . اعتماد الميزانية بعد التعديل من %90.0ة بنسب

  
750     193  291   099   2 ذي الوفر بة ال ق بنس ة  %10.0 تحق اد الميزاني ن اعتم م

 بعد التعديل.
 
  

   
  

ي  أوالً : ان تحليل ادلإلبي ى  اتعتم ورات عل والوف
 مستوى أبواب مصروفات الميزانية .
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  مرتباتال - األولالباب 
  

  
  . اعتماد الميزانية          5   194  071  500     000

  
  . التعديل 000  000  000     000

  
  التعديل .اعتماد الميزانية بعد        5   194  071  500     000

  
ة 5   037  753  489     698 روفات الفعلي بة  المص اد  % 97.0بنس ن اعتم م

بة  ديل وبنس د التع ة بع الي  % 26.7الميزاني ن إجم م
  مصروفات الميزانية .

  
وفر 156  318  010     302 ق ال بة  المحق د % 3.0بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م

  .من إجمالي الوفر % 7.4التعديل وبنسبة 
  

  
  

   المستلزمات السلعية والخدمات –الباب الثاني 
  

  . اعتماد الميزانية   3   873  729  000     000
  

  . التعديل   000  000  000     000
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل .   3   873  729  000     000
  

ة 219   3  251  722     041 روفات الفعلي بة  المص اد  % 83.1بنس ن اعتم م
بة  ديل وبنس د التع ة بع الي  %17.0الميزاني ن إجم م

 مصروفات الميزانية .
  

د % 16.9بنسبة  المحقق الوفر 654  477  277     959 ة بع اد الميزاني ن اعتم م
  .من إجمالي الوفر % 31.2التعديل وبنسبة 

  

 
 
 



  
 )56 (

 
 
  
  
 
 
 
 

  
  
  
  

  هيزاتوسائل النقل والمعدات والتج –الباب الثالث 
  

  
  .اعتماد الميزانية         351  302  000 000

  
000     000  000  000 التعديل.  

  
  اعتماد الميزانية بعد التعديل.     351  302  000 000

  
053     613  310  209 ة روفات الفعلي بة  المص اد  % 59.6بنس ن اعتم م

بة  ديل وبنس د التع ة بع الي  % 1.1الميزاني ن إجم م
 مصروفات الميزانية .

  
ق الوفر 141  991  386     947 بة  المحق د %40.4بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م

 من إجمالي الوفر %6.8ل يالتعد
   

ع   اب الراب يانة  –الب ائية والص اريع اإلنش المش
  واالستمالكات العامة 

  
000     000  715  221  2  

 
  اعتماد الميزانية .

  
000     000  000  000  

 
  التعديل .

  
000     000  715  221  2  

 
 . اعتماد الميزانية بعد التعديل

  
ة  1   530 498   633     623 روفات الفعلي بة  المص اد  %68.9بنس ن اعتم م

بة  ديل وبنس د التع ة بع الي  %8.1الميزاني ن إجم م
  مصروفات الميزانية .

  

د  % 31.1بنسبة  المحقق الوفر 691  216  366     377 ة بع من اعتماد الميزاني
  .من إجمالي الوفر % 32.9 التعديل وبنسبة
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المصروفات المختلفة والمدفوعات  –الباب الخامس 
 التحويلية 

  
  

 . اعتماد الميزانية    9  361  779  500     000
  

000     000  000  000   التعديل . 
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 9  361  779  500     000
  

ة8  906  491  347     835 روفات الفعلي بة  المص اد  %95.1بنس ن اعتم م
بة  ديل وبنس د التع ة بع الي  %47.1الميزاني ن إجم م

 مصروفات الميزانية .
  

وفر 455  288  152     165 ق ال بة  المحق د % 4.9بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م
  .من إجمالي الوفر % 21.7التعديل وبنسبة 
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ثانيا : تحليل مصروفات الميزانية حسب التقسيم 
  ) : 9الوظيفي ( جدول رقم 

  
    لخدمات العامة : ا) 1

  
والخدمات ويندرج تحتها كل من الخدمات التنظيمية 

  المالية واألمن والعدالة وااللتزامات الخارجية .
  

      اعتماد الميزانية .     3  922  697  100     000
  

 التعديل . 51  622  522     000
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 3  974  319  622     000
  

ة 3  310  605  224     470 روفات الفعلي بة  المص اد  %83.3بنس ن اعتم م
بة  ديل وبنس د التع ة بع الي  %17.5الميزاني ن إجم م

 مصروفات الميزانية .
  

ق الوفر 663  714  397     530 بة  المحق د %16.7بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م
   .من إجمالي الوفر %31.6التعديل وبنسبة 

  
  : اعــــالدف) 2 

  

 اعتماد الميزانية .    1  658  067  000     000
  

 التعديل . 4)  536   525     000(
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 1  653  530  475     000
  

ة 1  590  035  456     497 روفات الفعلي بة  المص اد  %96.2بنس ن اعتم م
بة  ديل وبنس د التع ة بع الي  % 8.4الميزاني ن إجم م

 مصروفات الميزانية .
  

وفر     63  495  018     503 ق ال بة  المحق د % 3.8بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م
  .من إجمالي الوفر % 3.0التعديل وبنسبة 
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  الخدمات االجتماعية :) 3
  

والخدمات ة يها كل من الخدمات التعليمتحت ويندرج
  الصحية والتكافل االجتماعي والشئون االجتماعية .

  
 .     اعتماد الميزانية    8  334  219  000     000

  
000     104   105  46 التعديل. 

  
000     104  324  380  8 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 

  
740     971  809  819  7 ة روفات الفعلي بة  المص اد  % 93.3بنس ن اعتم م

بة  ديل وبنس د التع ة بع الي  %41.4الميزاني ن إجم م
 مصروفات الميزانية .

  
وفر 560  514  132     260 ق ال بة  المحق د %6.7بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م

  .من إجمالي الوفر % 26.7التعديل وبنسبة 
  

  خدمات المجتمع :) 4 
  

والخدمات  اإلعالميةها كل من الخدمات تحت ويندرج
  والمرافق  . واإلسكانالدينية 

  
      اعتماد الميزانية . 1    605  910   400    000

  
 التعديل . )21  314   093   000(

  
 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 1    584  596   307    000

  
ة 1    446  374   417    193 روفات الفعلي بة  المص اد  % 91.3بنس ن اعتم م

بة  ديل وبنس د التع ة بع الي  % 7.7الميزاني ن إجم م
 مصروفات الميزانية .

  
وفر 138  221  889     807 ق ال بة  المحق د % 8.7بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م

  .من إجمالي الوفر % 6.6التعديل وبنسبة 
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  الخدمات االقتصادية :  ) 5
  

دين واستخراج النفط ويندرج تحتها كل من التع
 –المواصالت  –النقل  –ستخراجية والمشتقات اإل

 –الخدمات التجارية والصناعية  –الكهرباء والماء 
  الزراعة والثروة السمكية .

  
 اعتماد الميزانية .       4  995  653  600     000

  
 التعديل . 29  183  605     000

  
 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 5  024  837  205     000

  
ة 4  433  598  359     143 روفات الفعلي بة  المص اد  % 88.2بنس ن اعتم م

بة  ديل وبنس د التع ة بع الي  %23.5الميزاني ن إجم م
 مصروفات الميزانية .

  
د % 11.8بنسبة  المحقق الوفر 591  238  845     857 ة بع اد الميزاني ن اعتم م

   .من إجمالي الوفر % 28.2التعديل وبنسبة 
  

   أخرى غير مصنفه :)  6 
  

نفة  ر مص ة غي ن فرعي ل م ا ك درج تحته وين
 واالستمالكات العامة .

  
      اعتماد الميزانية .   235  757   900     000

  
 التعديل . 71  020   723     000

  
 اعتماد الميزانية بعد التعديل .    306  623   778     000

  
ة 302  882   377     207 روفات الفعلي بة  المص اد  % 98.7بنس ن اعتم م

بة  ديل وبنس د التع ة بع الي  %1.6الميزاني ن إجم م
 مصروفات الميزانية .

  
وفر 3  896   245     793 ق ال بة  المحق د % 1.3بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م

  . من إجمالي الوفر % 0.2التعديل وبنسبة 
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ـتماعية – 3ومن ذلـك نالحظ أن وظيفة  د  الخدمات االج ق
غ  ث بل ـفاقاً حي ائف إن أكبر الوظ ـتعت ب تم

بة  7,819,809,971.740 ار بنس ن  %41.4دين م
ة ة فرعي ا أن وظيف روفات، كم الي المص ل  – 3 إجم تكاف

ة ئون االجتماعي اعي والش اً  اجتم ائف إنفاق ر الوظ ي اكب ه
غ  ث بل ارة حي ية المخت ة الرئيس ن الوظيف م

بة  3,749,015,953.054 ار بنس ن  %19.8دين م
 إجمالي المصروفات .

  

    

أكبر وفر حيث  لعامةالخدمات ا – 1كما حققت الوظيفة 
من  %31.6دينار بنسبة  663,714,397.530بلغ 

  إجمالي الوفورات . 
  
  
  

 
ثالثا : تحليل مصروفات الوزارات واإلدارات الحكومية 

 ) : قيدي –( نقديحسب نوع المصروف 
  

250     806  305  903   18 وهي تنقسم إلى: مصروفات الميزانية 
  

388     956  386  325   17 من إجمالي  %91.7 بنـسبة النقدية المصروفات
 . المصروفات

  
862     849  918  577   1 

 5وهي عبارة عن أمانات بند المصروفات القيدية
باإلضافة لرصيد مرتجع المرتبات عن السنة المالية 

  من إجمالي المصروفات % 8.3 بنسبة 2013/2014

 

نسبة  صاحبة أعلى الكهرباء والماءوزارة وقد كانت 
من جملة  % 35.0وهي  للمصروفات القيدية

من جملة  % 2.9المصروفات القيدية وبنسبة 
من جملة  % 16.4المصروفات الفعلية وبنسبة 

 . الكهرباء والماءلوزارة المصروفات 
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ترتيب مبالغ الوفر المحقق حسب  ونورد فيما يلي
  أبواب المصروفات تنازليا :

 
  

  
377     366  216  691  اب ع الب يانة –الراب ائية والص اريع اإلنش  المش

تمالكات  ة واالس بة العام الي % 9.32بنس ن إجم  م
 . وفورات الميزانية

  

959     277  477  654  اب انيالب دمات  – الث لعية والخ تلزمات الس بة المس  بنس
  .من إجمالي وفورات الميزانية   31.2%

165     152  288  455 

 
امس اب الخ دفوعات –  الب ة والم روفات المختلف  المص
 من إجمالي وفورات الميزانية % 21.7التحويلية بنسبة 

302     010  318  156 
 
 
 

اب  ات – األولالب بة  المرتب الي % 4.7بنس ن إجم  م
 . وفورات الميزانية

  

947     386  991  141  
  
 

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

 وسائل النقل والمعدات والتجهيزات – الثالثالباب 
  . من إجمالي وفورات الميزانية % 6.8بنسبة 

  

750     193  291  099   2 لةـــــالجم 
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بواب المصروفات عن ما هو مقدر أفي  الوفر سبابأهم أ

   -بالميزانية :
  

  
 استقالة وتقاعد بعض العاملین الكویتیین. 

 مكافآت لم یتم الموافقة علیھا من دیوان الخدمة 

 .المدنیة 

 وجود عدد من الدرجات الشاغرة لم یتم التعیین 

 .علیھا

 مشاریع خطة التنمیة وفسخ بعض عدم استكمال 

 .التعاقدات وإلغاء بعض المشاریع

 انتھاء عقود بعض العاملین غیر الكویتیین. 

 تحویالت التأمین لم تغطي المبالغ المعتمدة. 

 عدم ترسیة بعض المناقصات الخاصة ببعض 

 .مشروعات خطة التنمیة

 رفض بعض المناقصات من قبل وزارة المالیة. 

  أوامر الشراء الصادرة خاللعدم سداد بعض 

 .السنة المالیة لعدم تورید المواد الخاصة بھا

 سیاسة الترشید التي تتبعھا الجھات الحكومیة. 

 التأخیر في اعتماد المخططات التصمیمیة. 

  
000     664  210  78  في االعتماد التكميلي العام لألبوابوفر .  
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  لوزارات واإلدارات الحكومية على األبواب التالية:ل خطه التنميهتشمل مصروفات         
  

  المرتبات .:  االولالباب 
  

  .: المستلزمات السلعية والخدمات  الباب الثانـي
  

  : وسائل النقل والمعدات والتجهيزات . الباب الثالـث
  

  : المشاريع اإلنشائية والصيانة واالستمالكات العامة . البـاب الرابع
  

  : المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية . الباب الخامس
  
  

ا  ي عرض ا يل اليوفيم ه روفاتـمص إلجم ه التنمي وزارات واإلدارات الحل خط ـةـل نة الماليـ  كومية للس
  على مستوى إجمالي الميزانية :  2014/ 2013

  
000      698  995  819   1  وزارا ه لل  تإعتمادات الميزانية لمصروفات خطه التنمي

  واإلدارات الحكومية .
  

)000    232  909  93(  التعديل  

  االعتماد بعد التعديل  1  726  086  466     000
  

228     010  529  125  1 ة ال روفات الفعلي ة مص وزارات واإلدارات الحكومي لل
  . اعتماد الميزانية بعد التعديل من %65.2بنسبة 

  
772     455  791  600    ق بنسبةالوفر ذي تحق ة  %34.8 ال اد الميزاني ن اعتم م

  بعد التعديل.
  

ت  د كان ةوزارة وق غال العام بة  األش ى نس احبة أعل ص
ه ه التنمي روفات خط ي  لمص ة  % 43.3وه ن جمل م

 دينار 487,638,804.411المصروفات بمبلغ 
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 متهيد :

 : الباب األول : املرتبات

 
 وهو يتضمن كافة ما يدفع من مرتبات نقدية وعالوات وبدالت ومكافآت لموظفي الجهات الحكومية

 
 مقابل قيامهم بجهد أو بعمل كما يشمل ما يمنح لهم في شكل مزايا عينية وتأمينية كاألغذية والمالبس 

 
 ى ـاب علـمة من التأمينات االجتماعية ويشتمل هذا البوالعالج والتعليم وتذاكر السفر وحصة الحكو

 
 -مجموعتين :

 
 

 النقديـــــة . - المجموعة األولى -
 

 العينية والتأمينية . - المجموعة الثانية -
 
 

 فيما يلي عرض تحليلي لمصروفات هذا الباب :
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 دينــــــــــــــــــــار   سـفل

 

 

 

 

المات ــاص -األوا تحليــ ا اعتمــ اواص ومـاو ــ اص ال ــ ا   : أولا 

 -( : 7 -) تا ع جووا اقم   على المستوى اإلجمالي لل ا 

 

 

 
 الميزانية اعتماو 000    500  071  194  5

 
تاثرر  والتاي لاماد التكميلي العاام من االعتم العتماواص المنقولة 000    336  081  172

 . الميزانية اعتمادعلى 
 

 اعتماد تي لم تثرر علىـمن والى البنود وال لعتماواص المنقولةا 000   542   463  361  
 الميزانية .

 
  عو التعويا اعتماو الميزانية 000    500  071  194  5

 
 بعااد الباااب اعتماااد ماان %97.0 بنساابة المـــاو اص اللعليــة 698    489  753  037  5

 التعديل .

 
ــــــــوااص 302    010  318  156                     الباااااااااب بعااااااااد  اعتمااااااااادماااااااان  %3.0 بنساااااااابة الو 

 ل.ــالتعدي 

 

  

خصاا   التربيااةوزارة جاادول المشااار  ليااح يتضااـح لنااا  ن لماان ا

مااان  %29.0لهاااا أكبااار اعتمااااد بميزانياااـة البااااب األول بنسااابة 
 ل.ـد التعديـاب األول بعـ جمالي ميزانية الب

 

  

بة تنفيااذ للميزانيااة المخصصااة لهااا بالباااب نساا أعلااىكاناات وقااـد 

 : لكل من %100األول حيث بلغت النسبة 
 
 ديوان الخــــــــــدمة المـــــدنية -

 وزارة التــــــربيـــــــــــــــــــة -

 

 

Arabic transportaition 

 boldل (14)

Arabic transportaition 

 boldل (14)
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 دينــــــــــــــــــــار   سـفل

 

 

 

 

 

 

  يما يلي أهم أس ا  الو ا  ـلة عامة : 
 

 شاغرة لم يتم التعيين عليها.ال وجود عدد من الوظائف 

 . انتهاء عقود بعض العاملين غير الكويتيين 

 .عدم الصرف من االعتمادات المخصصة لبعض اللجان 

 عدم شغل بعض درجات الوظائف الجديدة. 

 نهاء خدمات بعاض الماوظفين باالساتقالة أو النقال أو التقاعاد  

 أو الوفاة.

 دد ماان وجااود بعااض الوظااائف الشاااغرة بساابب اسااتقاالت عاا

 .الموظفين الكويتيين

 

 

 

 

 

 

 

 
 .في االعتماد التكميلي للباب األول  و ا  000    556  012  67  
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 دينــــــــــــــــــــار   سـفل

 

 

 

 

 

 

 

ا : المات اص  -تحلي  ا اعتم  اواص ومـاو   اص ال ا  األوا  ثانيا

 ( : 8م على مستوى المجموعاص وال نوو )تا ع جووا اق
 

 :  النقوية -المجموعة األولى  
 

تتمرل في المدفوعات النقدية التاي تادفع لماوظفي الجهاات الحكومياة 
 نظير قيامهم بعمل أو جهد .

 
 الميزاني  ة اعتماو 000    082  736  526  4

 
 التعوي     ا 000    963  482  197  

 
 التعويا  عو الميزانية عتماوا 000    045  219  724  4

 
اعتماد الميزانية بعد  من %98.6بنسبة  اللعليةالمـاو اص  764    982  877  658  4

 من جملة مصروفات الباب . %92.5وبنسبة  التعديل
 

   وبنسبة التعديل بعد  اعتماد الميزانيةمن  %1.4 بنسبة الو ا 236    062  341  65

 من  جمالي وفورات الباب. 41.8%
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 دينــــــــــــــــــــار   سـفل

 

 

 

 

 

 : ينالتالي ينووقو تاكز الو ا  ي ال ن
 

 : العق              وو 06– نو  
 

لتعيين الموظفين  ةمخصصالبالعقود  تتمرل مصروفات هذا البند
على الوظائف المثقتة والخبراء وكبار الفنيين والموظفين الغير 

ير الدرجات والمرتبات والعقود المشار كويتيين والموظفين في غ
  ليها في جدول المرتبات أو تعاميم ديوان الخدمة .

 
 

 الميزاني  ة اعتماو 000    900  652  476  

 

 التعوي     ا ((000    209  617  11

 
  عو التعويا اعتماو الميزانية 000    691  035  465

 
اعتماد الميزانية بعد  من %98.3بنسبة  يةالمـاو اص اللعل 634    047  042  457

 .من جملة مصروفات الباب  %9.1وبنسبة  التعديل

 

 وبنسبة اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %1.7 بنسبة الو ا 366    643  993  7 

 من  جمالي وفورات الباب. 5.1%
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 دينــــــــــــــــــــار   سـفل

 

 

 

 

 

 

 

 لعالواص وال ولص  :ا  – 80 نو 
 

ن ـتتمرل مصروفات هذا البند في المزايا النقدية المقررة للوظيفة م
) عالوة اجتماعية وبدل تمريل وبدل طبيعة عمل وبدل نوبة 
والعالوات والبدالت األخرى بما فيها العالوات والمكافآت 

 . التشجيعية ( وفقا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن
 
 

 الميزاني  ة اعتماو 000  582    466   820  2

 
 التعوي     ا 000  982    607   125

 
  عو التعويا اعتماو الميزانية 000  564    074   946  2

 
 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %98.6بنسبة  المـاو اص اللعلية 108  526    063   904  2

 .بمن جملة مصروفات البا %57.6وبنسبة 
 

ـــو ا 892  037    011   42 وبنسااابة  اعتمااااد الميزانياااة بعاااد التعاااديلمااان  %1.4 بنسااابة ال

 من  جمالي وفورات الباب. 26.9%
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 دينــــــــــــــــــــار   سـفل

 

 

 

 

 

 

 :   العينية والتأمينية -المجموعة الثانية 
 

تااي تنفقهااا تتمراال مصااروفات هااذم المجموعااة فااي المبااال  ال
الاااااوزارات واتدارات الحكومياااااة علاااااى المزاياااااا العينياااااة 
والتأمينية لموظفيها المستحقين كالمالبس واألغذياة وتاذاكر 

البعرات التمريلية  بناءأل سفـر للموظفين وعالج طبي وتعليم
 باتضافة  لى حصة الحكومة في التأمينات االجتماعية . 

 
 لميزاني  ةا اعتماو     418   043  417  222 

 
) 222        (25  401   627          

        
 التعوي     ا

 
  عو التعويا اعتماو الميزانية     791   641  391  222 

 
اعتماد الميزانية من  %96.7بنسبة  المـاو اص اللعلية     506   875  378  636 

 من جملة مصروفات الباب . %7.5وبنسبة  بعد التعديل
 

 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %3.3 بنسبة الو ا     284   766  12  255 

 من  جمالي وفورات الباب. %8.2وبنسبة 
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 دينــــــــــــــــــــار   سـفل

 

 

 

 

 

 : ينالتالي ينوقو تاكز الو ا  ي ال نو
 

  

 :  عالج ط ي وتعليم – 2 نو 

 
ما تتحملح الجهات الحكومية من  تتمرل مصروفات هذا البند

عاااالج موظفيهاااا فاااي البعراااات التمريلياااة بالخاااارج نفقاااات 
 وعائالتهم ونفقات تعليم أبناء هثالء الموظفين .

 
 الميزاني  ة اعتماو  000   000  454  9

 
 التعوي     ا  000   130  766

 
 التعويا اعتماو الميزانية  000   130  220  10

 
اعتماد الميزانية من  %70.9بنسبة  المـاو اص اللعلية  146   366  244  7  

 .من جملة مصروفات الباب %0.1وبنسبة  بعد التعديل
 

 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %29.1 بنسبة الو ا  854   763  975 2  

 من  جمالي وفورات الباب. %1.9وبنسبة 
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 ــــــــاردينــــــــــــ   سـفل

 

 

 

 

 

 :  التأميناص – 3 نو  
 

تتمراال مصااروفات هااذا البنااد فااي المبااال  التااي تساااهم فيهااا 
الحكوماااة سااانويا فاااي تمويااال صاااندوة تاااأمين الشااايخوخة   
والعجااز والمرضااى والوفاااة للعاااملين فااي القطااا  الحكااومي  

ماان المرتااب األساسااي  %12ماان الكااويتيين وذلااع بواقااع 
ا فااي ذلااع العااالوة عاان األوالد   والعااالوات االجتماعيااة بماا

طبقااا لقااانون التأمينااات االجتماعيااة وحصااة الحكومااة فااي 
 التأمين التكميلي .

 
 الميزاني  ة اعتماو   000    083  820  353 

 
 التعوي     ا   (000   869  486  7)  

 
 التعويا اعتماو الميزانية  عو   000    214  333  346  

 
اعتماد الميزانية من  %97.6بنسبة  المـاو اص اللعلية   336    307  925  337

 .من جملة مصروفات الباب %6.7وبنسبة  بعد التعديل
 

 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %2.4 بنسبة الو ا   664    906  407  8  

 من  جمالي وفورات الباب. %5.4وبنسبة 
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 ـــــــاردينـــــــــــــ   سـفل

 

 

 

 

 

ا  ــا ــا اعتمــاواص ومـــاو اص ال ــا  األوا :  ثالث ــى –تحلي    عل

 (:9)تا ع جووا اقم  الوظائف ستوىم
 

 :  الخوماص العامة (1 

 

 الميزاني  ة اعتماو 000    000  057  234  1  

 
 التعوي     ا 000    689  350  73  

 
 اعتماو الميزانية  عو التعويا 000    689  407  307  1    

 
اعتماد الميزانية من  %98.3بنسبة  المـاو اص اللعلية 288    251  734  284  1  

 من جملة مصروفات الباب . %25.5وبنسبة  بعد التعديل
 

 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %1.7 بنسبة الو ا 712   437   673  22

 الباب. من  جمالي وفورات %14.5 وبنسبة
 

  
 :  الو    اعخوماص  (2

 

 الميزاني  ة اعتماو 000    000  858  312  

 
 التعوي     ا 000    000  807  8

 
 اعتماو الميزانية  عو التعويا 000    000  665  321  

 
اعتماد الميزانية من  %99.7بنسبة  المـاو اص اللعلية 851    867  583  320  

 من جملة مصروفات الباب . %6.4 وبنسبة بعد التعديل
 

 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %0.3 بنسبة الو ا 1                149    132  081

 من  جمالي وفورات الباب. %0.7 وبنسبة
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 دينــــــــــــــــــــار   سـفل

 

 

 :  الخوماص الجتماعية( 3 
 

 زاني  ةالمي اعتماو 000    000  480  392  2

 
 التعوي     ا 000    274  588  46  

 
 اعتماو الميزانية  عو التعويا 000   274  068  439  2

 
اعتماد الميزانية من  %98.4بنسبة  المـاو اص اللعلية 300   416  677  399  2

 من جملة مصروفات الباب . %47.6وبنسبة  بعد التعديل
 

 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %1.6 ةبنسب الو ا 700   857  390  39  

 من  جمالي وفورات الباب. %25.2 وبنسبة
 

  

 
 :  خوماص المجتمع( 4
 

 الميزاني  ة اعتماو 000   400  122  334  

 
 التعوي     ا 000   738  284  6  

 
 اعتماو الميزانية  عو التعويا 000   138  407  340  

 
اعتماد الميزانية من  %98.3بنسبة  المـاو اص اللعلية 919   609  460  334  

 من جملة مصروفات الباب . %6.6وبنسبة  بعد التعديل
 

 وبنسبة التعديل بعد اعتماد الميزانية من %1.7 بنسبة الو ا  081   528  946  5

 . من  جمالي وفورات الباب 3.8%
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 ردينــــــــــــــــــــا   سـفل

 

 

 :  خوماص القتـاويةلا( 5 

 
 

 الميزاني  ة اعتماو 000    900  438  535  

 
 التعوي     ا 000    755  705  28  

 
 اعتماو الميزانية  عو التعويا 000    655  144  564  

 
اعتماد الميزانية من  %98.5بنسبة  المـاو اص اللعلية 275    621  650  555  

 من جملة مصروفات الباب . %11.0وبنسبة  بعد التعديل
 

 اعتماد الميزانية بعد التعديل من %1.5 بنسبة الو ا          7  725  033   494  

 من  جمالي وفورات الباب. %5.4وبنسبة 
 

  
 :  أخاى غيا مـنله( 6

 
 

 الميزاني  ة اعتماو 000    200  823  134  

 
 التعوي     ا 000    880  344  8  

 
 اعتماو الميزانية  عو التعويا 000    080  168  143  

 
اعتماد الميزانية من  %99.6بنسبة  المـاو اص اللعلية 065    723  646  142  

 من جملة مصروفات الباب . %2.8وبنسبة  بعد التعديل
 

 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %0.4 بنسبة الو ا 935    356  521

 وفورات الباب. من  جمالي %0.3 وبنسبة
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 دينــــــــــــــــــــار   سـفل

 

 
 
 

 قاـد الخاـدمات االجتماعياةـ  3ومن ذلاع نالحاظ أن وظيفاة 

تمتعاااااااات بااااااااأكبر الوظـائااااااااـف  نفـااااااااـاة حيااااااااث بلااااااااـ  

ماان  جمااالي  %47.6د.ع بنسااـبة  2,399,677,416.333
الخاادمات  – 1مصااروفات البااابا كمااا أن وظااـيفة فرعيااة 

أكـاااـبر الوظـائاااـف  نفااااة مااان الوظيفاااة  هاااـيالتعليـاااـمية فـ

د.ع  1,531,363,743.445 حيـث بـلاـ  المختارة الرئيسية

 ي مصروفات الباب.ـ جمال من %30.4بنسبة 
 
وفر للباب  أكبر الخدمات االجتماعية ـ 3حققت الوظيفة كما 

ماان  %25.2د.ع بنسبـااـة  39,393,857.733حيااث بااـل  
 . جمالي وفورات الباب

 
  

 

ا اا  : العتماو التكميلي العام لل ا  األوا -: أ   عا
 

 الميزاني    ة اعتماو   000    000  292  250

 
 ) المنقوا لل نوو ( التعويا   (000    336  081  172)

 
 وفورات من  جمالي %50.0وهو يمرل  الو ا المحقق   000    664  210  78  

 األول. الباب
 
 اب األولــاد التكميلي العام للب( تم النقل من االعتم1 

 ن المعينيـنـات الموظفيـة رواتب وتأمينـلتغطي    
 على االعتماد التكميلي .    
 
 اب األولــام للبـ( تم النقل من االعتماد التكميلي الع0 

 طيـود التي لم تغــز في بعض البنـلتغطية العج     
 اعتماداتها الصرف عليها .     
 

ماااااااـن  د.ع 53,613,656.333 بلااااااا وقاااااااد تااااااام نقااااااال م

 %29.4 وبنساااابة  الداخليااااة لااااوزارة  التكميلااااـي االعتمااااـاد

العااام ماان االعتماااد التكميلااي  المبااال  المنقولااة ماان  جمااالي
 للباب األول .
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  361  463  542    000 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ل نوو والتي ل تؤثا العتماواص المنقولة من وإلى ا –  

 الميزانية : اعتماوعلى 
 
 

 الباب: اعتمادالبنود في حدود  و لى من المنقول  جمالي
 

الباب ويتم النقل بين  اعتمادويتم النقل بين البنود في حدود 
بنود مجموعات هذا الباب دون التأرير على جملة اعتمادات 

خروج  الميزانية المخص  لح  ال أنح في الوقت نفسح يعتبر
عن خطة الميزانية الموضوعة لبنود هذا الباب والتي يكون 

 سببها الظروف الطارئة التي قد تطرأ على هذم الخطة .
 

وفيما يلي الجهات التي قامت بإجراء أكبر حركة مناقالت 
 بين بنودها :

 
ادات ــالعتماالي ــمن  جم %33.9بنسبة   التا ية وزااة 000    758  508  122  

 قولة .المن
 

ي ـــــــــن  جمالــم %15.5بنسبة  لـحة العامةااة وزا 000    000  911  55  
 االعتمادات المنقولة .

 
عتمادات اال يـــمن  جمال %13.7 بنسبة الواخلية وزااة 000    167  616  49  

 المنقولة .
 

ي ـــــــلن  جماـم %6.3بنسبة الكها اء والماء وزااة  000    720  816  22  
 ادات المنقولة .ــاالعتم

 
  

 وقـد وزعت باقي النسبة على باقي الجهـات الحكومية.
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ا  المات اص  إلى  –: تحليا مـاو اص ال ا  األوا  خامسا

  (:13 -مـاو اص نقوية وقيوية ) تا ع  جووا اقم 

 
  موزعة كاآلتي: إجمالي المـاو اص اللعلية  698    489  753  037  5

 
 يـ جمالاااااا نـماااااا %96.4 بنساااااابة ة اص النقويــــــ المـاو ــــــ 949    747  674  856  4

 الفعلية.مصروفات ال
 

 يـن  جمـالااااااـماااااا %3.6 بنساااااابة ة اص القيويــــــ المـاو ــــــ 749    741  078  181
 المصروفات الفعلية وتتمرل في :

 
ا على أنوا  بنــود مبال  مخصوم به –أمانـات  

ع ـد مرتجـرصي ىـ لمصروفات الميزانية باتضافة 

 . 2313/2314 المرتبات الخا  بالسنة المالية
 

ـــــى  وكانااااات نسااااابة للمصاااااروفات القيدياااااة لجملاااااة  أعل

ـــوزااة المصاااروفات ـــال   مااان  %42.2 وهاااي نسااابة ة تا ي

ن ما %1.5وبنسبة   جمالي المصروفات القيدية للباب األول

مان جملاة  %5.1ا وبنسابة فات الباب األول جمالـي مصرو

 . تا ي ةال وزااة مصروفات
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  دينــــــــــــــــــــار   سـفل

 : تحليا العتماواص و المـاو اص لخطه التنميه 

 -( :31)جووا تا ع اقم 

 

 المات   اص –ال ا  األوا  

 

 اعتماو الميزانية . ا    000  222     222

 

 التعويا .   222  222  222     222

 

 اعتماو الميزانية  عو التعويا .     000  222     222
 

مان اعتمااد الميزانياة  % 00.0بنسابة  المـاو اص اللعلية   000  000     000
 بعد التعديل.

 

ــو ا المحقــق   000     202 ماان اعتماااد الميزانيااة بعااد % 0.00بنساابة  ال
 التعديل. 

 
صاااحبة أعلااى نساابة  المجلااس األعلااى للتخطاايطت وقااد كاناا

ماااان جملااااة  % 00.0وهااااي  التنميااااةلمصااااروفات خطااااح 

  333,333.333المصروفات بمبل  
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ة    ا الجاري يير أعماله بيل تس ي س ة ف ات الحكومي ا الجه ي تنفقه روفات الت اني للمص اب الث ص الب يخص
  مجموعتين:للحصول على المستلزمات السلعية والخدمات ويشتمل هذا الباب على 

  
  السلعيـــة.المستلزمـات  :األولىالمجموعة  

  
  الخدمـــات.تكالــيف  :الثانيةالمجموعة  

  
  

  :ي عرض تحليلي لمصروفات هذا البابوفيما يل   
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  ينـــــــــــارد    سـفل
 
  

  
  
ـي  :أوال اب الثانـ روفات الب ادات ومص ل اعتم  -تحلي

دمات  لعية والخ تلزمات الس ىالمس توىال عل  مس
  -): 7للباب ( تابع جدول رقم  ياإلجمال

  
  

  اعتماد المــيزانية.    3  873  729  000   000
  

ام والاإلعتمادات المنقولة     0  000  000  000   000 ي الع اد التكميل ؤثر من االعتم م ت ي ل ت
  .على اعتماد الميزانية

  
اد من وإلى البنود اإلعتمادات المنقولة       53  929  453   000 ى اعتم ؤثر عل م ت والتي ل

  ة.الميزاني
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل    3  873  729  000   000
  

ة     3  219  251  722   041 روفات الفعلي بةالمص د  %83.1 بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م
  .التعديل

  
  .لمن اعتماد الميزانية بعد التعدي %16.9 بنسبةالــوفر       654  477  277   959

  

    
  

ار    دول المش ن الج ا وم ح لن ه يتض ـاء  وزارةأن إلي الكهربــ
ـاء ة والمـ اد بميزاني ر اعتم ا أكب ص له بة خص اني بنس اب الث  الب

  .يزانية الباب الثاني بعد التعديلمن إجمالي م 72.4%
  

ارب    وقد كانت أعلى نسبة تنفيذ للميزانية بالباب الثاني (بنسب تق
  :لكل من )100%

  
 .وان األميريالدي  

  المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
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  دينــــــــــار    سـفل
 
 

  
  
  
  

المستلزمات السلعية في الباب الثاني ( الـــوفرأهم أسباب 
  :)والخدمات

  
  .تطبيق سياسة ترشيد اإلنفاق -    

 -   م تنفيذ بعض المشاريع والمناقصاتعد.  
  

 -  لوبة في المرحلة الحاليةالمط عدم تنفيذ االستشارات.  
  

 -   توريدات قبل نهاية السنة الماليةإلغاء ارتباط مناقصات. 
  
  عدم وصول مطالبات أوامر الشراء من بعض الجهات. -
  

  .امر شراء تمت خالل السنة الماليةإلغاء أو  - 
  

 .فواتير التكاليف للجهات الحكوميةتأخر ورود  - 
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  دينــــــــــــار    سـفل
 
 

  
  
  

ا ـي  ثاني اب الثانـ روفات الب ادات ومص ل اعتم  -:تحلي
دمات  لعية والخ تلزمات الس ىالمس توىال عل  مس

 -): 8( تابع جدول رقم  المجموعات

  
   

  السلعية:المستلزمات  – ىالمجموعة األول
  

التي تحصل عليها الجهة الحكومية  تتمثل في قيمة المواد
أو تساعدها في تنفيذ هذه لتحقيق األهداف التي أنشأت من أجلها 

  .األهداف
  

  

  اعتماد المــيزانيـة.     3  208  952  470   000
  

  التعديـــــــل.    )5  933  079   000(
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل    3  203  019  391   000
  

ة    2  750  994  719   677 روفات الفعلي بة  المص ن %85.9بنس د  م ة بع اد الميزاني اعتم
  من جملة مصروفات الباب. %85.5بنسبة التعديل و

  
ديل وبنسبةمن اعتماد الميزانية بعد  %14.1 بنسبةالـــوفر     452  024  671   323  التع

  ب.من جملة وفورات البا 69.1%
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  ــاردينـــــــــ    سـفل
 
 

  
  
  

  :ليةفي البنود التا الـــوفروقد تركز 
  

  مــــــــواد وخامــــــات: -2بند   
  

ويحمل هذا البند بالمبالغ التي تنفقها الجهة الحكومية في 
سبيل الحصول على المواد والخامات الالزمة لتسيير أعمالها 

والمالبس واألغذية لغير مثل األدوية والكتب واألفالم 
  .الموظفين

  
  اعتـماد المــيزانيـة.       392  619  627   000

  
  التعديـــــــل.      1)  874  901   000(

  
  .اعتماد الميزانية بعد التعديل      390  744  726   000

  
ة      331  506  777   649 روفات الفعلي بة  المص ن %84.8بنس د  م ة بع اد الميزاني اعتم

  فات الباب.من جملة مصرو %10.3بنسبة التعديل و
  

ديل %15.2 بنسبةالـــوفر       59  237  948   351  وبنسبة من اعتماد الميزانية بعد التع
  ب.من جملة وفورات البا 9.1%
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  :وقود وزيوت وقوى محركة -3بند 
  

ة البند بالمبالغ التي تنفقها الجهاتويحمل هذا  لشراء  الحكومي
  .غازاتالوقود وزيوت التشغيل ومواد التشحيم وال

  
   ة.اعتماد المـيزانيـ    2  716  746  143   000

  
  ل.التعديـــــــ    736)  880   000(

  
  .اعتماد الميزانية بعد التعديل    2  716  009  263   000

  
ة    2  342  844  733   951 روفات الفعلي بة  المص اد الميزان %86.3بنس ن اعتم د م ة بع ي

  صروفات الباب.من جملة م %72.8بنسبة التعديل و
  

ديل %13.7 بنسبةالــوفر       373  164  529   049 د التع ة بع  وبنسبة من اعتماد الميزاني
  .من جملة وفورات الباب 57.0%
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دينـــــــــــار    سـفل   

    
  :تكالـيف الخدمـات –المجموعة الثانية 

  

ة  ة لتأدي ر والالزم ن الغي ؤداة م دمات الم ة الخ ي قيم ل ف تتمث
  .يير أعمالها الجاريةالجهة الحكومية وتسنشاط 

  
  اعتماد المــيزانية.      664  776  530   000

  
  ل.التعديـــــــ      5  933  079   000

  
  .عتماد الميزانية بعد التعديلا      670  709  609   000

  
ة      468  257  002   364 روفات الفعلي بة  المص ن %69.8بنس د م ة بع اد الميزاني  اعتم

  من جملة مصروفات الباب. %14.5بنسبة التعديل و
  

ديل %30.2 بنسبة الـــوفر      202  452  606   636 د التع  وبنسبة من اعتماد الميزانية بع
  .من جملة وفورات الباب 30.9%
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  ــاردينـــــــــ    سـفل
  

  
  
  
  
  

  :تركز الـــوفر في البنود التاليةوقد 
 
  
  
  
  
  

  أبحاث ودراسات واستشارات : -5بند 
  

د بت ذا البن ل ه ارات ويتمث ات واالستش اليف والدراس يك  الت
ة  إلىتقدمها بيوت الخبرة  ة وظيف ة حسب طبيع ات الحكومي الجه

  .كل منها
  

  اعتماد المــيزانيـة.       162  054  960   000
  

  التعديــــــــل.      11)  266  914   000(
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل      150  788  046   000
  

ة      52  574  385   031 روفات الفعلي بة  المص ن %34.9بنس د  م ة بع اد الميزاني اعتم
  من جملة مصروفات الباب. %1.6بنسبة التعديل و

  
ديل %65.1 بنسبةالــوفر       98  213  660   969 د التع ة بع  وبنسبة من اعتماد الميزاني

  ب.من جملة وفورات البا 15.0%
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دينـــــــــــار    سـفل 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  خدمـــــات أخــــرى -7بند:  
  

  اعتماد المــيزانيـة.       139  568  540   000
  

  التعديــــــــل.    )985  176    000(
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل.      138  583  364   000
  

ة       99  544  670   231 روفات الفعلي بة المص د  %71.8بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م
  من جملة مصروفات الباب. %13.التعديل وبنسبة 

  
ديل %28.2 بنسبةالـــوفر       39  038  693   769 د التع  وبنسبة من اعتماد الميزانية بع

  ب.من جملة وفورات البا 6.0%
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دينـــــــــــار    سـفل 
 

  
  
  

ا  ـيثاني اب الثانـ روفات الب ادات ومص ل اعتم  -:تحلي
دمات  لعية والخ تلزمات الس ىعالمس توى ل  مس

 -): 9( تابع جدول رقم الوظـــائف 
  

 الخــدمات العــامة: )1  
  

  .اعتماد المــيزانية    315  011  300    000
  

  ل.التعديــــــ    20  000    000
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل    315  031  300    000
  

ة     205  938  010    888 روفات الفعلي بةالمص د  %65.4 بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م
  من جملة مصروفات الباب.  %6.4التعديل وبنسبة 

  
ق    109  093  289    112 ـوفر المحق بة الــ د  %34.6 بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م

  ب.من جملة وفورات البا %16.7 وبنسبة التعديل
  

   
  

  :الدفـــــاعخدمــات  )2    
  

  .اعتـماد المــيزانية    18  542  000    000
  

  ل.التعديـــــــــ    00  000  000    000
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل    18  542  000    000
  

ة     13  402  106    790 روفات الفعلي بةالمص د  %72.3 بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م
  من جملة مصروفات الباب. %0.4التعديل وبنسبة 

  
ق    5  139  893    210 ـوفر المحق بة الــ د  %27.7 بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م

  ب.من جملة وفورات البا %0.8 وبنسبة التعديل
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دينـــــــــــار    سـفل 
 

  
  

  :الخــدمات االجتــماعية )3  
 

  .اعتماد المــيزانية    571  603  000    000
  

  ل.التعديـــــــ    000  000  000    000
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل    571  603  000    000
  

ة     481  127  886    242 روفات الفعلي بةالمص د  %84.2 بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م
  من جملة مصروفات الباب. %14.9التعديل وبنسبة 

  
ق     90  475  113    758 ـوفر المحق بةالــ د  %15.8 بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م

  ب.من جملة وفورات البا %13.8 وبنسبة يلالتعد
  

   

  :خدمــات المجتمــع )4    
  

  .اعتماد المــيزانية    114  183  500    000

  ل.التعديــــــ    50)  350    000(

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل    114  133  150    000

ة     100  201  499    016 روفات الفعلي بةالمص ا %87.8 بنس ن اعتم د م ة بع د الميزاني
  من جملة مصروفات الباب. %3.1التعديل وبنسبة 

  
ق     13  931  650    984 ـوفر المحق بةالــ د  %12.2 بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م

  ب.من جملة وفورات البا %2.1 وبنسبة التعديل
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دينــــــــــار    سـفل 
   

  الخــدمات االقتصادية: )5  
  

  اعتماد المــيزانية.    846   2  662  100    000
  

  ل.التعديــــــ    000  000  000    000
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل    846   2  662  100    000
  

ة     413   2  590  107    364 روفات الفعلي بةالمص د  %84.8 بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م
  .من جملة مصروفات الباب %75.0التعديل وبنسبة 

  
ديل %15.2 بنسبةالـــوفر المحقق     433  071  992    636 د التع  من اعتماد الميزانية بع

  ب.من جملة وفورات البا %66.2 وبنسبة
  

    
   :خدمــات أخرى غير مصنفة )6  

  .اعتماد المــيزانية    7  727  100    000

  ـل.التـعديــــ    30  350    000

  .تعديلبعد الاعتماد الميزانية     7  757  450    000

ة     4  992  111    741 روفات الفعلي بةالمص د  %64.4 بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م
  .من جملة مصروفات الباب %0.2التعديل وبنسبة 

  
ديل %35.6 بنسبةالـــوفر المحقق     2  765  338    259 د التع  من اعتماد الميزانية بع

  ب.من جملة وفورات البا %0.4 وبنسبة
  

ك نالح   ن ذل ة وم د  -5ظ أن وظيف ادية ق دمات االقتص الخ
 2,413,590,107.364 حيث بلغت تمتعت بأكبر الوظائف إنفاقا

بة اب، كم %75.0 د.ك بنس روفات الب الي مص ن إجم أن  ام
اء فهي  -4وظيفة فرعية  ن الكهرباء والم ا م ر الوظائف إنفاق اكب

ة ت الوظيف ث بلغ ية حي  .كد 2,397,376,202.354 الرئيس
 كما حققت الوظيفة من إجمالي مصروفات الباب، %74.5بنسبة 

اديةال -5 دمات االقتص ـر خ ر وف ـغ أكب ث بلـ اب حي  للب
ورات  %66.2 بنسبة د.ك 433,071,992.636 الي وف ن إجم م

  الباب .
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دينـــــــــــار    سـفل 
 
  

  
  
  
  

 االعتماد التكميلي العام للباب الثاني : -: أ ثالثا   
  

  اعتماد المــيزانية.    000  000  000    000
  

) للوزارات واإلدارات الحكومية بنسبة المنقول للبنود( التعديـل    000  000  000    000
  .من اعتماد الميزانية % 0.0

  
وفر    000  000  000    000 ق  ال لالمحق و يمث اب  % 0.0 وه ورات الب الي وف ن إجم م

  .الثاني
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دينـــــــــــار    سـفل 
  
  
  

  
  
  
  
  
ادات-ب ن وإ االعتم ة م ي االمنقول يل ود والت ؤثر  لبن ىال ت  عل

 الميزانية: اعتماد
  

  :من وإلى البنود في حدود اعتماد البابإجمالي المنقول     53  929  453    000
   

  تم ،الباب اعتمادويتم النقل بين البنود في حدود ث ي ل  بحي النق
عتمادات اجملة  علىهذا الباب دون التأثير لبين بنود المجموعات 

ر خروج عن  الميزانية المخصص له إال أنه في الوقت نفسه يعتب
ببها  ون س ي يك اب والت ذا الب ود ه وعة لبن ة الموض ة الميزاني خط

  .هذه الخطة علىالظروف الطارئة التي قد تطرأ 
  

ي قامت    ات الت ي الجه إجراءوفيما يل ين  ب اقالت ب ة من ر حرك أكب
  :بنودها

ة    13  232  710    000 حة العام بة  وزارة الص الي  %24.5بنس ن إجم اداتم  االعتم
  .المنقولة

  
  .المنقولة االعتماداتمن إجمالي  %23.2بنسبة  وزارة الداخلية    12  485  330    000

  
ري    5  785  750    000 ديوان األمي بة  ال الي  %10.7بنس ن إجم اداتم  االعتم

  .المنقولة
  

وزراء     5  505  050    000 س ال ة –مجل ة العام بة  األمان الي  %10.2بنس ن إجم م
  .المنقولة االعتمادات

  

  .باقي الجهات الحكومية علىوقد وزعت باقي النسبة   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

 )95  (    
 

دينـــــــــــار    سـفل 
 

  
  
  
  
  
  

اني    اب الث ة للب ة والقيدي روفات النقدي ل المص ا: تحلي -رابع
دمات ا لعية والخ تلزمات الس لمس

 -:)31(جدول تابع رقم 
  

  إجمالي المصروفات الفعلية للباب الثاني موزعة كاآلتي:     3  219  251  722    041
  

ة %80.1بنسبة مصروفات نقدية     2  579  984  518    559 ة  من جمل المصروفات الفعلي
  .للباب الثاني

ة  %19.9نسبة بمصروفات قيدية     639  267  203    482 ة المصروفات الفعلي من جمل
  باب الثاني.لل

 ا أذون درت عنه ي ص الغ الت ي المب يكات  اتوه رف أو ش ص
م  ي ت الغ الت ذلك المب ا وك م إلغاؤه تحقيها وت رفها لمس ذر ص تع

ات يعلت ة لحساب األمان ة وزارة المالي ا بموافق الغ مخصوم (ته مب
  .)الميزانية أنواع بنود مصروفات علىبها 

  
ت   د كان اءوق اء والم ىأ وزارة الكهرب بة عل روفات  نس للمص

ي ةالقيدي ن جمل %65.9 وه روفات  ةم بة ةالقيديالمص  وبنس
ن جمل 13.1% ة ةم روفات الفعلي بة المص ن  %17.6 وبنس م
   .والماء وزارة الكهرباء مصروفات جملة
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دينـــــــــــار    سـفل 
 
 

 
  
  
  

 جدول تابع رقم  ةالتنميالمصروفات لخطه تحليل االعتمادات و)
01(: 

 المستلزمات السلعية والخدمات –الباب الثاني   

  .اعتماد الميزانية    124  816  898    000
  

  .التعديــــــــــل    1)  454  370    000(
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل    123  362  528    000
  

ة    28  339  660    817 روفات الفعلي بة  المص ة ب %23.0بنس اد الميزاني ن اعتم د م ع
  .التعديل

  

  من اعتماد الميزانية بعد التعديل. %77.0بنسبة  الوفر المحقق    95  022  867    183
  

ة   ت وزارة التربي د كان احب وق روفات ص بة لمص ى نس ة أعل
ة ه التنمي ي  خط غ  %29.9وه روفات بمبل ة المص ن جمل م

8,476,787.535 . 
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  يخصص الباب الثالث للمصروفات التي تنفقها الجهات الحكومية في سبيل الحصول   

  
  -على السلع واألصول الرأسمالية ويشتمل هذا الباب على  ثالث مجموعات :

  
  النقــل.وسائـل  :األولىالمجموعة 

  
  واآلالت.المعدات  الثانية:المجموعة 

  
  التجهيـــزات. الثالثة:المجموعة 

  
  

  :وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات هذا الباب 
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    دينــــــــــار    سـفل
  
  
  
  
  

يل  ) أوال : روفإتحل مادات ومص لث عت ثا باب ال  -ات ال
ائل النقل والمعدات ـ توى وس  والتجهيزات على المس

  : ) 7 اإلجمالي للباب ( تابع جدول رقـم
  
  

  

  .الميزانية اعتماد  351  302  000     000
  
  

من االعتماد التكميلي العام والتي لم االعتمادات المنقولة   000  000  000     000
  .الميزانية اعتمادتؤثر على 

  

ة   00   000  000     000 ادات المنقول من والى البنود والتي ال تؤثر على االعتم
  الميزانية . اعتماد

  

  الميزانية بعد التعديل . اعتماد 351  302  000     000

روفات الفعلية     209  310  613     053 بة  المص اعتماد الميزانية من  %59.6بنس
         . بعد التعديل

ة  الوفورات     141  991  386     947 ب ادمن  %40.4بنس د  اعتم ة بع الميزاني
  .التعديل

  
  الحرس الوطنيدول المشـار إليه يتضح لنا أن ـــومن الج 

ص بالباب الثالث بميزانية  اعتمادأكبر  اله خص  ةبنس
 . الثالث ابـلباالعتماد بعد التعديل ل ماليـإج من 24.2%

  
أعلى نسبة تنفيذ  (وزارة الدفـــــــــاع) وقد سجلت كل من

ة لهم من الباب الثالث حيث بلغت ص  للميزانية المخص
98.8%  ً   .تقریبا
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دينــــــــــار    سـفل 

  
  
  
  
  
  

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

  
  
  

  ـ تأجيل إبرام العقود الخاصة بالباب الثالث لبعض الجهات
  الحكومية.

  
التعاقد مما يؤدي إلي التأخر في التوريد  تطول إجراءا -

  والصرف .
  

  الت المتوفرة.ـ ترشيد االستهالك و صيانة اآل
  
 عدم ورود مطالبات بالنسبة لبعض الجهات الحكومية. -
  
دورة  - ات وطول فترة ال اقص ام بعض المن دم إتم ع

اريع في عدة  تنديه، وتأجيل تنفيذ بعض المش هات جالمس
  حكومية.

  
  
  

000     000  000  000    في االعتماد التكميلي للباب الثالثوفر .  
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    دينــــــــــار    سـفل
  
  
  
  
  

يا: ل)  ثان ثا باب ال روفات ال مادات ومص يل اعت  -ث تحل
دات والتجه ل والمع ل النق ائ توى يوس زات على مس

  : ) 8والبنود ( تابع جدول رقم  المجموعات
      

  
  
  
  :وسائل النقل  -لمجموعة األولى ا

  
تحمل هذه المجموعة بتكاليف شراء وسائل النقـــل البرية 

  والجوية.والبحرية 
  

  .الميزانية اعتماد 140  439  000     000
  

  .التعديــل  3  764  995     000
  

  .بعد التعديل الميزانية اعتماد  144  203  995     000

روفات الفعلية      122  272  386     992 بة  المص اعتماد الميزانية من  %84.8بنس
 الباب.من جملة مصروفات  %58.4 بنسبةو بعد التعديل

   
        

 لـاعتماد الميزانية بعد التعديمن  %15.2 بنسبة لوفرا     21  931  608     008
  .البابمن جملة وفورات  %15.4 بنسبةو
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دينــــــــــار    سـفل   
  
  
  
  
  
  
  

  :البندين التاليينوقد تركز الوفر في 
  
  

  :ـ برية  1 بند  
  

يل  ختالفتشمل المركبات على ا ـ ها وعلى سبـ أنواعـ
طورة و مركبات  ـ المثال مركبات الموتور والعربات المقـ
مدرعة  يارات ال حن و الس يارات الش الركاب و س
الع و الدراجات  تطـ والدراجات النارية و عربات االس

  الهوائيـــة .
  
  

  .الميزانيـة  اعتماد  105  786  000     000
  

  . ــلالتعديــ    664  995     000
  

  . بعد التعديل الميزانية عتمادا  106  450  995     000
  

روفات الفعلية  94  946  682     451 بة  المص اعتماد الميزانية من  %89.2بنس
بة بعد التعديل روفات  %45.4 و بنس من جملة مص

  الباب.
  

بة  الوفر  11  504  312     549  اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %10.8بنس
  الباب.من جملة وفورات  %8.1وبنسبة 
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    دينــــــــــار    سـفل
  
  
  
  
  
  
  

  : بحرية  ـ 2 بند
  

ور العائمة واألحواض وتتمثل  فن والقوارب والجس بالس
فن حربية ومراكب  ائع والنفط وس العائمة ومراكب البض

يد والركاب اإلنزال ومراكب نقل القوات  ومراكب الص
 والصنادل والدوب والمراكب الخاصة والقوارب الصغيرة.

  
  . الميزانيـة اعتماد    10  200  000     000

  
  . التعديـــــل  )000  000     000(

  
  . بعد التعديل الميزانية عتمادا  10  200  000     000

  
روفات الفعلية  00  000  000     000 بة  المص اعتماد الميزانية من  %00.0بنس

بة بعد التعديل روفات  %00.0 و بنس من جملة مص
  الباب.

  
بة الوفر  10  200  000     000  اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %100.0 بنس

  بن الباب.من جملة وفورات  %7.2وبنسبة 
بة  بة  من اعتماد الميزانية بعد التعديل % 0.01س  وبنس

  من % 0.0
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  دينــــــــــار    سـفل

  
  
  
  

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

  
  .الميزانية اعتماد  18  123  100     000

  
  .التعديــل   )783  275     000(

  
  .اعتماد الميزانية بعد التعديل  17  339  825     000

  
روفات الفعلية  8  373  941     503 بة  المص اعتماد الميزانية من  %48.3بنس

  الباب.من جملة مصروفات  %4.0 بنسبةو بعد التعديل
         

بة لوفرا  8  965  883     497  اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %51.7 بنس
  .البابمن جملة وفورات  %6.3  بنسبةو
  

  : يينالتال ينوقد تركز الوفر في البند 

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

  المعدات على اختالف أنواعها .
  

  .الميزانيـة  اعتماد    15  273  100     000
  

  . ــلالتعديــ   )870  580     000(
  

  . الميزانية بعد التعديلاعتماد   14  402  520     000
  

روفات الفعلية  6  976  319     622 بة المص اعتماد الميزانية من  %48.4 بنس
  الباب.من جملة مصروفات  %3.3 و بنسبة بعد التعديل

  
بة  الوفر  7  426  200     378  اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %51.6 بنس

  الباب.من جملة وفورات  %5.2 وبنسبة 
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  دينــــــــــار    سـفل

  
  
  
  
  

  : آالتـ  2 بند  
  

راء     تاآلاليحمل هذا البند بما تنفقه الجهات الحكومية لش
  على اختالف أنواعها .

  
  .الميزانيـة  اعتماد  2  850  000     000

  
  ــلالتعديــ    87  305     000

  
  . اعتماد الميزانية بعد التعديل  2  937  305     000

  
روفات الفعلية  1  397  621     881 بة المص اعتماد الميزانية من  %47.6 بنس

  الباب.من جملة مصروفات  %0.7 و بنسبة بعد التعديل
  

بة  الوفر  1  539  683     119  اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %52.4 بنس
  الباب.من جملة وفورات  %1.1 وبنسبة 

  
    

  
  التجهيزات: -المجموعة الثالثة 

  
راء األجهزة واألثاث  كاليف ش هذه المجموعة بت تحمل 

  .الجاهزةوالبيوت 
  

  .الميزانية اعتماد  192  739  900     000
  

  .التعديــل  )2 981  720     000(
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل  189  758  180     000
  

روفات الفعلية  78  664  284     558 اعتماد الميزانية من  %41.5 بةبنس المص
>.الباب>مصروفات>لةمن جم %37.6 وبنسبة  بعد التعديل

  
بة لوفرا  111  093  895     442  اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %58.5 بنس

  .البابمن جملة وفورات  %78.2  بنسبةو
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    دينــــــــــار    سـفل
  
  
  

  : يينالتال ينوقد تركز الوفر في البند  
  
  

    
  :  ـ األجهزة 1 بند

  

  
راء   ة لش ات الحكومي ه الجه ا تنفق د بم ذا البن ل ه يحم

  األجهزة على اختالف أنواعها. 
  

  .الميزانية اعتماد    171  455  700     000
  

  .التعديــل )2  734  500     000(
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديل  168  721  200     000

روفات الفعلية  72  792  911     626 اعتماد الميزانية من  %43.1 بةبنس المص
>.الباب>مصروفات>لةجم من %34.8 وبنسبة التعديل بعد <

       

بة لوفرا  95  928  288     374  اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %56.9 بنس
  .البابمن جملة وفورات  %67.6 بنسبةو
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  دينــــــــــار    سـفل

  
  
  
  

  :  أثاثـ  2 بند
  

مل  قوف ويش ناديق والس أثاث المكاتب والخزائن والص
  والبرادي والستائر .

  
  

  .الميزانية اعتماد  20  244  200     000
  

  . التعديـــــل  )247  220     000(
  

   . اعتماد الميزانية بعد التعديل  19  996  980     000
  

  بعد عتمادمن اال %29.4بنسبة  المصروفات الفعلية  5  871  372     932
  من جملة مصروفات الباب. %2.8التعديل وبنسبة 

  
بة  الوفر  14  125  607     068  التعديلاعتماد الميزانية بعد من  %70.6بنس

   من جملة وفورات الباب . %9.9  وبنسبة
  
  

ا :    اني ث ث ال اب الث ات الب روف ادات ومص ل اعتم  -تحلي
توى دات والتجهيزات على مس ل والمع ل النق ائ  وس

  : ) 9( تابع جدول رقم  الوظائف

 1  (الخدمات العامة :  
  

000     800  218  119 الميزانيـة اعتماد .  
  

  . ــلــالتعديـ  000  000  000     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل  119  218  800     000

076     373  822  53  
  
  

924     426  396  65  
  

روفات الفعلية بة  المص اعتماد الميزانية  من %45.1بنس
  الباب. من جملة مصروفات %25.7وبنسبة  بعد التعديل

  
بة  الوفر المحقق اعتماد الميزانية بعد من  %54.9بنس

  من جملة وفورات الباب . %46.1 وبنسبة التعديل
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دينــــــــــار    سـفل 
  

  
  
  
  
  :الدفــــاع )  2
  

000     000  571  85  الميزانيـة اعتماد .  
  

  . التعديـــــل  000  000  000     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل  85  571  000     000
  

روفات الفعلية  84  182  576     921 بة  المص اعتماد الميزانية  من %98.4بنس
  الباب. من جملة مصروفات %40.2وبنسبة  بعد التعديل

بة  الوفر المحقق  1  388  423     079 عد من  %1.6بنس ية ب ماد الميزان اعت
  الباب .من جملة وفورات  %1.0 وبنسبة التعديل

  
  
  

  : الخدمات االجتماعية)  3  
  

000     000  641  106 الميزانيـة اعتماد .  
  

  . التعديـــــل  000  000  000     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل  106  641  000     000
  

روفات الفعلية  57  367  491     065 بة  المص اعتماد الميزانية  من %53.8بنس
  الباب. من جملة مصروفات %27.4وبنسبة  التعديلبعد 

  
بة  الوفر المحقق  49  273  508     935 اعتماد الميزانية بعد من  %46.2بنس

  من جملة وفورات الباب . %34.7 وبنسبة التعديل
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



    )108 ( 

دينــــــــــار    سـفل 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  : خدمات المجتمع)  4
  

  
000     300  190  14 الميزانيـة اعتماد .  

  
  . التعديـــــل   000  000     000

  
  . اعتماد الميزانية بعد التعديل  14  190  300     000

  
روفات الفعلية  5  574  804     715 بة  المص اعتماد الميزانية من  %39.3بنس

  .من جملة مصروفات الباب %2.7وبنسبة  بعد التعديل
  

بة  المحقق الوفر  8  615  495     285 اعتماد الميزانية بعد من  %60.7بنس
  من جملة وفورات الباب . %6.1وبنسبة  التعديل

  
  
  

  : الخدمات االقتصادية)  5  
  

000     100  372  24 الميزانيـة اعتماد .  
  

  . التعديـــــل  000  000  000     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل  24  372  100     000
  

 اعتماد الميزانية  من  %31.4بنسبة  المصروفات الفعلية  7  659  182     929
  الباب. من جملة مصروفات %3.7لتعديل وبنسبة ا بعد
  

ــة عتمادمن ا %68.6 بنسبة المحقق الوفر  16  712  917     071 ـ  بعد  الميزاني
  من جملة وفورات الباب . %11.8 التعديل وبنسبة
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  ردينــــــــــا    سـفل
  
  
  
  
  
 6( أخرى غير مصنفه  :  

000     800  308  1 الميزانيـة اعتماد .  

  . التعديـــــل  )000  000     000(

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل  1  308  800     000

  بعد  عتمادمن اال %53.8بنسبة المصروفات الفعلية     704  184     347
  .من جملة مصروفات الباب  %0.3التعديل وبنسبة 

  
بة  الوفر المحقق    604  615     653 اعتماد الميزانية بعد من  %46.2بنس

  من جملة وفورات الباب . %0.4وبنسبة  التعديل
  

    
  

قــد  لدفـــــــــــــاعا -2ومن ذلــك نالحــظ أن وظيفــة 
 ــتبلغــــــــأكبـر الوظائـــــف إنفــــاقاً حيث ــتمتعـــت بــ

بة  د.ك  576,182,84 .921 من إجمالي  %40.2 بنس
   مصروفات الباب.

  
ة -1كما حققت وظيفة  ـ ات العامـ ـ أكبر وفر للباب  الخدمـ

بة  د.ك  426,396,65 .924حيث بلغ  من  %46.1بنس
  إجمالي وفورات الباب .
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دينــــــــــار    سـفل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  :ثالثا  : تعديالت الميزانية  
  
  

  االعتماد التكميلي : -أ  
  
  

000     000  000  000 الميزانيـــة اعتماد .  
  

للوزارات واالدارات الحكومية  ( المنقول للبنود )التعديل   000  000  000     000
  .من اعتماد الميزانية  %00.0 بنسبة

  
ل الوفر المحقق   000  000  000     000 الي وفورات  %00.0وهو يمث من إجم

  الباب الثالث .
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
وقد تم تعزيز اعتمادات المجموعات والبنود للباب الثالث 
ائل النقل والمعدات  راء وس من االعتماد التكميلي العام لش
رورية وقد تم نقل  افة إلى التجهيزات الض واآلالت باإلض

غ ـ ـ ـ ة الديوان د.ك   000,000,0 .000 مبلـ ـ سبـ بنـ
ة للوزارات   00.0% الغ المنقولـ الي المب من إجم

  الحكومية. تواإلدارا
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    روالى البنود والتي التؤث االعتمادات المنقولة من -ب   
  : على ربط الميزانية

  
  من والى البنود في حدود ربط الباب : إجمالي المنقول  19  769  621     000

  
  

ر   ـ  ويتم النقل بين بنود مجموعات هذا الباب دون التأثيـ
ه إال انه في  ة المخصص لـ على جملة اعتماد الميزانيـ

عن خطة الميزانية الموضوعة نفسه يعتبر خروج   الوقت
ببها الظروف الطارئة التي  لبنود هذا الباب والتي يكون س

  . هذه الخطةعلى  تطرأ قد
  

ت قالانمفيما يلي الجهات التي قامت بإجراء أكبر حركة و  
  بين بنودها :

  
مة وزارة  7  515  300     000 عا حة ال بة  الص  من إجمالي %38.0 بنس

  المنقولة. االعتمادات
  

بة  الداخلية ارةوز  5  959  947     000 االعتمادات  من إجمالي %30.1بنس
  المنقولة.

  
بة  الديوان األميري  3  309  460     000 االعتمادات  إجمالي من %16.7بنس

  المنقولة .
  

اء  1  184  100     000 اء والم ة   وزارة الكهرب ب الي %6.0بنس  من إجم
  المنقولة. االعتمادات

  
 وقد وزعت باقي النسبة على باقي الجهات الحكومية .  
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تحليـل المصروفـات النقدية والمصروفات القيديـة  رابعا:
وسائل النقل والمعدات والتجهيزات (تابع  -للبـاب الثالث 

  :)  31جدول رقم 
  
  

   إجمالي المصروفات الفعلية موزعة كآالتي:  209  310  613     053
  
  

روفات نق  135  420  617     213 بة  ديةمص روفات من جملة %64.7بنس  المص
  الثالث.الفعلية للباب 

  
   المصروفات من جملة %35.3بنسبة  قيديهمصروفات   73  889  995     840

  .الثالثالفعلية للباب 
  

أو  المبالـغ التـي صـدرت عنهـا اذونات صرف هيو  
شيكـات تقـرر صرفهـا لمستحقيهـا وتـم إلغاءها وكذلك 

هات أو الجالمبالغ التي تم تعليتها بموافقة وزارة المالية 
غ مخصوم بها علـى ــاب األمانات مبالـــــالحكومية لحسـ

  الميزانية.أنواع بنود مصروفات 
  

روفات القيدية    بة للمص  ،يالوطنللحرس وكانت أعلى نس
ـالمصروفات القيمن جملة  %36.0تمثل حيث  ـ  ةديـ

ات الفعلفلة المصروممن ج %12.7 وبنسبة ــ ـ ة ـيـ
  .الحرس الوطنيمن جملة مصروفات  %31.7 ةبـوبنس

  
  
  

@ @

@ @
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ا:  روفات لخطخامس  ةالتنمي ةتحليل االعتمادات و المص
  : ) 01(تابع جدول رقم 

  
  

  وسائل النقل والمعدات والتجهيزات –الباب الثالث 
  
  

  .ةاعتماد الميزاني       107 072  700     000
  

)000     760  910 5 (  .التعديل  
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل.  101  161  940     000
  

روفات الفعلية  18  880  389     057 بة  المص من اعتماد الميزانية  %18.7 بنس
 .بعد التعديل

  

بة  الوفر المحقق  82  281  550     943 من اعتماد الميزانية بعد  %81.3 بنس
 .يلالتعد
   

  
سبة لمصروفات  وزارة الداخليةوقد كانت  صاحبة أعلى ن

روفات بمبلغ  %40.7التنمية وهي  ةخط من جملة المص
7,686,473.000 
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 تمهيد :
 

 الباب الرابع :المشاريع اإلنشائية والصيانة واالستمالكات العامة :
 

 

 رضاةـ وف فروإلضأ و ر   يخصص هذا الباب للمصروفاا  اليرت فقها را الت را  الية إلضرـ افةةرةااـ و ر   وف 

   .فورافتقائمـ وف اسيمالك عاارا  

 

 

 : فيشيمل هذا الباب على ثالثـ إلتم عا 

 

 

 المشاريع ااةشائضـ  .ولى : المجموعة األ

 

 وعما  إةشائضـ  غضوة ف ضاةـ المقشآ  فالموااق  .المجموعة الثانية : 

 

 سيمالكا  العاإلـ  .اا المجموعة الثالثة :

 

 

 وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات هذا الباب :
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المشاريع اإلنشائية  –تحليل اعتمادات ومصروفات الباب الرابع أوال :

والصيانة واإلستمالكات العامة على المستوى اإلجمالي للباب ) تابع 

   -: ( 7جدول رقم 

 

 . اعتماد الميزانــية    2  221  715  000     000

 

 ىعيمرراا اليةمضلررت العرراي فاليررت ا فرر ثو علررإلررا اااالعتمااادات المنلولااة  000  000  000     000

 المضزاةضـ .  إعيماا

 

اعيماا  ىالبق ا فاليت ا ف ثو عل ىإلا فال االعتمادات المنلولة 299  618  088     000

  .المضزاةضـ

 

 .اعتماد الميزانية بعد التعديل     2  221  715  000     000

 

 .اعيماا المضزاةضـ بعد اليعديلإلا  %86.9 بقسبـعلية المصروفات الف 1  530  498  366     326

 

  .اعيماا المضزاةضـ بعد اليعديلإلا  %31.1 بقسبـالوفورات  691  216  366     633

 

قرد   الكهرباا  و الماا وزارة  ونفإلا التدف  المشرار إلضرـ يي رن لقرا  

 %13.6فذلر  بقسربـ  خصص ل ا وكبو اعيماا إلا المضزاةضـ بعد اليعرديل

 .من إجمالي ميزانية الباب الرابع
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 وفيما يلي أهم أسباب الوفر في هذا الباب بصفة عامة :

 

 2012/2016فرررخو  رردفر إلوسرر ي ربررن المضزاةضررـ للسررقـ المالضررـ  -  

  . واى إلى فرخو إبواي العا ا 

 

عمرررا  المدرمرررـ فرررما إلشررروف  عررردي الررريمةا إلرررا فقهضرررذ بعررر  اأ - 

لعدي اةي اء إلا كااه اامواءا  الخا ـ ببع  المشاريع المضزاةضـ 

. 

 

 ف  المواسرال  طر   ايروة اامرواءا فرخو ات إ دار اليواخضص ف  - 

 . ف قضع عا ا المشاريع ىالالزإلـ اليت فيطلب ا العا ا إلما ي ثو عل

 

 

 . كميلي للباب الرابعي االعتماد التوفر ف 00  000  000     000
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المشاااااريع  –تحليااال اعتماااادات ومصااااروفات البااااب الراباااع : ثانياااا

المجموعاات  ىساتوم ىعل العامة  واالستمالكاتاإلنشائية والصيانة 

 ( 6) تابع جدول رقم  و البنود

 

 إلنشائية :المشاريع ا – 3مجموعة     
 

ااةشرائضـ  فهت ااعيمرااا  اليرت فقهرق ارت سربضل إقاإلرـ المشراريع

خطررـ المضزاةضررـ سرر اء كاةرر  إلشرراريع فرريأ خررال  السررقـ  كمررا فعةسرر ا

 المالضـ وف إلشاريع يميد فقهضذها إلت عدة سق ا  .

 

.اعتماد الميزانية     1  833  168  000     000  

 

 .التعديل  (36  904  000   000)

 

 .اعتماد الميزانية بعد التعديل  1  759  264  000     000

اعيمراا المضزاةضرـ بعرد اليعرديل  إلا %86.8بقسبـ  المصروفات الفعلية  1  136  259  100     010

 إلا مملـ إلصوفاا  الباب. %76.2 بقسبـف

 

عررد اليعررديل ف إلررا اعيمرراا المضزاةضررـ ب %35.4بقسرربـ   المحلاا  الااوفر   623  004  100     030

 إلا مملـ فا را  الباب . %90.1بقسبـ 
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 دينــــــــــــار   فلـس

 

  

 
 مشاريع تتم خالل السنة المالية : – 3بند 

 

 جديدة : –أ     
 

 ف في ما ممضع المشاريع المادر إفماإل ا خال  السقـ المالضـ.

 

  تكملة : –ب  
 

ت يريأ فقهضرذ مرزء إلق را خرال  سرقـ ف في ما ممضع المشاريع الير

إلالضررـ سرراباـ ف فيطلررا اعيمررااا  اسرريةمال ا خررال  السررقـ المالضررـ 

 التاريـ .

 

.اعتماد الميزانية     30  000  000     000  
 

 .التعديل 10  000  000     000

 
 .اعتماد الميزانية بعد التعديل    40  000  000     000

 

إلرررا اعيمررراا المضزاةضرررـ بعرررد  %33.9بقسررربـ  المصاااروفات الفعلياااة   1  748  133     113

 إلا مملـ إلصوفاا  الباب. %0.1 اليعديل ف بقسبـ

 

إلرا اعيمراا المضزاةضرـ بعرد اليعرديل ف  %66.3بقسبـ   المحل  الوفر   61  251  126     116

 إلا مملـ فا را  الباب . %5.3بقسبـ 
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 مشاريع يمتد تنفيذها إلي عدة سنوات : – 2بند 

 

  جديدة : –أ     

ف في ما ممضع المشاريع اليرت يميرد فقهضرذها إلرى عردة 

 . سق ا  
 

  ب – معتمدة : 

ف في ما ممضع المشراريع المعيمردة إلرا سرق ا  إلالضرـ 

 ساباـ ف يميد فقهضذها إلى عدة سق ا  .

 

 

 .اعتماد الميزانية    1  803  168  000     000

 

 .التعديل (16  904  000   000)

 

 .اعتماد الميزانية بعد التعديل  1  719  264  000     000

 

إلرا اعيمراا المضزاةضرـ  %85.6بقسربـ  المصروفات الفعلياة  1  131  110  011     616

 إلا مملـ إلصوفاا  الباب. %71.9 بعد اليعديل ف بقسبـ

 

إلررا اعيمرراا المضزاةضررـ بعررد  %16.2بقسرربـ   المحلاا  الااوفر   587  753  011     313

 إلا مملـ فا را  الباب . %65.0اليعديل ف بقسبـ 
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أعماااال إنشاااائية واااايرة و وااايانة المنشااا ت و  – 2مجموعاااة 

 المراف  :

ف  ففي ما ااعيمااا  المخصصـ لصرضاةـ ف فقايرـ المقشرآ       

حالي را اأ رلضـ ف اسريموارها اررت  ىالمواارق ل رمان باائ را علر

 فرايـ الخدإلـ اليت وةشئ  إلا امل ا بالص رة المطل بـ .

 

.اعتماد الميزانية       375  951  000     000  

 

 .التعديل  73  853  910     000
 

 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 449  804  910     000

 

إلررا اعيمرراا المضزاةضررـ بعررد  %66.6بقسرربـ  المصااروفات الفعليااة   381  593  013     316

 إلا مملـ إلصوفاا  الباب. %26.9 اليعديل ف بقسبـ

إلا اعيماا المضزاةضـ بعد اليعديل ف  %35.2بقسبـ   المحل  الوفر   68  211  112     613

 إلا مملـ فا را  الباب . %9.9بقسبـ 

 

  

 

 الصايرة : نشائيةاإل األعمال – 3بند 

 

وف فعرديل ااخلرت بره كااسريبدا   و رل قرائأ ىففيمثل إفااـ إل   

 اليغضو ف ااسييداث . ف

 

.اعتماد الميزانية       75  118  000     000   

 

 .التعديل                    (955  000   000)
 

 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 74  163  000     000

إلررا اعيمرراا المضزاةضررـ بعررد  %57.0بقسرربـ  المصااروفات الفعليااة   42  251  312     101

 إلا مملـ إلصوفاا  الباب. %2.6 اليعديل ف بقسبـ

 

إلرا اعيمراا المضزاةضرـ بعرد اليعرديل  %61.0بقسبـ   المحل  الوفر   31  911  213     102

 إلا مملـ فا را  الباب . %6.8فبقسبـ 
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 ترميم و ويانة المنش ت و المراف  : – 2بند 

 

فوإلضأ ف  ضاةـ المقشرآ   ىففشمل اعيمااا  هذا البقد إلا يقهق عل      

 ف الموااق . 

 

 .اعتماد الميزانية     300  833  000     000
 

 التعديل . 74  808  910     000

 

ديل .اعتماد الميزانية بعد التع 375  641  910     000  

 

 

إلرررا اعيمررراا المضزاةضرررـ بعرررد  %3.90بقسررربـ  المصاااروفات الفعلياااة   339  341  611     111

 إلا مملـ إلصوفاا  الباب. %22.2 اليعديل ف بقسبـ

  

إلرا اعيمراا المضزاةضرـ بعرد اليعرديل ف  %9.7بقسربـ  المحلا   الوفر   36  300  101     111

 .إلا مملـ فا را  الباب  %5.1بقسبـ 
 

 

 

 االستمالكات العامة : -1مجموعة  

 

ف هت إلبالغ ةاديـ فار ي الدفلرـ برداع ا ة ضرو اسريمالك ا أرافرت ف  

الدفلرـ ف يريأ  ىإلسري  ىعاارا  الغوض إلق ا فياضق هدف عاي علر

فع ي  اأهالت عا قضمـ إلا اسي لةيه الدفلـ برثما يسرافأ وف يزيرد 

 عا قضميه ااقيصاايـ ف ااميماعضـ . 

     

.اعتماد الميزانية       12  596  000     000  

 

 التعديل . 50  090     000
 

 

 اعتماد الميزانية بعد التعديل .      12  646  000     000
 

 

ا اعيمررراا المضزاةضرررـ بعرررد إلررر %300سررربـ بق المصاااروفات الفعلياااة      12  646  011     000

 إلا مملـ إلصوفاا  الباب. %0.6 اليعديل ف بقسبـ
 

 .المحل  الوفر   1     000
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المشاااريع  –تحلياال اعتمااادات ومصااروفات الباااب الرابااع  : لثاااثا 

وظااائ   ىمسااتو ىاإلنشااائية والصاايانة واإلسااتمالكات العامااة علاا

 -( : 9) تابع جدول رقم  الدولة

 

 

  :الخدمات العامة ( 3    

 

.اعتماد الميزانية       642  131  000     000  

 

 التعديل .               (3  996  790   000)

 

 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 635  167  210     000

 

إلررا اعيمرراا المضزاةضررـ بعرررد  %62.5بقسرربـ  المصااروفات الفعليااة   269  767  361     030

 إلا مملـ إلصوفاا  الباب. %37.8 اليعديل ف بقسبـ

 

إلا اعيماا المضزاةضـ بعرد اليعرديل ف  %57.5بقسبـ   المحل  الوفر   365  399  131     061

 إلا مملـ فا را  الباب . % 52.9بقسبـ 

 

 

 

 اع :ـــــالدف( 2 

 

.اعتماد الميزانية       49  400  000     000   

 

 التعديل . 0  000  000     000

 

 نية بعد التعديل .اعتماد الميزا      49  400  000     000

 

إلررا اعيمرراا المضزاةضررـ بعرررد  %55.7بقسرربـ  المصااروفات الفعليااة   27  502  103     231

 إلا مملـ إلصوفاا  الباب. %3.6 اليعديل ف بقسبـ

 

إلا اعيمراا المضزاةضرـ بعرد اليعرديل ف  %66.1بقسبـ  المحل  الوفر   21  897  106     320

 . إلا مملـ فا را  الباب %1.2بقسبـ 
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  الخدمات االجتماعية :( 1

.اعتماد الميزانية       243  350  000     000   

 

 التعديل .  17  283  358   000

 

 اعتماد الميزانية بعد التعديل . 260  633  358     000

 

اعيمراا المضزاةضرـ بعرد  إلرا %3.56بقسربـ  المصاروفات الفعلياة   151  887  310     021

 إلا مملـ إلصوفاا  الباب. %9.9 اليعديل ف بقسبـ

 

إلا اعيماا المضزاةضـ بعد اليعديل  %63.7بقسبـ   المحل  الوفر   108  745  313     032

 إلا مملـ فا را  الباب . %35.7ف بقسبـ 

 
  

 

 :خدمات المجتمع ( 6

 

.اعتماد الميزانية    445  805  000     000   

 

 التعديل .    (10  521  858   000)

 

 اعتماد الميزانية بعد التعديل .   435  283  112     000

 

إلرا اعيمراا المضزاةضرـ بعرد  %62.1بقسربـ  المصاروفات الفعلياة   358  334  163     110

 إلا مملـ إلصوفاا  الباب. %21.6 اليعديل ف بقسبـ

 

100     301  948  33   

  

إلا اعيماا المضزاةضـ بعد اليعديل  %37.7بقسبـ  ل  المح الوفر

 إلا مملـ فا را  الباب . %33.3ف بقسبـ 
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 الخدمات االقتصادية :( 5
 

.اعتماد الميزانية       828  400  000     000  

 

 التعديل.   185  200     000

 

 د الميزانية بعد التعديل .اعتما   828  585  200     000

 

إلرا اعيمراا المضزاةضرـ  %65.7بقسربـ  المصروفات الفعلياة    710  360  223     111

 إلا مملـ إلصوفاا  الباب. %68.6 بعد اليعديل ف بقسبـ

 

إلا اعيماا المضزاةضـ بعد  %36.1بقسبـ  المحل  الوفر   118  224  036     111

 فا را  الباب . إلا مملـ %37.3اليعديل ف بقسبـ 

 
  

 أخرى غير مصنفة : (8

 

.اعتماد الميزانية    12  596  000     000  

 

 التعديل .   50  090     000

 

 اعتماد الميزانية بعد التعديل .   12  646  000     000

 

المضزاةضرـ  إلا اعيماا %300.0بقسبـ  المصروفات الفعلية   12  646  011     000

 إلا مملـ إلصوفاا  الباب. %0.6 ل ف بقسبـبعد اليعدي

 

 إلا مملـ ب %1      إلا اعيما % ..الوفر   1     000

قرد   الخدإلا  ااقيصراايـفظضهـ  -1 ف إلا ذل  ةالحظ ون 

 حضرررررررر  بلررررررررغ افميعرررررررر  بررررررررركبو ال ظررررررررائ  إةهاقرررررررر

إلرررررررررررا  % 68.6ا.ك بقسررررررررررربـ  730,180,228.665

هررررـ فظض -1 باب . كمررررا ونةةررررةالوفاا  ةةررررةالت إلصةررررةإمم

إلررا  اا ررت وكبررو ال ظررائ  إةهاقرر الة وبرراء ف المرراءاوعضررـ 

ال ظضهررررررررررـ الوئضسررررررررررضـ المخيرررررررررررارة حضرررررررررر  بلرررررررررررغ 

إلرا إممرالت  %61.6ك بقسبـ ا.  881,503,266.295

 إلصوفاا  الباب .

اكبرو فارو للبراب   العاإلرـالخردإلا  فظضهرـ  -1 كما حاار 

إلا  %52.9ا.ك بقسبـ  185,199,673.913حض  بلغ 

 ب .إممالت فا را  البا
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 تعديالت الميزانية ::  رابعا

 

 

 االعتماد التكميلي : –أ     

 

خصررص ااعيمرراا اليةمضلررت ل ررذا البرراب لم ام ررـ ااحيضامررا   

الطارئـ ات ال زارا  ف اااارا  الية إلضـ خال  السقـ المالضرـ 

2031/2036 . 

 

 اد الميزانية .اعتم    0  000  000  000     000

 

الية إلضررررـ  للرررر زارا  ف اااارا التعااااديل )المنلااااول للبنااااود(  0  000  000     000

 .  إلا اعيماا المضزاةضـ(%  0.0)  بقسبـ

 

فار را  البراب  إلرا إممرالت %00.0 فه  يمثرل الوفر المحل  000  000  000     000

 الوابع .
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 ـــــــــــاردين   فلـس

 

 

 

 

 

 

االعتمااادات المنلولااة ماان والااى البنااود والتااي ال تاا ثر علااى رباا  

 -الميزانية :

 

 : البق ا ات حدفا ربن الباب ىإلا فال اجمالي المنلول  200  618  088     000

 

مملرـ  ىف ييأ القال بضا بق ا إلتم عا  هذا الباب افن اليرثضو عل 

إا اةرره اررت ال قرر  ةهسرره يعيبررو اعيمرراا المضزاةضررـ المخصررص لرره 

خروف  عررا خطررـ المضزاةضرـ الم فرر عـ لبقرر ا هرذا البرراب ف اليررت 

 هذه الخطـ .          ىية ن سبب ا ال وفف الطارئـ اليت قد فطوو عل

 

 ف اضما يلت الت ا  اليت فميع  بركبو حتأ إلقاقال  بضا بق اها : 

  

إلا إممرالت ااعيمرااا   %81.6 بقسبـما  وزارة الكهربا  و ال    191  070  300     000

 المقا لـ .

 

إلررا إممررالت ااعيمررااا   %21.0بقسرربـ  وزارة األشاااال العامااة 68  935  167     000

 المقا لـ .

 

إلا إممالت ااعيمرااا  المقا لرـ  %1.6بقسبـ  وزارة الخارجية  11  260  000     000

. 

 

  

 .الت ا  الية إلضـ ف قد فزع  باقت القسبـ علت باقت  
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لبااااب النلدياااة و الليدياااة ل مصاااروفاتالتحليااال  : خامساااا 

الرابع المشاريع اإلنشائية والصيانة واإلستمالكات العامة 

 -:النحو التالي  ىعل(  31) تابع جدول رقم 

 

 

 

 الفعلية موزعة كاآلتي :المصروفات  إجمالي  530   1  498  633     326

 

إلررررررا إممررررررالت  %79.8بقسرررررربـ مصااااااروفات نلديااااااة    1   213  584  717     161

 المصوفاا  الهعلضـ .

 

 إلررررررا إممررررررالت %20.6بقسرررررربـ مصااااااروفات قيدياااااا   612  913  916     011

  فيمثل ات : و المصوفاا  الهعلضـ

 

وةر ا  بقر ا إلصروفاا   ىوإلاةا  إلبالغ إلخصر ي ب را علر 

 ةضـ .المضزا

 
( الخرا  بالمصروفاا  31فإلا خال  مدف  فابع رقرأ ) 

الاضديررـ للرر زارا  ف اااارا  الية إلضررـ للبرراب القاديررـ ف

سرريمالكا  ااالمشرراريع ااةشررائضـ ف الصررضاةـ ف –الوابررع 

العاإلـ ةالحظ ون اكبو ةسربـ إلصروفاا  قضديرـ إلرا مملرـ 

ال زارا   ىإلسي  ىالاضديـ للباب الوابع علالمصوفاا  

الكهربااااااا  وزارة  ارررررت اااارا  الية إلضرررررـ فمثلرررررر  ف

إلررا مملررـ المصرروفاا    %16.3حضرر  فمثررل  والمــااـا 

إلا مملـ المصوفاا  الهعلضرـ ف   %7.6 الاضديـ ف بقسبـ

الكهربااا   وزارة إلررا مملررـ إلصرروفاا   %37.9بقسرربـ 

 والما 
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)تابع جدول  ت لخط  التنمي تحليل اإلعتمادات و المصروفا 

 :( 30رقم 

 

 

المشااااااااريع اإلنشاااااااائية والصااااااايانة  –البااااااااب الراباااااااع 

 واالستمالكات العامة 

 

000     000   321   1  504   
 

 اعتماد الميزانية .

 

 التعديل .            )13   063   102    000)

 

000     898    690  418   1 

 

 ديل .اعتماد الميزانية بعد التع

 

673     838    807  030   1 

 

إلرا اعيمراا المضزاةضرـ  %72.7بقسبـ  المصروفات الفعلية

 بعد اليعديل.

 

إلررا اعيمرراا المضزاةضررـ بعررد  %27.3بقسرربـ  الااوفر المحلاا  387   883   059     327

 اليعديل . 

 

 

 ررراحبـ وعلرررى ةسررربـ اأشرررغا  العاإلرررـ فقرررد كاةررر  فزارة 

إلررررا مملررررـ  %68.9هررررت ف اليقمضررررـلمصرررروفاا  خطرررره 

 . ا.ك 483,765,281.399 المصوفاا  بمبلغ
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  :متهيد 

 

 الباب اخلامس :املصروفات املختلفة واملدفوعات التحويلية :
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           7

000     000  777  163  7  

000     000  000  000  

000     086  129  206 

000     000  000  000  0  

000     000  777  163  7 

510     147  473  706  5 59.1%

360     301  155  400 4.5%

 

06.9%

  

166 % 
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     8

 

 

000     500  141  531  3 

(000    666  707  31)  

000     314  150  777  3 

367     575  447  737  3 59.9%

15.3%

511     100  510  53  4.9%

18.6% 

 204.5%
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 2

 

000     000  545   367  3    

000     000  000  0 

000     000  545   367  3    

011     715  367   343  3   57.7%

12.8%

465     173  650  16 2.3%

9.5%
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 0

 

000     000  135  67  

000)     351  774(  

000     318  224  66 

248     662  580  49 9.74%

6.6%

752     655  364  16 1.25%

7.3%
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000     300  571  701  6  

(000     308  288  3)   

000     771  604  700  6 

077     166  506  603  6 59.6%

74.1%

411     410  775  145  9.6%

70.0% 

 4

71.0%
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 3

 

000     000  617  564   

(000    600   171)  

000     100  116  564  

467     605  101  707   87.0%

8.9%

011     743  051  307 12.4%

23.9%
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 4

 

000     000  770  774  4    

(000    347  137  61 ) 

000     503  077  731  4 

501     634  350  767  4  57.1%

93.9%

377     116  177  341 2.5%

31.9%
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000     600  641  070  

000    774  140  36 

000     074  557  633 

073     301  110  057 50.6%

0.0%

707     470  604  14   4.6%

9.4% 

 3

2.07%
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 1

 

000     000  130  300  

000     000  100  0 

000     000  460  360 

435     556  111  303 54.2%

1.7%

051     331  116  7   

 

 

 

 

9.8%

2.6% 

 2

000     600  411  40 

(000     177  767  3) 

000     101  464  15 

141     746  040  11 95.5%

6.3%

607     106  435  30 46.1%

3.4% 
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 5

1 

000     000  146  631  3 

(000     177  703  34) 

000     611  474  077  3 

347     503  141  476  3 53.7%

10.8 %

503     737  303  303 0.3%

22.2% 

 2)

000     000  676  373  3 

(000     010  141  31) 

000     470  101  375  3 

664     175  164  344  3 57.1%

12.8%

116     076  755  11 2.5%

7.9% 
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3 )

000     000  340  010 0    

(000    015  766  37) 

000     471  175  001  0  

100     017  747  717  4  54.0%

93.1%

770     714  615  171 9.4%

95.5% 

 

 4)

000     100  607  677  

(000    611  160  37) 

000     077  051  650 

011     067  501  647 59.2%

7.3%

767     007  777  11 4.8%

7.2% 
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9

000     000  750  760   

000     600  171   

000     300  071  763    

710     110  115  746   
 

58.1%

8.4%

170     717  714  34 1.5%

3.2% 

 0

000     500  101  77  

000     401  070  61 

000     101  575  343  

004     171  571  343 166%

1.0%

746     717  4    6.6%

6.6% 

 3

4,725,745,937.269

93.1% 

3

3,940,138,697.668 35.8%

3

272,028,534.759 95.5%
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000     000  000  000 

000    000  000  000 
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000     086  129  206 

 

 

000     490  262  133 04.7%

000     117  101  47   22.5%

000     100  010  7   3.7%

000     500  651  0 2.8%
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31 

835     347  491  906  8  

129     355  722  535  8  59.8% 

706     992  768  370    4.2% 

 

45.1%

2.6%

3.3%
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61

000     300  378  83      

(000     000  007 )  

000     300  871  51    

653     313  167  47   97 6

 

137     775  603  10 43 6

75.5 %

37,750,894.366
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دفوعات ال             ي مقبوضات وم وية ف ابات التس ل حس رادات أو   تتمث اب اإلي دها لحس ن قي يمك

الغ ال     ذه المب ون ه ا لك روفات، أم اب المص ى حس مها عل رادات    خص اب اإلي ى حس ؤثر عل ت

ا أو تتطلب        ا نظرًا لطبيعته ة به ا عالق تيفاء إجراءات ومستندات خاصة     والمصروفات وليس له اس

  قبل قيدها لحساب اإليرادات أو خصمها على حساب المصروفات .

  
  وفي هذه الحاالت تثبت لحسابات أو على حسابات وسيطة مؤقتة هي حسابات التسوية.

  
  

  .31/3/2014وفيما يلي عرضًا تحليليًا ألرصدة حسابات التسوية في 
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    دينــــــــــار    سـفل
  التسوية:حسابات  األول: الباب

  
  : 13/3/4201وفيما يلي تحليل أرصدة حسابات التسوية في 

  
  األماناترصيد     3 673  927  598    597

  رصيد العـهد 2 935  695  758    096

  )دائن( 31/3/2014رصيد حسابات التسوية في   738  231  840    501

    
ا       ىإل  هذا وتنقسم حسابات التسوية   درج تحت آل منه مجموعتين ين

    التالي:النحو  ىمن البنود عل
  

  األمانات – ىالمجموعة األول 
  

  :يليوقد ظهر رصيد هذه المجموعة آما  
  

  31/3/2014 فيالرصيد     3 673  927  598    597
  

  31/3/2013في الرصيد  3 813  274  845    374
 

  31/3/2013 من الرصيد في %(3.7)بنسبة  نقص   139)  347   246  (777
  
  

ود المجموعة          ادة في بن اك زي ه هن ود ان الغ البن اتضح من خالل مب
  وهي آالتالي:

  .تـأمينات  -1بند

  .خصميات من المرتبات لحساب جهات أخرى  -3بند
  . التسوية/ أماناتمبالغ تحت  -6بند  
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    دينــــــــــار    سـفل
  
  هناك نقص ترآز في :و
  
 .. مرتجع مرتبات -2بند

  .مقبوضات تحت تسويتها إليرادات الميزانية  -4بند

  .مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية  -5بند

 . لحساب جهات أخرى مبالغ محصله -7بند

  
  
  
  

  : عرض لبنود هذه المجموعةوفيما يلي 
  

  :اتـالتأمين -1بند     
  

  وقد بلغ الرصيد آما يلي :
  

   31/3/2014 في الرصيد  69  242  244     133
  

   31/3/2013 فيالرصيد   65  575  449     682
  

  31/3/2013 من الرصيد في%  5.6 بنسبة زيادة  3  666  794     451
  

  :في تترآز زيادة 
  

    .الكهرباء والماءوزارة  – وزارة الصحة العامة – الداخليةوزارة  
  

    

    
  :مرتجع مرتبات  -2بند 

  

  وقد بلغ الرصيد آما يلي :
  

  31/3/2014 فيالرصيد      332  465  632     056
  

      31/3/2013 فيالرصيد        340  616  236     627
  

  31/3/2013 من الرصيد في %(2.4) بنسبة نقص 8)  150   604  (571
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  دينــــــــــار    سـفل
 

  
  في:ترآز  نقص

  

وزارة  – الشئون االجتماعية والعمل وزارة  – الصحة العامةوزارة 
  . االشغال العامة

    

  
  

  

    
  : ىلحساب جهات أخرخصميات من المرتبات  -3بند 

  

  وقد بلغ الرصيد آما يلي :
  

  31/3/2014 فيالرصيد      19  140  452     127
  

  31/3/2013 في الرصيد     15  120  753     507
  

  31/3/2013 من الرصيد في %26.6 بنسبة زيادة 4  019   698  620
  

  في: تترآز زيادة  
  

غال العامة وزارة   وان ـ االش ة  دي ة المدني اء وزارة  – الخدم الكهرب
  .والماء

  
    

  
  

  
  :مقبوضات تحت تسويتها إليرادات الميزانية  -4بند 

  
  وقد بلغ الرصيد آما يلي :    

  

   31/3/2014 فيالرصيد   56  782  124     627
  

  31/3/2013 فيالرصيد   68  755  900     199
  

  .31/3/2013 من الرصيد في %(17.4) بنسبة  نقص 11)  973   775  (572
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  في : نقص ترآز
  

ة)  وزارة  وطني   – المالية (االدارة العام االشغال  وزارة  - الحرس ال
  . العامة

  
  
  

  

  مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية: -5بند   
  

  وقد بلغ الرصيد آما يلي :
  

  31/3/2014 فيالرصيد     1 971  677  671     016
  

  31/3/2013 فيالرصيد     2 517  920  697     737
  

  31/3/2013 من الرصيد في %(21.7) بنسبة  نقص546)  243   026  (721
  

  ترآز في : نقص  
  

ة)  المالية  وزارة   – المالية (االدارة العامة) وزارة  (الحسابات العام
  .الدفاعوزارة  –
  

    

  
  
  

  وفيما يلي تحليل لهذا البند على مستوى األبواب :
  

  المرتبات : –الباب األول   
  

  31/3/2014في الرصيد    7  460  802     123

  31/3/2013في  الرصيد   17  699  586     489

)366   784   238   10(   
  
  

  
  
  

  . 31/3/2013 من الرصيد في% )  57.8 (بنسبة نقص
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  : السلعية والخدمات تالمستلزما –الباب الثاني 
  

  31/3/2014في الرصيد     674    738  756     178

  31/3/2013في الرصيد     600    600  468    455

  . 31/3/2013من الرصيد في % 12.3 بنسبة  زيادة  74  138  287     723

    
  وسائل النقل والمعدات والتجهيزات: –الباب الثالث   

  31/3/2014في الرصيد     84   346  826    267
  

  31/3/2013في الرصيد   84  051  044     911
  

  . 31/3/2013من الرصيد في % 0.4بنسبة   زيادة     295  781    356
  

  
  

  

 :العامة واإلستمالآاتالمشاريع اإلنشائية والصيانة  –الباب الرابع   
  

  31/3/2014في  الرصيد    617  465  220     928
  

  31/3/2013في  الرصيد  727  761  328     780
  

)852   107   296   110(   
  

   31/3/2013من الرصيد في % )  15.2 ( بنسبة نقص
  

   
  :المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية –الباب الخامس   

  

  . 31/3/2014في  الرصيد    587  666  066     296

  . 31/3/2013في  الرصيد  1  087  808  269     102

)806   202   142   500(   
  

  31/3/2013من الرصيد في % )  46.0 ( بنسبة نقص
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  تحت التسوية :مبالغ  -6بند 
  

  وقد بلغ الرصيد آما يلي :
  

  31/3/2014في  الرصيد      2221  916  270     454
  

  31/3/2013في الرصيد   799  832  527     373
  

   31/3/2013من الرصيد في %   52.9 زيادة   423  083  743     081
  

  
  
  

  
  زيادة ترآزت في:

  

ة)   ابات العام ة (الحس ةوزارة  –وزارة المالي وزارة   – الخارجي
    .األشغال العامة

  
  : 31/3/2014ويمثل الرصيد في   

  

م   ة واألشخاص والشرآات. ل ات الحكومي الغ تخص بعض الجه مب
  يتم صرفها لعدم اآتمال المستندات الخاصة بها

    
  

   مبالغ محصلة لحساب جهات أخرى -7بند 
  

  الرصيد آما يلي : وقد بلغ    
  

   31/3/2014 فيالرصيد   1  703  204     184
  

   31/3/2013 فيالرصيد    5  453  280     249
  

  31/3/2013 من الرصيد في% )  68.8 ( بنسبة نقص ) 3  750  076  (065
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  ترآز في : نقص
  

  .وزارة الخارجية – وزارة الكهرباء و الماء  
  

    
  

  العهد : –المجموعة الثانية   
  

  وقد ظهر رصيد هذه المجموعة آما يلي:
  

  31/3/2014 فيالرصيد     2 935  695  758    096
  

  31/3/2013 فيالرصيد  2 035  779  295    661
  

  31/3/2013 من الرصيد في% 44.2 بنسبةزيادة  899  916  462     435
  

   

  ترآزت في :زيادة 
  

د روفات      -1بن ود مص واع بن ى أن ويتها عل ت تس روفات تح مص
  الميزانية.

  .العهد النقدية الشخصية  -2بند
  . دفعات واعتمادات نقدية في الخارج -3بند

  
  

  . مبالغ تحت التحصيل -4بند  

  . مبالغ تحت التسوية / عهد -5بند
  دفعات نقدية داخلية . -6بند
  

  
  
  
  
  
  

  وهناك نقص ترآز في :
  

  . دفعات عن اعتمادات مستنديه -7بند
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  عرض لبنود هذه المجموعة : يوفيما يل
  

د      روفات   -1بن ود مص واع بن ى أن ويتها عل ت تس روفات تح مص
  الميزانية :

  

  وقد بلغ الرصيد آما يلي :
  

   31/3/2014 فيالرصيد   1 289  719  357    911

   31/3/2013 فيالرصيد   799  491  147     664

  31/3/2013 من الرصيد في % 61.3 بنسبة زيادة  490  228  210     247
  

   

  في: تترآز زيادة
  

اء  وزارة  – الحرس الوطني  - المالية (االدارة العامة)وزارة   الكهرب
  .والماء

    
    

  العهد النقدية الشخصية : -2بند 
  

  وقد بلغ الرصيد آما يلي :
  

  31/3/2014 فيالرصيد       209  601    078
  

  31/3/2013 في الرصيد    205  612    847
  

  31/3/3201 من الرصيد في % 1.9  بنسبة زيادة    3  988   231
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  في: تترآز زيادة

  

ة) وزارة  ة (االدارة العام يم وزارة  –  المالي ة والتعل وزارة  – التربي
  . الصحة العامة
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  دفعات واعتمادات نقدية في الخارج : -3بند 

  
  وقد بلغ الرصيد آما يلي :    

  

   31/3/2014 فيالرصيد  607  319  788     901

  31/3/2013 فيالرصيد    291  589  053     542

  31/3/2013 من الرصيد في %108.3 بنسبة زيادة  315  730  735     359

  في: تترآز زيادة 
  

  .التجارة والصناعةوزارة   
  

  : 31/3/2014ويمثل الرصيد في   
  وجود مبالغ معلقه من سنوات مالية سابقه •

  
  

    
  مبالغ تحت التحصيل -4بند 

  

  يلي :وقد بلغ الرصيد آما 
  

  /31/32014 فيالرصيد     647  409  438     910
  

  31/3/2013 في الرصيد    474  098  271     940
  

  31/3/2013 من الرصيد في %36.6 بنسبةزيادة     173  311  166     970

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  زيادة ترآزت في :

  

ة  وزارة  – الداخليةوزارة  ة    – االشغال العام وظني للثقاف  المجلس ال
  .والفنون واآلداب
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  ومن أهم أسباب الزيادة :
 مديونيات على بعض الموظفين •

اء    • ى إنه ويتيين حت ر الك وظفين غي رفها للم تم ص لف ي س
 إجراءات تعيينهم.

  

    

  
  

  مبالغ تحت التسوية -5بند 

  يلي :وقد بلغ الرصيد آما     
  

  31/3/2014 فيالرصيد   300  571  700     019

   31/3/2013 فيالرصيد     293  853  735     810

  31/3/2013 من الرصيد في % 2.3  بنسبة زيادة  6  717  964    209

  في : تترآز زيادة 
  

ون     –المالية (الحسابات العامة) وزارة   ة والفن وطني للثقاف المجلس ال
  .وزارة الخارجية – واآلداب

  
    

  
  

  دفعات واعتمادات نقدية في الداخل : -6بند 
  

  : يوقد بلغ الرصيد آما يل    
  

   31/3/2014 فيالرصيد   1  886  492     625
  

   31/3/2013 فيالرصيد   )  755  574     (811
  

 31/3/2013 من الرصيد في  %349.7 بنسبة زيادة    2  642  067     436
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  في : تترآز زيادة
  

 .وزارة التربية – خارجيةالوزارة 
   

    
  دفعات عن اعتمادات مستنديه -7بند 

  
  وقد بلغ الرصيد آما يلي :  

  

   31/3/2014 فيالرصيد   88  579  378     652
  

   31/3/2013 فيالرصيد     177  297  048     669
  

  31/3/2013 من الرصيد في %(50.0)  بنسبة نقص  ) 88  717  670     (017
  

   
  ترآز في : نقص

  

  .الطيران المدني 
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تتمثل الحسابات النظامية في الباب الثالث من الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وهي 
رادات والمصروفات أو  ى اإلي قيـود دفترية الهدف منها المتابعة والرقابة وليس لها تأثير مباشر عل

دفوعات  ات والم االمقبوض احب  وإنم ي تص بية الت ود المحاس ق القي ن طري ا ع ر تأثيره ينحص
  إجراءها.

    
ويلجأ إلى القيد إليها أو عليها بنفس القيمة عند الحاجة لمتابعة تطورات قبض أية مستحقات 

  دفع أية التزامات خالل مده من الزمن . أو
  

   ) .19وجدول رقم() وبجدول حرف (طبقا لما هو وارد  وفيما يلي بنود الحسابات النظامية  
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  : الحسابات النظامية -بنود الباب الثالث 
  
   ديون مستحقة للحكومة  
  الحكومـة مطلـوبـات  

  

ويستخدم هذان الحسابان كطرف قيد لحسابات الحكومة 
الثاني  والديون المستحقة لها بحيث يجعل البند األول مدينا والبند

  - :ا بنفس القيمة وذلك لتسوية اآلتيدائن
  

قيمة أموال مستحقة للحكومة مقابل خدمات تقوم بها بعض  -
  والمؤسسات. اتـراد أو الهيئـة لألفـالحكومي اتـالجه

  

أ أو ـالديون المستحقة على الموظفين نتيجة الصرف بالخط -
 ق خصمها من المصروفات.ـم سبـوبات عليهـمطل

  
  

  : الرصيد كما يليوقد بلغ 
  

   31/3/2014ديون مستحقة للحكومة في  رصيد    107 1  591  985     117
  

  31/3/2013ديون مستحقة للحكومة في  رصيد 305 1  157  386     817
  

  31/3/2013الرصيد في  عن %)15.1 ( بنسبة نقص    197)  565  401     (700
  

 
 

  
  : تركز في لنقصا

  
  الديوان األميري   ) 1  952     (658

  
  ديوان المحاسبة    )52     (662

  
  االمانة العامه –مجلس الوزراء    ) 9  849     (696

  
  االدارة العامة–وزارة المالية     462 3)  183     (323

  
  التجارة و الصناعةوزارة    )557  153     (297

  
  العدل  وزارة   ) 449  754     (996

  
  الحرس الوطني   )17  274     (320

  
  وزارة االعالم    955 4)  443     (608
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  األمانة العامة لألوقـاف    4)  369     (333

  
  وزارة المواصالت      )586  2  993     (218

  
  الماءوزارة الكهرباء و   ) 216  202  564     (931

  
   

 في تتركز زيادةهناك و:  
  

  إدارة الفتوى والتشريع –مجلس الوزراء     10    579     847
  

   التنميةالمجلس األعلى للتخطيط و   33   480     634
  

  لإلحصاءاالدارة المركزية    7   138     344
  

  ديوان الخدمة المدنية   4  614   736     183
  

  وزارة الخارجية   19   920      767
  

  الحسابات العامة –وزارة المالية    38   983     115
  

  االدارة العامة للجمارك   38   272     702
  

 وزارة الداخلية   11  910   832     027
  

 وزارة الدفاع    152  186     924
  

 وزارة التربية    912  703     096
  

  وزارة التعليم العالي    866  791     676
  

 وزارة الصحة العامة  538  360     698
  

 العملوزارة الشئون االجتماعية و    163  958     903
  

  الشئون االسالمية الوقاف ووزارة ا    78  827     531
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  االشغال العامة وزارة  891  1  321     580
  

  واآلدابالمجلس الوطني للثقافة والفنون   41  080     875
  

  النفطوزارة   507  9  763     092
  

  للطيران المدني العامة اإلدارة  172  934     348
  

   
    ديون مستحقة على الحكومة  

   مطلوبات على الحكومــة  
يستخدم هذان الحسابان كطرفي قيد للمبالغ المستحقة للغير 
على الحكومة حيث يكون األول مدينا بها والثاني دائنا بنفس 

 القيمة.
 

  

  :لييوقد بلغ الرصيد كما 
  

   31/3/2014ديون مستحقة على الحكومة في  رصيد    154  940  382     717
  

  31/3/2013 ديون مستحقة على الحكومة في رصيد   148  576  991     562
  

  31/3/2013 ن الرصيد فيـع %4.3بنسبة  زيادة    6  363  391     155
  

  :تركزت فيالزيادة 
  

  الديوان األميري 388     179  68
 

 األمانة العامة –مجلس الوزراء   470     241  23
  

  التشريع إدارة الفتوى و –مجلس الوزراء   849     012  25
  

  المجلس األعلى للتخطيط والتنمية  800     421  1
  

  وزارة الخارجية 000     540  118
  

  اإلدارة العامة –وزارة المالية   376     421  726 1
  

  اإلدارة العامة للجمارك  308     842  016 1
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 وزاره التجارة والصناعة  966     964  022  1
  

  وزارة العدل  659     609  811  2
  

  وزارة الداخلية 756     733  104
  

 وزارة الدفاع  980     439  92
  

 وزارة التربية  192     795  550  1
  

 العملوزارة الشئون االجتماعية و  542     377  494  1
  

  وزارة االوقاف والشئون اإلسالمية  437     268  404
  

  المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب  714     768  35
  

 
 
 

ـركات  ـض الش تحقة لبع الغ المس ادة المب ة لزي ك نتيج وذل
  المدة القانونية.والموظفين والتي مضى عليها 

  
  :وهناك نقص تركز في

 
  الخدمة المدنيةديوان   (000     395)

  
  وزارة التعليم العالي (000     600  3)

  
  الصحة العامةوزارة  (087     556  92)

  
  وزارة اإلعالم (815     673  771)

  
 وزارة المواصالت (475     977  303)

  
 األشغال العامةوزارة  (812     333  710  2)

  
 لكهرباء والماءوزارة ا (150     868  241)

  
 اإلدارة العامة للطيران المدني (943     821  8)
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 عهد الطوابع المالية  
   

 الطوابـع الماليـة   
  

  :لبند األول إلى النوعين التاليينينقسم ا
  

  :الرئيسيةعهدة الطوابع  001نوع 
  
  

ع  ة طواب وزارة أو اإلدارة الحكومي د استالم ال يستخدم هذا النوع عن
  مالية من وزارة المالية.

  
  :عهدة الطوابع الفرعية 002نوع 

  
  

ليم  ة بتس يستخدم هذا النوع في حالة قيام الوزارة أو اإلدارة الحكومي
  عهدة طوابع ألحد األطراف المعنية التابعة للوزارة أو اإلدارة.

  

تخفض قيمتها بما  وعند البيع من عهدة الطوابع الرئيسية أو الفرعية
 تم بيعه.

    
  :الطوابع المالية

  

وزارة أو تالم ال د اس د عن ذا البن تخدم ه ع  يس ة طواب اإلدارة الحكومي
  مالية من وزارة المالية.

ويخفض هذا البند بقيمة الطوابع المباعة سواء من العهدة الرئيسية أو 
  الفرعية.

 
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي
  

  31/3/2014 يعهدة الطوابع المالية ف رصيد  000     809  539  1
  

  31/3/2013 يفعهدة الطوابع المالية  رصيد  500     793  485  2
  

  31/3/2013عن الرصيـد في  %(38.1) بنسبة صقن  (500     984  945)
  

  
  : وهناك نقص تركز في

  
  المحاسبة ديوان (000     150)

 
  األمانة العامة–مجلس الوزراء  (000     265  1)

  
  الخارجيةوزارة  (000     410  932)
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  الصحة العامةوزارة   (000     000  13)
  

  وزارة النفط  (500     209)
  

  
  :في تتركز الزيادة

  
  وزارة الدفاع 000     050  1

  
  
  
 

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 بنـك شيكات وخطابات ضمـان     

  تأمينات شيكات وخطابات ضمان  
  

ن  ة م ات المقدم ة الشيكات والخطاب يستخدم هذان الحسابان لمراقب
ات  ل تأمين م مث ة له ال الموكل المقاولين والموردين لضمان تنفيذ األعم
ن  ة م يكات المقدم مان والش ات الض ى خطاب افة إل ات باإلض المناقص

  .التجار لضمان الرخص الجمركية 
  

   
  : وقد بلغ الرصيد كما يلي

  

  31/3/2014بنك شيكات خطابات ضمان في  رصيد  691     614  091  584  2

  31/3/2013بنك شيكات خطابات ضمان في  رصيد 933     119  971  332  2
  

   31/3/2013 الرصيد في عن %10.8 بنسبة زيادة  758     494  120  251
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  :في تتركزالزيادة 

  الديوان األميري 158     664 961   76
  

  العامةاالمانة  –مجلس الوزراء  690     186  455  2
  

  التشريعإدارة الفتوى و –مجلس الوزراء  500     943  38
  

  والتنمية المجلس األعلى للتخطيط 706     096  41
  

  ديوان الخدمة المدنية 750     960  889
  

 االدارة العامة- الماليةوزارة  066     108  328  37
  

  الحسابات العامة –وزارة المالية  000     263  106
  

 االدارة العامة للجمارك 460     030  721
 

  الصناعةوزارة التجارة و 050     357  399
  

  لعدلوزارة ا 800     610  748  2
  

  وزارة الداخلية 297     099  820  14
  

  التعليم العاليوزارة  250     683  36
  

  وزارة الصحة العامة 796     407  810  6
  

  

  العملوزارة الشئون االجتماعية و 678     242  313  1
  

  االعالموزارة  034     710  484
  

  وزارة المواصالت 121     739  097  1
  

  وزارة األشغال العامة  245     817  241 39
  

  اآلدابو الفنونالوطني للثقافة والمجلس  991     304  545 1
  

  وزارة الكهرباء والماء 459     839  615 72
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  االدارة العامة للطيران المدني  769     205  986  5
  

  
  :وهناك نقص تركز في

  
  ديوان المحاسبة  (115     666  33)

  
  لإلحصاءاإلدارة المركزية  (916     586  27)

  
  وزارة الخارجية (482     734  39)

  
  الدفاعوزارة  (232     434  707)

  
  الحرس الوطني (843     850  854  4)

  
  التربية وزارة (263     042  276  8)

  
  الشئون االسالميةاالوقاف و وزارة (136     047  522)

  
  لألوقافاألمانة العامة  (800     485  54)

  
  وزارة النفط (275     928  5)

  
  

 عهدة الطوابع البريدية     

 الطوابـع البريديــة  
  

الت  دى وزارة المواص ابان ل ذان الحس تخدم ه د  إدارة-يس البري
  قيمة الطوابع البريدية والرقابة على تداولها إلثبات

  الفرعية.فيما بين الخزينة الرئيسية والمكاتب  
  

  يلي:وقد بلغ الرصيد كما  
  

  31/3/2014عهدة الطوابع البريدية في  رصيد  862     772  096  4
  

  31/3/2013عهدة الطوابع البريدية في  رصيد 369     855  364  4
  

  

 31/3/2013عن الرصید في  %(6.1)  بنسبة نقص  (507     082  268)
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 إدارة-المواصالت  وزارة ووزارة العدل  وينحصر هذا البند في
  البريد

 
  :النقص تركز في 

  

  وزارة المواصالت  (000    279 269)
  

  
  
 

  

   في تتركزالزيادة 

  وزاره العدل 493     196 1  
  

  
  

 عهدة الطوابع المالية العامة  
   

  الطوابـع الماليـة العامـة  
  

ين  ا ب ة   فيم ع المالي ة الطواب يستخدم هذان الحسابان لتنظيم عملي
ليم  ق تس ك عن طري ة األخرى وذل ات الحكومي ة والجه وزارة المالي
وزارة  األخيرة الطوابع المالية كعهدة لديها ويتم توريد حصيلة البيع ل
ع  ع الطواب يلة بي ر حص ث تعتب ة حي ات الملحق تثناء الجه ة باس المالي

  المالية إيرادات لتلك الجهات.
  

ع الما ة الطواب دينا بقيم اب األول م ل الحس ة ويجع ي   -لي الت
ة  واع فرعي واع وأن ى أن د األول إل م البن ة وينقس تستلمها وزارة المالي
ابات  دى إدارة الحس وفرة ل ة المت ع المالي حيث يثبت عليه قيمة الطواب

دة العامة بوزارة المالية وما تم تسليمه  ك العه للجهات المختلفة من تل
ة ات الحكومي ة، الجه وك محلي زي بن ت المرك ك الكوي ون  -) (بن ويك

  الحساب الثاني دائنا بها .
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي
 

 31/3/2014عهدة الطوابع المالية العامة في  رصيد  500     020  388  105
  

 31/3/2013عهدة الطوابع المالية العامة في  رصيد 500     939  714  193
  

 31/3/2013الرصيد في  عن % (45.6) بنسبة نقص  (000     919  326  88)
  

  



) 176 ( 
  

  دينـــــــــــار   فلس
  
 

 
  

  
  

  :ركز في النقص ت
 

  ديوان المحاسبة  (000     150)
  

  األمانة العامة –مجلس الوزراء   (000     265  1)
  

  الخارجية وزارة  (000     402  493)
  

  ةالعام الحسابات- الماليةوزارة   (000     160  888  85)
  

  الداخليةوزراة   (500     1)
  

  العامة الصحةوزارة  (500     793  4)
  

  النفطوزارة  (000     217)
  

  ــــة شركة االتـــصـاالت المتــــقــدمـــ (000     000  440)
 

  الوطــنیــــة االستثماراتشركــــة  (000     000  500)
 

  شركـــة الشبكـة اآللیـة للتوزیـع  (000     000  500)
 

  شركـــــة سویفتـل إنترناشیونال للتجارة العامـــــة (000     000  500)
 

  
  

  :في تركزت زيادةوهناك 
  التشريعادارة الفتوى و –مجلس الوزراء  000     20

  
  لدفاعوزارة ا 000     050 1

  
  

  
  اعتمادات مستنديه تحت التنفيذ  
  

 موردين عن اعتمادات مستنديه  
  

لمتابعة االعتمادات المستنديه التي يتم يستخدم هذان الحسابان 
فتحها فيجعل األول مدينا والثاني دائنا بقيمة االعتماد وعند وصول أي 

  .ائنا والثاني مدينا بقيمة الشحنةاألول د شحنة من االعتماد يجعل
 

  
  



) 177 ( 
  

  دينـــــــــــار   فلس
  
 

  
  

  

  : وقد بلغ الرصيد كما يلي  
  

    

 31/3/2014االعتمادات المستنديه تحت التنفيذ في  رصيد 1  800  459    454
  

 31/3/2013االعتمادات المستنديه تحت التنفيذ في  رصيد 1  800  459    454
  

  31/3/2013عن الرصيد في  % 0.0 بنسبة    0    000
  

   
  
  
  
 

 
  
 ةمبالغ عن خدمات وأعمال مؤدا  
  

  مطلوبـات خدمـات وأعمـال  
  

خدمات وأعمال مؤداة كطرف قيد يستخدم حساب مبالغ عن 
للمبالغ المستحقة للجهات الحكومية عن الخدمات واألعمال المؤداة 

  .للوزارات والجهات الحكومية األخرى
  

  

  
  :وقد بلغ الرصيد كما يلي

  
  31/3/2014مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداه في  رصيد  338     841  675  42

 
  31/3/2013في  مؤداهمبالغ عن خدمات وأعمال  رصيد 404     112  015  40

 
 31/3/2013عن الرصيــد في  % 6.6 بنسبة زيادة  934     728  660  2

  

 

 
  :في تركزت الزيادة

  
 اإلدارة العامة –المالية وزارة   000     665

  
 

  العدل وزارة 000     120  3
  

 دفاعوزارة ال 000     102  13
  

   ھالصحة العاموزارة   000     130  139
  
  



) 178 ( 
  

  دينـــــــــــار   فلس
 

  

    

 الماءوزارة الكھرباء و 098     743  662 2
  

  
  :وهناك نقص تركز في

 

  االعالموزارة  (951     953  81)
  

  المواصالتوزارة  (213     077  76)
  

   
  
 بنك شيكات تحت التحصيل. 
 شيكات مودعة تحت التحصيل.  
  

ذان      تخدم ه تلمة  يس يكات المس ة الش ات قيم ابان إلثب الحس
ابات  داعها بحس بالجهات الحكومية والمرسله للبنوك لتحصيلها وإي
ة تحصيل  ة عملي ك بغرض متابع وك وذل ذه البن تلك الجهات في ه

  تلك الشيكات والرقابة عليها.
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي
  

   31/3/2014في شيكات تحت التحصيل  بنكمبالغ  رصيد  480     622  249
  

  31/3/2013في شيكات تحت التحصيل  بنكمبالغ  رصيد  030    51
  

  31/3/2013عن الرصيــد في  % 489,068.1 بنسبة زياده  450     571  249
  

  .االدارة العامة للطيران المدنيو وزارة اإلعالم وينحصر هذا البند في 
  

  
 

 ذات القيمة النقديةبطاقات األوراق وال عهدة   
  

 ذات القيمـة النقديـةات ـبطاقاألوراق وال  
  

البرق  إدارة-يستخدم هذان الحسابان لدى وزارة المواصالت 
والهاتف وذلك إلثبات قيمة البطاقات الممغنطة الخاصة باالتصاالت 
الدولية وللمتابعة والرقابة على تداولها فيما بين الخزينة الرئيسية 

  ية وينقسم البند األول إلى نوع رئيسي وآخر فرعي. والمكاتب الفرع
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  :وقد بلغ الرصيد كما يلي

  
  31/3/2014 ذات القيمة النقديةبطاقات األوراق وال عهدة رصيد  540     273  208

 
  31/3/2013 ذات القيمـة النقديةات ـبطاقاألوراق والرصيد  340     171  203

 
 31/3/2013عن الرصيــد في  %2.5 بنسبة زيادة  200     102  5

  
   

  :في تتركز الزيادة
  

  الديوان األميري  000     370  14
  

  ديوان المحاسبة 200     007  1
  

 
   

  :في تركز نقص وهناك
  

  الماءوزارة الكهرباء و  (000     275  10)
  

  
 أمالك الدولة العقارية 
  قيم أمالك الدولة العقارية 
  

ي  ة الت ة العقاري يستخـدم هـذان الحسـابان إلثبات تقييم أمالك الدول
ة أو أي  تم تخصيصها للجهة الحكومية باالمتالك من قبل وزارة المالي
ة  ة تكلف رة أو لقيم ا ألول م رائها أو تقييمه م ش ي ت رى أو الت ة أخ جه

واء  ة س ة حكومي ل جه ة لك اني مملوك اء مب ارجإنش ل أو خ ة  داخ دول
ويتي و اتج عن الكويت بالدينار الك نقص الن ادة أو ال ات الزي ذلك إلثب ك

  المباني).مالك الدولة العقارية (األراضي وإعادة تقييم أ
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 
  

  31/3/2014أمالك الدولة العقارية في  رصيد  860     521  074  272  10
  

  31/3/2013أمالك الدولة العقارية في  رصيد 180     608  780  522  9
  

  31/3/2013عن الرصيد في  %7.9بنسبة زيادة   680     913  293  749
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 :تركزت في الزيادة

  
  األمانة العامة –مجلس الوزراء  000     000  525  23

  
  الخارجيةوزارة  000     453  020  89

  
 وزارة العدل 000     000  320  4

  
 الحرس الوطني 000     754  187  3

  
  الشئون اإلسالميةوزارة األوقاف و 000     530  954  3

  
  وزارة األشغال العامة 160     417  785  639

  
 
  

  :في والنقص تركز
  

  الديوان االميري  (480     240  499  14)
  

   
  

  العقاريةإهالك أمالك الدولة 
 متراكم إهالك أمالك الدولة العقارية 

  
  يستخدم هذان الحسابان إلثبات قيم اإلهالك السنوي للمباني. 

  
  

 :وقد بلغ الرصيد كما يلي
  

  31/3/2014إهالك أمالك الدولة العقارية في  رصيد  074     627  207  105
  

  31/3/2013متراكم إهالك أمالك الدولة العقارية في رصيد 152     444  039  71
  

  31/3/2013عن الرصيد في  %48.1بنسبة  زيــادة  922     182  168  34
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 :تركزت في الزيادة

  
  الديوان االميري  960     620  286  21

  
 ديوان المحاسبة 460     143  521

  
  األمانة العامة –مجلس الوزراء  000     000  384

  
  المجلس األعلى للتخطيط والتنمية 000     500  262

  
  وزارة العدل 000     627  188 2

  
  وزارة الداخلية 052     100  797 5

  
  الحرس الوطني 450     864  505 3

  
  وزارة االوقاف والشئون االسالمية 000     327  222
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م ( يم رق ب التعم ة بموج ن وزارة المالي ادرة ع ة الص ات المالي نص التعليم نة 19ت  1986) لس
ل وزارة  ي ك ة أصناف الموجودات ف ق وشامل لكاف بشأن جرد الموجودات وجوب إجراء جرد دقي

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 .

  
ة  ا للسجالت ودرج دى مطابقته ة وم ى الموجودات الفعلي ة عل ام الرقاب ى إحك دف الجرد إل ويه

  .ومدى إظهار المركز المالي للدولةتوافقها مع االحتياجات الفعلية ألداء األعمال أو اإلنتاج 
  

  ودات منقولة وعقارية .موجوتنقسم الموجودات إلى *  
  
  الموجودات المنقولة : -أ

  
ة  ويتضمن جرد الموجودات ا المنقول ورش وم ة ومخازن ال ية والفرعي ، جرد المخازن الرئيس

وظفين والموج ازل الم ة ومن ودات المثبت ية والموج د الشخص ابهها والعه ة ش ودات المتحرك
  .والموجودات األخرى

  
 31/3/2014في المنقولة ) قيمة الموجودات 20م () وجدول رقزهذا ويوضح جدول حرف ( 

  . على حده وإدارةحسب أنواعها لكل وزارة 
  

      
  المبلــغ  جرد الموجودات 

 دينار كويتي   2  201  882  202/  028    31/3/2014

 دينار كويتي   1  706  178  868/  438    31/3/2013
        
  .  ار كويتيــدين  495  703  333 / 590 ارهاقدم زيادهب

  
  

  في الوزارات واإلدارات الحكومية التالية :وتنحصر الزيادة  
  
المجــلس االعلى   االمانه العامة ــ–ديوان المحاسبة ــ مجلس الوزراء  –الديوان االميري  [ 

وزارة التجارة  ـــاالدارة العامة للجمارك  ــ اإلدارة المركزية لإلحصاء - للتخطيط والتنمية
 ـــوزارة الصحه العامه ـــ  الحرس الوطني ـــ وزارة التربية والصناعه ـــ وزارة الداخلية ـــ

المجلس  –األشغال العامةوزارة  – األمانة العامة لألوقاف ــ األوقاف والشئون اإلسالميةوزارة 
 ]. ء والماءـــ وزارة الكهربا ــ وزارة النفط الوطني للثقافة والفنون واآلداب
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  الموجودات العقارية : -ب

       
ويقصد بها الموجودات من األراضي والمباني المملوكة للجهات الحكومية سواء كانت داخل أو 

  خارج دولة الكويت .
  

  
  

ة قيمة الموجودات  ( تابع ز)) وجدول زهذا ويوضح جدول حرف (  ي العقاري  31/3/2014ف
  . على حده ارةوإدحسب أنواعها لكل وزارة 

  
      
  

  المبلــغ  جرد الموجودات 

 دينار كويتي       11  189  530  328/  461        31/3/2014

 دينار كويتي       11  522  663  344/  833        31/3/2013
        

  .  دينــار كويتي   ) 333  133  016 /  372(  رهاقدم بنقص
  
  

 إلدارات الحكومية التالية :في الوزارات وا النقصحصر وين  
  
 ــ المجلس األعلى للتخطيط والتنمية  –)  الفتوى والتشريع مجلس الوزراء ( –الديوان االميري [ 

التعليم  ــــ وزارة الخارجية  وزارة الداخلية  اإلدارة العامة للجمارك ــديوان الخدمة المدنية ــ 
 ]. ئون اإلجتماعية والعملوزارة الصحة العامة ــــ وزارة الش –  العالي

  
  
  
  
  




