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2017/2016البـيــــــــــان2017/20162018/2017البيــــــــــــان2018/2017

6,353,746,906.528تعويضات العاملين11,688,830,419.6546,747,401,054.505اإليــــــرادات النفطيـــــــة14,282,232,841.368

2,281,752,020.465السلع والخدمات558,816,019.3072,810,794,262.323الضرائـــــب والرســـــوم 506,351,373.362

364,643,886.184اإلعــــــــــــــانات78,960,086.000328,167,863.731المساهمـــــــات اإلجتماعيــــة94,593,335.000

4,548,810,743.506المنــــــــــــح768,099,579.9154,682,584,000.000إيـــــــــــرادات أخــــــــــرى1,077,870,303.716

1,018,149,573.603المنافع اإلجتماعية4,846,889.2981,065,171,557.941إيرادات التخلص من أصول وإيرادات غير تشغيلية أخرى38,622,782.097

925,208,138.417مصروفات وتحويالت أخرى1,108,208,023.442

2,215,612,003.315النفقات الرأسمالية2,505,140,631.132

17,707,923,272.018جملة المصروفــــــــــــــــــــــــــات13,099,552,994.17419,247,467,393.074جملة اإليـــــــــــــــــــــــــــرادات15,999,670,635.543

- 4,608,370,277.844-نقص اإليرادات عن المصروفات/ زيادة 3,247,796,757.531

13,099,552,994.174الجملـــــــــــــــــــــة13,099,552,994.17415,999,670,635.543الجـــملـــــــــــــــــــــــــــة15,999,670,635.543

2017/2016البيــــــــان2017/20162018/2017البيــــــــــان2018/2017

:إحتياطى األجيال القادمة

19761,309,955,299.417 لسنة 106 النسبة من قانون رقم 10% 13,099,552,994.1741,599,967,063.554إجمالى إيرادات الوزارات واإلدارات الحكومية15,999,670,635.543

17,707,923,272.018إجمالى مصــروفات الوزارات واإلدارات الحكوميـة19,247,467,393.074

- -نقص اإليرادات عن المصروفات والمخصصات/ زيادة 4,847,763,821.085 5,918,325,577.261

13,099,552,994.174الجملــــــــــــــــــــة13,099,552,994.17415,999,670,635.543الجملــــــــــــة15,999,670,635.543

(عجز الميزانية /فائض- المصروفات- اإليرادات )تحليل   (أ  )جدول حرف 

مصروفات السنة الماليةإيرادات السنة المالية

المصروفات والمخصصات اإليــــرادات

مقارنة المصروفات والمخصصات باإليرادات - (ب  )جدول حرف 
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ح . خ 2018/2017جدول حرف ( أ )
إيرادات السنة المالية 

2017/2016

اإليرادات النفطية11

11,710,724,000.00014,282,232,841.3682,571,508,841.36811,688,830,419.654النفط الخام والغــــــــــــاز111

11,710,724,000.00014,282,232,841.3682,571,508,841.36811,688,830,419.654إجمالي الباب األول

الضرائب والرسوم12

134,300,000.000162,165,346.32727,865,346.327215,445,026.679الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية121

11,332,913.75114,675,303.850-25,136,000.00013,803,086.249الضرائب على الملكية123

5,015,869.214328,695,688.778-335,398,810.000330,382,940.786الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية125

494,834,810.000506,351,373.36211,516,563.362558,816,019.307إجمالي الباب الثاني

المساهمات االجتماعية13

16,656,665.00078,960,086.000-111,250,000.00094,593,335.000مساهمات اجتماعية أخرى132

16,656,665.00078,960,086.000-111,250,000.00094,593,335.000إجمالي الباب الثالث

إيرادات أخرى15

3,732,913.27040,937,489.703-73,101,000.00069,368,086.730دخل ملكية151

144,940,283.258409,051,550.508-601,699,790.000456,759,506.742مبيعات السلع والخدمات152

8,943,530.653122,732,645.586-130,571,340.000121,627,809.347الغرامات والجزاءات والمصادرات153

144,668,960.000430,114,900.897285,445,940.897195,377,894.118إيرادات متنوعة وغير مصنفة في مكان آخر155

950,041,090.0001,077,870,303.716127,829,213.716768,099,579.915إجمالي الباب الخامس

إيرادات التخلص من أصول، وإيرادات غير تشغيلية أخرى16

38,973,787.5002,940,316.875-71,000,000.00032,026,212.500إيرادات التخله من األصول غير المالية162

6,418,100.0006,596,569.597178,469.5971,906,572.423إيرادات فروقات تغير أسعار العملة163

38,795,317.9034,846,889.298-77,418,100.00038,622,782.097إجمالي الباب السادس

13,344,268,000.00015,999,670,635.5432,655,402,635.54313,099,552,994.174الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

    إيرادات الوزارات واالدارات الحكومية
    حسب األبواب والمجموعات

المحصـــــــلالبيـــــــــــانمجموعةالباب الفرقالتقديرات 

(2)



2018/2017خ .ح( ب ) حــرف جــــدول

مصروفات السنة المالية
2017/20162016/2015

50,000,000.0000.00050,000,000.00050,000,000.00050,000,000.00050,000,000.0000.000مخصصـــــــــــــــــــــات رئيس الدولــــــــــــــــة01

7,184,935.982-399,666,000.0000.000399,666,000.000390,425,890.264397,610,826.246639,267,780.641الديــــــــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــــــــــري02

59,432,000.0000.00059,432,000.00044,573,996.77641,314,263.75440,361,466.9553,259,733.022ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــة03

148,446,000.00010,891,010.000159,337,010.000140,667,725.399133,873,997.652118,592,485.1966,793,727.747مجلس الوزراء  ـــ  األمانــــــــة العامـــــــــــــــــة04

31,565,000.0002,148,749.00033,713,749.00033,020,691.92531,310,176.52830,625,605.9351,710,515.397مجلس الوزراء  ـــ  إدارة الفتـوى والتشـــــريـع05

17,383,000.000295,000.00017,678,000.00016,215,090.27115,331,254.16416,077,872.902883,836.107المجلـــــــــــــــــــــــــس األعلى للتخطيط والتنمية06

583,794,000.0004,193,554.000587,987,554.000585,592,542.242581,587,160.721534,366,823.8224,005,381.521ديـــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــة07

191,550,000.00012,455,951.000204,005,951.000187,881,236.690114,506,227.768178,873,341.25873,375,008.922وزارةالخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة08

191,731,000.0003,047,600.000194,778,600.000172,590,049.836111,978,304.808108,146,665.60560,611,745.028وزارة الماليــــة   ـــ   اإلدارة العامـــــــــــــــــة09

4,927,513,000.0000.0004,927,513,000.0004,923,653,000.0004,751,183,884.4154,829,993,575.640172,469,115.585وزارة الماليــــة   ـــ   الحسابات العامـــــــــــــة10

88,575,000.0008,159,428.00096,734,428.00095,411,656.86194,996,856.82486,265,018.866414,800.037  اإلدارة العامـــــــــــــــة للجمــــــــــــــــــــــــــارك11

312,151,000.0000.000312,151,000.000280,745,168.391203,826,822.450322,163,700.80376,918,345.941وزارة التجارة و الصناعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة12

239,404,000.0002,192,100.000241,596,100.000237,275,605.635223,881,079.761196,393,102.67913,394,525.874وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13

1,055,028,000.00062,857,871.0001,117,885,871.0001,111,141,571.7361,079,576,586.9761,116,607,024.37931,564,984.760وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14

1,748,315,000.0004,514,137.0001,752,829,137.0001,731,929,846.8091,682,368,873.0841,420,382,990.82149,560,973.725وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15

1,956,730.530-347,387,000.0005,198,654.000352,585,654.000332,929,820.479334,886,551.009320,316,686.595الحرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني16

1,864,495,000.00038,275,930.0001,902,770,930.0001,865,237,731.2861,733,718,164.1501,742,664,028.781131,519,567.136وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17

474,612,000.0003,195,152.000477,807,152.000474,782,397.070366,793,820.264310,544,514.717107,988,576.806وزارة التعليم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي18

1,973,744,000.00048,097,000.0002,021,841,000.0001,917,628,261.7181,676,416,165.8831,547,189,974.346241,212,095.835وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة19

47,869,978.462-419,662,000.0000.000419,662,000.000384,509,226.116432,379,204.578446,266,675.966وزارة الشئون اإلجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــل20

1,589,893.623-215,784,000.0000.000215,784,000.000195,958,287.388197,548,181.011205,044,945.467وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21

245,412,000.00029,855,152.000275,267,152.000270,420,593.411236,177,388.793226,177,112.17634,243,204.618وزارة األوقاف و الشــــــــئون اإلسالميـــــــــــة22

139,754.820-9,587,000.000151,100.0009,738,100.0008,365,648.2388,505,403.0588,130,071.854األمانــــــــــــــة العــامـــــــــــــة لألوقـــــــــــاف23

177,264,000.0000.000177,264,000.000159,180,120.536158,270,974.256159,545,154.225909,146.280وزارة المـــــــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  24

965,394,000.00012,531,000.000977,925,000.000956,445,264.933748,930,304.259758,742,446.668207,514,960.674وزارة األشـــــــــــــغال العامـــــــــــــــــــــــــــــة25

1,969,830.963-27,946,000.0002,438,352.00030,384,352.00028,285,699.34230,255,530.30524,024,869.725المجلس الوطني للثقافــــة و الفنــــون و اآلداب26

114,024,427.650-104,568,000.0000.000104,568,000.000100,821,544.620214,845,972.270375,530,712.351وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27

2,593,398,000.00043,017,430.0002,636,415,430.0002,414,020,377.7461,935,317,978.0402,334,509,873.734478,702,399.706وزارة الكهــــــــــــــــــــرباء و المــــــــــــــــــــــاء28

111,406,000.0006,157,621.000117,563,621.000114,718,584.636101,558,115.86992,588,091.01913,160,468.767اإلدارة العامـــــــــــــــة للطيــــــــــران المــــدني29

6,562,000.000545,300.0007,107,300.0006,616,466.9916,372,213.4316,473,510.054244,253.560اإلدارة المـــــــــــــــــــــــركزية لإلحـــــــــــــــــصاء31

12,580,000.0002,034,362.00014,614,362.00013,489,885.44912,600,989.691888,895.758جـــهـــــــاز الـــــمراقبيـــــــــن المـــــالييــــــــــن32

3,242,000.000150,899.0003,392,899.0002,933,410.2802,933,410.280وحــــدة التــــــحريـــــــات المـــــــــالية الكويتـــــــــــية33

302,403,352.000648.0000.0000.000-302,404,000.000اإلعتماــــــــــــــــــد التكميــــــــــلي العـــــــــــــــــام

19,900,000,000.0000.00019,900,000,000.00019,247,467,393.07417,707,923,272.01818,245,866,123.1801,539,544,121.056الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

*

الفـــــــــــرق *

المصروفات حسب الوزارات واإلدارات الحكومية

المصروفاتاإلعتماد بعد التعديلالتعديـــــلإعتمــــــــاد الميزانيـــة الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقــــــم
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جدول حرف ( ج )

نسبة التحصيل والصرف  السنة المالية 2017/2016
إلى اإلجمالي نسبة التحصيل والصرف إلى المقدر حركة اإليرادات والمصروفات الفعلية  الفـــــــــــــــــــــــرق إعتمادات الميزانية بعد التعديل التعــــــــــــديل إعتمادات الميزانية البيــــــــــــــــــــــــــــــان

أوال: إيرادات الوزارات واإلدارات الحكومية

11,688,830,419.654 %89.3 %122.0 2,571,508,841.368 14,282,232,841.368 11,710,724,000.000 0.000 11,710,724,000.000 1 ـ االيرادات النفطيــــــــة

2 ـ االيرادات غير النفطية

558,816,019.307 %3.2 %102.3 11,516,563.362 506,351,373.362 494,834,810.000 494,834,810.000 الباب الثاني ـ الضرائب والرسوم

78,960,086.000 %0.6 %85.0 -16,656,665.000 94,593,335.000 111,250,000.000 111,250,000.000 الباب الثالث ـ المساهمات االجتماعية

768,099,579.915 %6.7 %113.5 127,829,213.716 1,077,870,303.716 950,041,090.000 950,041,090.000 الباب الخامس ـ إيرادات أخرى

4,846,889.298 %0.2 %49.9 -38,795,317.903 38,622,782.097 77,418,100.000 77,418,100.000 الباب السادس ـ إيرادات التخلص من 
أصول، وإيرادات غير تشغيلية أخرى

1,410,722,574.520 %10.7 %105.1 83,893,794.175 1,717,437,794.175 1,633,544,000.000 0.000 1,633,544,000.000 جملة االيرادات غير النفطية

13,099,552,994.174 %100 %119.9 2,655,402,635.543 15,999,670,635.543 13,344,268,000.000 0.000 13,344,268,000.000 جملة االيرادات العامــــــة

ثانيا : مصروفات الوزارات واإلدارات 
الحكومية

1 ـ االنفاق الجارى

6,353,746,906.528 %35.1 %99.3 47,945,297.495 6,747,401,054.505 6,795,346,352.000 302,403,352.000 6,492,943,000.000 الباب األول ـ تعويضات العاملين

2,281,752,020.465 %14.6 %95.2 141,345,737.677 2,810,794,262.323 2,952,140,000.000 2,952,140,000.000 الباب الثاني ـ السلع والخدمات

364,643,886.184 %1.7 %92.5 26,793,136.269 328,167,863.731 354,961,000.000 354,961,000.000 الباب الخامس ـ اإلعانات

4,548,810,743.506 %24.3 %100.0 0.000 4,682,584,000.000 4,682,584,000.000 4,682,584,000.000 الباب السادس ـ المنح

1,018,149,573.603 %5.5 %96.1 43,020,442.059 1,065,171,557.941 1,108,192,000.000 1,108,192,000.000 الباب السابع ـ المنافع االجتماعية

925,208,138.417 %5.8 %98.7 14,040,976.558 1,108,208,023.442 1,122,249,000.000 1,122,249,000.000 الباب الثامن ـ مصروفات وتحويالت 
أخرى

15,492,311,268.703 %87.0 %98.4 273,145,590.058 16,742,326,761.942 17,015,472,352.000 302,403,352.000 16,713,069,000.000  جملة االنفاق الجاري

2 ـ االنفاق الرأسمالى

2,215,612,003.315 %13.0 %86.8 379,386,368.868 2,505,140,631.132 2,884,527,000.000 2,884,527,000.000 شراء األصول غير المتداولة

2,215,612,003.315 %13.0 %86.8 379,386,368.868 2,505,140,631.132 2,884,527,000.000 0.000 2,884,527,000.000 جمـــلة االنفـــــاق الرأسمالي

648.000 648.000 -302,403,352.000 302,404,000.000  4 ـ االعتمـــــاد التكميــــلى

17,707,923,272.018 %100.0 %96.7 652,532,606.926 19,247,467,393.074 19,900,000,000.000 0.000 19,900,000,000.000 جملة المصروفات العامـــــــة

1,309,955,299.417 %119.9 -265,540,263.554 1,599,967,063.554 1,334,426,800.000 1,334,426,800.000         ثالثا : المخصصــــــــــــــــات  

19,017,878,571.435 %98.2 386,992,343.372 20,847,434,456.628 21,234,426,800.000 0.000 21,234,426,800.000 جملة المصروفات والمخصصات

-5,918,325,577.261 %61.4 3,042,394,978.915 -4,847,763,821.085 -7,890,158,800.000 0.000 -7,890,158,800.000        رابعا : الفـــــائض / العجـــــــز

ح . خ 2018/2017

 تحليل اإليرادات والمصروفات على المستوى االقتصادي
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ح . خ 2018/2017جدول حرف ( د)

2018/20172017/2016الخصوم2018/20172017/2016األصول

الخصوم المتداوله األصول المتداوله

34,750.1508,751,598.293-ذمم دائنة82,941.814-68,480.377-الصندوق

3,061,830,752.7813,522,679,546.653مستحقات و مخصصات587,377,451.475-1,329,553,807.140-بنك الكويت المركزي

1,637,254,111.9491,731,535,975.817حسابات دائنة أخرى6,076,165.25312,351,668.461بنوك محليه أخرى

4,016,647,535.7993,601,182,366.322حسابات مدينه أخرى

2,069,131,428.7962,235,059,378.703حسابات في بنوك اجنبيه

4,699,050,114.5805,262,967,120.763جمله الخصوم المتداوله4,762,232,842.3315,261,133,020.197جمله األصول المتداولة

الخصوم غير المتداولهاألصول الغير المتداوله الماليه

938,099.074-مستحقات3,144,388.582حسابات مدينة أخرى

63,182,727.7512,248,387.090حسابات دائنة أخرى

63,182,727.7511,310,288.016جمله الخصوم الغير متداولة0.0003,144,388.582جمله األصول الغير متداولة

4,762,232,842.3315,264,277,408.779جمــــــلـــة الخصوم4,762,232,842.3315,264,277,408.779جمــــــــــلــة األصول

 أرصدة حسابات فئات األصول و الخصوم مع مقارنتها بالسنة المالية السابقة 

األرصــــــــــــــــــدة الـدائــنـــــــــــــــــــــةاألرصـــــــــــــــــــــدة المـــــــــــــــــــــــــدينة
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ح . خ 2018/2017جــدول حـــرف (هـ )

الرصيـــد الدفتـــــريشهادة البنك أو الجردالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
2018/03/312017/03/31الفعلــــــــــــي

538,191,027.134308,160,736.220-بنـــك الكويــت المركـــزي ــ رئيســـي

688,408,155.345-204,625,245.366-بنـــك الكويــت المركـــزي ــ ايــرادات

37,007,688.00030,321,019.43026,087,821.941بنـــك الكويــت المركـــزي ــ عــــــــام

38,347,899.5839,030,975.517بنك الكويت المركزي ــ ايــرادات ضريبية

82,941.814-68,480.377-268,113.391الصنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوق

8,093,226.1156,076,165.25312,351,668.461بنــــــــــــــوك محليــــــــة أخـــــــــرى

99,991.00399,991.00398,041.003بنــــــــــــــوك  أجنبيـــــــــة أخــــــــرى

341,792,829.534-697,356,601.674-83,816,918.092الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

أرصــــدة البنــــــوك والصنــــــدوق

الرصيــــد الدفتــــــــري
2018/2017
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ح .خ 2018/2017  جدول حـــرف  ( و ) 

الســنة المــالية الســنة المــالية 
2018/20172017/2016

1,336,588,882.1381,344,843,747.290ديـــــــــــــــــــــون مســـــــــتحقة للحكـــــومـــــــــــة

386,244,064.542294,025,851.456ديــــــــــــــــــــــون مســـــــــتحقة على الحكـــــومــة

اعتمادات مستنـــديـــــة تــــــحت الـــــــــــــــــــــتنفيذ 

4,370,190,406.6423,995,369,198.428بنـــــــــــــــــك شــــــيكات وخطــــــــــابات ضمــــان

88,134.558538,404.433بنـــــــــــك شيكـــــــات تحــــــــــت التحصــــــــــــــــــيل

96,992,513.63353,460,567.859مبالـــــــــغ عــــن خدمــــات وأعمـــــال مــــــــــــؤداة

276,292,688.917239,383,921.934مــــــــستحقــــــات ضـــــــــــريبيــــــة للحكومـــــــة

2,235,709.0002,123,128.000عهــــــــــــــــــــــد الطوابــــــــــــــع الماليـــــــــــــــــة 

4,651,204.7314,818,289.731عهــــــــــــــــــــــــــــد الطوابـــــــــــــع البريــديــــــة

237,484,806.000242,900,895.500عهــــــــــــــــــــــد الطوابــع الماليـــــــة العامـــــــــة

42,821,303.5006,060,607.500-الطوابــــــع الماليــــــــــة االلكتــــــرونيـــــــــــــــــــة

221,337.920204,943.340عهــــد األوراق والبطاقــــات ذات القيمــــة النقديــة

12,826,574,844.87512,040,205,968.015أمــــــــــــــــالك الـدولــة العــقـــاريـــــــــــــــــــــــــــــة

153,176,742.809125,843,996.672اهــــــــالك أمـــــــــــالك الــــدولـة العقـــاريــــــــــــة

19,647,920,032.26518,349,779,520.158الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

 الحســــــــــــــــابات النظـــــــــــــــاميــة

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

( 7 )



ح. خ 2018/2017جدول حــرف ( ز) 

2018/20172017/2016الموجودات المنقولة :

981,225,046.078865,308,784.335115,916,261.743المخــــــــــــــــــــــــــازن
12,176,432.516-485,384,216.968497,560,649.484عهــــــــد المــــــــــــــــواد
9,858,642.945-438,199,421.174448,058,064.119وسائـــل النقــــل واإلنتقـال 
15,280,791.880-88,527,233.060103,808,024.940أصـــــــــــول أخــــــــــرى
73,599.041-58,456,710.95158,530,309.992المكتبــــــــــــــــــــــــات

41,628,805.38930,481,436.38911,147,369.000المواد ذات الطبيعة الخاصة
2,964.000-295,892.000298,856.000أصـــول حيوانيــة ومائيـــة
18,850.814-116,462.000135,312.814المتــــــــــــاحـــــــــــــف
29.375-29.37558.750الخزانـــــــــــــــــــــــن

28,928,297.20028,681,674.339246,622.861عهد المنازل المملوكه و المستاجره
2,122,762,114.1952,032,863,171.16289,898,943.033إجمالي قيم الموجودات المنقولة

الموجودات العقارية :
9,373,426,091.9459,113,756,856.945259,669,235.000أراضــــــــــــــــــــــــــي
6,242,355,478.9925,437,856,332.224804,499,146.768مبـــانــــــــــــــــــــــــي

15,615,781,570.93714,551,613,189.1691,064,168,381.768إجمالي قيم الموجودات العقارية
17,738,543,685.13216,584,476,360.3311,154,067,324.801إجمالي قيم الموجودات المنقولة والعقارية

السنـــــــة الماليــــــــــةبيــــــــــان
الفرق

 موجـــودات وممتلكــــــــــات الدولــــــــــــة

( 8 )



ح. خ 2018/2017

نسبة التغيرالفرق
2018/20172017/2016

22.6%4,615,661,750.0003,764,889,050.000850,772,700.000الديـــــــوان األميــــــــــــــري02
0.0%26,057,173.00026,057,173.0000.000ديـــــــــوان المحاســـــــــــــبة03
0.0%77,116,000.00077,116,000.0000.000مجلس الوزراء-األمانة العامـــة04
29.6%40,276,368.81031,070,455.8109,205,913.000مجلس الوزراء-الفتوى والتشريع05
0.3%-262,500.000-104,625,000.000104,887,500.000المجلس األعلى للتخطيط و التنمية06
4.8%-268,341.170-5,366,835.9995,635,177.169ديوان الخـــدمـــة المدنيـــــــــــة07
0.0%407,131,818.000407,131,818.0000.000وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــة08
0.0%2,288,445,228.0302,288,445,228.0300.000وزارة الماليـة ــ االدارة العامــة 09
41.3%-21,265.000-30,229.00051,494.000االدارة العـــــــامــة للجمـــــارك11
69.5%-86,716,990.000-38,067,000.000124,783,990.000وزارة التجـــــــارة والصناعــــة12
2.7%494,776,302.000481,739,747.00013,036,555.000وزاره العــــــــــــــــــــــــــدل13
0.7%-13,356,668.692-1,948,792,322.7051,962,148,991.397وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــه14
6.8%133,772,316.000125,236,903.0008,535,413.000الحــــرس الوطنــــــــــــــــــــي16
0.0%622,207,180.024622,207,180.0240.000وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــة17
0.0%51,387.23951,387.2390.000وزارة التعـــــــليم العالــــــــي18
64.6%910,944,124.000553,471,276.000357,472,848.000وزارة الصحـــــة العامـــــــــة19
0.1%-370,748.000-292,319,938.000292,690,686.000وزارة الشئـون االجتمـاعيـة والعمــل20
0.0%267,876.000-1,370,377,241.0001,370,645,117.000وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــالم21
31.9%-69,950,438.000-149,579,803.000219,530,241.000وزارة األوقاف والشئون اإلسالميـة22
0.0%122,900,000.000122,900,000.0000.000األمانة العامـــــــة لألوقــــــــــــــــاف23
0.3%-3,640,090.370-1,141,013,187.8751,144,653,278.245وزارة األشغـــــــــــال العامــــــــــة25
0.0%130.000-84,744,843.00084,744,973.000المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب26
0.0%741,525,523.255741,525,523.2550.000اإلدارة العامــة للطـــــيران المـــدنــــــي29

15,615,781,570.93714,551,613,189.1691,064,168,381.768%7.3 الجمـــــــلـــــــــــــــــــــــــــة

تابــع جدول ( ز ) 

الجـــــــــــــــهــــــــــــــــــــــةالرقم
السنة المالية 

قيمـــــــة ممتلكــــــــــــات الدولــــــة العقارية
   المبانـــــــــى واألراضي

(9 )



 



                           

جدول رقم (10) : الباب الثاني - السلع والخدمات   .
جدول رقم (10) : الباب الثامن - مصروفات وتحويالت أخرى .

جدول رقم (10) : شراء األصول غير المتداولة 

جدول رقم (7) : الباب األول - تعويضات  العاملين .
جدول رقم (7) : الباب الثاني - السلع والخدمات   .

جدول رقم (7) : الباب الخامس - اإلعانات  .
جدول رقم (13) : الباب األول - تعويضات العاملين . جدول رقم (7) : الباب السادس - المنح
جدول رقم (13) : الباب الثاني - السلع والخدمات   . جدول رقم (7) : الباب السابع - المنافع االجتماعية 

جدول رقم (13) : الباب الخامس - اإلعانات  . جدول رقم (7) : الباب الثامن - مصروفات وتحويالت أخرى .
جدول رقم (13) : الباب السادس - المنح جدول رقم (7) : شراء األصول غير المتداولة 

جدول رقم (13) : الباب السابع - المنافع االجتماعية 
جدول رقم (13) : الباب الثامن - مصروفات وتحويالت أخرى .

جدول رقم (13) : شراء األصول غير المتداولة  جدول رقم (8) : الباب األول - تعويضات العاملين .
جدول رقم (8) : الباب الثاني - السلع والخدمات   .

14-   جدول رقم (14) : الخصوم المتداولة - مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية - اإلجمالي جدول رقم (8) : الباب الخامس - اإلعانات  .
14-   جدول رقم (14) : الخصوم المتداولة - مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية  جدول رقم (8) : الباب السادس - المنح

جدول رقم (14) : الباب األول - تعويضات العاملين . جدول رقم (8) : الباب السابع - المنافع االجتماعية 
جدول رقم (14) : الباب الثاني - السلع والخدمات   . جدول رقم (8) : الباب الثامن - مصروفات وتحويالت أخرى .

جدول رقم (14) : الباب الخامس - اإلعانات  . جدول رقم (8) : شراء األصول غير المتداولة 
جدول رقم (14) : الباب السادس - المنح

المنافع االجتماعية  - الباب السابع : (14) جدول رقم
جدول رقم (14) : الباب الثامن - مصروفات وتحويالت أخرى . جدول رقم (9) : الباب األول - تعويضات العاملين .

جدول رقم (14) : شراء األصول غير المتداولة  جدول رقم (9) : الباب الثاني - السلع والخدمات   .
جدول رقم (9) : الباب الخامس - اإلعانات  . جدول رقم (14) : الخصوم غير المتداولة - مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 

جدول رقم (9) : الباب السادس - المنح
جدول رقم (14) : الباب الثاني - السلع والخدمات   . جدول رقم (9) : الباب السابع - المنافع االجتماعية 

جدول رقم (14) : الباب الثامن - مصروفات وتحويالت أخرى . جدول رقم (9) : الباب الثامن - مصروفات وتحويالت أخرى .
جدول رقم (14) : شراء األصول غير المتداولة  جدول رقم (9) : شراء األصول غير المتداولة 

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

11-   جدول رقم (11) : بيان الدرجات الشاغرة والمشغورلة .7-   جدول رقم (7) :تحليل اإلعتمادات والمصروفات  مستوى الوزارات واإلدارات الحكومية. 
12-   جدول رقم (12) :  الوظائف المدرجة على بند العقود

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

دليـــل الحســـاب الختــامي لــالدارة الماليـــة للدولــــة عن السنــــة الماليـــــة 2018/2017

الجــــداول االيضاحيــــة

10-   جدول رقم (10) : تحليل المصروفات لخطة التنمية حسب الوزارات واإلدارات الحكومية . 1-   جدول رقم (1) :إيرادات الوزارات واإلدارات الحكومية حسب األبواب والمجموعات .

9-   جدول رقم (9) :تحليل المصروفات وإلدارات الحكومية على مستوى الوظائف

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

8-   جدول رقم (8) : تحليل اإلعتمادات والمصروفات حسب االبواب و الفئات .

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

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

( 10 )



                     
دليـــل الحســـاب الختــامي لــالدارة الماليـــة للدولــــة عن السنــــة الماليـــــة 2018/2017

الجــــداول االيضاحيــــة

   جدول رقم (16) :األصول على مستوى الوزارات واإلدارات الحكومية .

   جدول رقم (17) :األصول الغير متداولة المالية المحلية - حسابات مدينة أخرى ( ب ) .

   جدول رقم (19) :مقارنة رصيد الصندوق والبنوك من واقع الجرد الفعلي والرصيد الدفتري في 2018/3/31

   جدول رقم (18) :الخصوم  على مستوى الوزارات واإلدارات الحكومية .

   جدول رقم (17) :األصول المتداولة المالية المحلية - حسابات مدينة أخرى (  أ ) .

 جدول رقم (15) : تفصيل الخصوم - بند مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية                                     
الباب الثامن - مصروفات وتحويالت أخرى-  ثانيا : الخصوم الغير المتداولة ( ب ) .

   جدول رقم (21) : جرد الموجودات 

 جدول رقم (15) : تفصيل الخصوم - بند مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية                                   
    الباب الثامن - مصروفات وتحويالت أخرى-  أوال : الخصوم المتداولة ( أ ) .

 جدول رقم (15) : تفصيل الخصوم - بند مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية                                  
الباب الثامن - مصروفات وتحويالت أخرى- وزارة المالية - إدارة الحسابات العامة .

   جدول رقم (20) :الحسابات النظامية
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ح . خ 2018/2017جدول رقم ( 1 )
إيرادات السنة المالية 

2017/2016
اإليرادات النفطية11

النفط الخام والغــــــــــــاز111

النفط الخام:1111

121.811,688,830,419.654%11,568,625,000.00014,090,428,897.3292,521,803,897.329- النفط الخام111101

121.811,688,830,419.654%11,568,625,000.00014,090,428,897.3292,521,803,897.329إجمالي الفئة (1111)

الغــــــــــــاز:1112

135.00.000%142,099,000.000191,803,944.03949,704,944.039- الغــــــــــــاز111201

135.00.000%142,099,000.000191,803,944.03949,704,944.039إجمالي الفئة (1112)

122.011,688,830,419.654%11,710,724,000.00014,282,232,841.3682,571,508,841.368إجمالي المجموعة (111)

122.011,688,830,419.654%11,710,724,000.00014,282,232,841.3682,571,508,841.368إجمالي الباب األول

الضرائب والرسوم12

الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية121

من الشركات ومشروعات أخرى:1212

125.7135,534,585.169%64,000,000.00080,468,517.91516,468,517.915- ضرائب الدخل من الشركات األجنبية121202

125.748,737,487.980%40,000,000.00050,298,698.25110,298,698.251- ضريبة الدخل من الشركات الكويتية لدعم العمالة الوطنية121203

106.86,023,142.972%7,000,000.0007,474,176.332474,176.332- حصيلة الزكاة من الشركات الكويتية121204

102.421,749,741.876%23,300,000.00023,867,869.992567,869.992- مساهمة الشركات في خدمات الدولة121205

DIV/0!3,400,068.682#56,083.83756,083.837- أرباح التوزيعات121206

120.7215,445,026.679%134,300,000.000162,165,346.32727,865,346.327إجمالي الفئة (1212)

120.7215,445,026.679%134,300,000.000162,165,346.32727,865,346.327إجمالي المجموعة (121)

الضرائب على الملكية123

الضرائب المتكررة على الممتلكات غير المنقولة:1231

0.01,635,867.000%1,636,000.000-1,636,000.000- الضرائب المتكررة على األراضي والمرافق السياحية123101

0.01,635,867.000%1,636,000.000-1,636,000.0000.000إجمالي الفئة (1231)

الضرائب غير المتكررة األخرى على الملكية:1235

58.713,039,436.850%9,696,913.751-23,500,000.00013,803,086.249- رسوم نقل الملكية123501

58.713,039,436.850%9,696,913.751-23,500,000.00013,803,086.249إجمالي الفئة (1235)

54.914,675,303.850%11,332,913.751-25,136,000.00013,803,086.249إجمالي المجموعة (123)

الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية125

الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم االستيراد األخرى:1251

97.8317,652,175.699%7,151,171.270-325,000,000.000317,848,828.730- ضرائب جمركية125101

18.4269,949.485%177,795.280-218,000.00040,204.720- رسوم جمركية125102

97.7317,922,125.184%7,328,966.550-325,218,000.000317,889,033.450إجمالي الفئة (1251)

الضرائب األخرى على التجارة والمعامالت الدولية:1256

116.89,620,123.600%9,000,000.00010,511,310.0001,511,310.000- رسوم مغادرة المطار الدولي125601

0.0387.000%810.000-810.000- رسوم تصاريح السفر للسفن125602

204.4856,052.114%850,000.0001,737,356.506887,356.506- رسوم عبور األجواء الكويتية على الطائرات125603

74.3297,000.880%84,759.170-330,000.000245,240.830- رسوم أخرى125699

122.710,773,563.594%10,180,810.00012,493,907.3362,313,097.336إجمالي الفئة (1256)

98.5328,695,688.778%5,015,869.214-335,398,810.000330,382,940.786إجمالي المجموعة (125)

102.3558,816,019.307%494,834,810.000506,351,373.36211,516,563.362إجمالي الباب الثاني

إيرادات الوزارات واالدارات الحكومية
حسب األبواب والمجموعات (أ)

البيـــــــــــانمجموعةالباب نسبة المحصل الفئة
الى المقدر الفرق المحصـــــــلالبند التقديرات 

( 12 )



ح . خ 2018/2017جدول رقم ( 1 )
إيرادات السنة المالية 

2017/2016
المساهمات االجتماعية13

مساهمات إجتماعية أخرى132
مساهمات أرباب العمل:1322

85.078,960,086.000%16,656,665.000-111,250,000.00094,593,335.000- إيرادات الضمان الصحي132201
85.078,960,086.000%16,656,665.000-111,250,000.00094,593,335.000إجمالي الفئة (1322)

85.078,960,086.000%16,656,665.000-111,250,000.00094,593,335.000إجمالي المجموعة (132)
78,960,086.000%16,656,665.00085.0-111,250,000.00094,593,335.000إجمالي الباب الثالث

الضرائب والرسوم15
دخل ملكية151

 فائدة:1511
514.9586,970.439%302,000.001,555,027.8881,253,027.888- أرباح الحسابات الجارية151101

514.9586,970.439%302,000.0001,555,027.8881,253,027.888إجمالي الفئة (1511)
 الريع:1514

93.639,085,511.674%4,499,441.158-70,180,000.00065,680,558.842- ريع األراضي151401
110.51,013,333.000%1,930,000.0002,132,500.000202,500.000- إيجار تردد (موجات فضائية)151402
0.0251,674.590%689,000.000-689,000.000- رخص موجات السلكية151403

93.240,350,519.264%4,985,941.158-72,799,000.00067,813,058.842إجمالي الفئة (1514)
94.940,937,489.703%3,732,913.270-73,101,000.00069,368,086.730إجمالي المجموعة (151)

مبيعات السلع والخدمات152
مبيعات من جانب منشآت بالقيمة السوقية:1521

103.32,298,015.000%2,670,100.0002,759,415.62589,315.625- إعالنات152101
2.20.000%136,968.598-140,000.0003,031.402- مبيع برامج تلفزيونية152102
95.241,696,089.921%2,152,218.718-44,662,640.00042,510,421.282- إيجارات152103
55.8630,117.204%234,080.898-530,000.000295,919.102- مطبوعات الجهات الحكومية152104
14.627,624.555%241,579.046-283,000.00041,420.954- إيرادات خدمات إذاعية وتلفزيونية152105
121.31,924,250.576%2,546,900.0003,088,300.670541,400.670- عقود الخدمات الملزمة لشركات خاصة152106
260,000.0003,667,487.8333,407,487.833477,612.606- مبيع أدوية وعقاقير152107

102.547,053,709.862%51,092,640.00052,365,996.8681,273,356.868إجمالي الفئة (1521)
رسوم إدارية:1522

97.57,699,909.266%169,580.140-6,675,000.0006,505,419.860- رسوم تسجيل الشركات ووثائق التامين152201
55.91,433,494.096%1,361,986.225-3,090,000.0001,728,013.775- رسوم طلبات الترخيص152202
64.01,572,787.301%1,009,031.004-2,800,000.0001,790,968.996- رسوم دمغ المعادن الثمينة152203
124.016,714,691.262%14,000,100.00017,358,837.5613,358,737.561- رسوم قضائية152206
67.152,480.000%21,360.000-65,000.00043,640.000- رسوم إصدار رخص القيادة بأنواعها152207
155.4591,206.905%426,000.000662,081.572236,081.572- رسوم صالحية الطائرات وإجازات الطيارين152209
0.13,935.869%17,975.000-18,000.00025.000- رسوم مسح وتسجيل البواخر152210
49.57,972,720.760%4,495,365.605-8,910,300.0004,414,934.395- رسوم إدارية – مناقصات وممارسات152212
224.410,415.000%11,900.00026,700.00014,800.000- رسوم إدارية – مزادات152213
107.5908,139.985%948,000.0001,019,354.85071,354.850- رسوم إدارية – فحص عينات وأجهزة152214
236.551,300.000%55,000.000130,060.00075,060.000- رسوم إدارية – إشراف152215
261.7163,591.101%83,000.000217,244.500134,244.500- رسوم إدارية – إصدار شهادات152217
83.19,304,386.000%1,818,096.000-10,740,000.0008,921,904.000- رسوم إقامات152218
83.063,009.000%2,919.000-17,150.00014,231.000- رسوم المزايدات152219
47.720,300.000%13,600.000-26,000.00012,400.000- رسوم التصاريح واألذونات152220
63.134,200.000%18,439.028-50,000.00031,560.972- رسوم إجراءات بيع األراضي والعقارات بالمزاد العلني152221
68.530,130.000%9,450.000-30,000.00020,550.000- رسوم تأهيل الشركات152224
39.77,401,774.944%5,125,509.743-8,500,000.0003,374,490.257- رسوم على األراضي الفضاء152225
243.12,009,453.060%451,000.0001,096,289.767645,289.767- رسوم متنوعة152299

83.356,037,924.549%9,527,743.495-56,896,450.00047,368,706.505إجمالي الفئة (1522)

إيرادات الوزارات واالدارات الحكومية
حسب األبواب والمجموعات (ب)

نسبة المحصل الى الفرقالبيـــــــــــانالفئةمجموعةالباب
المقدر المحصـــــــلالبند التقديرات 
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ح . خ 2018/2017جدول رقم ( 1 )
إيرادات السنة المالية 

2017/2016
مبيعات عرضية من جانب منشآت بالقيمة غير السوقية:151521523

0.00.000%3,000.000-3,000.000- مبيع مواد مصادرة152301

40.128,808.715%32,933.367-55,000.00022,066.633- حصيلة عدادات انتظار السيارات152302

79.8665,807.750%154,262.550-765,000.000610,737.450- رسوم دراسية152303

99.12,403,966.358%22,884.977-2,491,000.0002,468,115.023- مبيع إصدارات مطبوعات حكومية152304

78.234,531.000%4,146.500-19,000.00014,853.500- رسوم الحجر الصحي152306

661.618,176,816.094%4,400,000.00029,111,406.05324,711,406.053- إيرادات المستشفيات152307

116.1246.000%2,000.0002,322.000322.000- إيرادات التأمين الصحي152308

89.4126,782,621.868%18,141,734.134-171,015,000.000152,873,265.866- إيرادات الكهرباء152309

86.275,220,494.751%15,328,077.226-110,900,000.00095,571,922.774- إيرادات المياه152310

196.55,978,283.285%5,720,300.00011,240,005.2705,519,705.270- إيرادات خدمات الطيران المدني152311

111.3713,597.827%571,000.000635,297.30264,297.302- إيرادات خدمات البريد152312

29.969,274,008.468%134,529,426.515-191,981,800.00057,452,373.485- إيرادات البرق والهاتف152313

122.66,608,771.227%5,677,000.0006,957,812.9361,280,812.936- إيرادات خدمات الموانىء152314

70.450,137.254%20,751.106-70,000.00049,248.894- إيرادات صيانة152315

46.215,779.500%16,665.817-31,000.00014,334.183- مخططات ومواصفات152317

27.6106.000%796.000-1,100.000304.000- مبيع مواد ومنتجات حكومية152322

8.75,940.000%7,762.000-8,500.000738.000- إيرادات كراج حجز المركبات152324

72.3305,959,916.097%136,685,896.631-493,710,700.000357,024,803.369إجمالي الفئة (1523)

75.9409,051,550.508%144,940,283.258-601,699,790.000456,759,506.742إجمالي المجموعة (152)

الغرامات والجزاءات والمصادرات153

الغرامات والجزاءات:1531

89.620,340,561.984%2,635,596.759-25,250,000.00022,614,403.241- غرامات جزائية153101

83.466,050,346.664%11,966,396.327-72,000,000.00060,033,603.673- مخالفات مرورية153102

62.65,698,076.077%2,895,330.831-7,737,850.0004,842,519.169- جزاءات على الموظفين153103

135.230,010,006.488%24,699,100.00033,398,968.0258,699,868.025- غرامات153105

93.2122,098,991.213%8,797,455.892-129,686,950.000120,889,494.108إجمالي الفئة (1531)

المصادرات:1532

26.0140,603.000%370,190.000-500,000.000129,810.000- مصادرة كفاالت153201

158.3474,656.398%384,390.000608,505.239224,115.239- تعهدات ورخص مؤقتة مصادرة153202

83.5615,259.398%146,074.761-884,390.000738,315.239إجمالي الفئة (1532)

مصروفات مستردة:1533

18,394.975- مصروفات مستردة153301

18,394.975إجمالي الفئة (1533)

93.2122,732,645.586%8,943,530.653-130,571,340.000121,627,809.347إجمالي المجموعة (153)

إيرادات الوزارات واالدارات الحكومية
حسب األبواب والمجموعات (ج)

نسبة المحصل الى الفرقالبيـــــــــــانالبندالفئةمجموعةالباب
المقدر المحصـــــــل التقديرات 

( 14 )



ح . خ 2018/2017جدول رقم ( 1 )
إيرادات السنة المالية 

2017/2016
إيرادات متنوعة وغير مصنفة في مكان آخر15155

مبيع مواد مستهلكة:1551
226.11,480,785.848%3,848,100.0008,702,183.8144,854,083.814- مبيع مواد مستهلكة155101

226.11,480,785.848%3,848,100.0008,702,183.8144,854,083.814إجمالي الفئة (1551)
إيرادات قيدية:1552

181.971,818,053.623%94,358,300.000171,609,248.30677,250,948.306- إيرادات قيدية155201
181.971,818,053.623%94,358,300.000171,609,248.30677,250,948.306إجمالي الفئة (1552)

مصروفات مستردة:1553
98.238,135,936.149%719,567.930-40,827,460.00040,107,892.070- مصروفات مستردة155301

98.238,135,936.149%719,567.930-40,827,460.00040,107,892.070إجمالي الفئة (1553)
تعويضات:1554

149.73,708.420%5,500.0008,232.5282,732.528- تعويضات عن أضرار الممتلكات155401
149.73,708.420%5,500.0008,232.5282,732.528إجمالي الفئة (1554)

إيرادات الطوابع المالية:1555
256890.259,964,272.750%2,100.0005,394,695.0005,392,595.000- إيرادات الطوابع المالية155501

256890.259,964,272.750%2,100.0005,394,695.0005,392,595.000إجمالي الفئة (1555)
إيرادات متنوعة أخرى:1559

3630.323,975,137.328%5,627,500.000204,292,649.179198,665,149.179- إيرادات متنوعة أخرى155901
3630.323,975,137.328%5,627,500.000204,292,649.179198,665,149.179إجمالي الفئة (1559)

297.3195,377,894.118%144,668,960.000430,114,900.897285,445,940.897إجمالي المجموعة (155)
113.5768,099,579.915%950,041,090.0001,077,870,303.716127,829,213.716إجمالي الباب الخامس

إيرادات التخلص من أصول، وإيرادات غير تشغيلية أخرى16
إيرادات التخلص من األصول غير المتداولة غير المالية162

 إيرادات التخلص من األصول غير المتداولة غير المالية الملموسة:1621
45.12,940,316.875%38,973,787.500-71,000,000.00032,026,212.500- إيرادات التخلص من األراضي162101

45.12,940,316.875%38,973,787.500-71,000,000.00032,026,212.500إجمالي الفئة (1621)
45.12,940,316.875%38,973,787.500-71,000,000.00032,026,212.500إجمالي المجموعة (162)

إيرادات فروقات تغير أسعار العملة163
إيرادات فروقات تغير أسعار العملة:1631

102.81,906,572.423%6,418,100.0006,596,569.597178,469.597 - إيرادات فروقات تغير أسعار العملة163101
102.81,906,572.423%6,418,100.0006,596,569.597178,469.597إجمالي الفئة (1631)

102.81,906,572.423%6,418,100.0006,596,569.597178,469.597إجمالي المجموعة (163)
49.94,846,889.298%38,795,317.903-77,418,100.00038,622,782.097إجمالي الباب السادس

119.913,099,552,994.174%13,344,268,000.00015,999,670,635.5432,655,402,635.543إجمالي اإليرادات

إيرادات الوزارات واالدارات الحكومية
حسب األبواب والمجموعات (د)

نسبة المحصل الى الفرقالبيـــــــــــانالبندالفئةمجموعةالباب
المقدر المحصـــــــل التقديرات 

( 15 )



ح. خ 2018/2017جــــدول رقم ( 2 )

إيرادات السنة الماليةالفـــرق

2017/2016زيادة / نقصالمحصلالتقديــرات

200.07,705,965.474%3,341,000.0006,681,833.2313,340,833.231الديــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى02
273.382,419.450%57,000.000155,752.55598,752.555ديـــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة03
55.67,335,331.069%4,885,743.216-11,006,000.0006,120,256.784مجلس الوزراء  ـــ  األمانة العامـــــــــــــــــــــــــة04
187.9227,373.354%273,000.000513,062.820240,062.820مجلس الوزراء ـــ إدارة الفتـــــــــــــوى والتشـريع05
151.5855,919.103%283,000.000428,860.577145,860.577الـــمجلــــس األعـــــلى للـــتخطيـــط والــــتنميـــــة06
88.95,045,569.708%941,612.148-8,457,000.0007,515,387.852ديوان الخدمـــــــــة المدنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة07
324.41,455,553.085%5,354,000.00017,366,442.06112,012,442.061وزارةالخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة08
92.5307,835,786.298%23,351,750.046-311,442,000.000288,090,249.954وزارة المالية  ـــ  اإلدارة العامـــــــــــــــــــــــــــــة09
18527.264,830,995.085%1,282,000.000237,519,247.780236,237,247.780وزارة المالية ـــ الحسابات العامــــــــــــــــــــــــــــة10
99.4328,396,342.738%2,130,160.668-333,920,000.000331,789,839.332اإلدارة العــــــــــامـــــــــــــــــــة للجمـــــــــــــــــارك11
91.913,076,353.567%1,236,302.526-15,346,000.00014,109,697.474وزارة التجارة و الصناعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة12
71.940,774,738.817%14,520,015.659-51,594,000.00037,073,984.341وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13
112.8119,611,071.952%113,300,000.000127,757,585.42014,457,585.420وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14
62.79,205,746.434%4,069,406.469-10,913,000.0006,843,593.531وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15
180.91,420,286.445%1,208,000.0002,185,820.057977,820.057الحـــــرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني16
103.422,739,405.500%55,703,000.00057,588,718.2281,885,718.228وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17
165.9786,971.082%1,283,000.0002,127,922.400844,922.400وزارة التعليـــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي18
87.5134,641,160.538%19,658,687.341-157,469,000.000137,810,312.659وزارة الصحـــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة19
46.311,574,055.925%3,413,273.574-6,359,000.0002,945,726.426وزارة الشئون اإلجتماعية و العمــــــــــــــــــــــــــــل20
86.33,491,414.803%775,030.445-5,641,000.0004,865,969.555وزارة اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21
74.22,465,999.372%650,351.107-2,523,000.0001,872,648.893وزارة األوقاف و الشـئون اإلسالميــــــــــــــــــــــــة22
3465.467,387.762%50,000.0001,732,680.0941,682,680.094األمانــــــــــة العــامـــــــــــــــــــــــــــة لالوقـــــــاف23
31.873,083,422.759%135,274,565.990-198,295,000.00063,020,434.010وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت24
120.811,348,584.837%17,362,000.00020,970,187.7653,608,187.765وزارة األشـــــــــــــغال العامــــــــــــــــــــــــــــــــــة25
103.9335,221.115%639,000.000664,023.05125,023.051المجلس الوطنى للثقافــــــــــة و الفنــــــون و اآلداب26
122.011,692,171,920.136%11,713,274,000.00014,286,820,922.6312,573,546,922.631وزارة الــنـــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27
102.5208,417,287.386%287,187,000.000294,382,440.6467,195,440.646وزارة الكـــــــــهربــــــــــــــاء والـمــــــــــــــــــــــاء28
131.630,450,772.919%30,603,000.00040,262,469.1239,659,469.123اإلدارة العامــــــة للطيــــران المـــــــــــــــــــــــــــدني29
462.4119,937.461%98,000.000453,128.870355,128.870اإلدارة الــــــــــعامــــــــــــــــة لإلحـــــــــــــــــصـــــاء 31
141.7%1,000.0001,417.423417.423جهــــــــــــــــاز المــــــــــراقبين المالييـــــــــــــــــن32

0.4%4,980.000-5,000.00020.000وحـــــدة التــــــحـــــريات الــماليـــــة الكـــــــويتيــــة33

119.913,099,552,994.174%13,344,268,000.00015,999,670,635.5432,655,402,635.543الجملــــــــــــــــــــــــــة

نسبة المحصل الى الرقــم
المقدر

السنة المالية 2018/2017

مقارنة االيرادات المحصلة بااليرادات التقديرية
حسب الوزارات واإلدارات الحكومية

(16 )



نسبة المحصل الى االجمالي نسبة المحصل إلى المقدر

%0.0  4,798.958  4,798.958 افتراضى * 000

%0.0 4,798.958 4,798.958 0.000

الخدمات العمومية العامة 701

%4.1 %97.7 - 15,616,757.988  658,234,242.012 673,851,000.000 األجهزة التنفيذية والتشريعية، والشئون المالية وشئون المالية العامة 
والشئون الخارجية 7011

%0.1 %123.2  4,109,177.212  21,852,177.212 17,743,000.000 خدمات عامة 7013

%1.5 %18527.2  236,237,247.780  237,519,247.780 1,282,000.000 خدمات عمومية عامة غير مصنفة في مكان آخر 7016

%0.0  0.000 0.000 التحويالت ذات الطبيعة العامة بين مختلف مستويات الحكومة 7018

%5.7 %132.4 224,729,667.004 917,605,667.004 692,876,000.000

الدفاع 702

%0.1 %74.5 - 3,091,586.412  9,029,413.588 12,121,000.000 الدفاع العسكري 7021

%0.1 %74.5 -3,091,586.412 9,029,413.588 12,121,000.000

النظام العام وشئون السالمة العامة 703

%0.2 %71.9 - 14,520,015.659  37,073,984.341 51,594,000.000 المحاكم 7033

%0.8 %112.8  14,457,585.420  127,757,585.420 113,300,000.000 شؤون النظام العام وشؤون السالمة العامة غير المصنفة في مكان آخر 7036

%1.0 %100.0 -62,430.239 164,831,569.761 164,894,000.000

الشؤون اإلقتصادية 704

%0.1 %91.9 - 1,241,282.526  14,109,717.474 15,351,000.000 الشؤون اإلقتصادية والتجارية وشؤون العمالة 7041

%89.3 %122.0  2,573,546,922.631  14,286,820,922.631 11,713,274,000.000 الوقود والطاقة 7043

%0.3 %131.6  9,659,469.123  40,262,469.123 30,603,000.000 النقل 7045

%0.4 %31.8 - 135,274,565.990  63,020,434.010 198,295,000.000 اإلتصاالت 7046

%90.0 %120.5 2,446,690,543.238 14,404,213,543.238 11,957,523,000.000

جملة الوظيفة

* وظيفة افتراضي تم استخدامها لبعض الجهات الحكومية بالمخالفة للتعليمات المالية

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

االيرادات المحصلة (على مستوى الوظائف ) 

ح.خ 2018/2017 جدول رقم (3) 

النسب المالية
المقدر مسمى القسم والمجموعة الوظيفية رمز القسم 

الوظيفي

رمز 
المجموعة 
الوظيفية

الفرق المحصل

(أ)

(17)



نسبة المحصل الى االجمالي نسبة المحصل إلى المقدر

اإلسكان ومرافق المجتمع 706

%1.8 %102.5  7,190,641.688  294,377,641.688 287,187,000.000 اإلسكان ومرافق المجتمع غير المصنفين في مكان آخر 7066

%1.8 %102.5 7,190,641.688 294,377,641.688 287,187,000.000

الصحة 707

%0.0 #DIV/0!  25.451  25.451 خدمات المستشفيات 7073

%0.9 %87.5 - 19,658,712.792  137,810,287.208 157,469,000.000 شئون صحية غير مصنفة في مكان آخر 7076

%0.9 %87.5 -19,658,687.341 137,810,312.659 157,469,000.000

الدين والثقافة والترفيه 708

%0.0 %103.9  25,023.051  664,023.051 639,000.000 الخدمات الثقافية 7082

%0.0 %86.3 - 775,030.445  4,865,969.555 5,641,000.000 خدمات اإلذاعة والنشر 7083

%0.0 %140.1  1,032,328.987  3,605,328.987 2,573,000.000 الخدمات الدينية والخدمات المجتمعية األخرى 7084

%0.1 %103.2 282,321.593 9,135,321.593 8,853,000.000

التعليم 709

%0.4 %104.8  2,730,640.628  59,716,640.628 56,986,000.000 شؤون التعليم غير المصنفة في مكان آخر 7098

%0.4 %104.8 2,730,640.628 59,716,640.628 56,986,000.000

الحماية االجتماعية 710

%0.0 %46.3 - 3,413,273.574  2,945,726.426 6,359,000.000 الحماية االجتماعية غير المصنفة في مكان آخر 7109

%0.0 %46.3 -3,413,273.574 2,945,726.426 6,359,000.000

%100.0 %119.9 2,655,402,635.543 15,999,670,635.543 13,344,268,000.000 جملة اإليرادات

رمز 
المجموعة 
الوظيفية

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

االيرادات المحصلة (على مستوى الوظائف ) 

(ب)

ح.خ 2018/2017 جدول رقم (3) 

النسب المالية
المقدر مسمى القسم والمجموعة الوظيفية رمز القسم 

الفرقالوظيفي المحصل

(18)



ح.خ 2018/2017جـــدول رقــم ( 4 )

الجملـــــــــــــــــــــــــةشراء األصول غير المتداولةمصروفات وتحويالت أخرىالمنافع االجتماعيةالمنحاإلعاناتالسلع والخدماتتعويضات العاملينالجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم

0.000الديـــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــــيري02
0.000ديـــــــــــــــــــــــــوان المحاســــــــــــــــــــــــــــبة03
0.000مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــة04
0.000مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــوى والتشـــــريع 05
0.000المجــــلــــس األعــلى للتخــــطيــط والتـــنمــــــــية06
0.000ديــــــــــوان الـــخـــدمــــــــــة الـمــدنيــــــــــــــــة07
0.000وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة08
0.000وزارة الماليــــــــة - اإلدارة العــــــــــــــــــــــــامـة09
0.000وزارة المالية ـ الحسابـــــــــــــــــــات العامــــــــــه10
0.000 اإلدارة العـامــــــــــــــــــــــــة للجمـــــــــــــــــــارك11
0.000وزارة التجـــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة12
0.000وزاره العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13
0.000وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14
0.000وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15
0.000الحــــــــــــــــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــي16
0.000وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17
0.000وزاره التعليـــــــــــــــــــــــــــــــم العــــــــــــــــالي18
0.000وزارة الصحــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــــــة19
0.000وزارة الشئــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمـــــــــــــل20
0.000وزارة اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21
0.000وزارة األوقـــاف والشــــــــــئـون اإلســــــــــالميـة22
0.000األمـــــــانــــــــة العـــــــــامـــــــــة لألوقـــــــــــاف23
0.000وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24
0.000وزارة األشــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة25
0.000المجلــــس الوطني للثقـــــافة والفنــــــون واآلداب26
0.000وزارة الـــــــــــــنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27
0.000وزارة الكهربــــــــــــــــــــــــــــــاء والمــــــــــــاء28
0.000اإلدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــران المــــــــــــدني29
0.000اإلدارة المركزيــــــــــــــــــــــــة لإلحصــــــــــــــــــاء31
0.000جهـــــــــــــــــــاز المراقبيــــــن الماليـيـــــــــــــــــــن32

0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

اإلعتمادات اإلضافية المأخوذه من المال اإلحتياطي العام

( 19 )
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الجمـــــــــــلـــهشراء األصول الغير متداولةمصروفات وتحويالت أخرىالمنافع االجتماعيةالمنح (مصروفات)السلع والخدماتتعويضات العاملينالجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم

0.0000.0000.0000.0000.0000.000مخصصــــــــــات رئيــــــــــــس الدولـــــــــــــــــــــــة1

1,343,688.0004,445,708.0000.00014,677,739.00025,579,825.00046,046,960.000الديــــــــــــــــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــري02

0.000195,800.0000.00030,000.00026,400.000252,200.000ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــبة03

13,153,660.0004,602,910.0000.000280,820.0001,094,460.00019,131,850.000مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامـــــــــــــــــة04

3,055,610.84884,830.0000.0000.0000.0003,140,440.848مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتـــــوى والتشـــــــريع 05

1,011,618.000606,840.0000.00020.000100,000.0001,718,478.000المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــــــــيط و التنمية06

4,681,699.75751,025.00011,640,000.00024,084.42428,500.00016,425,309.181ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــة المدنيــــــــــــــــــــة07

13,823,664.1623,454,728.3511,579,863.0001,621,892.0004,738,576.00025,218,723.513وزارة الخــــارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة08

4,218,250.0001,459,200.0000.000334,090.0001,974,560.0007,986,100.000وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــامـة09

0.0000.000225,175,058.0720.00014,288,613.7260.000239,463,671.798وزارة المالبـــــــــــة - الحسابـــــــــــات العامـــــــة10

8,585,713.00044,900.0000.00028,500.00030,600.0008,689,713.000 االدارة العـامــــــــة للجمــــــــــــــــــــــــــــــــارك11

6,405,396.000341,040.0000.00048,500.000116,240.0006,911,176.000وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة12

2,527,929.000104,000.0000.0000.000535.0002,632,464.000وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13

97,544,127.00016,374,500.0000.000155,900.00013,532,100.000127,606,627.000وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14

27,713,775.000114,452,291.6750.0007,068,344.34125,831,602.521175,066,013.537وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15

6,139,654.0003,323,000.0000.0007,750.0002,501,500.00011,971,904.000الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــي16

65,569,070.0003,871,500.0000.000548,000.0005,646,415.00075,634,985.000وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17

4,042,203.000870,890.00034,490.00017,461,050.000163,864.00022,572,497.000وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي18

69,169,140.00029,128,000.0000.000343,520.00015,856,750.000114,497,410.000وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــة19

11,541,300.000826,900.0000.000273,000.000310,000.00012,951,200.000وزارة الشئـــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــل20

638,697.7863,271,891.000341.668325,169.409984,351.4005,220,451.263وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21

30,386,882.0001,249,400.0000.00029,700.0002,547,000.00034,212,982.000وزارة األوقــــاف والشــــــــئـون االســـــــــالميـة22

535,963.0005,666.5030.0003,441.00028,000.000573,070.503األمــــانــــــــــــــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــاف23

3,673,138.000436,877.4400.00076,764.0001,609,394.0005,796,173.440وزارة المــــــواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

16,693,520.0001,007,394.00031,197.000111,376,714.000129,108,825.000وزارة األشــــــــــغـــــــال العــــامــــــــــــــــــــــــــة25

4,213,414.253433,014.20010,960.00045,710.0004,703,098.453المجلــس الوطنى للثقــــــافة والفنـــــون واآلداب26

548,650.00098,920.0000.0000.000647,570.000وزاره النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27

56,624,630.000105,738,000.000170,300.000106,944,500.000269,477,430.000وزاره االكـــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والمـــــــاء28

8,874,244.000843,043.00013,460.0006,440,545.00016,171,292.000االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــران المــــــــــــدني29

615,500.000178,465.0000.0000.000793,965.000اإلدارة المركزيـــــــــــــــــة لإلحصـــــــــــــــــــاء31

6,089,487.6263,020.0000.00025,000.0006,117,507.626جهـــــــاز المراقبيـــــــــــن المالييــــــــــــــــــــــن32

194,717.00081,644.50021,900.0001,060.000299,321.500وحـــدة التحريــــات المــاليـــــة الكويتيــــــة33

302,403,352.0000.0000.000302,403,352.000اإلعتمــــــــــــــــاد التكميـــــــــلي العـــــــــــــــــــام88

772,018,693.432297,585,398.669225,175,058.07213,254,694.66857,874,714.900327,534,201.9211,693,442,761.662الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

اإلعتمادات المنقولة من وإلى البنـــــود في حـــدود ربط البـــاب المختص

( 20 )
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مصروفات وتحويالت المنافع االجتماعيةالمنحاإلعاناتالسلع والخدماتتعويضات العاملينالجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
أخرى

شراء األصول غير 
الجمـــــــــــلـــهالمتداولة

10,891,010.00010,891,010.000مجلـــس الوزراء  ـــ  االمانــــــــة العامـــــــــــــة04

2,148,749.0002,148,749.000مجلـــــس الوزراء  ـــ  إدارة الفتــــوى و التشريـع05

295,000.000295,000.000المجلـــــس األعلــــــى للتخطيـــــط والتنميــــة06

4,193,554.0004,193,554.000ديوان الخدمـــــــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة07

12,455,951.00012,455,951.000وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة08

3,047,600.0003,047,600.000وزارة الماليـــــــة - اإلدارة العامـــــــة09

8,159,428.0008,159,428.000وزارة المــاليــــــة - اإلدارة العامة للجمـــــــــارك11

2,192,100.0002,192,100.000وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13

62,857,871.00062,857,871.000وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14

4,514,137.0004,514,137.000وزارة الــــــــــدفــــــــــــــاع15

5,198,654.0005,198,654.000الحرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى16

38,275,930.00038,275,930.000وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17

3,195,152.0003,195,152.000وزارة التعليم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى18

48,097,000.00048,097,000.000وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة19

29,855,152.00029,855,152.000وزارة األوقاف و الشــــــــئون االسالميـــــــــــة22

151,100.000151,100.000األمـــــانـــــــــة العــــامــــــــة للــأوقـــــــاف23

12,531,000.00012,531,000.000وزارة األشــــــــغـــــــــال العـــــــــــامـــــــــــــة25

2,438,352.0002,438,352.000المجلس الوطنـــــي للثقافـــة والفنــــــون واآلداب26

43,017,430.00043,017,430.000وزارة  الكــــــــــــهرباء والمـــــــــــــــــــــــــــاء28

6,157,621.0006,157,621.000اإلدارة العامـــــــــــــة للطيـــــــــــــران المـــــــدني29

545,300.000545,300.000اإلدارة المركزيـــــــــــــــــــــــــة لإلحصـــــــــــــــاء31

2,034,362.0002,034,362.000جهــــــــاز المـــــراقبيــــــن المـــــــالييــــن32

150,899.000150,899.000وحـــــــدة التحريــــــات الماليـــــة الكويتيــــــة33

302,403,352.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000302,403,352.000الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

االعتمادات المنقولة من االعتماد التكميلي العام ألبواب الميزانية

( 21 )



       ح.خ 2018/2017

نسبة المنصرف إلى الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعــديــــــلاعتماد الميزانيةالجهـــــــــــــــــاتالرقم
اإلعتماد بعدالتعديل

نسبة المنصرف إلى 
اجمالي المصروفات

نسبة الوفر الى 
االعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر إلى إجمالي 
 الوفورات

مصروفات السنة المالية 
2017/2016

0.050,000,000.000%0.0% 0.3%100.0%50,000,000.00050,000,000.00050,000,000.0000.000مخصصــــــــــــــــــــات رئيــــــــــــس الدولـــــــــــة01

1.4397,610,826.246%2.3% 2.0%97.7%399,666,000.000399,666,000.000390,425,890.2649,240,109.736الديــــــــــــــــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــري02

2.341,314,263.754%25.0% 0.2%75.0%59,432,000.00059,432,000.00044,573,996.77614,858,003.224ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــبة03

2.9133,873,997.652%11.7% 0.7%88.3%148,446,000.00010,891,010.000159,337,010.000140,667,725.39918,669,284.601مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامـــــــــــــــــة04

0.131,310,176.528%2.1% 0.2%97.9%31,565,000.0002,148,749.00033,713,749.00033,020,691.925693,057.075مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتـــــوى والتشـــــــريع 05

0.215,331,254.164%8.3% 0.1%91.7%17,383,000.000295,000.00017,678,000.00016,215,090.2711,462,909.729المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــــــــيط و التنمية06

0.4581,587,160.721%0.4% 3.0%99.6%583,794,000.0004,193,554.000587,987,554.000585,592,542.2422,395,011.758ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــة المدنيــــــــــــــــــــة07

2.5114,506,227.768%7.9% 1.0%92.1%191,550,000.00012,455,951.000204,005,951.000187,881,236.69016,124,714.310وزارة الخــــارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة08

3.4111,978,304.808%11.4% 0.9%88.6%191,731,000.0003,047,600.000194,778,600.000172,590,049.83622,188,550.164وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــامـة09

0.64,751,183,884.415%0.1% 25.6%99.9%4,927,513,000.0004,927,513,000.0004,923,653,000.0003,860,000.000وزارة الماليـــــــــة - الحسابات العــــــــــــــــــــــــــامة10

0.294,996,856.824%1.4% 0.5%98.6%88,575,000.0008,159,428.00096,734,428.00095,411,656.8611,322,771.139 االدارة العـامــــــــة للجمــــــــــــــــــــــــــــــــارك11

4.8203,826,822.450%10.1% 1.5%89.9%312,151,000.000312,151,000.000280,745,168.39131,405,831.609وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة12

0.7223,881,079.761%1.8% 1.2%98.2%239,404,000.0002,192,100.000241,596,100.000237,275,605.6354,320,494.365وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13

1.01,079,576,586.976%0.6% 5.8%99.4%1,055,028,000.00062,857,871.0001,117,885,871.0001,111,141,571.7366,744,299.264وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14

3.21,682,368,873.084%1.2% 9.0%98.8%1,748,315,000.0004,514,137.0001,752,829,137.0001,731,929,846.80920,899,290.191وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15

3.0334,886,551.009%5.6% 1.7%94.4%347,387,000.0005,198,654.000352,585,654.000332,929,820.47919,655,833.521الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــي16

5.81,733,718,164.150%2.0% 9.7%98.0%1,864,495,000.00038,275,930.0001,902,770,930.0001,865,237,731.28637,533,198.714وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17

0.5366,793,820.264%0.6% 2.5%99.4%474,612,000.0003,195,152.000477,807,152.000474,782,397.0703,024,754.930وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي18

16.01,676,416,165.883%5.2% 10.0%94.8%1,973,744,000.00048,097,000.0002,021,841,000.0001,917,628,261.718104,212,738.282وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــة19

5.4432,379,204.578%8.4% 2.0%91.6%419,662,000.000419,662,000.000384,509,226.11635,152,773.884وزارة الشئـــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــل20

3.0197,548,181.011%9.2% 1.0%90.8%215,784,000.000215,784,000.000195,958,287.38819,825,712.612وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21

0.7236,177,388.793%1.8% 1.4%98.2%245,412,000.00029,855,152.000275,267,152.000270,420,593.4114,846,558.589وزارة األوقــــاف والشــــــــئـون االســـــــــالميـة22

0.28,505,403.058%14.1% 0.0%85.9%9,587,000.000151,100.0009,738,100.0008,365,648.2381,372,451.762األمــــانــــــــــــــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــاف23

2.8158,270,974.256%10.2% 0.8%89.8%177,264,000.000177,264,000.000159,180,120.53618,083,879.464وزارة المــــــواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

3.3748,930,304.259%2.2% 5.0%97.8%965,394,000.00012,531,000.000977,925,000.000956,445,264.93321,479,735.067وزارة األشــــــــــغـــــــال العــــامــــــــــــــــــــــــــة25

0.330,255,530.305%6.9% 0.1%93.1%27,946,000.0002,438,352.00030,384,352.00028,285,699.3422,098,652.658المجلــس الوطنى للثقــــــافة والفنـــــون واآلداب26

0.6214,845,972.270%3.6% 0.5%96.4%104,568,000.000104,568,000.000100,821,544.6203,746,455.380وزاره النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27

34.11,935,317,978.040%8.4% 12.5%91.6%2,593,398,000.00043,017,430.0002,636,415,430.0002,414,020,377.746222,395,052.254وزاره االكـــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والمـــــــاء28

0.4101,558,115.869%2.4% 0.6%97.6%111,406,000.0006,157,621.000117,563,621.000114,718,584.6362,845,036.364االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــران المــــــــــــدني29

0.16,372,213.431%6.9% 0.0%93.1%6,562,000.000545,300.0007,107,300.0006,616,466.991490,833.009اإلدارة المركزيـــــــــــــــــة لإلحصـــــــــــــــــــاء31

0.212,600,989.691%7.7% 0.1%92.3%12,580,000.0002,034,362.00014,614,362.00013,489,885.4491,124,476.551جهـــــــاز المراقبيـــــــــــن المالييــــــــــــــــــــــن32

0.1%13.5% 0.0%86.5%3,242,000.000150,899.0003,392,899.0002,933,410.280459,488.720وحدة التحريـــــات الماليـــــة الكويتيــــــــــــــــــــة33

0.0%100.0% 0.0%0.0%302,403,352.000648.000648.000-302,404,000.000اإلعتمــــــــــــــــــــــــــــــــــاد التكميلــــــــــــــــي

10017,707,923,272.018%3.3% 100%96.7%19,900,000,000.0000.00019,900,000,000.00019,247,467,393.074652,532,606.926جملـــــــة المصروفــــــــــات
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نسبة المنصرف إلى الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعــديــــــلاعتماد الميزانيةالجهـــــــــــــــــاتالرقم
اإلعتماد بعدالتعديل

نسبة المنصرف إلى 
اجمالي المصروفات

نسبة الوفر الى 
االعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر إلى 
إجمالي  الوفورات

مصروفات السنة المالية 
2017/2016

0.339,929,680.274%0.4% 0.6%99.6%40,744,000.00040,744,000.00040,594,003.882149,996.118الديــــــــــــــــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــري02

29.338,263,660.017%25.8% 0.6%74.2%54,600,000.00054,600,000.00040,536,659.73314,063,340.267ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــبة03

1.989,342,202.158%0.9% 1.4%99.1%82,533,000.00010,891,010.00093,424,010.00092,536,934.404887,075.596مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامـــــــــــــــــة04

0.029,925,217.509%0.0% 0.5%100.0%29,875,000.0002,148,749.00032,023,749.00032,022,979.252769.748مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتـــــوى والتشـــــــريع 05

0.610,039,240.962%2.7% 0.2%97.3%10,328,000.000295,000.00010,623,000.00010,338,988.195284,011.805المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــــــــيط و التنمية06

0.046,943,560.094%0.0% 0.7%100.0%45,881,000.0004,193,554.00050,074,554.00050,074,553.3860.614ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــة المدنيــــــــــــــــــــة07

2.164,951,167.130%1.2% 1.2%98.8%71,359,000.00012,455,951.00083,814,951.00082,800,707.0051,014,243.995وزارة الخــــارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة08

0.364,191,040.828%0.2% 0.9%99.8%59,951,000.0003,047,600.00062,998,600.00062,864,966.845133,633.155وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــامـة09

1.493,841,756.027%0.7% 1.4%99.3%86,287,000.0008,159,428.00094,446,428.00093,777,178.872669,249.128 االدارة العـامــــــــة للجمــــــــــــــــــــــــــــــــارك11

0.145,120,410.620%0.1% 0.7%99.9%45,675,000.00045,675,000.00045,638,067.52636,932.474وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة12

0.116,595,540.819%0.3% 0.3%99.7%16,394,000.0002,192,100.00018,586,100.00018,525,866.47260,233.528وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13

2.0875,824,789.714%0.1% 13.7%99.9%861,760,000.00062,857,871.000924,617,871.000923,661,348.063956,522.937وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14

2.9857,936,975.821%0.2% 13.0%99.8%872,612,000.0004,514,137.000877,126,137.000875,738,418.2811,387,718.719وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15

0.4268,134,030.966%0.1% 4.1%99.9%274,420,000.0005,198,654.000279,618,654.000279,407,747.756210,906.244الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــي16

0.41,623,860,558.234%0.0% 26.0%100.0%1,715,375,000.00038,275,930.0001,753,650,930.0001,753,462,381.975188,548.025وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17

0.825,054,520.431%1.4% 0.4%98.6%24,589,000.0003,195,152.00027,784,152.00027,393,756.651390,395.349وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي18

12.6873,063,752.467%0.6% 14.2%99.4%914,644,000.00048,097,000.000962,741,000.000956,689,120.1196,051,879.881وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــة19

0.1146,689,218.822%0.1% 1.6%99.9%107,447,000.000107,447,000.000107,383,011.85763,988.143وزارة الشئـــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــل20

10.2126,927,955.087%3.2% 2.2%96.8%152,886,000.000152,886,000.000147,976,258.8734,909,741.127وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21

3.4190,017,642.643%0.7% 3.2%99.3%185,861,000.00029,855,152.000215,716,152.000214,098,994.1341,617,157.866وزارة األوقــــاف والشــــــــئـون االســـــــــالميـة22

0.66,004,850.323%4.2% 0.1%95.8%6,223,000.000151,100.0006,374,100.0006,104,566.454269,533.546األمــــانــــــــــــــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــاف23

13.9137,962,336.628%4.6% 2.1%95.4%145,426,000.000145,426,000.000138,766,572.5816,659,427.419وزارة المــــــواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

6.0220,692,728.903%1.2% 3.4%98.8%220,277,000.00012,531,000.000232,808,000.000229,950,237.5492,857,762.451وزارة األشــــــــــغـــــــال العــــامــــــــــــــــــــــــــة25

0.015,920,926.836%0.0% 0.2%100.0%14,047,000.0002,438,352.00016,485,352.00016,485,350.0651.935المجلــس الوطنى للثقــــــافة والفنـــــون واآلداب26

1.910,339,777.575%8.2% 0.1%91.8%11,014,000.00011,014,000.00010,113,178.467900,821.533وزاره النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27

4.3356,061,643.571%0.5% 6.0%99.5%361,170,000.00043,017,430.000404,187,430.000402,145,627.5782,041,802.422وزاره االكـــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والمـــــــاء28

4.461,886,030.440%3.1% 1.0%96.9%63,493,000.0006,157,621.00069,650,621.00067,520,507.8332,130,113.167االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــران المــــــــــــدني29

0.05,722,691.629%0.1% 0.1%99.9%4,995,000.000545,300.0005,540,300.0005,533,753.8826,546.118اإلدارة المركزيـــــــــــــــــة لإلحصـــــــــــــــــــاء31

0.012,503,000.000%0.0% 0.2%100.0%11,394,000.0002,034,362.00013,428,362.00013,428,359.0912.909جهـــــــاز المراقبيـــــــــــن المالييــــــــــــــــــــــن32

0.0%0.2% 0.0%99.8%1,683,000.000150,899.0001,833,899.0001,830,957.7242,941.276وحــــــــدة التحـــــــــريات الماليـــــــة الكويتيــــــة33

0.0%100.0% 0.0%0.0%302,403,352.000648.000648.000-302,404,000.000اإلعتمــــــــــــــــــــــــــــــــــاد التكميلــــــــــــــــي

1006,353,746,906.528%0.7% 100%99.3%6,795,347,000.0000.0006,795,347,000.0006,747,401,054.50547,945,945.495جملـــــــــــــة البـــــــــــــــــاب األول

                       الباب االول ــ تعويضات العاملين
                تحليل االعتمـــادات والمصـروفات حســب الوزارات واالدارات الحكومية
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نسبة المنصرف إلى الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعــديــــــلاعتماد الميزانيةالجهـــــــــــــــــاتالرقم
اإلعتماد بعدالتعديل

نسبة المنصرف إلى 
اجمالي المصروفات

نسبة الوفر الى 
االعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر إلى 
إجمالي  
الوفورات

مصروفات السنة المالية 
2017/2016

5.370,314,913.628%9.2% 2.6%90.8%81,996,000.00081,996,000.00074,467,112.5727,528,887.428الديــــــــــــــــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــري02

0.41,421,479.808%19.9% 0.1%80.1%2,546,000.0002,546,000.0002,040,230.853505,769.147ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــبة03

6.724,359,103.165%25.7% 1.0%74.3%36,938,000.00036,938,000.00027,460,621.0089,477,378.992مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامـــــــــــــــــة04

0.2989,023.532%28.6% 0.0%71.4%1,115,000.0001,115,000.000796,572.611318,427.389مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتـــــوى والتشـــــــريع 05

0.44,808,371.180%9.7% 0.2%90.3%5,980,000.0005,980,000.0005,399,994.826580,005.174المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــــــــيط و التنمية06

1.19,842,319.606%12.5% 0.4%87.5%12,724,000.00012,724,000.00011,128,244.9801,595,755.020ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــة المدنيــــــــــــــــــــة07

1.130,278,355.947%2.1% 2.4%97.9%70,271,000.00070,271,000.00068,762,162.2961,508,837.704وزارة الخــــارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة08

11.626,138,984.992%36.6% 1.0%63.4%44,743,000.00044,743,000.00028,367,460.31416,375,539.686وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــامـة09

0.3526,118.668%29.2% 0.0%70.8%1,569,000.0001,569,000.0001,111,520.777457,479.223 االدارة العـامــــــــة للجمــــــــــــــــــــــــــــــــارك11

2.61,904,451.691%48.8% 0.1%51.2%7,668,000.0007,668,000.0003,924,736.0703,743,263.930وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة12

0.1815,125.799%13.0% 0.0%87.0%1,167,000.0001,167,000.0001,015,491.335151,508.665وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13

1.988,729,471.387%2.7% 3.4%97.3%97,252,000.00097,252,000.00094,605,946.6462,646,053.354وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14

7.7250,692,464.034%3.3% 11.2%96.7%324,404,000.000324,404,000.000313,549,899.49910,854,100.501وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15

0.416,320,452.359%2.1% 0.9%97.9%25,434,000.00025,434,000.00024,890,550.646543,449.354الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــي16

17.957,492,990.787%25.3% 2.6%74.7%99,579,000.00099,579,000.00074,337,553.08525,241,446.915وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17

0.93,038,008.392%29.6% 0.1%70.4%4,329,000.0004,329,000.0003,045,504.4001,283,495.600وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي18

6.5453,391,937.085%1.7% 19.2%98.3%548,828,000.000548,828,000.000539,611,081.5129,216,918.488وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــة19

1.413,205,659.021%19.0% 0.3%81.0%10,481,000.00010,481,000.0008,488,252.4471,992,747.553وزارة الشئـــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــل20

2.260,663,723.462%7.7% 1.3%92.3%40,178,000.00040,178,000.00037,099,308.8773,078,691.123وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21

0.818,976,309.150%3.7% 1.0%96.3%29,130,000.00029,130,000.00028,063,286.3521,066,713.648وزارة األوقــــاف والشــــــــئـون االســـــــــالميـة22

0.41,710,611.364%22.7% 0.1%77.3%2,426,000.0002,426,000.0001,876,475.569549,524.431األمــــانــــــــــــــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــاف23

5.511,218,979.147%52.4% 0.3%47.6%14,895,000.00014,895,000.0007,088,940.3307,806,059.670وزارة المــــــواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

6.831,497,798.041%22.2% 1.2%77.8%43,614,000.00043,614,000.00033,947,434.7499,666,565.251وزارة األشــــــــــغـــــــال العــــامــــــــــــــــــــــــــة25

0.86,079,866.588%18.0% 0.2%82.0%6,523,000.0006,523,000.0005,347,369.6471,175,630.353المجلــس الوطنى للثقــــــافة والفنـــــون واآلداب26

0.9750,476.893%61.1% 0.0%38.9%2,052,000.0002,052,000.000798,887.2221,253,112.778وزاره النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27

14.81,093,220,414.161%1.5% 50.0%98.5%1,426,953,000.0001,426,953,000.0001,405,969,094.87220,983,905.128وزاره االكـــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والمـــــــاء28

0.22,747,591.964%4.5% 0.2%95.5%6,287,000.0006,287,000.0006,005,088.194281,911.806االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــران المــــــــــــدني29

0.2578,128.417%24.2% 0.0%75.8%1,201,000.0001,201,000.000910,275.892290,724.108اإلدارة المركزيـــــــــــــــــة لإلحصـــــــــــــــــــاء31

0.638,890.197%98.0% 0.0%2.0%811,000.000811,000.00016,434.658794,565.342جهـــــــاز المراقبيـــــــــــن المالييــــــــــــــــــــــن32

0.3%36.1% 0.0%63.9%1,046,000.0001,046,000.000668,730.084377,269.916 وحــدة التحريــــــات الماليــــــــة الكويتيـــــــــــة33

1002,281,752,020.465%4.8% 100%95.2%2,952,140,000.0000.0002,952,140,000.0002,810,794,262.323141,345,737.677جملـــــــــــــة البـــــــــــــــــاب الثاني

                تحليل االعتمـــادات والمصـروفات حســب الوزارات واالدارات الحكومية
                       الباب الثاني ــ السلع والخدمات
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نسبة المنصرف إلى الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعــديــــــلاعتماد الميزانيةالجهـــــــــــــــــاتالرقم
اإلعتماد بعدالتعديل

نسبة المنصرف إلى 
اجمالي المصروفات

نسبة الوفر الى 
االعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر إلى 
إجمالي  الوفورات

مصروفات السنة المالية 
2017/2016

!DIV/0!#DIV/0#0.0000.000مخصصـــــــــــــــات رئيــــــــــــس الدولــــــــــــــــة01

!DIV/0!#DIV/0#0.0000.000الديــــــــــــــــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــري02

!DIV/0!#DIV/0#0.0000.000ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــبة03

!DIV/0!#DIV/0#0.0000.000مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامـــــــــــــــــة04

!DIV/0!#DIV/0#0.0000.000مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتـــــوى والتشـــــــريع 05

!DIV/0!#DIV/0#0.0000.000المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــــــــيط و التنمية06

!DIV/0!#DIV/0#0.0000.000ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــة المدنيــــــــــــــــــــة07

!DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة الخــــارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة08

!DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــامـة09

0.08,968,561.497%0.0% 3.7%100%12,102,000.00012,102,000.00012,102,000.0000.000وزارة الماليــــــة- الحسابـــــات العامـــــــــــــة10

!DIV/0!#DIV/0#0.0000.000 االدارة العـامــــــــة للجمــــــــــــــــــــــــــــــــارك11

100155,966,324.687%10.4% 70.1%89.6%257,000,000.000257,000,000.000230,206,863.73126,793,136.269وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة12

!DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13

!DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14

!DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15

!DIV/0!#DIV/0#0.0000.000الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــي16

!DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17

!DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي18

!DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــة19

!DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة الشئـــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــل20

!DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21

!DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة األوقــــاف والشــــــــئـون االســـــــــالميـة22

!DIV/0!#DIV/0#0.0000.000األمــــانــــــــــــــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــاف23

!DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة المــــــواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

!DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة األشــــــــــغـــــــال العــــامــــــــــــــــــــــــــة25

!DIV/0!#DIV/0#0.0000.000المجلــس الوطنى للثقــــــافة والفنـــــون واآلداب26

0.0199,709,000.000%0.0% 26.2%100%85,859,000.00085,859,000.00085,859,000.0000.000وزاره النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27

!DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزاره االكـــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والمـــــــاء28

!DIV/0!#DIV/0#0.0000.000االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــران المــــــــــــدني29

!DIV/0!#DIV/0#0.0000.000اإلدارة المركزيـــــــــــــــــة لإلحصـــــــــــــــــــاء31

!DIV/0!#DIV/0#0.0000.000جهـــــــاز المراقبيـــــــــــن المالييــــــــــــــــــــــن32

!DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وحـــــدة التحريـــــات الماليـــــــة الكويتيـــــــة33

!DIV/0!#DIV/0#0.0000.000اإلعتمــــــــــــــــــــــــــــــــــاد التكميلــــــــــــــــي

100364,643,886.184%7.5% 100%92.5%354,961,000.0000.000354,961,000.000328,167,863.73126,793,136.269جملـــــــــــــة البـــــــــــــــــاب الخامس

                       الباب الخامس ــ اإلعانـــات
                تحليل االعتمـــادات والمصـروفات حســب الوزارات واالدارات الحكومية
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نسبة المنصرف إلى الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعــديــــــلاعتماد الميزانيةالجهـــــــــــــــــاتالرقم
اإلعتماد بعدالتعديل

نسبة المنصرف إلى 
اجمالي المصروفات

نسبة الوفر الى 
االعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر إلى 
إجمالي  الوفورات

مصروفات السنة المالية 
2017/2016

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000مخصصــــــــــات رئيــــــــس الدولـــــة01

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000الديــــــــــــــــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــري02

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــبة03

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامـــــــــــــــــة04

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتـــــوى والتشـــــــريع 05

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــــــــيط و التنمية06

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــة المدنيــــــــــــــــــــة07

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة الخــــارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة08

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــامـة09

DIV/0!4,548,810,743.506#0.0% 99.9%100%4,679,584,000.0004,679,584,000.0004,679,584,000.0000.000وزارة الماليــــة - الحســابــــات العـــامــــــــــة10

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000 االدارة العـامــــــــة للجمــــــــــــــــــــــــــــــــارك11

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة12

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــي16

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي18

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــة19

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة الشئـــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــل20

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21

!DIV/0#0.0% 0.1%100%3,000,000.0003,000,000.0003,000,000.0000.000وزارة األوقــــاف والشــــــــئـون االســـــــــالميـة22

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000األمــــانــــــــــــــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــاف23

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة المــــــواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزارة األشــــــــــغـــــــال العــــامــــــــــــــــــــــــــة25

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000المجلــس الوطنى للثقــــــافة والفنـــــون واآلداب26

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزاره النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000وزاره االكـــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والمـــــــاء28

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــران المــــــــــــدني29

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000اإلدارة المركزيـــــــــــــــــة لإلحصـــــــــــــــــــاء31

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000جهـــــــاز المراقبيـــــــــــن المالييــــــــــــــــــــــن32

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.0000.000اإلعتمــــــــــــــــــــــــــــــــــاد التكميلــــــــــــــــي

DIV/0!4,548,810,743.506#0.0% 100%100%4,682,584,000.0000.0004,682,584,000.0004,682,584,000.0000.000جملـــــــــــــة البـــــــــــــــــاب السادس

                       الباب السادس ــ المنح
                تحليل االعتمـــادات والمصـروفات حســب الوزارات واالدارات الحكومية
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ح.خ 2018/2017

نسبة المنصرف إلى الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعــديــــــلاعتماد الميزانيةالجهـــــــــــــــــاتالرقم
اإلعتماد بعدالتعديل

نسبة المنصرف إلى 
اجمالي المصروفات

نسبة الوفر الى 
االعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر إلى 
إجمالي  الوفورات

مصـــــــــــروفات السنه المالية 
2017/2016

0.09,993,321.038%0.0% 0.9%100%10,000,000.00010,000,000.0009,997,062.8162,937.184الديــــــــــــــــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــري02

DIV/0!%0.0 #DIV/0!%0.0#0.0000.000ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــبة03

0.9452,137.476%45.5% 0.0%54.5%850,000.000850,000.000463,528.688386,471.312مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامـــــــــــــــــة04

DIV/0!%0.0 #DIV/0!%0.0#0.0000.000مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتـــــوى والتشـــــــريع 05

DIV/0!%0.0 #DIV/0!%0.0#0.0000.000المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــــــــيط و التنمية06

0.0506,460,100.906%0.0% 47.1%100%501,286,000.000501,286,000.000501,278,717.8637,282.137ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــة المدنيــــــــــــــــــــة07

0.35,328,429.832%1.3% 1.0%98.7%10,800,000.00010,800,000.00010,654,826.412145,173.588وزارة الخــــارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة08

0.0%23.1% 0.0%76.9%6,000.0006,000.0004,615.1811,384.819وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــامـة09

9.013,000,000.000%22.5% 1.2%77.5%17,172,000.00017,172,000.00013,312,000.0003,860,000.000وزارة الماليـــــــــة - الحســــابات العامـــــــــــــــة10

DIV/0!%0.0 #DIV/0!%0.0#0.0000.000 االدارة العـامــــــــة للجمــــــــــــــــــــــــــــــــارك11

0.0%0.2% 0.0%99.8%103,000.000103,000.000102,790.000210.000وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة12

DIV/0!%0.0 #DIV/0!%0.0#0.0000.000وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13

0.325,666,354.817%0.4% 2.4%99.6%25,800,000.00025,800,000.00025,688,717.964111,282.036وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14

0.525,980,750.906%0.7% 2.5%99.3%26,530,000.00026,530,000.00026,333,980.652196,019.348وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15

0.09,901.875%0.3% 0.0%99.7%10,000.00010,000.0009,966.66033.340الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــي16

1.0188,566.181%6.2% 0.6%93.8%7,015,000.0007,015,000.0006,580,738.835434,261.165وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17

0.0552,229.155%2.9% 0.1%97.1%600,000.000600,000.000582,535.16017,464.840وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي18

15.6165,427,302.580%3.1% 19.5%96.9%214,300,000.000214,300,000.000207,575,403.6136,724,596.387وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــة19

72.2265,017,417.994%10.6% 24.6%89.4%293,600,000.000293,600,000.000262,520,445.25331,079,554.747وزارة الشئـــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــل20

0.173,060.843%44.8% 0.0%55.2%120,000.000120,000.00066,228.84453,771.156وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21

DIV/0!%0.0 #DIV/0!%0.0#0.0000.000وزارة األوقــــاف والشــــــــئـون االســـــــــالميـة22

DIV/0!%0.0 #DIV/0!%0.0#0.0000.000األمــــانــــــــــــــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــاف23

DIV/0!%0.0 #DIV/0!%0.0#0.0000.000وزارة المــــــواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

DIV/0!%0.0 #DIV/0!%0.0#0.0000.000وزارة األشــــــــــغـــــــال العــــامــــــــــــــــــــــــــة25

DIV/0!%0.0 #DIV/0!%0.0#0.0000.000المجلــس الوطنى للثقــــــافة والفنـــــون واآلداب26

DIV/0!%0.0 #DIV/0!%0.0#0.0000.000وزاره النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27

DIV/0!%0.0 #DIV/0!%0.0#0.0000.000وزاره االكـــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والمـــــــاء28

DIV/0!%0.0 #DIV/0!%0.0#0.0000.000االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــران المــــــــــــدني29

DIV/0!%0.0 #DIV/0!%0.0#0.0000.000اإلدارة المركزيـــــــــــــــــة لإلحصـــــــــــــــــــاء31

DIV/0!%0.0 #DIV/0!%0.0#0.0000.000جهـــــــاز المراقبيـــــــــــن المالييــــــــــــــــــــــن32

0.0% 0.0%0.0000.000وحدة التحــريات المــــــــــــــالية الكـــــــــــــــويتية33

DIV/0!%0.0 #DIV/0!%0.0#0.0000.000اإلعتمــــــــــــــــــــــــــــــــــاد التكميلــــــــــــــــي

1001,018,149,573.603%3.9% 100%96.1%1,108,192,000.0000.0001,108,192,000.0001,065,171,557.94143,020,442.059جملـــــــــــــة البـــــــــــــــــاب السابـــع

                تحليل االعتمـــادات والمصـروفات حســب الوزارات واالدارات الحكومية
                       الباب السابع ــ المنافع االجتماعية
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ح.خ 2018/2017

نسبة المنصرف إلى الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعــديــــــلاعتماد الميزانيةالجهـــــــــــــــــاتالرقم
اإلعتماد بعدالتعديل

نسبة المنصرف إلى 
اجمالي المصروفات

نسبة الوفر الى 
االعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر إلى إجمالي  
الوفورات

مصروفات السنة المالية 
2017/2016

0.050,000,000.000%0% 4.5%100%50,000,000.00050,000,000.00050,000,000.0000.000مخصصـــــــــات رئيـــــــــــــس الدولـــــــــــــــــــة1

0.853,531,135.000%0.2% 5.4%99.8%59,801,000.00059,801,000.00059,694,870.950106,129.050الديــــــــــــــــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــري02

0.8260,723.386%21.9% 0.0%78.1%505,000.000505,000.000394,507.260110,492.740ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــبة03

24.64,233,327.572%37.0% 0.5%63.0%9,345,000.0009,345,000.0005,889,821.9843,455,178.016مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامـــــــــــــــــة04

2.2247,839.864%67.3% 0.0%32.7%450,000.000450,000.000147,340.325302,659.675مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتـــــوى والتشـــــــريع 05

0.394,286.127%25.6% 0.0%74.4%158,000.000158,000.000117,509.25040,490.750المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــــــــيط و التنمية06

0.517,995,999.991%0.3% 2.0%99.7%22,628,000.00022,628,000.00022,558,203.28869,796.712ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــة المدنيــــــــــــــــــــة07

0.18,211,635.936%0.1% 0.7%99.9%8,210,000.0008,210,000.0008,201,954.7748,045.226وزارة الخــــارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة08

0.77,432,944.235%0.4% 2.7%99.6%29,750,000.00029,750,000.00029,645,512.310104,487.690وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــامـة09

0.0180,404,579.412%0.0% 19.7%100.0%218,655,000.000218,655,000.000218,655,000.0000.000وزارة الماليـــــــــة -الحسابـــــــات العــــــــــــامـة10

0.7155,570.525%27.5% 0.0%72.5%341,000.000341,000.000247,305.03593,694.965 االدارة العـامــــــــة للجمــــــــــــــــــــــــــــــــارك11

0.6334,120.460%18.7% 0.0%81.3%430,000.000430,000.000349,661.79280,338.208وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة12

7.0196,213,684.150%0.5% 18.5%99.5%206,273,000.000206,273,000.000205,293,855.193979,144.807وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13

13.411,114,163.758%15.9% 0.9%84.1%11,837,000.00011,837,000.0009,954,095.4691,882,904.531وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14

9.019,146,308.736%5.9% 1.8%94.1%21,580,000.00021,580,000.00020,311,004.9821,268,995.018وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15

0.1813,284.351%1.7% 0.1%98.3%960,000.000960,000.000944,059.42515,940.575الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــي16

1.89,855,177.739%6% 0.3%94.0%4,105,000.0004,105,000.0003,856,873.078248,126.922وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17

5.9337,944,273.861%0.2% 40.0%99.8%444,291,000.000444,291,000.000443,457,818.308833,181.692وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي18

3.75,574,386.617%8.3% 0.5%91.7%6,338,000.0006,338,000.0005,815,003.689522,996.311وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــة19

0.92,061,027.398%5.2% 0.2%94.8%2,536,000.0002,536,000.0002,403,554.651132,445.349وزارة الشئـــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــل20

9.3860,445.244%26.3% 0.3%73.7%4,969,000.0004,969,000.0003,659,974.6361,309,025.364وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21

0.69,348,512.504%1.4% 0.6%98.6%6,185,000.0006,185,000.0006,100,288.04084,711.960وزارة األوقــــاف والشــــــــئـون االســـــــــالميـة22

0.5512,580.262%21.2% 0.0%78.8%333,000.000333,000.000262,441.90470,558.096األمــــانــــــــــــــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــاف23

2.9297,730.354%62.4% 0.0%37.6%652,000.000652,000.000245,161.829406,838.171وزارة المــــــواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

0.21,139,599.709%2% 0.2%98.4%2,062,000.0002,062,000.0002,029,601.36632,398.634وزارة األشــــــــــغـــــــال العــــامــــــــــــــــــــــــــة25

0.52,406,939.063%3.2% 0.2%96.8%2,354,000.0002,354,000.0002,278,550.68775,449.313المجلــس الوطنى للثقــــــافة والفنـــــون واآلداب26

11.24,000,476.889%28% 0.4%71.6%5,544,000.0005,544,000.0003,969,550.1081,574,449.892وزاره النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27

0.1680,397.318%1% 0.1%99.1%1,265,000.0001,265,000.0001,253,683.63911,316.361وزاره االكـــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والمـــــــاء28

0.9275,526.421%39% 0.0%60.6%322,000.000322,000.000195,161.675126,838.325االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــران المــــــــــــدني29

0.339,957.185%41.7% 0.0%58.3%86,000.00086,000.00050,177.36335,822.637اإلدارة المركزيـــــــــــــــــة لإلحصـــــــــــــــــــاء31

0.421,504.350%57.5% 0.0%42.5%100,000.000100,000.00042,523.00057,477.000جهـــــــاز المراقبيـــــــــــن المالييــــــــــــــــــــــن32

0.0%0.6% 0.0%99.4%184,000.000184,000.000182,957.4321,042.568وحـــــــدة التــــــحريات المــــاليــة الـــكـــويتيــــة33

100925,208,138.417%1.3% 100%98.7%1,122,249,000.0000.0001,122,249,000.0001,108,208,023.44214,040,976.558جملـــــــــــــة البـــــــــــــــــاب الثامـــــــن
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نسبة المنصرف إلى اإلعتماد الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعــديــــــلاعتماد الميزانيةالجهـــــــــــــــــاتالرقم
بعدالتعديل

نسبة المنصرف إلى اجمالي 
المصروفات

نسبة الوفر الى االعتماد بعد 
التعديل

نسبة الوفر إلى إجمالي  
الوفورات

مصروقات السنة المالية السابقة 
2017/2016

0.4223,841,776.306%0.7% 8.2%99.3%207,125,000.000207,125,000.000205,672,840.0441,452,159.956الديــــــــــــــــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــري02

0.01,368,400.543%10.0% 0.1%90.0%1,781,000.0001,781,000.0001,602,598.930178,401.070ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــبة03

1.215,487,227.281%23.8% 0.6%76.2%18,780,000.00018,780,000.00014,316,819.3154,463,180.685مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامـــــــــــــــــة04

0.0148,095.623%57.0% 0.0%43.0%125,000.000125,000.00053,799.73771,200.263مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتـــــوى والتشـــــــريع 05

0.1389,355.895%60.9% 0.0%39.1%917,000.000917,000.000358,598.000558,402.000المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــــــــيط و التنمية06

0.2345,180.124%56.6% 0.0%43.4%1,275,000.0001,275,000.000552,822.725722,177.275ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــة المدنيــــــــــــــــــــة07

3.55,736,638.923%43.5% 0.7%56.5%30,910,000.00030,910,000.00017,461,586.20313,448,413.797وزارة الخــــارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة08

1.514,215,334.753%9.7% 2.1%90.3%57,281,000.00057,281,000.00051,707,495.1865,573,504.814وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــامـة09

0.0473,411.604%27.1% 0.0%72.9%378,000.000378,000.000275,652.177102,347.823 االدارة العـامــــــــة للجمــــــــــــــــــــــــــــــــارك11

0.2501,514.992%59.0% 0.0%41.0%1,275,000.0001,275,000.000523,049.272751,950.728وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة12

0.810,256,728.993%20.1% 0.5%79.9%15,570,000.00015,570,000.00012,440,392.6353,129,607.365وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13

0.378,241,807.300%2.0% 2.3%98.0%58,379,000.00058,379,000.00057,231,463.5941,147,536.406وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14

1.9528,612,373.587%1.4% 19.8%98.6%503,189,000.000503,189,000.000495,996,543.3957,192,456.605وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15

5.049,608,881.458%40.6% 1.1%59.4%46,563,000.00046,563,000.00027,677,495.99218,885,504.008الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــي16

3.042,320,871.209%29.7% 1.1%70.3%38,421,000.00038,421,000.00027,000,184.31311,420,815.687وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17

0.1204,788.425%62.3% 0.0%37.7%803,000.000803,000.000302,782.551500,217.449وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي18

21.5178,958,787.134%28.2% 8.3%71.8%289,634,000.000289,634,000.000207,937,652.78581,696,347.215وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــة19

0.55,405,881.343%33.7% 0.1%66.3%5,598,000.0005,598,000.0003,713,961.9081,884,038.092وزارة الشئـــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــل20

2.89,022,996.375%59.4% 0.3%40.6%17,631,000.00017,631,000.0007,156,516.15810,474,483.842وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21

0.517,834,924.496%9.8% 0.8%90.2%21,236,000.00021,236,000.00019,158,024.8852,077,975.115وزارة األوقــــاف والشــــــــئـون االســـــــــالميـة22

0.1277,361.109%79.8% 0.0%20.2%605,000.000605,000.000122,164.311482,835.689األمــــانــــــــــــــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــاف23

0.88,791,928.127%19.7% 0.5%80.3%16,291,000.00016,291,000.00013,079,445.7963,211,554.204وزارة المــــــواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

2.4495,600,177.606%1.3% 27.6%98.7%699,441,000.000699,441,000.000690,517,991.2698,923,008.731وزارة األشــــــــــغـــــــال العــــامــــــــــــــــــــــــــة25

0.25,847,797.818%16.9% 0.2%83.1%5,022,000.0005,022,000.0004,174,428.943847,571.057المجلــس الوطنى للثقــــــافة والفنـــــون واآلداب26

0.046,240.913%18.3% 0.0%81.7%99,000.00099,000.00080,928.82318,071.177وزاره النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27

52.5485,355,522.990%24.8% 24.1%75.2%804,010,000.000804,010,000.000604,651,971.657199,358,028.343وزاره االكـــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والمـــــــاء28

0.136,648,967.044%0.7% 1.6%99.3%41,304,000.00041,304,000.00040,997,826.934306,173.066االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــران المــــــــــــدني29

0.031,436.200%56.3% 0.0%43.7%280,000.000280,000.000122,259.854157,740.146اإلدارة المركزيـــــــــــــــــة لإلحصـــــــــــــــــــاء31

0.137,595.144%99% 0.0%0.9%275,000.000275,000.0002,568.700272,431.300جهـــــــاز المراقبيـــــــــــن المالييــــــــــــــــــــــن32

0.0%24% 0.0%76.2%329,000.000329,000.000250,765.04078,234.960وحدة التحــــــــــــــريات الماليــــــــــــة الكويتية33

1002,215,612,003.315%13.2% 100%86.8%2,884,527,000.0000.0002,884,527,000.0002,505,140,631.132379,386,368.868جملـــــــــــــة باب شراء األصول الغير متداولة

                تحليل االعتمـــادات والمصـروفات حســب الوزارات واالدارات الحكومية
                       باب شراء األصول غير المتداولة 

جدول رقم ( 7 )

( 29 )



      ح.خ 2018/2017جدول رقم ( 8 )

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

مصروفات السنة المالية 
2017/2016

الباب األول ـ  تعويضات العاملين :

5,912,920,392.236 6.4% 0.7% 32.6% 99.3%6,028,675,796.000292,687,781.0546,321,363,577.0546,279,337,354.42342,026,222.631مجموعة : 211 - أجور و رواتب

420,871,917.605 0.9% 1.3% 2.3% 98.7%444,317,204.0006,886,580.946451,203,784.946445,284,829.6735,918,955.273مجموعة : 212 - مساهمات إجتماعية

19,954,596.687 0.0% 0.0% 0.1% 100.0%19,950,000.0002,828,990.00022,778,990.00022,778,870.409119.591مجموعة : 213 - تعويضات عاملين محتبسة 

 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%302,403,352.000648.000648.000-302,404,000.000مجموعة : 219 - اإلعتماد التكميلي

6,353,746,906.528 7.3% 0.7% 35.1% 99.3%6,795,347,000.0000.0006,795,347,000.0006,747,401,054.50547,945,945.495جملـــــــــــــــــــــــــــــــة الباب األول

 الباب الثاني ـ  السلع و الخدمات :

1,551,645,674.359 8.3% 2.7% 10.1% 97.3%19,297,800.3991,992,552,663.6011,938,259,130.36054,293,533.241-2,011,850,464.000مجموعة : 221 - السلع

730,106,346.106 13.3% 9.1% 4.5% 90.9%940,289,536.00019,297,800.399959,587,336.399872,535,131.96387,052,204.436مجموعة : 222 - الخدمات

2,281,752,020.465 21.7% 4.8% 14.6% 95.2%2,952,140,000.0000.0002,952,140,000.0002,810,794,262.323141,345,737.677جملـــــــــــــــــــــــــــــــة الباب الثاني

الباب الخامس ـ  اإلعانات:

208,677,561.497 0.0% 0.0% 0.5% 100.0%97,961,000.00097,961,000.00097,961,000.0000.000مجموعة : 251 -اإلعانات - لشركات عامة

155,966,324.687 4.1% 10.4% 1.2% 89.6%257,000,000.000257,000,000.000230,206,863.73126,793,136.269مجموعة : 252 - اإلعانات - لمشروعات خاصة

364,643,886.184 4.1% 7.5% 1.7% 92.5%354,961,000.0000.000354,961,000.000328,167,863.73126,793,136.269جملـــــــــــــــــــــــــــــــة الباب الخامس

الباب السادس ـ  المنح:

480,017,672.828 0.0% 0.0% 1.9% 100.0%217,000,000.000139,143,568.672356,143,568.672356,143,568.6720.000مجموعة : 261 - المنح - لحكومات اجنبية

 DIV/0!%0.0 #DIV/0!%0.0#1,000,000.0000.0000.000-1,000,000.000مجموعة : 262 - المنح - لمنظمات دولية

4,068,755,384.968 0.0% 0.0% 22.5% 100.0%108,257,135.3814,321,326,864.6194,321,326,864.6190.000-4,429,584,000.000مجموعة : 263- المنح لوحدات اخرى تابعة للحكومة العامة

37,685.710 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%29,886,433.2915,113,566.7095,113,566.7090.000-35,000,000.000مجموعة : 264 - المنح - لجهات أجنبية اخرى

4,548,810,743.506 0.0% 0.0% 24.3% 100.0%4,682,584,000.0000.0004,682,584,000.0004,682,584,000.0000.000جملـــــــــــــــــــــــــــــــة الباب السادس

تحليل االعتمـــــادات والمصــــروفات حسب المجموعات 
إجمالي المصــــــــــــــــــــروفات (أ)

(30)



ح.خ 2018/2017 جدول رقم ( 8 )

نسبة المنصرف إلى الوفـــــــــــــــــــــــــوراتالمصروفــــــــــــــــاتاإلعتماد بعد التعديـــــــــــلالتعديـــــــــــــــــلإعتماد الميزانيـــــــــــــــــــة
اإلعتماد بعد التعديل

نسبة المنصرف إلى 
إجمالي المصروفات

نسبة الوفر إلى اإلعتماد 
بعد التعديل

نسبة الوفر إلى إجمالي 
الوفرات

مصروفات السنة المالية 
2017/2016

الباب السابع :المنافع اإلجتماعية :

40,742,250.000 1.0% 7.3% 0.4% 92.7%88,890,000.00088,890,000.00082,376,986.9876,513,013.013مجموعة : 271 - منافع الضمان اإلجتماعي

969,221,959.162 5.6% 3.6% 5.0% 96.4%59,111.0001,005,323,889.000969,095,080.14336,228,808.857-1,005,383,000.000مجموعة : 272 - منافع المساعدة اإلجتماعية

8,185,364.441 0.0% 2.0% 0.1% 98.0%13,919,000.00059,111.00013,978,111.00013,699,490.811278,620.189مجموعة : 273 - المنافع اإلجتماعية المقدمة من أرباب العمل

1,018,149,573.603 6.6% 3.9% 5.5% 96.1%1,108,192,000.0000.0001,108,192,000.0001,065,171,557.94143,020,442.059جملـــــــــــــــــــــــــــــــة الباب السابع

الباب الثامن :مصروفات و تحويالت أخرى :

32,046.000 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%34,000.000188,000.000222,000.000221,893.739106.261مجموعة : 281 - إيجار أصول طبيعية

920,104,635.730 1.9% 1.1% 5.7% 98.9%1,763,450.0001,115,907,150.0001,103,284,939.42112,622,210.579-1,117,670,600.000مجموعة : 282 - مصروفات و تحويالت اخرى متنوعة

5,071,456.687 0.2% 23.2% 0.0% 76.8%4,544,400.0001,575,450.0006,119,850.0004,701,190.2821,418,659.718مجموعة : 285 - خسائر فروقات تغير العملة

925,208,138.417 2.2% 1.3% 5.8% 98.7%1,122,249,000.0000.0001,122,249,000.0001,108,208,023.44214,040,976.558جملـــــــــــــــــــــــــــــــة الباب الثامن

شراء األصول الغير متداولة

729,353,276.005 18.4% 15.3% 3.4% 84.7%1,581,250.000780,596,750.000660,847,671.844119,749,078.156-782,178,000.000مجموعة : 323 - شراء األصول غير المتداولة غير المالية الملموسة

80,932.830 0.0% 0.1% 0.0% 99.9%0.00033,400.00033,400.00033,372.00028.000مجموعة : 324 - شراء األصول غير المتداولة غير المالية غير الملموسة

 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%0.00015,000.00015,000.00015,000.0000.000مجموعة : 326 - شراء األصول البيولوجية(أصول فالحية)

1,486,177,794.480 39.8% 12.3% 9.6% 87.7%2,102,349,000.0001,532,850.0002,103,881,850.0001,844,244,587.288259,637,262.712مجموعة : 327 - مشاريع إنشائية و صيانة جذرية

2,215,612,003.315 58.1% 13.2% 13.0% 86.8%2,884,527,000.0000.0002,884,527,000.0002,505,140,631.132379,386,368.868جملـــــــــــــــــــة شراء األصول الغير متداولة

17,707,923,272.018 100% 3.3%1.0 96.7%19,900,000,000.0000.00019,900,000,000.00019,247,467,393.074652,532,606.926الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

تحليل االعتمـــــادات والمصــــروفات حسب المجموعات 

إجمالي المصــــــــــــــــــــروفات (ب)

( 31 )
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نسبة المنصرف الى الوفــــوراتالمصروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعديــــــــــلاعتماد الميزانيــة
االعتماد بعد التعديل

 نسبة المنصرف الى 
اجمالى مصروفات

نسبة الوفر الى  
االعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر الى 
إجمالي الوفورات

مصروفات السنة المالية 
2017/2016

الباب األول تعويضات العاملين

 المجموعة ( 211 )-أجور ورواتب

82.85,882,019,319.394% 0.6%92.5% 99.4%5,981,905,940.000296,134,502.0546,278,040,442.0546,238,364,845.20139,675,596.853 فئة : 2111 - أجور ورواتب نقدية

4.930,901,072.842% 5.4%0.6% 94.6%3,446,721.00043,323,135.00040,972,509.2222,350,625.778-46,769,856.000 فئة : 2112 - أجور ورواتب عينية

87.75,912,920,392.236% 0.7% 93.1% 99.3%6,028,675,796.000292,687,781.0546,321,363,577.0546,279,337,354.42342,026,222.631جملة المجموعة ( 211 )- أجور ورواتب

المجموعة ( 212 )- مساهمات إجتماعية

11.9415,396,373.394% 1.3%6.5% 98.7%438,384,124.0007,482,456.946445,866,580.946440,168,919.2865,697,661.660فئة : 2121 - التأمينات 

0.34,214,430.275% 2.9%0.1% 97.1%429,700.0004,145,180.0004,023,138.455122,041.545-4,574,880.000فئة : 2122 - التأمين الصحي

0.21,261,113.936% 8.3%0.0% 91.7%166,176.0001,192,024.0001,092,771.93299,252.068-1,358,200.000فئة : 2123 - التامينات على مواطني دول مجلس التعاون 

12.3420,871,917.605% 1.3% 6.6% 98.7%444,317,204.0006,886,580.946451,203,784.946445,284,829.6735,918,955.273جملة المجموعة ( 212 )- مساهمات اجتماعية

المجموعة ( 213 )-تعويضات عاملين محتسبة

0.019,954,596.687% 0.0%0.3% 100.0%19,950,000.0002,828,990.00022,778,990.00022,778,870.409119.591 فئة : 2131 - تعويضات نهاية الخدمة 

0.019,954,596.687% 0.0% 0.3% 100.0%19,950,000.0002,828,990.00022,778,990.00022,778,870.409119.591جملة المجموعة ( 213 )- تعويضات عاملين محتسبة

المجموعة ( 219 )-اإلعتماد التكميلي

0.0% 0.0%302,403,352.000648.0000.000-302,404,000.000 فئة : 2199 - االعتماد التكميلي 

0.0% 100% 0.0%302,403,352.000648.0000.000648.0000.000-302,404,000.000جملة المجموعة ( 219 ) - االعتماد التكميلي

1006,353,746,906.528% 0.7% 100% 99.3%6,795,347,000.0000.0006,795,347,000.0006,747,401,054.50547,945,945.495مجموع الباب (21 )

   الباب األول ـ تعويضات العاملين
تحليل االعتمادات والمصروفات حسب المجموعات والفئات

( 32 )
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نسبة المنصرف إلى الوفــــــــــــــــوراتالمصروفــــــــــــاتاإلعتماد بعد التعديـــــــلالتعديـــــــــــلإعتماد الميزانيــــــة
اإلعتماد بعد التعديل

نسبة المنصرف إلى 
إجمالي المصروفات

نسبة الوفر إلى اإلعتماد 
بعد التعديل

نسبة الوفر إلى 
إجمالي 

الوفرات للباب

مصروفات السنة المالية 
2017/2016

الباب الثانى ـ السلع والخدمات :

     المجموعة ( 221 )-السلع

29,873,232.523 6.3% 26.1% 0.9% 73.9%40,689,066.00034,311,634.00025,347,516.6608,964,117.340-75,000,700.000فئة : 2211 -قطع غيار وعدد وأدوات صغيرة

422,204,960.379 16.0% 4.5% 17.2% 95.5%38,884,965.500506,288,698.500483,646,765.09322,641,933.407-545,173,664.000فئة : 2212 -مواد وخامات

1,046,064,868.557 3.5% 0.4% 46.3% 99.6%1,237,216,800.00068,063,433.1011,305,280,233.1011,300,338,761.2434,941,471.858فئة : 2213 -وقود وزيوت وقوى محركة

29,070,546.443 7.2% 8.9% 3.7% 91.1%6,784,758.000114,664,542.000104,489,065.24810,175,476.752-121,449,300.000فئة : 2214 -مياه وكهرباء

24,412,866.457 5.4% 23.6% 0.9% 76.4%1,002,444.00031,997,556.00024,435,189.6167,562,366.384-33,000,000.000فئة : 2215 -مياه معالجة

19,200.000 0.0% 81.7% 0.0% 18.3%10,000.00010,000.0001,832.5008,167.500فئة : 2219 -مستلزمات أخرى

1,551,645,674.359 38.4% 2.7% 69.0% 97.3%19,297,800.3991,992,552,663.6011,938,259,130.36054,293,533.241-2,011,850,464.000جملـــــــــــــــــــــــــــــــة المجموعة ( 221 )-السلع

 المجموعة ( 222 )-الخدمات

47,399,969.016 5.6% 12.0% 2.0% 88.0%57,790,560.0007,654,484.20965,445,044.20957,594,616.5907,850,427.619فئة : 2221 -نقل ومواصالت

69,820,408.155 9.8% 15.0% 2.8% 85.0%86,989,890.0005,492,169.07592,482,059.07578,625,082.05813,856,977.017فئة : 2222 -إيجارات

110,859,153.183 10.2% 8.8% 5.3% 91.2%153,728,376.00010,052,708.440163,781,084.440149,371,001.10114,410,083.339فئة : 2223 -صيانة

89,468,135.045 3.5% 7.0% 2.4% 93.0%70,828,000.000293,207.80071,121,207.80066,162,649.4254,958,558.375فئة : 2224 -خدمات إعالمية واجتماعية

38,187,389.717 19.1% 36.4% 1.7% 63.6%25,594,030.00074,384,700.00047,345,481.29627,039,218.704-99,978,730.000فئة : 2225 -أبحاث ودراسات واستشارات

73,303,625.397 0.0% 0.0% 2.5% 100.0%62,000,000.0009,000,000.00071,000,000.00070,989,900.02410,099.976فئة : 2226 -مصروفات خاصة

301,067,665.593 13.4% 4.5% 14.3% 95.5%408,973,980.00012,399,260.875421,373,240.875402,446,401.46918,926,839.406فئة : 2229 -خدمات اخرى

730,106,346.106 61.6% 9.1% 31.0% 90.9%940,289,536.00019,297,800.399959,587,336.399872,535,131.96387,052,204.436جملـــــــــــــــــــــــــة المجموعة (222)-الخدمات

1002,281,752,020.465% 4.8%100% 95.2%2,952,140,000.0000.0002,952,140,000.0002,810,794,262.323141,345,737.677جملـــــــــــــــــــة البـــــــــاب الثانـــــــــــــــي

تحليل االعتمـــــادات والمصــــروفات حسب المجموعات والفئات
الباب الثاني : السلع والخدمات
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 جدول رقم ( 8 )

نسبة المنصرف إلى الوفــــوراتالمصروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعديــــــــــلاعتماد الميزانيــة
اإلعتماد بعد التعديل

نسبة المنصرف إلى 
إجمالي المصروفات

نسبة الوفر إلى 
اإلعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر إلى إجمالي 
الوفورات

مصروفات السنة المالية 
2017/2016

الباب الخامـــس ــ اإلعانات

مجموعة ( 251 )-اإلعانات – لشركات عامة

DIV/0!208,677,561.497# 0.0% 29.9% 100%97,961,000.00097,961,000.00097,961,000.0000.000فئة : 2511 -اإلعانات – لشركات عامة غير مالية

208,677,561.497 0.0% 0.0% 29.9% 100%97,961,000.0000.00097,961,000.00097,961,000.0000.000جملة المجموعة(251)اإلعانات- لشركات عامة غير مالية    

مجموع المجموعة ( 252 )-اإلعانات – لمشروعات خاصة

155,966,324.687 100% 10.4% 70.1% 89.6%257,000,000.000257,000,000.000230,206,863.73126,793,136.269فئة ( 2521 )-اإلعانات – لمشروعات خاصة غير مالية

155,966,324.687 100% 10.4% 70.1% 89.6%257,000,000.0000.000257,000,000.000230,206,863.73126,793,136.269جملة المجموعة(252)اإلعانات- لمشروعات خاصة غير مالية    

364,643,886.184 100% 7.5% 100% 92.5%354,961,000.0000.000354,961,000.000328,167,863.73126,793,136.269جملـــــة الــبــاب الخامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

تحليل االعتمادات والمصروفات حسب المجموعات والفئات

ح.خ 2018/2017

الباب الخامس ــ اإلعانات

( 34 )



ح.خ 2018/2017 جدول رقم ( 8 )

نسبة المنصرف الى الوفــــوراتالمصروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعديــــــــــلاعتماد الميزانيــة
االعتماد بعد التعديل

 نسبة المنصرف الى 
اجمالى مصروفات

نسبة الوفر الى  االعتماد 
بعد التعديل

نسبة الوفر الى إجمالي 
الوفورات

مصروفات السنة المالية 
2017/2016

الباب السادس- المنح (مصروفات)

 المجموعة ( 261 )-المنح – لحكومات أجنبية

0.0480,017,672.828% 0.0%7.6% 100%217,000,000.000139,143,568.672356,143,568.672356,143,568.6720.000 فئة : 2611 -المنح لحكومات أجنبية – جارية

0.0480,017,672.828% 0.0% 7.6% 100%217,000,000.000139,143,568.672356,143,568.672356,143,568.6720.000   جملة المجموعة ( 261 )-المنح – لحكومات أجنبية   

المجموعة ( 262 )-المنح – لمنظمات دولية

DIV/0!%0.0#DIV/0!%0.0#1,000,000.0000.0000.000-1,000,000.000فئة : 2621 -المنح لمنظمات دولية – جارية

DIV/0!%0.0 #DIV/0!%0.00.000#1,000,000.0000.0000.0000.000-1,000,000.000   جملة المجموعة( 262 )-المنح – لمنظمات دولية  

المجموعة ( 263 )-المنح – لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة

4,068,755,384.968 0.0% 0.0%92.3% 100%108,257,135.3814,321,326,864.6194,321,326,864.6190.000-4,429,584,000.000فئة : 2631 -المنح لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة – جارية

4,068,755,384.968 0.0% 0.0% 92.3% 100%108,257,135.3814,321,326,864.6194,321,326,864.6190.000-4,429,584,000.000جملة المجموعة ( 263 )-المنح – لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة

 المجموعة ( 264 )-المنح - لجهات اجنبيه اخرى

10037,685.710% 0.0%0.1% 100%29,886,433.2915,113,566.7095,113,566.7090.000-35,000,000.000فئة : 2641 -المنح - لجهات اجنبيه اخرى- جاريه

10037,685.710% 0.0% 0.1% 100%29,886,433.2915,113,566.7095,113,566.7090.000-35,000,000.000   جملة المجموعة ( 264 )-المنح - لجهات اجنبيه اخرى

1004,548,810,743.506% 0.0%100% 100%4,682,584,000.0000.0004,682,584,000.0004,682,584,000.0000.000         جمــــــــــــــــــــــــلة البــــــــــــــــاب السادس

   الباب السادس ـ المنح (مصروفات)
تحليل االعتمادات والمصروفات حسب المجموعات والبنود

( 35 )



ح.خ 2018/2017جدول رقم ( 8 )

نسبة المنصرف الى الوفــــوراتالمصروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعديــــــــــلاعتماد الميزانيــة
االعتماد بعد التعديل

 نسبة المنصرف الى 
اجمالى مصروفات

نسبة الوفر الى  االعتماد 
بعد التعديل

نسبة الوفر الى إجمالي 
الوفورات

مصروفات السنة المالية 
2017/2016

الباب السابع - المنافع االجتماعية

 المجموعة ( 271 )-منافع الضمان االجتماعي

15.140,742,250.000% 7.3%7.7% 92.7%88,890,000.00088,890,000.00082,376,986.9876,513,013.013 فئة : 2712 -منافع الضمان اإلجتماعي العينية

15.140,742,250.000% 7.3% 7.7% 92.7%88,890,000.0000.00088,890,000.00082,376,986.9876,513,013.013جملة المجموعة ( 271 )-منافع الضمان االجتماعي

المجموعة ( 272 )-منافع المساعدة االجتماعية

83.1783,831,601.119% 4.4%73.5% 95.6%818,873,000.000818,873,000.000783,134,977.50935,738,022.491فئة : 2721 -منافع المساعدة االجتماعية النقدية

1.1185,390,358.043% 0.3%17.5% 99.7%59,111.000186,450,889.000185,960,102.634490,786.366-186,510,000.000فئة : 2722 -منافع المساعدة االجتماعية العينية

84.2969,221,959.162% 3.6%91.0% 96.4%59,111.0001,005,323,889.000969,095,080.14336,228,808.857-1,005,383,000.000جملة المجموعة ( 272 )-منافع المساعدة االجتماعية

المجموعة ( 273 )-المنافع االجتماعية المقدمة من أرباب العمل

0.68,185,364.441% 2.0% 1.3% 98.0%13,919,000.00059,111.00013,978,111.00013,699,490.811278,620.189فئة : 2732 -المنافع االجتماعية النقدية المقدمة من أرباب العمل

0.68,185,364.441% 2.0% 1.3% 98.0%13,919,000.00059,111.00013,978,111.00013,699,490.811278,620.189جملة المجموعة ( 273 )-المنافع االجتماعية المقدمة من أرباب العمل

1001,018,149,573.603% 3.9%100% 96.1%1,108,192,000.0000.0001,108,192,000.0001,065,171,557.94143,020,442.059         جمــــــــــــــــــــــــلة البــــــــــــــــاب السابع

تحليل االعتمادات والمصروفات حسب المجموعات والفئات
   الباب السابع ـ المنافع االجتماعية

( 36 )



ح.خ 2018/2017

نسبة المنصرف الى الوفــــوراتالمصروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعديــــــــــلاعتماد الميزانيــة
االعتماد بعد التعديل

 نسبة المنصرف الى 
اجمالى مصروفات

نسبة الوفر الى  االعتماد 
بعد التعديل

نسبة الوفر الى إجمالي 
الوفورات

مصروفات السنة المالية 
2017/2016

الباب الثامن- مصروفات وتحويالت أخرى

المجموعة ( 281 )-إيجار أصول طبيعية

0.032,046.000% 0.0%0.0% 100%34,000.000188,000.000222,000.000221,893.739106.261فئة : 2811 -إيجار أراضي

0.032,046.000% 0.0% 0.0% 100%34,000.000188,000.000222,000.000221,893.739106.261جملة المجموعة ( 281 )-إيجار أصول طبيعية

المجموعة ( 282 )-مصروفات وتحويالت أخرى متنوعة

2.4315,307,283.368% 0.1%37.6% 99.9%407,015,000.00010,300,728.000417,315,728.000416,979,021.791336,706.209فئة : 2821 -بعثات

0.41,576,328.396% 7.0%0.1% 93.0%841,000.00026,200.000867,200.000806,480.97860,719.022فئة : 2822 -الحمالت الدينية

19.98,148,993.325% 17.4%1.2% 82.6%10,809,000.0005,205,589.40116,014,589.40113,220,662.0052,793,927.396فئة : 2823 -تنفيذ احكام قضائية

19.5205,320,723.947% 1.2%19.7% 98.8%31,108,116.135221,025,783.865218,284,516.2142,741,267.651-252,133,900.000فئة : 2824 -تحويالت لألفراد

1.52,639,278.958% 5.7%0.3% 94.3%3,348,000.000243,230.7733,591,230.7733,386,364.611204,866.162فئة : 2825 -دعم المؤسسات االهلية

0.07,130,165.972% 0.0%0.7% 100.0%220,000.0008,280,000.0008,280,000.0000.000-8,500,000.000فئة : 2826 -تحويالت زكاة

5.763,782,509.539% 0.7%9.9% 99.3%98,724,200.00012,026,696.726110,750,896.726109,943,698.499807,198.227فئة : 2827 -تعويض األنشطة الخاصة والمختلفة

0.0% 0.1%0.0% 99.9%0.00093,000.00093,000.00092,864.000136.000فئة : 2828-عجوزات الصناديق والعهد النقدية

40.4316,199,352.225% 1.7%30.0% 98.3%336,299,500.0001,669,221.235337,968,721.235332,291,331.3235,677,389.912فئة : 2829 -إلتزامات ومصروفات أخرى

89.9920,104,635.730% 1.1% 99.6% 98.9%1,763,450.0001,115,907,150.0001,103,284,939.42112,622,210.579-1,117,670,600.000جملة المجموعة ( 282 )-مصروفات وتحويالت أخرى متنوعة

المجموعة ( 285 )-خسائر فروقات تغير العملة

10.15,071,456.687% 23.2%0.4% 76.8%4,544,400.0001,575,450.0006,119,850.0004,701,190.2821,418,659.718فئة : 2851 -خسائر فروقات تغير العملة

10.15,071,456.687% 23.2% 0.4% 76.8%4,544,400.0001,575,450.0006,119,850.0004,701,190.2821,418,659.718جملة المجموعة ( 285 )-خسائر فروقات تغير العملة

100925,208,138.417% 1.3%100% 98.7%1,122,249,000.0000.0001,122,249,000.0001,108,208,023.44214,040,976.558         جمــــــــــــــــــــــــلة البــــــــــــــــاب الثامن

 جدول رقم ( 8)

   الباب الثامن ـ مصروفات وتحويالت أخرى 

تحليل االعتمادات والمصروفات حسب المجموعات والفئات

( 37 )



جدول رقم ( 8 )

نسبة المنصرف الى الوفـــــــــــــــــــــــــوراتالمصروفــــــــــــــــاتاإلعتماد بعد التعديـــــــــــلالتعديــــــــــــــــــــــــــــلإعتماد الميزانيـــــــــــــــــــة
االعتماد بعد التعديل

نسبة المنصرف إلى 
اجمالي المصروفات

نسبة الوفر الى 
االعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر الى 
اجمالي الوفورات

الباب  32  - شراء األصول غير المتداولة
مجموع المجموعة : 323 -شراء األصول غير المتداولة غير المالية 

الملموسة

0.0%0.0%1.3%100.0%30,450,000.0001,649,600.00032,099,600.00032,099,600.0000.000  فئة : 3231 -شراء األراضي

2.5%73.7%0.1%26.3%3,182,450.00012,937,550.0003,404,838.2059,532,711.795-16,120,000.000  فئة : 3232 -شراء المباني والتحسينات على األراضي

29.0%15.0%25.0%85.0%28,400.000735,498,600.000625,301,184.538110,197,415.462-735,527,000.000  فئة : 3233 -شراء آالت ومعدات وأصول أخرى

0.0%31.1%0.0%68.9%20,000.00061,000.00042,049.10118,950.899-81,000.000  فئة : 3235 -شراء أصول ثقافية وتراثية

31.6%15.3%26.4%84.7%1,581,250.000780,596,750.000660,847,671.844119,749,078.156-782,178,000.000جملة المجموعة ( 323 )

  مجموع المجموعة : 324 -شراء األصول غير المتداولة غير المالية غير 
الملموسة

0.0%0.1%0.0%99.9%0.00033,400.00033,400.00033,372.00028.000  فئة : 3241 -شراء األصول غير الملموسة المقتناة

0.0%0.1%0.0%99.9%0.00033,400.00033,400.00033,372.00028.000جملة المجموعة  (324)

مجموع المجموعة ( 326 )-شراء األصول البيولوجية (أصول فالحية)

0.00%0.00%0.0%100.0%0.00015,000.00015,000.00015,000.0000.000  فئة : 3262 -شراء األصول بيولوجية (أصول فالحية للتربية)

0.00%0.00%0.0%100.0%0.00015,000.00015,000.00015,000.0000.000جملة المجموعة  (326)

  مجموع المجموعة : 327 -مشاريع إنشائية وصيانة جذرية

  فئة : 3271 -مشاريع إنشائية وصيانة جذرية – مباني وتحسينات على 
16.2%7.4%30.9%92.6%815,711,300.00020,778,512.619836,489,812.619774,965,577.69761,524,234.922األراضي

15.0%20.2%8.9%79.8%15,171,616.000280,713,684.000223,978,508.56756,735,175.433-295,885,300.000  فئة : 3272 -صيانة جذرية - آالت ومعدات وأصول أخرى

37.3%14.3%33.7%85.7%4,074,046.619986,678,353.381845,300,501.024141,377,852.357-990,752,400.000  فئة : 3273 -مشاريع إنشائية وصيانة جذرية - أصول البنية التحتية

68.4%12.3%73.6%87.7%2,102,349,000.0001,532,850.0002,103,881,850.0001,844,244,587.288259,637,262.712جملةالمجموعة ( 327 )

 100%13.2%100%86.8%2,884,527,000.0000.0002,884,527,000.0002,505,140,631.132379,386,368.868مجموع الباب 32

الباب  32  - شراء األصول غير المتداولة

تحليل اإلعتمـــــادات والمصــــروفات حسب المجموعات والفئات

(38 )



ح خ 2018/2017

مصروفات السنة المالية

2017/2016 نسبة الوفر الى اجمالي 
الوفورات للباب

نسبة الوفر الى 
االعتماد بعد التعديل

نسبة الصرف الى 
االجمالي

نسبة الصرف الى 
االعتماد بعد التعديل االعتماد بعد التعديل التـعديـل االعتماد

الخدمات العمومية العامة 701

738,019,870.112 %10.3 %7.0 %4.6 %93.0  67,158,883.893  891,118,647.824 958,277,531.717 52,026,621.717 906,250,910.000 األجهزة التنفيذية والتشريعية، والشئون المالية وشئون المالية 
العامة والشئون الخارجية 7011

480,055,358.538 %0.0 %0.0 %1.9 %100.0  0.000  358,257,135.381 358,257,135.381 108,257,135.381 250,000,000.000 المعونة االقتصادية األجنبية 7012

277,348,478.053 %2.6 %5.3 %1.6 %94.7  17,205,649.561  305,885,458.698 323,091,108.259 12,494,268.259 310,596,840.000 خدمات عامة 7013

51,072,414.140 %0.0 %0.3 %0.4 %99.7  271,563.436  80,781,500.290 81,053,063.726 14,288,613.726 66,764,450.000 خدمات عمومية عامة غير مصنفة في مكان آخر 7016

4,068,755,384.968 %0.0 %0.0 %22.5 %100.0  648.000  4,321,326,864.619 4,321,327,512.619 -410,660,487.381 4,731,988,000.000 التحويالت ذات الطبيعة العامة بين مختلف مستويات الحكومة 7018

5,615,251,505.811 %13.0 %1.4 %31.0 %98.6  84,636,744.890 5,957,369,606.812 6,042,006,351.702 -223,593,848.298 6,265,600,200.000

الدفاع 702

2,008,708,154.262 %6.0 %1.9 %10.7 %98.1  39,021,723.028  2,060,007,051.972 2,099,028,775.000 16,186,775.000 2,082,842,000.000 الدفاع العسكري 7021

%0.0 %0.5 %0.0 %99.5  2,799.600  520,000.400 522,800.000 -140,000.000 662,800.000 الدفاع المدني 7022

2,008,708,154.262 %6.0 %1.9 %10.7 %98.1 39,024,522.628 2,060,527,052.372 2,099,551,575.000 16,046,775.000 2,083,504,800.000

النظام العام وشئون السالمة العامة 703

891,913,724.085 %0.7 %0.5 %4.9 %99.5  4,398,761.792  945,779,668.208 950,178,430.000 28,389,580.000 921,788,850.000 خدمات الشرطة 7031

240,189,940.848 %0.7 %1.7 %1.3 %98.3  4,379,164.416  254,518,868.584 258,898,033.000 3,769,033.000 255,129,000.000 المحاكم 7033

2,435,428.740 %0.0 %0.4 %0.0 %99.6  28,239.849  6,918,760.151 6,947,000.000 972,800.000 5,974,200.000 السجون 7034

206,727,583.011 %1.2 %4.0 %0.9 %96.0  7,532,851.347  180,150,837.653 187,683,689.000 30,984,039.000 156,699,650.000 شئون النظام العام وشئون السالمة العامة غير المصنفة في مكان 
آخر 7036

 1,341,266,676.684 %2.5 %1.2 %7.2 %98.8  16,339,017.404  1,387,368,134.596 1,403,707,152.000 64,115,452.000 1,339,591,700.000

إجمالي المصروفات (أ)

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف 

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جدول رقم (9)

مسمى القسم والمجموعة الوظيفية

الميزانية
رمز 

المجموعة 
الوظيفية

رمز القسم 
الوفرالمصروف الفعليالوظيفي

النسب المالية

(39)



ح .خ 2017/2018
مصروفات السنة المالية 

2017/2016
نسبة الوفر الى 

اجمالي الوفورات 
للباب

نسبة الوفر الى 
االعتماد بعد التعديل

نسبة الصرف 
الى االجمالي

نسبة الصرف 
الى االعتماد بعد 

التعديل
االعتماد بعد التعديل التـعديـل االعتماد

الشئون االقتصادية 704

72,016,431.916 %1.1 %8.5 %0.4 %91.5  7,183,716.424  77,644,042.576 84,827,759.000 476,659.000 84,351,100.000 الشئون االقتصادية والتجارية وشئون العمالة
العامة 7041

746,752,558.850 %25.4 %17.1 %4.2 %82.9  165,974,529.764  804,353,390.236 970,327,920.000 -6,208,680.000 976,536,600.000 الوقود والطاقة 7043

1,562,225.740 %0.0 %0.0 %0.0 %100.0  6.062  345,901.938 345,908.000 345,908.000 0.000 التعدين و الصناعة التحويلية و التشييد 7044

499,679,908.774 %1.0 %0.9 %3.6 %99.1  6,444,887.096  684,162,277.904 690,607,165.000 21,598,744.000 669,008,421.000 النقل 7045

153,476,929.714 %2.5 %9.6 %0.8 %90.4  16,360,498.351  154,432,765.649 170,793,264.000 694,974.000 170,098,290.000 االتصاالت 7046

224,530,690.709 %4.2 %8.6 %1.5 %91.4  27,452,223.045  290,476,519.084 317,928,742.129 3,946,792.129 313,981,950.000 صناعات أخرى 7047

12,480.000 %0.0 %0.2 %0.0 %99.8  48.500  23,951.500 24,000.000 24,000.000 الشئون االقتصادية غير مصنفة في مكان اخر
المصنفة في مكان آخر 7049

1,698,031,225.703 %34.2 %10.0 %10.5 %90.0 223,415,909.242 2,011,438,848.887 2,234,854,758.129 20,854,397.129 2,214,000,361.000

حماية البيئة 705

82,784,368.345 %1.8 %9.4 %0.6 %90.6 11,835,030.966  113,663,295.034 125,498,326.000 -6,787,724.000 132,286,050.000 تصريف مياه الصرف الصحي 7052

1,531,199.697 %0.0 0.0% %0.0 %100.0 1.772  144,432.228 144,434.000 144,434.000 0.000 تخفيف التلوث 7053

84,315,568.042 %1.8 %9.4 %0.6 %90.6 11,835,032.738 113,807,727.262 125,642,760.000 -6,643,290.000 132,286,050.000

اإلسكان ومرافق المجتمع 706

524,567.065 تنمية اإلسكان 7061

4,167,173.402 %0.1 %12.8 %0.0 %87.2  352,720.482  2,394,875.518 2,747,596.000 -1,264,393.000 4,011,989.000 تنمية المجتمع 7062

102,330,939.062 %5.1 %22.8 %0.6 %77.2  33,263,757.274  112,341,202.726 145,604,960.000 -1,346,140.000 146,951,100.000 إمدادات المياه 7063

1,912,165.982 %0.4 %74.9 %0.0 %25.1  2,808,250.938  941,749.062 3,750,000.000 3,750,000.000 إنارة الشوارع 7064

1,300,665,945.271 %3.8 %1.5 %8.3 %98.5  24,898,113.481  1,599,266,656.519 1,624,164,770.000 52,431,470.000 1,571,733,300.000 اإلسكان ومرافق المجتمع غير المصنفين في
مكان آخر 7066

1,409,600,790.782 %9.4 %3.5 %8.9 %96.5 61,322,842.175 1,714,944,483.825 1,776,267,326.000 49,820,937.000 1,726,446,389.000

الصحة 707

70,192,789.662 %0.6 %4.5 %0.4 %95.5  3,686,380.926  77,450,219.074 81,136,600.000 656,000.000 80,480,600.000 المنتجات واألجهزة والمعدات الطبية 7071

5,105,748.694 %0.2 %38.0 %0.0 %62.0  1,375,794.040  2,241,456.960 3,617,251.000 1,012,251.000 2,605,000.000 خدمات العيادات الخارجية 7072

1,571,206,521.170 %13.6 %4.6 %9.6 %95.4  88,568,066.108  1,850,283,775.892 1,938,851,842.000 13,387,042.000 1,925,464,800.000 خدمات المستشفيات 7073

44,056,534.244 %0.6 %8.7 %0.2 %91.3  4,084,668.421  42,932,391.579 47,017,060.000 1,318,360.000 45,698,700.000 الخدمات الصحية العامة 7074

273,192.500 %0.0 %80.5 %0.0 %19.5  117,916.725  28,651.275 146,568.000 24,568.000 122,000.000 البحوث والتطوير في مجال الصحة 7075

102,425,243.203 %1.1 %8.3 %0.4 %91.7  7,427,744.526  82,268,345.474 89,696,090.000 -962,310.000 90,658,400.000 شئون صحية غير مصنفة في مكان آخر 7076

1,793,260,029.473 %16.1 %4.9 %10.7 %95.1 105,260,570.746 2,055,204,840.254 2,160,465,411.000 15,435,911.000 2,145,029,500.000

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف 

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

رمز 
القسم 

الوظيفي

رمز 
المجموعة 
الوظيفية

 جدول رقم (9)
الميزانية

مسمى القسم والمجموعة الوظيفية

إجمالي المصروفات  (ب)

الوفرالمصروف الفعلي

النسب المالية

(40)



ح. خ 2018/2017

مصروفات السنة المالية

2017/2016

نسبة الوفر 
الى اجمالي 
الوفورات 

للباب

نسبة الوفر 
الى االعتماد 
بعد التعديل

نسبة 
الصرف الى 

اإلجمالي

نسبة 
الصرف 

الى 
االعتماد 

بعد التعديل

االعتماد بعد التعديل التـعديـل االعتماد

الدين والثقافة والترفيه 708

7,270,983.208 %0.4 %4.0 %0.3 %96.0  2,396,837.931  56,896,992.069 59,293,830.000 18,086,730.000 41,207,100.000 الخدمات الترفيهية والرياضية 7081

125,231,956.805 %0.3 %5.2 %0.2 %94.8  2,208,262.702  40,419,510.298 42,627,773.000 173,773.000 42,454,000.000 الخدمات الثقافية 7082

190,750,962.561 %2.8 %8.8 %1.0 %91.2  18,536,504.720  191,656,675.175 210,193,179.895 990,129.895 209,203,050.000 خدمات اإلذاعة والنشر 7083

256,482,791.851 %1.0 %2.2 %1.5 %97.8  6,485,745.596  283,519,506.404 290,005,252.000 30,006,252.000 259,999,000.000 الخدمات الدينية والخدمات 
المجتمعية األخرى 7084

1,512,476.000 %0.0 %0.0 %0.0 %100.0  0.000  1,500,000.000 1,500,000.000 1,500,000.000 شئون الدين والثقافة والترفيه غير 
المصنفة في مكان آخر 7086

581,249,170.425 %4.5 %4.9 %3.0 %95.1 29,627,350.949 573,992,683.946 603,620,034.895 49,256,884.895 554,363,150.000

التعليم 709

705,221,765.641 %0.7 %0.6 %4.1 %99.4  4,591,451.860  784,854,772.140 789,446,224.000 33,372,624.000 756,073,600.000 التعليم ما قبل االبتدائي والتعليم
االبتدائي 7091

650,232,348.714 %1.1 %1.0 %3.7 %99.0  7,365,869.690  714,903,831.310 722,269,701.000 21,320,476.000 700,949,225.000 التعليم الثانوي 7092

700.000 %0.0 %22.4 %0.0 %77.6  20,794.716  72,205.284 93,000.000 53,000.000 40,000.000 التعليم ما بعد الثانوي بخالف التعليم 
العالي 7093

341,322,753.604 %0.2 %0.3 %2.3 %99.7  1,237,593.308  448,812,500.692 450,050,094.000 6,660,794.000 443,389,300.000 التعليم العالي 7094

76,107,785.757 %0.3 %2.6 %0.4 %97.4  1,814,308.261  68,482,066.739 70,296,375.000 -295,565.000 70,591,940.000 التعليم غير المحدد بمستوى 7095

%0.0 %55.5 %0.0 %44.5  4,110.650  3,289.350 7,400.000 -150,000.000 157,400.000 الخدمات المساعدة للتعليم 7096

5,833,567.856 %0.7 %37.7 %0.0 %62.3  4,804,279.339  7,937,720.661 12,742,000.000 105,000.000 12,637,000.000 البحوث والتطوير في مجال التعليم 7097

366,447,007.253 %3.4 %5.8 %1.9 %94.2  21,994,009.070  359,077,781.930 381,071,791.000 -26,066,644.000 407,138,435.000 شئون التعليم غير المصنفة في 
مكان آخر 7098

2,145,165,928.825 %6.4 %1.7 %12.4 %98.3 41,832,416.894 2,384,144,168.106 2,425,976,585.000 34,999,685.000 2,390,976,900.000

الحماية االجتماعية 710

62,664.000 %0.0 %100.0 %0.0 %0.0  50,000.000 50,000.000 50,000.000 المرض والعجز 7101

34,733.824 %0.0 %90.2 %0.0 %9.8  280,209.000  30,291.000 310,500.000 310,500.000 الشيخوخة 7102

3,315,605.489 %0.0 %4.8 %0.0 %95.2  199,147.131  3,945,651.869 4,144,799.000 -2,116,301.000 6,261,100.000 الورثة 7103

13,000,000.000 %0.6 %22.5 %0.1 %77.5  3,860,000.000  13,312,000.000 17,172,000.000 -500,000.000 17,672,000.000 األسرة واألطفال 7104

520,510,374.121 %0.1 %0.1 %2.7 %99.9  453,733.236  511,865,127.764 512,318,861.000 530,311.000 511,788,550.000 البطالة 7105

126,034,812.945 %0.0 %0.0 %0.7 %100.0  0.000  136,201,055.568 136,201,055.568 -13,253,944.432 149,455,000.000 اإلسكان 7106

2,106,323.534 %0.0 %16.4 %0.0 %83.6  272,819.590  1,387,180.410 1,660,000.000 30,000.000 1,630,000.000 االستبعاد االجتماعي غير المصنف
في مكان آخر 7107

366,009,708.098 %5.2 %9.6 %1.7 %90.4  34,122,290.303  321,928,540.403 356,050,830.706 -4,982,969.294 361,033,800.000 الحماية االجتماعية غير المصنفة 
في مكان آخر 7109

1,031,074,222.011 %6.0 %3.8 %5.1 %96.2 39,238,199.260 988,669,847.014 1,027,908,046.274 -20,292,903.726 1,048,200,950.000

17,707,923,272.018 %100 %3.3 %100 %96.7 652,532,606.926 19,247,467,393.074 19,900,000,000.000 0.000 19,900,000,000.000 إجمالي المصروفات

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف 

جدول رقم (9)

الميزانية

مسمى القسم والمجموعة الوظيفية

إجمالي المصروفات (ج)

رمز 
القسم 
الوظيف

ي

رمز 
المجموع

ة 
الوظيفية

الوفرالمصروف الفعلي

النسب المالية

(41)



ح . خ 2018/2017  جدول رقم (9)

مصروفات السنة المالية 

2017/2016 نسبة الوفر الى اجمالي 
الوفورات للباب

نسبة الوفر الى اإلعتماد بعد 
التعديل نسبة الصرف الى االجمالي نسبة الصرف الى االعتماد 

بعد التعديل االعتماد بعد التعديل التـعديـل االعتماد

الخدمات العمومية العامة 701

 412,532,677.539 %34.8 %3.7 %6.5 %96.3 16,684,158.354  439,007,611.363 455,691,769.717 36,505,269.717 419,186,500.000 األجهزة التنفيذية والتشريعية، والشئون المالية وشئون 
المالية العامة والشئون الخارجية 7011

 221,336,856.494 %4.3 %0.9 %3.4 %99.1 2,045,960.609  226,876,048.650 228,922,009.259 12,550,209.259 216,371,800.000 خدمات عامة 7013

%0.0 %100.0 %0.0 %0.0 648.000 648.000 -302,403,352.000 302,404,000.000 التحويالت ذات الطبيعة العامة بين مختلف مستويات الحكومة 7018

 633,869,534.033 %39.1 %2.7 %9.9 %97.3 18,730,766.963  665,883,660.013 684,614,426.976 -253,347,873.024 937,962,300.000

الدفاع 702

 1,126,071,006.787 %3.3 %0.1 %17.1 %99.9 1,598,624.963  1,155,146,166.037 1,156,744,791.000 9,712,791.000 1,147,032,000.000 الدفاع العسكري 7021

 1,126,071,006.787 %3.3 %0.1 %17.1 %99.9 1,598,624.963  1,155,146,166.037 1,156,744,791.000 9,712,791.000 1,147,032,000.000

النظام العام وشئون السالمة العامة 703

 764,532,896.493 %0.9 %0.1 %12.0 %99.9 420,360.333  809,053,411.667 809,473,772.000 30,610,322.000 778,863,450.000 خدمات الشرطة 7031

 16,595,540.819 %0.1 %0.3 %0.3 %99.7 60,233.528  18,525,866.472 18,586,100.000 2,192,100.000 16,394,000.000 المحاكم 7033

 121,794,043.221 %1.1 %0.4 %1.9 %99.6 540,189.487  124,837,809.513 125,377,999.000 32,612,549.000 92,765,450.000 شئون النظام العام وشئون السالمة العامة غير المصنفة في 
مكان آخر 7036

 902,922,480.533 %2.1 %0.1 %14.1 %99.9 1,020,783.348  952,417,087.652 953,437,871.000 65,414,971.000 888,022,900.000

الباب األول - تعويضات العاملين ( أ)

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف 

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

مسمى القسم والمجموعة الوظيفية
الميزانية رمز 

المجموعة 
الوظيفية

رمز القسم 
الوفــــرالمصــــروفالوظيفي

النسب المالية

( 42 )



ح . خ 2018/2017  جدول رقم (9)

مصروفات السنة المالية 

2017/2016 نسبة الوفر الى اجمالي 
الوفورات للباب

نسبة الوفر الى االعتماد بعد 
التعديل نسبة الصرف الى االجمالي نسبة الصرف الى االعتماد 

بعد التعديل االعتماد بعد التعديل التـعديـل االعتماد

الشئون االقتصادية 704

 50,222,301.203 %0.1 %0.1 %0.8 %99.9 51,670.824  50,881,088.176 50,932,759.000 265,659.000 50,667,100.000 الشئون االقتصادية والتجارية وشئون العمالة العامة 7041

 68,158,664.251 %2.4 %1.4 %1.1 %98.6 1,138,998.601  77,448,521.399 78,587,520.000 16,611,520.000 61,976,000.000 الوقود والطاقة 7043

 79,230,336.820 %7.9 %4.3 %1.3 %95.7 3,771,910.941  84,623,726.059 88,395,637.000 5,238,727.000 83,156,910.000 النقل 7045

 133,839,467.665 %11.8 %4.0 %2.0 %96.0 5,653,580.710  134,753,783.290 140,407,364.000 193,874.000 140,213,490.000 االتصاالت 7046

 62,634,578.915 %0.2 %0.2 %0.8 %99.8 85,680.002  56,092,162.127 56,177,842.129 4,176,792.129 52,001,050.000 صناعات أخرى 7047

 394,085,348.854 %22.3 %2.6 %6.0 %97.4 10,701,841.078 403,799,281.051 414,501,122.129 26,486,572.129 388,014,550.000

حماية البيئة 705

 43,288,871.964 %1.6 %1.6 %0.7 %98.4 790,034.255  50,049,285.745 50,839,320.000 6,367,120.000 44,472,200.000 تصريف مياه الصرف الصحي 7052

 43,288,871.964 %1.6 %1.6 %0.7 %98.4 790,034.255 50,049,285.745 50,839,320.000 6,367,120.000 44,472,200.000

اإلسكان ومرافق المجتمع 706

 1,618,488.463 %0.5 %15.0 %0.0 %85.0 252,335.816  1,433,464.184 1,685,800.000 -364,000.000 2,049,800.000 تنمية المجتمع 7062

 64,099,137.305 %0.3 %0.2 %1.1 %99.8 154,972.816  74,116,467.184 74,271,440.000 9,779,440.000 64,492,000.000 إمدادات المياه 7063

 234,143,619.590 %3.4 %0.6 %3.9 %99.4 1,648,652.538  260,693,817.462 262,342,470.000 16,626,470.000 245,716,000.000 اإلسكان ومرافق المجتمع غير المصنفين في مكان آخر 7066

 299,861,245.358 %4.3 %0.6 %5.0 %99.4 2,055,961.170 336,243,748.830 338,299,710.000 26,041,910.000 312,257,800.000

الصحة 707

 58,648,937.901 %1.7 %1.3 %0.9 %98.7 791,719.435  58,008,380.565 58,800,100.000 -1,272,000.000 60,072,100.000 المنتجات واألجهزة والمعدات الطبية 7071

 724,559,934.363 %8.3 %0.5 %12.0 %99.5 3,985,701.756  808,999,598.244 812,985,300.000 50,096,000.000 762,889,300.000 خدمات المستشفيات 7073

 35,985,000.000 %0.7 %1.0 %0.5 %99.0 337,507.686  33,274,152.314 33,611,660.000 284,360.000 33,327,300.000 الخدمات الصحية العامة 7074

 49,527,880.203 %1.6 %1.4 %0.8 %98.6 764,169.367  53,577,470.633 54,341,640.000 -1,013,360.000 55,355,000.000 شئون صحية غير مصنفة في مكان آخر 7076

 868,721,752.467 %12.3 %0.6 %14.1 %99.4 5,879,098.244 953,859,601.756 959,738,700.000 48,095,000.000 911,643,700.000

الباب األول - تعويضات العاملين ( ب)

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف 

الميزانية
الوفرمسمى القسم والمجموعة الوظيفية المنصرف

النسب المالية

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

رمز القسم 
الوظيفي

رمز 
المجموعة 
الوظيفية

( 43 )



ح . خ 2018/2017 جدول رقم (9)

مصروفات السنة المالية  المصــــروف

2017/2016 نسبة الوفر الى إجمالي 
الوفورات للباب

نسبة الوفر الى االعتماد 
بعد التعديل

نسبة الصرف الى اجمالي 
االمصروف

نسبة الصرف الى االعتماد 
بعد التعديل المصروف الفعلي االعتماد بعد التعديل التـعديـل االعتماد

الدين والثقافة والترفيه 708

 2,650,248.980 %0.1 %0.8 %0.1 %99.2 28,377.755  3,713,422.245 3,741,800.000 962,550.000 2,779,250.000 الخدمات الترفيهية والرياضية 7081

 15,920,926.836 %0.0 %0.0 %0.2 %100.0 1.935  16,485,350.065 16,485,352.000 2,438,352.000 14,047,000.000 الخدمات الثقافية 7082

 121,433,977.115 %9.3 %3.0 %2.1 %97.0 4,469,094.933  144,481,316.962 148,950,411.895 -4,738.105 148,955,150.000 خدمات اإلذاعة والنشر 7083

 196,022,492.966 %3.9 %0.8 %3.3 %99.2 1,886,691.412  220,203,560.588 222,090,252.000 30,006,252.000 192,084,000.000 الخدمات الدينية والخدمات المجتمعية 
األخرى 7084

 336,027,645.897 %13.3 %1.6 %5.7 %98.4 6,384,166.035 384,883,649.860 391,267,815.895 33,402,415.895 357,865,400.000

التعليم 709

 694,379,684.003 %0.1 %0.0 %11.4 %100.0 50,449.948  766,501,335.052 766,551,785.000 33,514,785.000 733,037,000.000 التعليم ما قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي 7091

 631,858,073.940 %0.1 %0.0 %10.2 %100.0 33,290.543  689,749,949.457 689,783,240.000 19,374,240.000 670,409,000.000 التعليم الثانوي 7092

 14,677,783.477 %0.2 %0.5 %0.2 %99.5 81,361.131  15,657,843.869 15,739,205.000 1,494,205.000 14,245,000.000 التعليم العالي 7094

 65,759,583.116 %0.4 %0.3 %0.9 %99.7 184,736.482  60,920,088.518 61,104,825.000 -1,197,475.000 62,302,300.000 التعليم غير المحدد بمستوى 7095

 246,581,954.129 %0.8 %0.2 %3.7 %99.8 401,886.907  250,856,440.093 251,258,327.000 -11,712,673.000 262,971,000.000 شئون التعليم غير المصنفة في مكان آخر 7098

 1,653,257,078.665 %1.6 %0.0 %26.4 %100.0 751,725.011 1,783,685,656.989 1,784,437,382.000 41,473,082.000 1,742,964,300.000

الحماية االجتماعية 710

 9,614,077.422 %0.0 %0.0 %0.1 %100.0 0.000  9,752,461.000 9,752,461.000 530,311.000 9,222,150.000 البطالة 7105

 86,027,864.548 %0.1 %0.1 %0.8 %99.9 32,944.428  51,680,455.572 51,713,400.000 -4,176,300.000 55,889,700.000 الحماية االجتماعية غير المصنفة في 
مكان آخر 7109

 95,641,941.970 %0.1 %0.1 %0.9 %99.9 32,944.428 61,432,916.572 61,465,861.000 -3,645,989.000 65,111,850.000

 6,353,746,906.528 %100 %0.7 %100 %99.3 47,945,945.495 6,747,401,054.505 6,795,347,000.000 0.000 6,795,347,000.000

الباب األول - تعويضات العاملين (ج)

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف 

الميزانية
الوفرمسمى القسم والمجموعة الوظيفية

النسب المالية

إجمالي المصروفات

رمز القسم 
الوظيفي

رمز 
المجموعة 
الوظيفية

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

( 44 ) 



نسبة الوفر الى 
اجمالي الوفورات 

للباب

نسبة الوفر الى 
االعتماد بعد 

التعديل

نسبة الصرف الى 
االجمالي

نسبة الصرف الى 
االعتماد بعد التعديل االعتماد بعد التعديل التـعديـل االعتماد

الخدمات العمومية العامة 701

 126,031,444.257 %18.3 %12.9 %6.2 %87.1  25,879,464.008  174,773,860.992 200,653,325.000 3,663,465.000 196,989,860.000 األجهزة التنفيذية والتشريعية، والشئون المالية 
وشئون المالية العامة والشئون الخارجية 7011

 24,223,591.767 %5.1 %20.7 %1.0 %79.3  7,161,510.774  27,509,988.226 34,671,499.000 -29,941.000 34,701,440.000 خدمات عامة 7013

150,255,036.024 %23.4 %14.0 %7.2 %86.0  33,040,974.782 202,283,849.218 235,324,824.000 3,633,524.000 231,691,300.000

#DIV/0! الدفاع 702

 267,012,916.393 %8.1 %3.3 %12.0 %96.7  11,397,549.855  338,440,450.145 349,838,000.000 349,838,000.000 الدفاع العسكري 7021

%0.0 %0.5 %0.0 %99.5  2,799.600  520,000.400 522,800.000 -140,000.000 662,800.000 الدفاع المدني 7022

267,012,916.393 %8.1 %3.3 %12.1 %96.7  11,400,349.455 338,960,450.545 350,360,800.000 -140,000.000 350,500,800.000

#DIV/0! النظام العام وشئون السالمة العامة 703

 41,571,425.819 %1.6 %4.8 %1.6 %95.2  2,308,450.529  45,590,849.471 47,899,300.000 -5,282,100.000 53,181,400.000 خدمات الشرطة 7031

 815,125.799 %0.1 %13.0 %0.0 %87.0  151,508.665  1,015,491.335 1,167,000.000 1,167,000.000 المحاكم 7033

%0.0 %0.3 %0.1 %99.7  11,255.369  3,651,944.631 3,663,200.000 1,964,000.000 1,699,200.000 السجون 7034

 53,568,792.970 %3.8 %10.0 %1.7 %90.0  5,411,864.800  48,591,995.200 54,003,860.000 691,660.000 53,312,200.000 شئون النظام العام وشئون السالمة العامة غير 
المصنفة في مكان آخر 7036

 95,955,344.588 %5.6 %7.4 %3.5 %92.6  7,883,079.363  98,850,280.637 106,733,360.000 -2,626,440.000 109,359,800.000 جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

                جدول (9)

مسمى القسم والمجموعة الوظيفية

الميزانية رمز 
المجموعة 
الوظيفية

رمز القسم الوظيفي

النســــــــب المـــــــــــــاليـــــــــة
الوفــــــر

تحليل المصروفات للوزارات واالدارات الحكومية على مستوى الوظائف

الباب الثاني -سلع وخدمات  ( أ )

مصروفات السنة المالية 
2017/2016

                                                            ح.خ 2018/2017

المصــــروفات

(45)



نسبة الوفر الى 
اجمالي الوفورات 

للباب

نسبة الوفر الى 
االعتماد بعد التعديل

نسبة الصرف الى 
االجمالي نسبة الصرف الى االعتماد بعد التعديل االعتماد بعد التعديل التـعديـل االعتماد

الشئون االقتصادية 704

 19,111,998.270 %4.4 %20.8 %0.8 %79.2  6,157,269.992  23,458,930.008 29,616,200.000 241,000.000 29,375,200.000 الشئون االقتصادية والتجارية وشئون العمالة العامة 7041

 26,127,715.299 %7.6 %12.3 %2.7 %87.7  10,755,358.541  76,540,041.459 87,295,400.000 -30,050,000.000 117,345,400.000 الوقود والطاقة 7043

 3,456,747.795 %0.6 %10.4 %0.3 %89.6  841,272.019  7,257,619.981 8,098,892.000 9,392.000 8,089,500.000 النقل 7045

 11,061,421.574 %5.3 %53.1 %0.2 %46.9  7,450,656.866  6,569,943.134 14,020,600.000 1,100.000 14,019,500.000 االتصاالت 7046

 2,101,270.261 %0.3 %17.2 %0.1 %82.8  487,372.753  2,353,027.247 2,840,400.000 -166,000.000 3,006,400.000 صناعات أخرى 7047

 12,480.000 %0.0 %0.2 %0.0 %99.8  48.500  23,951.500 24,000.000 24,000.000 الشئون االقتصادية غير المصنفة في مكان آخر 7049

61,871,633.199 %18.2 %18.1 %4.1 %81.9  25,691,978.671 116,203,513.329 141,895,492.000 -29,964,508.000 171,860,000.000

%0.0 حماية البيئة 705

 24,824,191.745 %5.7 %23.9 %0.9 %76.1  8,001,922.154  25,425,533.846 33,427,456.000 -927,444.000 34,354,900.000 تصريف مياه الصرف الصحي 7052

24,824,191.745 %5.7 %23.9 %0.9 %76.1  8,001,922.154 25,425,533.846 33,427,456.000 -927,444.000 34,354,900.000

%0.0 %0.0 اإلسكان ومرافق المجتمع 706

 592,676.341 %0.0 %11.6 %0.0 %88.4  70,501.690  534,798.310 605,300.000 605,300.000 تنمية المجتمع 7062

 2,597,320.457 %1.0 %37.2 %0.1 %62.8  1,345,903.440  2,274,496.560 3,620,400.000 -4,000,000.000 7,620,400.000 إمدادات المياه 7063

 1,065,245,855.298 %7.2 %0.8 %47.2 %99.2  10,135,755.925  1,327,953,444.075 1,338,089,200.000 34,050,000.000 1,304,039,200.000 اإلسكان ومرافق المجتمع غير المصنفين في مكان 
آخر 7066

1,068,435,852.096 %8.2 %0.9 %47.3 %99.1  11,552,161.055 1,330,762,738.945 1,342,314,900.000 30,050,000.000 1,312,264,900.000

%0.0 %0.0 الصحة 707

 6,767,709.424 %0.4 %4.3 %0.4 %95.7  553,309.491  12,344,190.509 12,897,500.000 -72,000.000 12,969,500.000 المنتجات واألجهزة والمعدات الطبية 7071

 22,909.200 %0.2 %93.5 %0.0 %6.5  247,697.000  17,303.000 265,000.000 265,000.000 خدمات العيادات الخارجية 7072

 434,180,144.236 %4.3 %1.2 %17.7 %98.8  6,137,599.716  496,118,900.284 502,256,500.000 1,108,000.000 501,148,500.000 خدمات المستشفيات 7073

 3,120,715.244 %0.5 %7.8 %0.3 %92.2  718,894.844  8,548,505.156 9,267,400.000 -37,000.000 9,304,400.000 الخدمات الصحية العامة 7074

 3,192.500 %0.1 %78.0 %0.0 %22.0  94,368.600  26,631.400 121,000.000 121,000.000 البحوث والتطوير في مجال الصحة 7075

 7,775,121.565 %0.7 %4.8 %0.7 %95.2  1,023,920.226  20,502,479.774 21,526,400.000 -580,000.000 22,106,400.000 شئون صحية غير مصنفة في مكان آخر 7076

451,869,792.169 %6.2 %1.6 %19.1 %98.4  8,775,789.877 537,558,010.123 546,333,800.000 419,000.000 545,914,800.000

مصروفات السنة المالية 
2017/2016

                                             ح.خ 2018/2017

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

الوفر

النســــــب المــــــــــالية

المصــــروفات

جملة الوظيفة

رمز القسم 
الوظيفي

رمز 
المجموعة
 الوظيفية

الميزانية

مسمى القسم والمجموعة الوظيفية

 جدول (9)

                  تحليل المصروفات للوزارات واالدارات الحكومية على مستوى الوظائف
                   الباب الثاني- سلع وخدمات   ( ب )

(46)



نسبة الوفر الى اجمالي 
الوفورات للباب

نسبة الوفر الى 
االعتماد بعد التعديل

نسبة الصرف الى 
االجمالي

نسبة الصرف الى 
االعتماد بعد التعديل االعتماد بعد التعديل التـعديـل االعتماد

الدين والثقافة والترفيه 708

 993,970.781 %0.2 %13.7 %0.1 %86.3  282,029.112  1,773,820.888 2,055,850.000 2,055,850.000 الخدمات الترفيهية والرياضية 7081

 6,079,866.588 %0.8 %18.0 %0.2 %82.0  1,175,630.353  5,347,369.647 6,523,000.000 6,523,000.000 الخدمات الثقافية 7082

 59,527,485.484 %1.8 %6.7 %1.3 %93.3  2,601,653.325  36,311,614.675 38,913,268.000 994,868.000 37,918,400.000 خدمات اإلذاعة والنشر 7083

 20,686,920.514 %1.1 %5.1 %1.1 %94.9  1,616,238.079  29,939,761.921 31,556,000.000 31,556,000.000 الخدمات الدينية والخدمات المجتمعية
األخرى 7084

 12,476.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  0.000 غير المصنفة في مكان آخر 7086

87,300,719.367 %4.0 %7.2 %2.6 %92.8  5,675,550.869 73,372,567.131 79,048,118.000 994,868.000 78,053,250.000

التعليم 709

 8,925,467.075 %3.02 %23.4 %0.5 %76.6  4,264,275.479  13,986,824.521 18,251,100.000 -1,775,500.000 20,026,600.000 التعليم ما قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي 7091

 11,271,868.649 %5.15 %31.4 %0.6 %68.6  7,277,488.511  15,866,736.489 23,144,225.000 -1,396,000.000 24,540,225.000 التعليم الثانوي 7092

 1,364,576.943 %0.27 %14.8 %0.1 %85.2  385,629.633  2,216,170.367 2,601,800.000 -1,348,700.000 3,950,500.000 التعليم العالي 7094

 3,924,951.893 %1.13 %21.9 %0.2 %78.1  1,590,265.644  5,687,084.356 7,277,350.000 581,000.000 6,696,350.000 التعليم غير المحدد بمستوى 7095

%0.00 %55.5 %0.0 %44.5  4,110.650  3,289.350 7,400.000 7,400.000 الخدمات المساعدة للتعليـــم 7096

 5,689,145.656 %2.69 %42.5 %0.2 %57.5  3,807,866.389  5,156,133.611 8,964,000.000 59,000.000 8,905,000.000 البحوث والتطوير في مجال التعليم 7097

 30,877,133.879 %6.85 %20.6 %1.3 %79.4  9,684,856.845  37,266,868.155 46,951,725.000 2,277,200.000 44,674,525.000 شئون التعليم غير المصنفة في مكان آخر 7098

62,053,144.095 %19.1 %25.2 %2.9 %74.8  27,014,493.151 80,183,106.849 107,197,600.000 -1,603,000.000 108,800,600.000

الحماية االجتماعية 710

 5,974.000 %0.00 #DIV/0! %0.0 #DIV/0!  0.000 المرض والعجز 7101

 5,490.000 %0.00 %0.7 %0.0 %99.3  209.000  30,291.000 30,500.000 30,500.000 الشيخوخة 7102

 221,113.282 %0.13 %45.9 %0.0 %54.1  184,988.728  218,111.272 403,100.000 403,100.000 الورثة 7103

 688,592.932 %0.24 %33.4 %0.0 %66.6  332,823.579  662,626.421 995,450.000 995,450.000 البطالة 7105

 9,490.000 %0.00 #DIV/0! %0.0 #DIV/0!  0.000 االستبعاد االجتماعي غير المصنف في
مكان آخر 7107

 11,242,730.575 %1.27 %22.2 %0.2 %77.8  1,791,416.993  6,283,183.007 8,074,600.000 164,000.000 7,910,600.000 الحماية االجتماعية غير المصنفة في
مكان آخر 7109

12,173,390.789 %1.6 %24.3 %0.3 %75.7  2,309,438.300 7,194,211.700 9,503,650.000 164,000.000 9,339,650.000

2,281,752,020.465 %100 %4.8 %100 %95.2 141,345,737.677 2,810,794,262.323 2,952,140,000.000 0.000 2,952,140,000.000

مصروفات السنة المالية 
2017/2016

                                                    ح.خ 2018/2017

إجمالي المصروفات

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

الميزانية
مسمى القسم والمجموعة الوظيفية رمز القسم 

الوظيفي

رمز 
المجموعة 
الوظيفية

الوفـــــرالمصــــروفات
النســـب الماليــــــــــــة

 تحليل المصروفات للوزارات واالدارات الحكومية على مستوى الوظائف
الباب الثاني -سلع وخدمات  ( ج )

جدول (9)

(47)



ح .خ 2018/2017

مصروفات السنة المالية 

2016/2017 نسبة الوفر الى اجمالي 
الوفورات

نسبة الوفر الى 
االعتماد بعد التعديل

نسبة الصرف الى 
اجمالي المصروفات

نسبة الصرف الى 
االعتماد بعد التعديل االعتماد بعد التعديل التـعديـل االعتماد

الشئون االقتصادية 704

 199,709,000.000 %0.0 %0.0 %26.2 %100  0.000  85,859,000.000 85,859,000.000 0.000 85,859,000.000 الوقود والطاقة 7043

 8,968,561.497 %0.0 %0.0 %3.7 %100  0.000  12,102,000.000 12,102,000.000 0.000 12,102,000.000 النقل 7045

 155,966,324.687 %100 %10.4 %70.1 %89.6  26,793,136.269  230,206,863.731 257,000,000.000 0.000 257,000,000.000 صناعات أخرى 7047

364,643,886.184 %100 %7.5 %100 %92.5 26,793,136.269 328,167,863.731 354,961,000.000 0.000 354,961,000.000

364,643,886.18 %100 %7.5 %100 %92.5 26,793,136.269 328,167,863.731 354,961,000.000 0.000 354,961,000.000

جملة الوظيفة

رمز القسم 
الوظيفي

رمز 
المجموعة 
الوظيفية

إجمالي المصروفات

جدول رقم (9)

الوفر
الميزانية

مسمى القسم والمجموعة الوظيفية
النسب المالية

المصروف الفعلي

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف 

الباب الخامس اإلعـــــــــــــــــــانـــــــــات

( 48 )



ح .خ 2018/2017

مصروفات السنة المالية 

2016/2017 نسبة الوفر الى اجمالي 
الوفورات

نسبة الوفر الى االعتماد 
بعد التعديل

نسبة الصرف الى 
اجمالي المصروفات

نسبة الصرف الى 
االعتماد بعد التعديل االعتماد بعد التعديل التـعديـل االعتماد

الخدمات العمومية العامة 701

480,055,358.538        #DIV/0! %0.0 %7.7 %100 0.000 358,257,135.381        358,257,135.381 المعونة االقتصادية األجنبية        250,000,000.000        108,257,135.381 7012

4,068,755,384.968     #DIV/0! %0.0 %92.3 %100 0.000 4,321,326,864.619     4,321,326,864.619 -108,257,135.381 التحويالت ذات الطبيعة العامة بين مختلف مستويات الحكومة     4,429,584,000.000 7018

4,548,810,743.506     #DIV/0! %0.0 %99.9 %100 0.000 4,679,584,000.000 4,679,584,000.000 0.000 4,679,584,000.000

الدين والثقافة والترفيه 708

#DIV/0! %0.0 %0.1 %100 0.000 3,000,000.000 3,000,000.000 3,000,000.000 الخدمات الدينية والخدمات المجتمعية األخرى 7084

0.000 #DIV/0! %0.0 %0.1 %100 0.000 3,000,000.000 3,000,000.000 0.000 3,000,000.000

4,548,810,743.506     #DIV/0! %0.0 %100 %100 0.000 4,682,584,000.000 4,682,584,000.000 0.000 4,682,584,000.000

جملة الوظيفة

إجمالي المصروفات

 جدول رقم (9)

مسمى القسم والمجموعة الوظيفية
الميزانية رمز 

المجموعة 
الوظيفية

رمز القسم 
الوظيفي

النسب المالية
الوفر المصروف الفعلي

الباب السادس المنـــــــح (مصروفات)     

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف 

جملة الوظيفة

( 49 )



ح.خ 2018/2017

نسبة الوفر الى اجمالي 
الوفورات للباب

نسبة الوفر الى االعتماد بعد 
التعديل نسبة الصرف الى اإلجمالي نسبة الصرف الى االعتماد 

بعد التعديل االعتماد بعد التعديل التـعديـل االعتماد

الخدمات العمومية العامة 701

 15,773,888.346 %1.2 %2.5 %2.0 %97.5  534,582.084  21,115,417.916 21,650,000.000 21,650,000.000 األجهزة التنفيذية والتشريعية، والشئون المالية وشئون المالية العامة والشئون 
الخارجية 7011

 15,773,888.346 %1.2 %2.5 %2.0 %97.5  534,582.084  21,115,417.916 21,650,000.000 0.000 21,650,000.000

الدفاع 702

 25,990,652.781 %0.5 %0.7 %2.5 %99.3  196,052.688  26,343,947.312 26,540,000.000 26,540,000.000 الدفاع العسكري 7021

 25,990,652.781 %0.5 %0.7 %2.5 %99.3  196,052.688  26,343,947.312 26,540,000.000 0.000 26,540,000.000

النظام العام وشئون السالمة العامة 703

 25,666,354.817 %0.3 %0.4 %2.4 %99.6  111,282.036  25,688,717.964 25,800,000.000 25,800,000.000 خدمات الشرطة 7031

 25,666,354.817 %0.3 %0.4 %2.4 %99.6  111,282.036  25,688,717.964 25,800,000.000 0.000 25,800,000.000

الشئون االقتصادية 704

%0.0 %1.5 %0.0 %98.5  1,594.819  107,405.181 109,000.000 109,000.000 الشئون االقتصادية والتجارية وشئون العمالة العامة 7041

 0.000 %0.0 %1.5 %0.0 %98.5 1,594.819  107,405.181 109,000.000 0.000 109,000.000

الصحة 707

 124,685,052.580 %15.6 %3.1 %19.5 %96.9  6,724,596.387  207,575,403.613 214,300,000.000 214,300,000.000 خدمات المستشفيات 7073

 40,742,250.000 شئون صحية غير مصنفة في مكان آخر 7076

165,427,302.58 %15.6 %3.1 %19.5 %96.9  6,724,596.387 207,575,403.613 214,300,000.000 0.000 214,300,000.000

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جدول رقم (9)

مسمى القسم والمجموعة الوظيفية
الميزانية رمز 

المجموعة 
الوظيفية

المصروف الفعليرمز القسم الوظيفي
النسب المالية

الوفر

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف 

الباب السابع - المنافع اإلجتماعية ( أ )

مصروفات السنة المالية 
2017/2016

(50)



ح.خ 2018/2017

نسبة الوفر الى 
اجمالي الوفورات للباب

نسبة الوفر الى 
االعتماد بعد التعديل

نسبة الصرف الى 
االجمالي

نسبة الصرف الى 
االعتماد بعد التعديل االعتماد بعد التعديل التـعديـل االعتماد

الدين والثقافة والترفيه 708

 73,060.843 %0.1 %44.8 %0.0 %55.2  53,771.156  66,228.844 120,000.000 120,000.000 خدمات اإلذاعة والنشر 7083

73,060.843 %0.1 %44.8 %0.0 %55.2 53,771.156 66,228.844 120,000.000 0.000 120,000.000

التعليم 709

 552,229.155 %0.0 %2.8 %0.1 %97.2  16,954.840  582,535.160 599,490.000 34,490.000 565,000.000 التعليم العالي 7094

 188,566.181 %1.0 %6.2 %0.6 %93.8  434,771.165  6,580,738.835 7,015,510.000 -34,490.000 7,050,000.000 شئون التعليم غير المصنفة في مكان 
آخر 7098

740,795.336 %1.1 %5.9 %0.7 %94.1 451,726.005 7,163,273.995 7,615,000.000 0.000 7,615,000.000

الحماية االجتماعية 710

 13,000,000.000 %9.0 %22.5 %1.2 %77.5  3,860,000.000  13,312,000.000 17,172,000.000 17,172,000.000 األسرة واألطفال 7104

 506,460,100.906 %0.0 %0.0 %47.1 %100  7,282.137  501,278,717.863 501,286,000.000 501,286,000.000 البطالة 7105

 265,017,417.994 %72.2 %10.6 %24.6 %89.4  31,079,554.747  262,520,445.253 293,600,000.000 293,600,000.000 الحماية االجتماعية غير المصنفة في 
مكان آخر 7109

784,477,518.900 %81.2 %4.3 %73.0 %95.7 34,946,836.884 777,111,163.116 812,058,000.000 0.000 812,058,000.000

1,018,149,573.603 %100 %3.9 %100 %96.1 43,020,442.059 1,065,171,557.941 1,108,192,000.000 0.000 1,108,192,000.000

النسب المالية

الوفرالمصــــروف الفعلي

 جدول (9)

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف 

الباب السابع - المنافع االجتماعية ( ب )

مصروفات السنة المالية 2017/2016

إجمالي المصروفات

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

الميزانية

مسمى القسم والمجموعة الوظيفية رمز القسم الوظيفي
رمز 

المجموعة 
الوظيفية

(51)



ح.خ 2018/2017

مصروفات السنة المالية

2017/2016 نسبة الوفر الى اجمالي 
الوفورات للباب

نسبة الوفر الى االعتماد 
بعد التعديل

نسبة الصرف الى 
االجمالي

نسبة الصرف الى 
االعتماد بعد التعديل االعتماد بعد التعديل التـعديـل االعتماد

الخدمات العمومية العامة 701

 117,559,723.601 %15.0 %1.4 %13.2 %98.6  2,110,193.440  146,142,797.560 148,252,991.000 2,204,991.000 146,048,000.000 األجهزة التنفيذية والتشريعية، والشئون المالية وشئون المالية 
العامة والشئون الخارجية 7011

 1,393,843.021 %1.4 %7.8 %0.2 %92.2  193,854.771  2,280,945.229 2,474,800.000 0.000 2,474,800.000 خدمات عامة 7013

 50,773,330.879 %0.0 %0.0 %7.3 %100.0  0.000  80,588,613.726 80,588,613.726 14,288,613.726 66,300,000.000 خدمات عمومية عامة غير مصنفة في مكان آخر 7016

 169,726,897.501 %16.4 %1.0 %20.7 %99.0  2,304,048.211 229,012,356.515 231,316,404.726 16,493,604.726 214,822,800.000

الدفاع 702

 11,766,384.510 %8.1 %6.7 %1.4 %93.3  1,140,836.641  15,914,694.359 17,055,531.000 7,015,531.000 10,040,000.000 الدفاع العسكري 7021

 11,766,384.510 %8.1 %6.7 %1.4 %93.3  1,140,836.641 15,914,694.359 17,055,531.000 7,015,531.000 10,040,000.000

النظام العام وشئون السالمة العامة 703

 2,073,788.743 %3.3 %19.5 %0.2 %80.5  458,829.870  1,897,070.130 2,355,900.000 155,900.000 2,200,000.000 خدمات الشرطة 7031

 196,213,684.150 %7.0 %0.5 %18.5 %99.5  979,144.807  205,293,855.193 206,273,000.000 0.000 206,273,000.000 المحاكم 7033

 9,712,243.353 %7.3 %21.7 %0.3 %78.3  1,020,091.097  3,674,038.903 4,694,130.000 99,130.000 4,595,000.000 شئون النظام العام وشئون السالمة العامة غير المصنفة في مكان 
آخر 7036

 207,999,716.246 %17.5 %1.2 %19.0 %98.8  2,458,065.774  210,864,964.226 213,323,030.000 255,030.000 213,068,000.000

 جدول رقم ( 9 )

مسمى القسم والمجموعة الوظيفية
الميزانية رمز 

المجموعة 
الوظيفية

رمز القسم 
الوفــــــــــــــــرالمصـــــــــــــــــروفاتالوظيفي

النسب المالية

الباب الثامن- مصروفات وتحويالت أخرى (أ)

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف 

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

( 52 )



ح.خ 2018/2017

مصروفات السنة المالية

2017/2016 نسبة الوفر الى اجمالي 
الوفورات للباب

نسبة الوفر الى االعتماد 
بعد التعديل

نسبة الصرف الى 
االجمالي

نسبة الصرف الى 
االعتماد بعد التعديل االعتماد بعد التعديل التـعديـل االعتماد

الشئون االقتصادية 704

 409,663.473 %0.9 %17.9 %0.1 %82.1  127,593.506  583,406.494 711,000.000 0.000 711,000.000 الشئون االقتصادية والتجارية وشئون العمالة العامة 7041

 4,000,476.889 %11.2 %28.4 %0.4 %71.6  1,574,449.892  3,969,550.108 5,544,000.000 0.000 5,544,000.000 الوقود والطاقة 7043

 275,526.421 %0.9 %39.9 %0.0 %60.1  129,538.325  195,161.675 324,700.000 0.000 324,700.000 النقل 7045

 297,730.354 %2.9 %62.2 %0.0 %37.8  404,138.171  245,161.829 649,300.000 0.000 649,300.000 االتصاالت 7046

 1,815,840.781 %0.3 %2.5 %0.2 %97.5  42,019.201  1,667,980.799 1,710,000.000 -64,000.000 1,774,000.000 صناعات أخرى 7047

 6,799,237.918 %16.2 %25.5 %0.6 %74.5  2,277,739.095 6,661,260.905 8,939,000.000 -64,000.000 9,003,000.000

حماية البيئة 705

%0.0 %100 %0.0 %0.0  1,200.000  0.000 1,200.000 0.000 1,200.000 تصريف مياه الصرف الصحي 7052

 0.000 %0.0 %100 %0.0 %0.0  1,200.000 0.000 1,200.000 0.000 1,200.000

اإلسكان ومرافق المجتمع 706

 680,397.318 %0.1 %0.9 %0.1 %99.1  11,316.361  1,253,683.639 1,265,000.000 0.000 1,265,000.000 اإلسكان ومرافق المجتمع غير المصنفين في مكان آخر 7066

 680,397.318 %0.1 %0.9 %0.1 %99.1  11,316.361 1,253,683.639 1,265,000.000 0.000 1,265,000.000

الصحة 707

 2,705,600.000 %0.3 %1.5 %0.3 %98.5  47,153.193  3,025,046.807 3,072,200.000 34,200.000 3,038,000.000 خدمات المستشفيات 7073

 2,868,786.617 %3.4 %14.6 %0.3 %85.4  475,843.118  2,789,956.882 3,265,800.000 -34,200.000 3,300,000.000 شئون صحية غير مصنفة في مكان آخر 7076

 5,574,386.617 %3.7 %8.3 %0.5 %91.7  522,996.311 5,815,003.689 6,338,000.000 0.000 6,338,000.000 جملة الوظيفة

رمز القسم 
الوظيفي

رمز 
المجموعة 
الوظيفية

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

 جدول رقم ( 9 )

الميزانية
الوفــــــــــــــــرالمصــــروفاتمسمى القسم والمجموعة الوظيفية

النسب المالية

الباب الثامن- مصروفات وتحويالت أخرى(ب)

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف 

( 53 )



ح.خ 2018/2017

مصروفات السنة المالية

2017/2016
نسبة الوفر الى 

اجمالي الوفورات 
للباب

نسبة الوفر الى االعتماد 
بعد التعديل

نسبة الصرف الى 
االجمالي

نسبة الصرف الى 
االعتماد بعد التعديل االعتماد بعد التعديل التـعديـل االعتماد

الدين والثقافة والترفيه 708

 1,567,589.797 %14.3 %44.2 %0.2 %55.8  2,013,278.664  2,545,901.336 4,559,180.000 -280,820.000 4,840,000.000 الخدمات الترفيهية والرياضية 7081

 2,406,939.063 %0.5 %3.2 %0.2 %96.8  75,449.313  2,278,550.687 2,354,000.000 0.000 2,354,000.000 الخدمات الثقافية 7082

 763,445.244 %9.2 %26.0 %0.3 %74.0  1,287,025.364  3,659,974.636 4,947,000.000 0.000 4,947,000.000 خدمات اإلذاعة والنشر 7083

 9,861,092.766 %1.1 %2.4 %0.6 %97.6  155,270.056  6,362,729.944 6,518,000.000 0.000 6,518,000.000 الخدمات الدينية والخدمات المجتمعية األخرى 7084

 1,500,000.000 %0.0 %0.0 %0.1 %100  0.000  1,500,000.000 1,500,000.000 0.000 1,500,000.000 غير المصنفة في مكان آخر 7086

 16,099,066.870 %25.1 %17.8 %1.5 %82.2  3,531,023.397 16,347,156.603 19,878,180.000 -280,820.000 20,159,000.000

التعليم 709

 324,615,724.928 %0.0 %0.1 %0.1 %99.9 1,726.889  1,498,273.111 1,500,000.000 0.000 1,500,000.000 التعليم الثانوي 7092

904,500.44
%5.2 %0.2 %38.8 %99.8  735,386.542  430,281,482.458 431,016,869.000 6,739,869.000 424,277,000.000 التعليم العالي 7094

49,529,485.01
%0.0 %0.1 %0.1 %99.9  698.118  694,301.882 695,000.000 -117,000.000 812,000.000 التعليم غير المحدد بمستوى 7095

%6.7 %1.9 %4.4 %98.1  943,512.168  48,879,187.832 49,822,700.000 -13,701,300.000 63,524,000.000 شئون التعليم غير المصنفة في مكان آخر 7098

 375,049,710.380 %12.0 %0.3 %43.4 %99.7  1,681,323.717 481,353,245.283 483,034,569.000 -7,078,431.000 490,113,000.000

الحماية االجتماعية 710

 3,038,905.907 %0.0 %0.0 %0.3 %100.0  0.903  3,683,698.097 3,683,699.000 -2,116,301.000 5,800,000.000 الورثة 7103

 126,034,812.945 %0.0 %0.0 %12.3 %100.0  0.000  136,201,055.568 136,201,055.568 -13,253,944.432 149,455,000.000 اإلسكان 7106

 2,438,622.205 %0.8 %9.3 %0.1 %90.7  112,426.148  1,100,904.558 1,213,330.706 -970,669.294 2,184,000.000 الحماية االجتماعية غير المصنفة في مكان آخر 7109

 131,512,341.057 %0.8 %0.1 %12.7 %99.9  112,427.051 140,985,658.223 141,098,085.274 -16,340,914.726 157,439,000.000

 925,208,138.417 %100 %1.3 %100 %98.7  14,040,976.558 1,108,208,023.442 1,122,249,000.000 0.000 1,122,249,000.000

المصــــروفات
النسب المالية

الباب الثامن- مصروفات وتحويالت أخرى(ج)

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف 

جدول رقم ( 9 )

الميزانية
مسمى القسم والمجموعة الوظيفية رمز القسم 

الوظيفي

رمز 
المجموعة 
الوظيفية

الوفــــــــــــــــر

إجمالي المصروفات

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة
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المصــــروف

نسبة الوفر الى 
إجمالي الوفورات للباب

نسبة الوفر الى 
االعتماد بعد التعديل

نسبة الصرف 
الى االجمالي

نسبة الصرف 
الى االعتماد بعد 

التعديل
المصروف الفعلي االعتماد بعد التعديل التـعديـل االعتماد

الخدمات العمومية العامة 701

%5.8 %16.6 %4.4 %83.4 21,950,486.007  110,078,959.993 132,029,446.000 9,652,896.000 122,376,550.000 األجهزة التنفيذية والتشريعية، والشئون المالية وشئون المالية 
العامة والشئون الخارجية 7011

%2.1 %13.7 %2.0 %86.3 7,804,323.407  49,218,476.593 57,022,800.000 -26,000.000 57,048,800.000 خدمات عامة 7013

%0.1 %58.5 %0.0 %41.5 271,563.436  192,886.564 464,450.000 464,450.000 خدمات عمومية عامة غير مصنفة في مكان آخر 7016

%7.9 %15.8 %6.4 %84.2       30,026,372.850 159,490,323.150 189,516,696.000 9,626,896.000 179,889,800.000

الدفاع 702

%6.5 %4.5 %20.9 %95.5 24,688,658.881  524,161,794.119 548,850,453.000 -541,547.000 549,392,000.000 الدفاع العسكري 7021

%6.5 %4.5 %20.9 %95.5       24,688,658.881 524,161,794.119 548,850,453.000 -541,547.000 549,392,000.000

النظام العام وشئون السالمة العامة 703

%0.3 %1.7 %2.5 %98.3 1,099,839.024  63,549,618.976 64,649,458.000 2,905,458.000 61,744,000.000 خدمات الشرطة 7031

%0.8 %9.7 %1.2 %90.3 3,188,277.416  29,683,655.584 32,871,933.000 1,576,933.000 31,295,000.000 المحاكم 7033

%0.0 %0.5 %0.1 %99.5 16,984.480  3,266,815.520 3,283,800.000 -991,200.000 4,275,000.000 السجون 7034

%0.1 %15.5 %0.1 %84.5 560,705.963  3,046,994.037 3,607,700.000 -2,419,300.000 6,027,000.000 شئون النظام العام وشئون السالمة العامة غير المصنفة في 
مكان آخر 7036

%1.3 %4.7 %4.0 %95.3 4,865,806.883  99,547,084.117 104,412,891.000 1,071,891.000 103,341,000.000 جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

باب شراء األصول غير المتداولة ( أ )

مسمى القسم والمجموعة الوظيفية

الميزانية رمز 
المجموعة 
الوظيفية

رمز 
القسم 

الوظيفي

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف 

الوفر

النسب المالية

جدول رقم (9)
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المصــــروف

نسبة الوفر الى إجمالي 
الوفورات للباب

نسبة الوفر الى االعتماد 
بعد التعديل نسبة الصرف الى االجمالي نسبة الصرف الى 

االعتماد بعد التعديل المصروف الفعلي االعتماد بعد التعديل التـعديـل االعتماد

الشئون االقتصادية 704

%0.2 %24.4 %0.1 %75.6 845,587.283 2,613,212.717 3,458,800.000 -30,000.000 3,488,800.000 الشئون االقتصادية والتجارية وشئون العمالة العامة 7041

%40.2 %21.4 %22.4 %78.6 152,505,722.730 560,536,277.270 713,042,000.000 7,229,800.000 705,812,200.000 الوقود والطاقة 7043

%0.0 %0.0 %0.0 %100.0 6.062 345,901.938 345,908.000 345,908.000 0.000 التعدين والصناعة التحويلية والتشييد 7044

%0.4 %0.3 %23.2 %99.7 1,702,165.811 579,983,770.189 581,685,936.000 16,350,625.000 565,335,311.000 النقل 7045

%0.8 %18.1 %0.5 %81.9 2,852,122.604 12,863,877.396 15,716,000.000 500,000.000 15,216,000.000 االتصاالت 7046

%0.0 %22.0 %0.0 %78.0 44,014.820 156,485.180 200,500.000 200,500.000 صناعات أخرى 7047

%41.6 %12.0 %46.2 %88.0 157,949,619.310 1,156,499,524.690 1,314,449,144.000 24,396,333.000 1,290,052,811.000

حماية البيئة 705

%0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 تصريف النفايات 7051

%0.8 %7.4 %1.5 %92.6 3,041,874.557 38,188,475.443 41,230,350.000 -12,227,400.000 53,457,750.000 تصريف مياه الصرف الصحي 7052

%0.0 %0.0 %0.0 %100.0 1.772 144,432.228 144,434.000 144,434.000 0.000 تخفيف التلوث 7053

%0.8 %7.4 %1.5 %92.6 3,041,876.329 38,332,907.671 41,374,784.000 -12,082,966.000 53,457,750.000

اإلسكان ومرافق المجتمع 706

%0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 تنمية اإلسكان 7061

%0.0 %6.5 %0.0 %93.5 29,882.976 426,613.024 456,496.000 -900,393.000 1,356,889.000 تنمية المجتمع 7062

%8.4 %46.9 %1.4 %53.1 31,762,881.018 35,950,238.982 67,713,120.000 -7,125,580.000 74,838,700.000 إمدادات المياه 7063

%0.7 %74.9 %0.0 %25.1 2,808,250.938 941,749.062 3,750,000.000 3,750,000.000 إنارة الشوارع 7064

%3.5 %58.3 %0.4 %41.7 13,102,388.657 9,365,711.343 22,468,100.000 1,755,000.000 20,713,100.000 اإلسكان ومرافق المجتمع غير المصنفين في مكان آخر 7066

%12.6 %50.5 %1.9 %49.5 47,703,403.589 46,684,312.411 94,387,716.000 -6,270,973.000 100,658,689.000

الصحة 707

%0.6 %24.8 %0.3 %75.2 2,341,352.000 7,097,648.000 9,439,000.000
2,000,000.000

7,439,000.000 المنتجات واألجهزة والمعدات الطبية 7071

%0.3 %33.7 %0.1 %66.3 1,128,097.040 2,224,153.960 3,352,251.000
1,012,251.000

2,340,000.000 خدمات العيادات الخارجية 7072

%18.9 %17.6 %13.4 %82.4 71,673,015.056 334,564,826.944 406,237,842.000 -37,851,158.000 444,089,000.000 خدمات المستشفيات 7073

%0.8 %73.2 %0.0 %26.8 3,028,265.891 1,109,734.109 4,138,000.000 1,071,000.000 3,067,000.000 الخدمات الصحية العامة 7074

%0.0 %92.1 %0.0 %7.9 23,548.125 2,019.875 25,568.000
24,568.000

1,000.000 البحوث والتطوير في مجال الصحة 7075

%1.4 %48.9 %0.2 %51.1 5,163,811.815 5,398,438.185 10,562,250.000 665,250.000 9,897,000.000 شئون صحية غير مصنفة في مكان آخر 7076

%22.0 %19.2 %14.0 %80.8 83,358,089.927 350,396,821.073 433,754,911.000 -33,078,089.000 466,833,000.000

باب شراء األصول غير المتداولة ( ب )

 جدول رقم (9)

الميزانية
مسمى القسم والمجموعة الوظيفية

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف 

الوفر
النسب المالية

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

رمز القسم 
الوظيفي

رمز المجموعة 
الوظيفية
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ح.خ 2018/2017

مصروفات السنة المالية 
السابقة 2017/2016

نسبة الوفر الى إجمالي 
الوفورات للباب

نسبة الوفر الى 
االعتماد بعد التعديل

نسبة الصرف الى 
االجمالي

نسبة الصرف الى 
االعتماد بعد التعديل االعتماد بعد التعديل التـعديـل االعتماد

الدين والثقافة والترفيه 708

2,059,173.650 %0.0 %0.1 %2.0 %99.9 73,152.400 48,863,847.600 48,937,000.000 17,405,000.000 31,532,000.000 الخدمات الترفيهية والرياضية 7081

100,824,224.318 %0.3 %5.5 %0.7 %94.5 957,181.101 16,308,239.899 17,265,421.000 -2,264,579.000 19,530,000.000 الخدمات الثقافية 7082

8,952,993.875 %2.7 %58.7 %0.3 %41.3 10,124,959.942 7,137,540.058 17,262,500.000 17,262,500.000 خدمات اإلذاعة والنشر 7083

29,912,285.605 %0.7 %10.5 %1.0 %89.5 2,827,546.049 24,013,453.951 26,841,000.000 26,841,000.000 الخدمات الدينية والخدمات المجتمعية 
األخرى 7084

141,748,677.448 %3.7 %12.7 %3.8 %87.3 13,982,839.492 96,323,081.508 110,305,921.000 15,140,421.000 95,165,500.000

التعليم 709

1,916,614.563 %0.1 %6.0 %0.2 %94.0 276,726.433 4,366,612.567 4,643,339.000 1,633,339.000 3,010,000.000 التعليم ما قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي 7091

7,102,406.125 %0.0 %0.7 %0.3 %99.3 53,363.747 7,788,872.253 7,842,236.000 3,342,236.000 4,500,000.000 التعليم الثانوي 7092

700.000 %0.0 %22.4 %0.0 %77.6 20,794.716 72,205.284 93,000.000 53,000.000 40,000.000 التعليم ما بعد الثانوي بخالف التعليم العالي 7093

112,439.101 %0.0 %19.7 %0.0 %80.3 18,261.162 74,468.838 92,730.000 -259,070.000 351,800.000 التعليم العالي 7094

5,518,750.307 %0.0 %3.2 %0.0 %96.8 38,608.017 1,180,591.983 1,219,200.000 437,910.000 781,290.000 التعليم غير المحدد بمستوى 7095

0.000 %0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 -150,000.000 150,000.000 الخدمات المساعدة للتعليم 7096

144,422.200 %0.3 %26.4 %0.1 %73.6 996,412.950 2,781,587.050 3,778,000.000 46,000.000 3,732,000.000 البحوث والتطوير في مجال التعليم 7097

39,269,868.053 %2.8 %40.5 %0.6 %59.5 10,528,981.985 15,494,547.015 26,023,529.000 -2,895,381.000 28,918,910.000 شئون التعليم غير المصنفة في مكان آخر 7098

54,065,200.349 %3.1 %27.3 %1.3 %72.7 11,933,149.010 31,758,884.990 43,692,034.000 2,208,034.000 41,484,000.000

الحماية االجتماعية 710

56,690.000 %0.0 %100.0 %0.0 %0.0 50,000.000 50,000.000 50,000.000 المرض والعجز 7101

29,243.824 %0.1 %100.0 %0.0 %0.0 280,000.000 280,000.000 280,000.000 الشيخوخة 7102

55,586.300 %0.0 %24.4 %0.0 %75.6 14,157.500 43,842.500 58,000.000 58,000.000 الورثة 7103

%0.0 #DIV/0! %0.0 #DIV/0! 0.000 0.000 -500,000.000 500,000.000 األسرة واألطفال 7104

3,747,602.861 %0.0 %39.9 %0.0 %60.1 113,627.520 171,322.480 284,950.000 284,950.000 البطالة 7105

2,096,833.534 %0.1 %16.4 %0.1 %83.6 272,819.590 1,387,180.410 1,660,000.000 30,000.000 1,630,000.000 االستبعاد االجتماعي غير المصنف في 
مكان آخر 7107

1,283,072.776 %0.3 %76.3 %0.0 %23.7 1,105,947.987 343,552.013 1,449,500.000 1,449,500.000 الحماية االجتماعية غير المصنفة في 
مكان آخر 7109

7,269,029.295 %0.5 %48.6 %0.1 %51.4 1,836,552.597 1,945,897.403 3,782,450.000 -470,000.000 4,252,450.000

2,215,612,003.315 %100 %13.2 %100 %86.8 379,386,368.868 2,505,140,631.132 2,884,527,000.000 0.000 2,884,527,000.000 مجموع الباب 32

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

جملة الوظيفة

باب شراء األصول غير المتداولة ( ج )

الميزانية

مسمى القسم والمجموعة الوظيفية

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف 

رمز القسم 
الوظيفي

رمز المجموعة 
الوظيفية

 جدول رقم (9)

النسب المالية

الوفر المصروف الفعلي

(57)



(10 ) 2018/2017جـــدول رقــم ح.خ

0.000مخصصـــــــــــــــــــــات رئيس الدولــــــــــــــــة1

0.000الديــــــــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــري2

0.000ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــة3

490,664.544141,110.000631,774.544مجلس الوزراء  ـــ  األمانــــــــة العامـــــــــــــة4

0.000مجلس الوزراء  ـــ  إدارة الفتـوى والتشـــــــــريـع5

87,600.00087,600.000المجلــــــــــــس األعـــلى للتخطيط والتنميــــــــة6

0.000ديوان الخدمــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــــــــة7

362,822.750362,822.750وزارةالخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة8

0.000وزارة الماليــــة   ـــ   اإلدارة العامـــــــــــــــــــــة9

0.000وزارة الماليــــة   ـــ   الحسابات العامــــــــــــــــة10

0.000 اإلدارة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة للجمــــــــارك11

3,932.27017,716.76921,649.039وزارة التجارة و الصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــة12

0.000وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13

787,079.173787,079.173وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14

7,749,943.7717,749,943.771وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15

0.000الحرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني16

5,156,133.6112,781,587.0507,937,720.661وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17

0.000وزارة التعليم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي18

616,822.867132,801,112.913133,417,935.780وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة19

547,397.700111,657.600659,055.300وزارة الشئون اإلجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــل20

2,159,540.8152,159,540.815وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21

326,385.100326,385.100وزارة األوقاف و الشــــــــئون اإلسالميـــــــــــة22

0.000األمانــــــــــــــة العــامـــــــــــــة لألوقـــــــــــاف23

4,095,859.3354,095,859.335  وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  24

301,517,351.357301,517,351.357وزارة األشـــــــــــــغال العامـــــــــــــــــــــــــــــة25

991,719.900425,407.1632,000,000.0003,417,127.063المجلــــس الوطني للثقافــــة و الفنــــون و اآلداب26

0.000وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27

47,440,704.76747,440,704.767وزارة الكهـــــــرباء و المـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء28

5,809,965.2065,809,965.206اإلدارة العامـــــــــــــــة للطيــــــــــران المـــــــــدني29

0.000االدارة الــــــــمركزيــــــــــة لالحصــــــــــــــــــــــــــاء31

10,743,019.557425,407.163505,254,087.941516,422,514.661الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الجملـــــــــةالرقم

تحليل المصـروفات لخطة التنمية حسـب الوزارات واالدارات الحكومية إلجمالي المصروفات

السلع و الخدمات باب شراء األصول غير متداولةمصروفات و تحويالت أخرىالجهــــــــــــــــــــــــات

( 58 )



ح.خ 2018/2017 جدول رقم (10)

نسبة الصرف لإلعتماد الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتاإلعتماد بعد التعديلالتعديـــــلإعتماد الميزانيةالجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
بعد التعديل

نسبة المنصرف إلى 
إجمالي المصروفات

نسبة الوفر إلى اإلعتماد 
بعد التعديل

نسبة الوفر إلى إجمالي 
الوفرات للباب

 11.3% 68.6%4.6% 31.4%1,559,140.0005,560.0001,564,700.000490,664.5441,074,035.456مجلـــس الـــــوزراء - األمانــــــــــة العامـــــــــــــــة4

 DIV/0!%0.0#DIV/0!%0.0#0.0000.000مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــــــــوى والتشــــــــــريع 5

 0.1% 12.4%0.8% 87.6%100,000.000100,000.00087,600.00012,400.000المجلس األعلـــــــــــــى للتخطـــــــيط و التنـــــــــمية6

 DIV/0!%0.0#DIV/0!%0.0#0.0000.000ديـــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة7

 5.0% 56.6%3.4% 43.4%234,139.351836,360.649362,822.750473,537.899-1,070,500.000وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة8

 DIV/0!%0.0#DIV/0!%0.0#0.0000.000وزارة الماليـــــــــة - االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة9

 DIV/0!%0.0#DIV/0!%0.0#0.0000.000االدارة العـــــــــــــــــــــامـة للجمــــــــــــــــــــــارك11

 14.5% 99.7%0.0% 0.3%1,384,500.0001,384,500.0003,932.2701,380,567.730وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــــة12

 0.9% 100.0%0.0% 0.0%798,500.00084,500.00084,500.000-883,000.000وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14

 40.1% 42.5%48.0% 57.5%8,905,000.00059,000.0008,964,000.0005,156,133.6113,807,866.389وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17

 9.6% 59.6%5.7% 40.4%5,562,000.0001,526,500.000616,822.867909,677.133-7,088,500.000وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة19

 13.1% 69.5%5.1% 30.5%1,793,000.0001,793,000.000547,397.7001,245,602.300وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل20

 2.0% 8.0%20.1% 92.0%2,348,000.0002,348,000.0002,159,540.815188,459.185وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21

 0.7% 17.4%3.0% 82.6%395,000.000395,000.000326,385.10068,614.900وزارة األوقــــــــــــــاف والشــــــؤون اإلسالميــــــــــة22

 DIV/0!%0.0#DIV/0!%0.0#0.0000.000وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

 2.6% 20.1%9.2% 79.9%1,241,844.0001,241,844.000991,719.900250,124.100المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب26

 DIV/0!%0.0#DIV/0!%0.0#0.0000.000االدارة المركزيـــــــــة لالحصــــــــــــــــــــــــــــــاء31

 100% 46.9% 100% 53.1%6,530,079.35120,238,404.64910,743,019.5579,495,385.092-26,768,484.000جملـــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــاب الثانـــــــــي

الباب الثاني ــ السلع والخدمات

تحليل االعتمـــادات والمصـروفات لخطة التنمية حسـب الوزارات واالدارات الحكومية
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نسبة المنصرف إلى الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعــديــــــلاعتماد الميزانيةالجهـــــــــــــــــاتالرقم
اإلعتماد بعدالتعديل

نسبة المنصرف إلى 
اجمالي المصروفات

نسبة الوفر الى 
االعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر إلى 
إجمالي  الوفورات

مخصصات رئيس الدولة1

الديــــــــــــــــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــري2

ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــبة03

مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامـــــــــــــــــة04

مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتـــــوى والتشـــــــريع 05

المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــــــــيط و التنمية06

ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــة المدنيــــــــــــــــــــة07

وزارة الخــــارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة08

وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــامـة09

 االدارة العـامــــــــة للجمــــــــــــــــــــــــــــــــارك11

وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة12

وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13

وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14

وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15

الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــي16

وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17

وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي18

وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــة19

وزارة الشئـــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــل20

وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21

وزارة األوقــــاف والشــــــــئـون االســـــــــالميـة22

األمــــانــــــــــــــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــاف23

وزارة المــــــواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

وزارة األشــــــــــغـــــــال العــــامــــــــــــــــــــــــــة25

100.0%5.7% 100.0%94.3%451,000.000451,000.000425,407.16325,592.837المجلــس الوطنى للثقــــــافة والفنـــــون واآلداب26

وزاره النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27

وزاره االكـــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والمـــــــاء28

االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــران المــــــــــــدني29

اإلدارة المركزيـــــــــــــــــة لإلحصـــــــــــــــــــاء31

جهـــــــاز المراقبيـــــــــــن المالييــــــــــــــــــــــن32

وحدة التحريات المالية الكويتية 33

100%5.7% 100%94.3%451,000.0000.000451,000.000425,407.16325,592.837جملـــــــــــــة البـــــــــــــــــاب الثامن

ح.خ 2018/2017

                تحليل االعتمـــادات والمصـروفات لخطة التنمية حسب الوزارات واإلدارات الحكومية
                       الباب الثامن ــ مصروفات وتحويالت أخرى
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ح.خ 2018/2017 جدول رقم ( 10 )

نسبة المنصرف الى الوفــــــــوراتالمصـــــــــــروفاتاالعتماد بعد التعديلالتعديـــــلاعتماد الميزانيةالجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهات الرقم
االعتماد بعد التعديل

نسبة المنصرف إلى 
اجمالي المصروفات

نسبة الوفر الى 
االعتماد بعد 

التعديل

نسبة الوفر الى 
اجمالي الوفورات

 DIV/0!%0.0#DIV/0!%0.0#0.0000.000مخصصـــــــــــــــــات رئيـــــــــــــــــــــس الدولة1

 DIV/0!%0.0#DIV/0!%0.0#0.0000.000الديــــــــــــــــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــري02
 DIV/0!%0.0#DIV/0!%0.0#0.0000.000ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــبة03
 0.0% 2.0%0.0% 98.0%144,000.000144,000.000141,110.0002,890.000مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامـــــــــــــــــة04
 DIV/0!%0.0#DIV/0!%0.0#0.0000.000مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتـــــوى والتشـــــــريع 05
 DIV/0!%0.0#DIV/0!%0.0#0.0000.000المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــــــــيط و التنمية06
 0.0% 100.0%0.0% 0.0%10,000.00010,000.0000.00010,000.000ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــة المدنيــــــــــــــــــــة07
 DIV/0!%0.0#DIV/0!%0.0#0.0000.000وزارة الخــــارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة08
 DIV/0!%0.0#DIV/0!%0.0#0.0000.000وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــامـة09
 DIV/0!%0.0#DIV/0!%0.0#0.0000.000 االدارة العـامــــــــة للجمــــــــــــــــــــــــــــــــارك11
 0.5% 87.4%0.0% 12.6%140,500.000140,500.00017,716.769122,783.231وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة12
 0.9% 100.0%0.0% 0.0%200,000.000200,000.0000.000200,000.000وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13
 0.0% 1.1%0.2% 98.9%989,000.000796,000.000787,079.1738,920.827-1,785,000.000وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14
 1.8% 5.2%1.5% 94.8%4,000,000.0004,173,521.0008,173,521.0007,749,943.771423,577.229وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15
 DIV/0!%0.0#DIV/0!%0.0#0.0000.000الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــي16
 4.3% 26.4%0.6% 73.6%3,732,000.00046,000.0003,778,000.0002,781,587.050996,412.950وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17
 DIV/0!%0.0#DIV/0!%0.0#0.0000.000وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي18
 80.1% 12.2%26.3% 87.8%6,171,590.000151,204,410.000132,801,112.91318,403,297.087-157,376,000.000وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــة19
 4.3% 89.7%0.0% 10.3%1,088,000.0001,088,000.000111,657.600976,342.400وزارة الشئـــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــل20
 0.7% 100.0%0.0% 0.0%150,000.000150,000.0000.000150,000.000وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21
 DIV/0!%0.0#DIV/0!%0.0#0.0000.000وزارة األوقــــاف والشــــــــئـون االســـــــــالميـة22
 DIV/0!%0.0#DIV/0!%0.0#0.0000.000األمــــانــــــــــــــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــاف23
 2.6% 12.6%0.8% 87.4%4,435,000.000252,757.0004,687,757.0004,095,859.335591,897.665وزارة المــــــواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24
 1.3% 0.1%59.7% 99.9%35,091,546.000301,807,454.000301,517,351.357290,102.643-336,899,000.000وزارة األشــــــــــغـــــــال العــــامــــــــــــــــــــــــــة25
 0.0% 0.0%0.4% 100.0%2,000,000.0002,000,000.0002,000,000.0000.000المجلــس الوطنى للثقــــــافة والفنـــــون واآلداب26
 DIV/0!%0.0#DIV/0!%0.0#0.0000.000وزاره النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27
 3.4% 1.6%9.4% 98.4%47,950,000.000267,000.00048,217,000.00047,440,704.767776,295.233وزاره االكـــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والمـــــــاء28
 0.0% 0.2%1.1% 99.8%259,706.0005,820,294.0005,809,965.20610,328.794-6,080,000.000االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــران المــــــــــــدني29
 DIV/0!%0.0#DIV/0!%0.0#0.0000.000اإلدارة المركزيـــــــــــــــــة لإلحصـــــــــــــــــــاء31
 DIV/0!%0.0#DIV/0!%0.0#0.0000.000جهـــــــاز المراقبيـــــــــــن المالييــــــــــــــــــــــن32

 100% 4.3% 100% 95.7%37,772,564.000528,216,936.000505,254,087.94122,962,848.059-565,989,500.000باب شراء األصول الغير متداولة

باب شراء األصول غير المتداولة 
تحليل االعتمـــادات والمصـروفات لخطة التنمية حسـب الوزارات واالدارات الحكومية
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ترقيات للنقل للتعيين / للنقل وظائف ملغاة 

1,043281,07173155987الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــــــيري02
193139892-932ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة03
4,46274,469405323,897مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــة04
1,051281,07924514820مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــــوى والتشــــــــــريع 05
2507-16664841068-667المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــــيط و التنـــــــــمية06
1,4091,4091511,258ديــــــــــــوان الخدمـــــــــــــــــة المدنيــــــــــــــــــــــــة07
5496234460-501وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة08
3,2173,2172352972,685    وزارة الماليــــــــــــــــة - اإلدارة العـــــــــــــــــــــــامـة09
4,41214,4133624,051اإلدارة العـــــامـة للجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك11
3,2403,2401731863213802,940وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــــــــــــة12
9,4982009,69803710009,327وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13

18,60818,608137507518,346وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14

3,1553,1552282,927وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15
293293193100الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي16
1177,9608777,873-77,971وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17
98919905110929وزاره التعليـــــــــــــــــــــــــــــــــم العــــــــــــــــالي18
1925,561350840924,641-25,580       وزارة الصحــــــــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــة19
11,23711811,3552,2859,070وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل20
7,5164317,947747,873وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21
1,3951,3951,395وزارة األوقـــــــــاف والشــــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة22
3431344311312األمــــــــــــــانـــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــاف23
8,5648,5645535907,421وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24
12,78912,789303312,489وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة25
1,2801,2801,280المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب26
65365354131585وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27
17,83452818,3626378817,637وزارة الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والماء28
3,2913,29161313032,896       اإلدارة العامـــــــــــــــة للطيــــــــــران المـــــــــدني29
307307223316295اإلدارة المـــــــــــــركزية لإلحــــــــــــــــــــــــــــــــصاء31
370370149221جــهــــــــاز المــــــراقبــيــــــن المــــــالــييــــــــــــن32
251439138وحـــــــــــــدة التــــــــحريات المالـــــية الكويـــــــتية33

* بيانات الدرجات لكل جهه هي حاصل جمع كل الدرجات المعتمدة لها و المشغول منها .

     المشغول آخر     وظائف لمعالجة الخصم
السنة المالية

الشاغـــــــــــــــــــــــر

بيان الدرجات الشاغرة والمشغولة 

الوظائف المعتمدة بعد التعديل التعديل  الوظائف المعتمدة بالميزانية  الــــجــــــــــهــــــــــــة

( 62 )



ح.خ 2018/2017 جدول رقم ( 12)

الرقم

قيمة عددقيمة عددقيمة عددقيمة عددقيمة عدد
3,058,569.965220235,930.035       6,500.0001,0273,294,500.000807-3,301,000.000    1,027الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمـــــــــــــــــــــــــــيري02

1,536,077.65435863,922.346       52342,400,000.000199-2,400,000.000       239ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة03

2,155,200.00000.000       2,155,200.0005252,155,200.000525       525مجلـــس الـــــوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــة04

92,088.000140.000         25,912.0002992,088.00015-118,000.000         29مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــــوى والتشــــــــــريع 05

260,505.66315,494.337         5,000.00022266,000.00021-2-271,000.000         24المجلس األعلــى للتخطـــــــــــــــــــــيط و التنـــــــــمية06

1,499,200.00010.000       1,330,000.000169,200.0001121,499,200.000111       112ديـــــــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة07

13,420,000.00017,000.000    13,427,000.0002,42813,427,000.0002,427    2,428وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة08

838,500.00000.000       838,500.000164838,500.000164       164وزارة الماليـــــــــة - اإلدارة العــــــــــــــــــــــــــــامـة09

231,373.12823,836.872         194,000.00041,210.00036235,210.00034         36وزارة الماليـــــــــة - اإلدارة العـــــامـة للجمــــــــــارك11

367,646.7968863.204         19,490.00028368,510.00020-388,000.000         28وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة12

263,889.8659275,533,110.135         28,000.0009625,797,000.00035-5,825,000.000       962وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13

6,808,980.00071344,120.000    7,153,100.0001,6087,153,100.0001,537    1,608وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14

21,506,889.4511368,639.549         19,663,000.0001,912,529.0007121,575,529.00058         71وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15

1,100,725.80319386,928.197         1,000,000.000187,654.0002911,187,654.00098       291الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي16

192,807,600.34310,5294,249.657  2,545,150.00042,657192,811,850.00032,128-11-195,357,000.000  42,668وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17

4,813,824.120801,195.880       3,492,000.0001,323,020.0004824,815,020.000402       482وزارة التعليــــــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــي18

361,276,753.597243502,246.403  1939,088,000.00034,937361,779,000.00034,694-322,691,000.000  34,956وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة19

1,632,700.00000.000       1,028,000.000604,700.0004201,632,700.000420       420وزارة الشئــــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل20

2,111,291.2106808,708.790       2,920,000.0005502,920,000.000544       550وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21

17,547,048.3040140,951.696    17,508,000.000180,000.0003,31617,688,000.0003,316    3,316وزارة األوقـــــــــاف والشــــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة22

38,221.4441043,778.556           82,000.0001782,000.0007         17األمــــــــــــــانـــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــاف23

618,274.2720109,225.728       725,000.0002,500.000171727,500.000171       171وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

3,958,426.76853349,573.232       1,446,000.0008354,308,000.000782-3-5,754,000.000       838وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة25

145,794.00001.000         86,205.00042145,795.00042-232,000.000         42المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب26

00.00000.000وزاره النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27

9,745,806.0476255,433.953    1,123,760.0001,9569,751,240.0001,331-10,875,000.000    1,956وزاره االكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والماء28

32,513.027161,816,876.973         731,610.000851,849,390.00069-1-2,581,000.000         86اإلدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــدني29

283,735.236064.764         213,800.00022283,800.00022-270,000.000         24اإلدارة المــــــــــــركزيــــــــة لإلحصــــــــــــــــــــــــــاء31

00.00000.000جــهاز الــــــــــــــمراقبين الــــــــــــــــــــــــــــــــــــماليين 32

161,520.00000.000         156,800.00004,720.00010161,520.00010         10وحـــــدة التحريــــــات المـــــاليــــــة الـــكويتيـــــــة33
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الجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

0.0%0.0% 0.0%50,000,000.00050,000,000.000مخصــــــــــصات رئيس الدولـــــــــــــــــــــــــــــــــــة1
0.2%2.0%11.2%346,743,668.31943,682,221.945390,425,890.264الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيري2
0.0%0.1%2.7%43,358,834.4401,215,162.33644,573,996.776ديــــــــــــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــــــــة3
0.1%0.7%11.6%124,337,906.35116,329,819.048140,667,725.399مجـــلس الوزراء ــ األمانة العامـــــــــــــــــــــــــــة4
0.0%0.1%9.9%29,752,256.9983,268,434.92733,020,691.925مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 5
0.0%0.2%32.6%10,926,051.2835,289,038.98816,215,090.271المجلـــــــــــــــــــــــــــــــس األعلى للتخطيط والتنمية6
0.1%1.0%3.7%563,735,002.48121,857,539.761585,592,542.242ديــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة7
0.1%0.7%7.7%173,352,225.72414,529,010.966187,881,236.690وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة8
0.3%2.8%35.1%112,068,261.83360,521,788.003172,590,049.836وزارة الماليـــــــــة - اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة9

2.8%24.6%10.9%4,385,388,167.340538,264,832.6604,923,653,000.000وزارة الماليـــــــــة - الحسابات العــــــــــــــــــــــامـة10
0.0%0.1%2.6%92,901,883.0252,509,773.83695,411,656.861اإلدارة العـامـــــــــــــــــــــــــــــــة للجمــــــــــــــــارك11
0.3%2.6%20.6%223,028,598.61557,716,569.776280,745,168.391وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة12
0.1%0.9%8.1%218,144,535.73319,131,069.902237,275,605.635وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13
0.5%4.2%8.3%1,019,316,733.18391,824,838.5531,111,141,571.736وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14
2.0%17.2%21.7%1,355,828,996.716376,100,850.0931,731,929,846.809وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15
0.1%0.9%6.0%313,101,558.28319,828,262.196332,929,820.479الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي16
0.6%5.3%6.2%1,749,123,721.548116,114,009.7381,865,237,731.286وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17
0.0%0.1%0.5%472,266,227.8032,516,169.267474,782,397.070وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي18
1.6%13.8%15.8%1,614,299,135.935303,329,125.7831,917,628,261.718وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة19
0.1%0.6%3.6%370,852,278.93613,656,947.180384,509,226.116وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل20
0.2%1.7%19.4%158,009,380.21137,948,907.177195,958,287.388وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21
0.1%0.8%6.6%252,442,534.74517,978,058.666270,420,593.411وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة22
0.0%0.0%8.4%7,664,744.841700,903.3978,365,648.238األمــــــــانة العـــــــــامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــاف23
0.1%0.5%6.8%148,422,176.58510,757,943.951159,180,120.536وزارة المــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24
0.6%5.3%12.1%841,038,387.892115,406,877.041956,445,264.933وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة25
0.0%0.2%15.0%24,029,734.6874,255,964.65528,285,699.342المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب26
0.0%0.0%0.6%100,184,714.348636,830.272100,821,544.620وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27
1.5%12.8%11.6%2,133,782,186.942280,238,190.8042,414,020,377.746وزارة الكهــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــــــــــاء28
0.0%0.4%7.3%106,400,677.9648,317,906.672114,718,584.636اإلدارة الـعامـــــــــــــــــــــة للطـــــــــيران الــمدنـــــــي 29
0.0%0.0%6.5%6,186,649.090429,817.9016,616,466.991اإلدارة المركزية لإلحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء31
0.0%0.2%27.0%9,854,250.0583,635,635.39113,489,885.449جهاز المراقبين المالييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن32
0.0%0.1%82.2%520,985.7302,412,424.5502,933,410.280وحدة التحريات الماليــــــــتــــة الكويتيـــــــــــــــــة33

11.4%100.0%11.4%17,057,062,467.6392,190,404,925.43519,247,467,393.074الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

المصروفات النقدية والقيدية بالوزارات واإلدارات الحكومية
اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

الرقم
نسبة م. القيدية إلى 
إجمالي م. الفعلية 

للجهة

نسبة م. القيدية 
للجهة إلى إجمالي م. 

القيدية للباب

نسبة م. القيدية 
للجهة إلى إجمالي 
المصروفات الفعلية

جمــــــلة المصــروفات الفعلية المصـــــــــــــــــــروفات القيدية المصـــــــــــــــــــروفات النقدية
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المصـــــــــــــــــــروفات الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
النقــــــــــــــــــديـــــة

المصـــــــــــــــــــروفات 
القيــــــــــــــــديــــــــــة

جمــــــلة المصــروفات 
الفعليــــــــــــــــــــــــــة

نسبة م.القيدية الى 
إجمالى م.الفعلية للجهة

نسبة م.القيدية للجهة إالى 
إجمالى م. القيدية

نسبة م.القيدية للجهة 
إلى إجمالي المصروفات 

الفعلية
0.0%0.2%1.0%40,187,000.632407,003.25040,594,003.882الـــــــــــديـــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــري02
0.0%0.1%0.6%40,301,496.695235,163.03840,536,659.733ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــة03
0.0%0.3%0.7%91,880,844.279656,090.12592,536,934.404مجلـــس الوزراء  ـــ  االمانــــــــة العامـــــــــــــة04
0.0%1.4%9.3%29,052,625.4022,970,353.85032,022,979.252مجلـــــس الوزراء  ـــ  إدارة الفتــــوى و التشريـع05
0.0%0.1%2.7%10,058,319.685280,668.51010,338,988.195  المجلــــــــس األعلــــــــى للتخطيط والتنميـــــــــة06
0.0%0.9%3.6%48,272,357.6251,802,195.76150,074,553.386ديوان الخدمـــــــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة07
0.1%4.6%11.6%73,237,174.5979,563,532.40882,800,707.005وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة08
0.1%2.4%7.7%57,996,088.7044,868,878.14162,864,966.845وزارة المــــاليــــة   ـــ   االدارة العامـــــــــــــــــة09
DIV/0!%0.0%0.0#0.0000.0000.000وزارة الماليــــة   ـــ   الحسابـــــات العامــــــــــــة10
0.0%0.9%1.9%91,993,393.3061,783,785.56693,777,178.872 اإلدارة العــــــــــــــــــــامة للجمــــــــــــــــــارك11
0.0%1.0%4.3%43,667,867.7701,970,199.75645,638,067.526وزارة التجارة و الصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــة12
0.1%2.6%28.6%13,219,009.5715,306,856.90118,525,866.472وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13
0.1%4.3%1.0%914,701,884.6218,959,463.442923,661,348.063وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14
0.2%7.4%1.8%860,356,656.80615,381,761.475875,738,418.281وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15
0.1%2.9%2.2%273,353,264.6886,054,483.068279,407,747.756الحرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى16
1.1%37.1%4.4%1,676,753,118.58176,709,263.3941,753,462,381.975وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17
0.0%0.3%2.2%26,779,183.897614,572.75427,393,756.651وزارة التعليم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى18
0.4%13.8%3.0%928,218,171.13628,470,948.983956,689,120.119وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة19
0.1%2.3%4.5%102,557,670.9864,825,340.871107,383,011.857وزارة الشئون االجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــل20
0.2%5.0%7.0%137,570,211.42110,406,047.452147,976,258.873وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21
0.1%1.9%1.9%210,079,865.9664,019,128.168214,098,994.134وزارة األوقاف و الشــــــــئون االسالميـــــــــــة22
0.0%0.0%0.7%6,058,827.88345,738.5716,104,566.454األمانـــة العامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف23
0.1%2.1%3.1%134,427,100.0054,339,472.576138,766,572.581وزارة المـــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت24
0.1%3.2%2.8%223,424,271.0246,525,966.525229,950,237.549وزارة األشــــــــغـــــــــال العـــــــــــامـــــــــــــة25
0.0%0.4%5.2%15,625,458.223859,891.84216,485,350.065المجلس الوطنـــــي للثقافـــة والفنــــــون واآلداب26
0.0%0.2%3.1%9,801,191.151311,987.31610,113,178.467وزارة  النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27
0.0%0.7%0.4%400,632,407.8191,513,219.759402,145,627.578وزارة  الكــــــــــــهرباء والمـــــــــــــــــــــــــــاء28
0.0%1.4%4.4%64,525,681.3872,994,826.44667,520,507.833اإلدارة العامـــــــــــــة للطيـــــــــــــران المـــــــدني29
0.0%0.0%1.0%5,479,472.37154,281.5115,533,753.882اإلدارة المركزيـــــــــــــــــــــــــة لإلحصـــــــــــــــاء31
0.1%1.7%26.8%9,832,176.6473,596,182.44413,428,359.091جهــــــــــــــــــاز المراقبيـــــــن المالييـــــــــــــــن32
0.0%0.7%76.3%433,600.8051,397,356.9191,830,957.724وحدة التحريــــــــــــــات الماليــــــة الكويتيــــــــــة33

3.1%99%3.1%6,540,476,393.683206,924,660.8226,747,401,054.505الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

 المصروفات النقدية والقيدية بالوزارات واإلدارات الحكومية
الباب االول - تعويضات العاملين
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المصـــــــــــــــــــروفات الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
النقــــــــــــــــــديـــــة

المصـــــــــــــــــــروفات 
القيــــــــــــــــديــــــــــة

جمــــــلة المصــروفات 
الفعليــــــــــــــــــــــــــة

نسبة م.القيدية الى 
إجمالى م.الفعلية 

للجهة

نسبة م.القيدية 
للجهة إالى إجمالى 

م. القيدية

نسبة م.القيدية 
للجهة إلى إجمالي 
المصروفات الفعلية

0.1%0.4%3.2%72,109,962.4132,357,150.15974,467,112.572الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيري2
0.0%0.1%26.9%1,492,003.786548,227.0672,040,230.853ديــــــــــــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــــــــة3
0.2%0.8%19.8%22,020,863.4145,439,757.59427,460,621.008مجـــلس الوزراء ــ األمانة العامـــــــــــــــــــــــــــة4
0.0%0.0%34.5%521,646.459274,926.152796,572.611مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 5
0.2%0.8%89.6%560,842.6324,839,152.1945,399,994.826المجلـــــــــــــــــــــــــــــــس األعلى للتخطيط والتنمية6
0.1%0.5%28.5%7,955,865.6563,172,379.32411,128,244.980ديــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة7
0.1%0.5%4.7%65,563,061.6053,199,100.69168,762,162.296وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة8
0.4%1.5%34.8%18,491,719.1369,875,741.17828,367,460.314وزارة الماليـــــــــة - اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة9
0.0%0.1%51.4%540,542.449570,978.3281,111,520.777اإلدارة العـامـــــــــــــــــــــــــــــــة للجمــــــــــــــــارك11
0.1%0.4%73.1%1,057,404.0312,867,332.0393,924,736.070وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة12
0.0%0.1%56.1%445,359.388570,131.9471,015,491.335وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13
1.1%5.0%34.0%62,404,900.40232,201,046.24494,605,946.646وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14
5.5%24.0%49.2%159,364,156.569154,185,742.930313,549,899.499وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15
0.3%1.2%31.2%17,123,173.3597,767,377.28724,890,550.646الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي16
0.9%3.9%33.8%49,211,623.95625,125,929.12974,337,553.085وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17
0.0%0.2%38.2%1,883,289.2121,162,215.1883,045,504.400وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي18
6.4%28.2%33.5%358,602,332.815181,008,748.697539,611,081.512وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة19
0.1%0.5%35.8%5,453,615.9003,034,636.5478,488,252.447وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل20
0.3%1.4%24.5%28,021,416.0249,077,892.85337,099,308.877وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21
0.2%0.9%21.7%21,972,170.4376,091,115.91528,063,286.352وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة22
0.0%0.1%24.2%1,422,876.504453,599.0651,876,475.569األمــــــــانة العـــــــــامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــاف23
0.0%0.1%10.4%6,352,578.262736,362.0687,088,940.330وزارة المــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24
0.1%0.5%8.8%30,974,680.0162,972,754.73333,947,434.749وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة25
0.1%0.2%26.5%3,932,091.7491,415,277.8985,347,369.647المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب26
0.0%0.0%28.3%572,429.332226,457.890798,887.222وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27
6.4%28.1%12.8%1,225,406,065.030180,563,029.8421,405,969,094.872وزارة الكهــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــــــــــاء28
0.1%0.3%35.5%3,874,437.2312,130,650.9636,005,088.194اإلدارة الـعامـــــــــــــــــــــة للطـــــــــيران الــمدنـــــــي 29
0.0%0.0%31.8%620,588.776289,687.116910,275.892االدارة المركزيــــــــــــــــــة لالحصــــــــــــــــــــــــــاء31
0.0%0.0%22%12,782.6113,652.04716,434.658جهــــــــــــــاز المراقبيـــــــــــــــــــــن المالييــــــــــن32
0.0%0.1%89.7%68,838.785599,891.299668,730.084وحدة التحريـــــــــــــــــــات الماليــــــــة الكويتـــــــة33

22.9%100.0%22.9%2,168,033,317.939642,760,944.3842,810,794,262.323الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
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المصـــــــــــــــــــروفات الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
النقــــــــــــــــــديـــــة

المصـــــــــــــــــــروفات 
القيــــــــــــــــديــــــــــة

جمــــــلة المصــروفات 
الفعليــــــــــــــــــــــــــة

نسبة م.القيدية الى 
إجمالى م.الفعلية 

للجهة

نسبة م.القيدية 
للجهة إالى إجمالى 

م. القيدية

نسبة م.القيدية 
للجهة إلى إجمالي 
المصروفات الفعلية

!DIV/0#0.000مخصــــــــــصات رئيس الدولـــــــــــــــــــــــــــــــــــة1
!DIV/0#0.000الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيري2
!DIV/0#0.000ديــــــــــــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــــــــة3
!DIV/0#0.000مجـــلس الوزراء ــ األمانة العامـــــــــــــــــــــــــــة4
!DIV/0#0.000مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 5
!DIV/0#0.000المجلـــــــــــــــــــــــــــــــس األعلى للتخطيط والتنمية6
!DIV/0#0.000ديــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة7
!DIV/0#0.000وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة8
!DIV/0#0.000وزارة الماليـــــــــة - اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة9
1.8%10.3%49.4%6,129,162.6555,972,837.34512,102,000.000وزارة الماليـــــــــة - الحسابات العــــــــــــــــــــــامـة10
!DIV/0#0.000اإلدارة العـامـــــــــــــــــــــــــــــــة للجمــــــــــــــــارك11
15.8%89.7%22.6%178,291,188.04251,915,675.689230,206,863.731وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة12
!DIV/0#0.000وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13
!DIV/0#0.000وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14
!DIV/0#0.000وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15
!DIV/0#0.000الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي16
!DIV/0#0.000وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17
!DIV/0#0.000وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي18
!DIV/0#0.000وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة19
!DIV/0#0.000وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل20
!DIV/0#0.000وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21
!DIV/0#0.000وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة22
!DIV/0#0.000األمــــــــانة العـــــــــامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــاف23
!DIV/0#0.000وزارة المــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24
!DIV/0#0.000وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة25
!DIV/0#0.000المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب26
0.0%0.0%0.0%85,859,000.00085,859,000.000وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27
!DIV/0#0.000وزارة الكهــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــــــــــاء28
!DIV/0#0.000اإلدارة الـعامـــــــــــــــــــــة للطـــــــــيران الــمدنـــــــي 29
!DIV/0#0.000االدارة المـــــــــــــــركزية لالحصـــــــــــــــــــــــــــاء31
!DIV/0!#DIV/0#0.000جهـــــــــــاز المــــــــــــــــراقبين المــــــــــــــــــاليين32
!DIV/0!#DIV/0#0.000وحـــدة التحريـــــات المــــــــــــــالية الكـــــــــــــويتية33

17.6%100%17.6%270,279,350.69757,888,513.034328,167,863.731الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

      الباب الخامس - اإلعانات
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المصـــــــــــــــــــروفات الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
النقــــــــــــــــــديـــــة

المصـــــــــــــــــــروفات 
القيــــــــــــــــديــــــــــة

جمــــــلة المصــروفات 
الفعليــــــــــــــــــــــــــة

نسبة م.القيدية الى 
إجمالى م.الفعلية 

للجهة

نسبة م.القيدية 
للجهة إالى إجمالى 

م. القيدية

نسبة م.القيدية 
للجهة إلى إجمالي 
المصروفات الفعلية

DIV/0!%0.0%0.0#0.000مخصــــــــــصات رئيس الدولـــــــــــــــــــــــــــــــــــة1
DIV/0!%0.0%0.0#0.000الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيري2
DIV/0!%0.0%0.0#0.000ديــــــــــــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــــــــة3
DIV/0!%0.0%0.0#0.000مجـــلس الوزراء ــ األمانة العامـــــــــــــــــــــــــــة4
DIV/0!%0.0%0.0#0.000مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 5
DIV/0!%0.0%0.0#0.000المجلـــــــــــــــــــــــــــــــس األعلى للتخطيط والتنمية6
DIV/0!%0.0%0.0#0.000ديــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة7
DIV/0!%0.0%0.0#0.000وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة8
DIV/0!%0.0%0.0#0.000وزارة الماليـــــــــة - اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة9
10.2% 99.4%10.3%4,199,780,385.571479,803,614.4294,679,584,000.000وزارة الماليـــــــــة - الحسابات العــــــــــــــــــــــامـة10
DIV/0!%0.0%0.0#0.000اإلدارة العـامـــــــــــــــــــــــــــــــة للجمــــــــــــــــارك11
DIV/0!%0.0%0.0#0.000وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة12
DIV/0!%0.0%0.0#0.000وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13
DIV/0!%0.0%0.0#0.000وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14
DIV/0!%0.0%0.0#0.000وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15
DIV/0!%0.0%0.0#0.000الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي16
DIV/0!%0.0%0.0#0.000وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17
DIV/0!%0.0%0.0#0.000وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي18
DIV/0!%0.0%0.0#0.000وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة19
DIV/0!%0.0%0.0#0.000وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل20
DIV/0!%0.0%0.0#0.000وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21
0.1%0.6%99.8%5,250.0002,994,750.0003,000,000.000وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة22
DIV/0!%0.0%0.0#0.000األمــــــــانة العـــــــــامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــاف23
DIV/0!%0.0%0.0#0.000وزارة المــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24
DIV/0!%0.0%0.0#0.000وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة25
DIV/0!%0.0%0.0#0.000المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب26
DIV/0!%0.0%0.0#0.000وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27
DIV/0!%0.0%0.0#0.000وزارة الكهــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــــــــــاء28
DIV/0!%0.0%0.0#0.000اإلدارة الـعامـــــــــــــــــــــة للطـــــــــيران الــمدنـــــــي 29
DIV/0!%0.0%0.0#0.000االدارة المـــــــــــــــركزية لالحصـــــــــــــــــــــــــــــــاء31
DIV/0!%0.0%0.0#0.000جهــــــــــــــــاز المـــراقبيــــــــــــــــن المالييـــــــــــــن32
DIV/0!%0.0%0.0#0.000وحـــــدة التحـــــــــــريات المـــاليـــــــــة الكويتيـــــــــــة33

10.3%100%10.3%4,199,785,635.571482,798,364.4294,682,584,000.000الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
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المصـــــــــــــــــــروفات الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
النقــــــــــــــــــديـــــة

المصـــــــــــــــــــروفات 
القيــــــــــــــــديــــــــــة

جمــــــلة المصــروفات 
الفعليــــــــــــــــــــــــــة

نسبة م.القيدية الى 
إجمالى م.الفعلية 

للجهة

نسبة م.القيدية 
للجهة إالى إجمالى 

م. القيدية

نسبة م.القيدية 
للجهة إلى إجمالي 
المصروفات الفعلية

0.0%0.0%0.0%9,997,062.8169,997,062.816الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيري02
DIV/0!%0.0%0.0#0.000ديــــــــــــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــــــــة03
0.0%0.0%0.0%463,528.688463,528.688مجـــلس الوزراء ــ األمانة العامـــــــــــــــــــــــــــة04
DIV/0!%0.0%0.0#0.000مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 05
DIV/0!%0.0%0.0#0.000المجلـــــــــــــــــــــــــــــــس األعلى للتخطيط والتنمية06
1.4%31.3%3.0%486,219,790.07215,058,927.791501,278,717.863ديــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة07
0.0%0.2%0.9%10,563,460.66091,365.75210,654,826.412وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة08
0.0%0.0%100%4,615.1814,615.181وزارة الماليـــــــــة - اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة09
0.1%2.4%8.5%12,180,000.0001,132,000.00013,312,000.000وزارة الماليـــــــــة - الحسابات العــــــــــــــــــــــامـة10
DIV/0!%0.0%0.0#0.000اإلدارة العـامـــــــــــــــــــــــــــــــة للجمــــــــــــــــارك11
0.0%0.0%0.0%102,790.000102,790.000وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة12
DIV/0!%0.0%0.0#0.000وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13
2.3%51.0%95.4%1,176,928.94324,511,789.02125,688,717.964وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14
0.0%0.3%0.5%26,200,890.652133,090.00026,333,980.652وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15
0.0%0.0%43.1%5,666.6604,300.0009,966.660الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي16
0.2%4.2%30.6%4,565,582.4302,015,156.4056,580,738.835وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17
0.0%0.0%0.0%582,535.160582,535.160وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي18
0.2%5.5%1.3%204,941,505.0152,633,898.598207,575,403.613وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة19
0.2%5.2%0.9%260,030,308.6562,490,136.597262,520,445.253وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل20
0.0%0.0%0.0%66,228.84466,228.844وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21
DIV/0!%0.0%0.0#0.000وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة22
DIV/0!%0.0%0.0#0.000األمــــــــانة العـــــــــامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــاف23
DIV/0!%0.0%0.0#0.000وزارة المــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24
DIV/0!%0.0%0.0#0.000وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة25
DIV/0!%0.0%0.0#0.000المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب26
DIV/0!%0.0%0.0#0.000وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27
DIV/0!%0.0%0.0#0.000وزارة الكهــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــــــــــاء28
DIV/0!%0.0%0.0#0.000اإلدارة الـعامـــــــــــــــــــــة للطـــــــــيران الــمدنـــــــي 29
DIV/0!%0.0%0.0#0.000اإلدارة المــركزيـــــــــــة لإلحصـــــــــــــــــــــــــــــــاء31
DIV/0!%0.0%0.0#0.000جهــــــــاز المراقبيـــــــــــن المالييـــــــــــــــــــــــــن32
DIV/0!%0.0%0.0#0.000وحدة التحريات الماليـــــــــــــــــة الكويتيــــــــــــــــــــة33

4.5%100%4.5%1,017,096,278.59648,075,279.3451,065,171,557.941الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
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المصـــــــــــــــــــروفات الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
النقــــــــــــــــــديـــــة

المصـــــــــــــــــــروفات 
القيــــــــــــــــديــــــــــة

جمــــــلة المصــروفات 
الفعليــــــــــــــــــــــــــة

نسبة م.القيدية الى 
إجمالى م.الفعلية 

للجهة

نسبة م.القيدية 
للجهة إالى إجمالى 

م. القيدية

نسبة م.القيدية 
للجهة إلى إجمالي 
المصروفات الفعلية

0.0%0.0%0.0%50,000,000.00050,000,000.000مخصصـــــــــات رئيـــــــــــــس الدولـــــــــــــــــــة01
0.2%2.3%4.5%57,010,527.1982,684,343.75259,694,870.950الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيري02
0.0%0.0%0.2%393,785.019722.241394,507.260ديــــــــــــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــــــــة03
0.1%1.2%23.0%4,533,918.3621,355,903.6225,889,821.984مجـــلس الوزراء ــ األمانة العامـــــــــــــــــــــــــــة04
0.0%0.0%9.1%133,968.57513,371.750147,340.325مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 05
0.0%0.0%19.1%95,018.75022,490.500117,509.250المجلـــــــــــــــــــــــــــــــس األعلى للتخطيط والتنمية06
0.1%1.4%7.1%20,951,555.2411,606,648.04722,558,203.288ديــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة07
0.1%1.4%20.1%6,556,913.2091,645,041.5658,201,954.774وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة08
1.2%11.6%44.6%16,423,906.59213,221,605.71829,645,512.310وزارة الماليـــــــــة - اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة09
4.6%44.9%23.5%167,298,619.11451,356,380.886218,655,000.000وزارة الماليـــــــــة - الحسابات العــــــــــــــــــــــامـة10
0.0%0.1%26.1%182,831.44564,473.590247,305.035اإلدارة العـامـــــــــــــــــــــــــــــــة للجمــــــــــــــــارك11
0.0%0.2%65.1%122,185.224227,476.568349,661.792وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة12
1.0%9.6%5.4%194,288,728.63511,005,126.558205,293,855.193وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13
0.2%1.7%19.7%7,995,699.2041,958,396.2659,954,095.469وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14
0.7%6.3%35.6%13,084,415.8807,226,589.10220,311,004.982وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15
0.1%0.6%67.7%305,211.175638,848.250944,059.425الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي16
0.1%0.5%15.9%3,242,058.151614,814.9273,856,873.078وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17
0.1%0.6%0.2%442,754,250.693703,567.615443,457,818.308وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي18
0.2%2.3%45.6%3,161,964.7552,653,038.9345,815,003.689وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة19
0.1%1.2%56.2%1,052,890.8351,350,663.8162,403,554.651وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل20
1.3%12.3%383.8%10,387,843.39114,047,818.0273,659,974.636-وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21
0.1%0.9%17.5%5,030,584.0041,069,704.0366,100,288.040وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة22
0.0%0.1%43.7%147,721.704114,720.200262,441.904األمــــــــانة العـــــــــامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــاف23
0.0%0.0%14.7%209,233.19935,928.630245,161.829وزارة المــــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24
0.0%0.0%0.0%2,028,661.416939.9502,029,601.366وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة25
0.0%0.4%18.4%1,859,995.671418,555.0162,278,550.687المجلــــس الوطني للثقــــــافة والفنــــــــــون واآلداب26
0.0%0.0%0.6%3,944,871.54224,678.5663,969,550.108وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27
0.0%0.0%0.4%1,248,283.6395,400.0001,253,683.639وزارة الكهــــــــــــــــــــــرباء والمــــــــــــــــــــــــــــاء28
0.0%0.0%2.7%189,797.0255,364.650195,161.675اإلدارة الـعامـــــــــــــــــــــة للطـــــــــيران الــمدنـــــــي 29
0.0%0.0%8.0%46,181.6433,995.72050,177.363اإلدارة المــركزيـــــــــــة لإلحصـــــــــــــــــــــــــــــــاء31
0.0%0.0%84.2%6,722.10035,800.90042,523.000جـــــهــــاز الـــــمـــراقــــبيـــــن المـــــــالـــــييـــــــــن32
0.0%0.1%94%11,881.500171,075.932182,957.432وحـــــــدة التـــــحـــــــريات المــــــــاليــــــــة الكويتية33

10.3%100%10.3%993,924,538.109114,283,485.3331,108,208,023.442الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

      الباب الثامن - مصروفات وتحويالت أخرى
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المصـــــــــــــــــــروفات الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالرقم
النقــــــــــــــــــديـــــة

المصـــــــــــــــــــروفات 
القيــــــــــــــــديــــــــــة

جمــــــلة المصــروفات 
الفعليــــــــــــــــــــــــــة

نسبة م.القيدية الى 
إجمالى م.الفعلية 

للجهة

نسبة م.القيدية 
للجهة إالى إجمالى 

م. القيدية

نسبة م.القيدية 
للجهة إلى إجمالي 
المصروفات الفعلية

DIV/0!%0.0%0.0#0.000مخصصــــــــــــــــات رئيــــــــــــــس الدولة1
1.5%6.0%18.6%167,439,115.26038,233,724.784205,672,840.044الديــــــــــــــــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــري02
0.0%0.1%26.9%1,171,548.940431,049.9901,602,598.930ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــبة03
0.4%1.4%62.0%5,438,751.6088,878,067.70714,316,819.315مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامـــــــــــــــــة04
0.0%0.0%18.2%44,016.5629,783.17553,799.737مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتـــــوى والتشـــــــريع 05
0.0%0.0%40.9%211,870.216146,727.784358,598.000المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــــــــيط و التنمية06
0.0%0.0%39.3%335,433.887217,388.838552,822.725ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــة المدنيــــــــــــــــــــة07
0.0%0.0%0.2%17,431,615.65329,970.55017,461,586.203وزارة الخــــارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة08
1.3%5.1%63.0%19,156,547.40132,550,947.78551,707,495.186وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــامـة09
0.0%0.0%32.8%185,115.82590,536.352275,652.177 االدارة العـامــــــــة للجمــــــــــــــــــــــــــــــــارك11
0.0%0.1%140.7%212,836.452735,885.724523,049.272-وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة12
0.1%0.4%18.1%10,191,438.1392,248,954.49612,440,392.635وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13
1.0%3.8%42.3%33,037,320.01324,194,143.58157,231,463.594وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14
8.0%31.2%40.2%296,822,876.809199,173,666.586495,996,543.395وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15
0.2%0.8%19.4%22,314,242.4015,363,253.59127,677,495.992الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــي16
0.5%1.8%43.1%15,351,338.43011,648,845.88327,000,184.313وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17
0.0%0.0%11.8%266,968.84135,813.710302,782.551وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي18
3.5%13.9%42.6%119,375,162.21488,562,490.571207,937,652.785وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــة19
0.1%0.3%52.7%1,757,792.5591,956,169.3493,713,961.908وزارة الشئـــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــل20
0.2%0.7%61.7%2,739,367.3134,417,148.8457,156,516.158وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21
0.2%0.6%19.9%15,354,664.3383,803,360.54719,158,024.885وزارة األوقــــاف والشــــــــئـون االســـــــــالميـة22
0.0%0.0%71.1%35,318.75086,845.561122,164.311األمــــانــــــــــــــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــاف23
0.2%0.9%43.2%7,433,265.1195,646,180.67713,079,445.796وزارة المــــــواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24
4.2%16.6%15.3%584,610,775.436105,907,215.833690,517,991.269وزارة األشــــــــــغـــــــال العــــامــــــــــــــــــــــــــة25
0.1%0.2%37.4%2,612,189.0441,562,239.8994,174,428.943المجلــس الوطنى للثقــــــافة والفنـــــون واآلداب26
0.0%0.0%91.1%7,222.32373,706.50080,928.823وزاره النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27
3.9%15.4%16.2%506,495,430.45498,156,541.203604,651,971.657وزاره االكـــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والمـــــــاء28
0.1%0.5%7.8%37,810,762.3213,187,064.61340,997,826.934االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــران المــــــــــــدني29
0.0%0.0%67.0%40,406.30081,853.554122,259.854اإلدارة المركزيـــــــــــــــــة لإلحصـــــــــــــــــــاء31
0.0%0.0%0.0%2,568.7002,568.700جهـــــــاز المراقبيـــــــــــن المالييــــــــــــــــــــــن32
0.0%0.0%97.3%6,664.640244,100.400250,765.040وحدة التـــــــــــــــــــحريات المـــــــــــــــالية الكويتية33

25.5%100%25.5%1,867,466,953.044637,673,678.0882,505,140,631.132الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
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ح.خ 2018/2017جدول رقم ( 14 )
الرصيد االجمالىخصوم معالهالرصيد فى 2018/3/31المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد 

فى 2018/3/31فى2018/3/31( قبل التعلية )المالية 2018/2017فى 2017/4/1الجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
228,321,888.277179,132,446.95149,189,441.32643,275,218.69592,464,660.021الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــــــــيرى2
318,912.683306,675.68312,237.000993,583.2701,005,820.270ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــــــبة3
10,900,062.3607,163,493.6663,736,568.69415,740,028.92319,476,597.617مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــة4
908,060.702756,545.280151,515.422459,830.665611,346.087مجلس الوزراء  ــ  ادارة الفتــــــــوى والتشـــــــــــــــــريع 5
5,030,425.0044,598,673.909431,751.0955,013,886.4785,445,637.573المجلــــــــــــــــــــــــس االعلى للتخطيط والتنميـــــــــــــة6
69,384,531.16843,508,439.56625,876,091.60220,055,344.00045,931,435.602ديــــــــــــوان الـــخــدمـــــــــــــة الـمــدنيــــــــــــــــــــــــة7
112,777,187.31085,968,017.44826,809,169.8624,968,964.60031,778,134.462وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة8
235,727,738.90719,401,477.582216,326,261.32555,872,678.228272,198,939.553وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــامـة9

582,120,617.738552,517,845.66329,602,772.075538,264,832.660567,867,604.735وزارة الماليـــــــــة - الحسابات العـــــــــــــــــــــــــــــامـة10
841,151.847802,276.58938,875.258736,356.751775,232.009االدارة العـامـة للجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك11
71,866,000.93564,785,043.5327,080,957.40356,228,845.46263,309,802.865وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــــــــــــــة12
21,572,483.56520,519,871.0551,052,612.51013,824,213.00114,876,825.511وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13
84,637,682.67567,366,334.67517,271,348.00083,387,214.289100,658,562.289وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14
735,769,054.703440,373,785.654295,395,269.049370,936,458.658666,331,727.707وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15
22,213,852.20121,938,672.003275,180.19813,888,823.17814,164,003.376الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــي16
38,422,725.58028,770,463.9979,652,261.58351,233,670.75960,885,932.342وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17
11,902,446.9609,543,128.3882,359,318.5721,908,192.0754,267,510.647وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي18
343,532,478.089272,758,937.94470,773,540.145283,221,519.423353,995,059.568وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــــــــة19
9,864,900.9227,883,386.5781,981,514.3448,832,236.30910,813,750.653وزارة الشئـــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمـــــــــــــــل20
9,111,112.75833,915,411.22824,804,298.470-38,786,204.07947,897,316.837وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21
16,466,904.68315,686,316.060780,588.62314,088,425.24814,869,013.871وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــئـون االســــــــالميــــــــة22
594,447.961563,663.72030,784.241655,164.826685,949.067األمانـــة العــــــامـــــــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــــــــاف23
                              11,038,745.2349,333,651.3731,705,093.8616,418,471.3758,123,565.236وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

98,753,835.26290,838,669.9847,915,165.278108,880,910.516116,796,075.794وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــــــــة25
8,575,590.8196,791,429.5711,784,161.2483,415,072.8135,199,234.061المجلــــس الوطنى للثقــــــافة والفنــــــــــــــــــون واآلداب26
780,632.592510,583.832270,048.760324,842.956594,891.716وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27
417,703,947.278407,026,325.08110,677,622.197278,726,177.295289,403,799.492وزارة الكهــــــــــــــــــــــــــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــاء28
15,068,250.79914,452,141.082616,109.7175,328,050.2265,944,159.943االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــــدنــــــي29
776,612.565734,699.62441,912.941375,536.390417,449.331االدارة المـــــــــــركزيـــــــــة لالحصــــــــــــــــــــــــاء31
1,054,989.691938,030.974116,958.7172,427,704.9632,544,663.680جهاز المراقبين المالييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن32
42,227.0001,156,385.7311,114,158.731-0.00042,227.000وحدة التحريات الماليــــــــــــــــة الكويتيـــــــــــــة33

3,195,712,362.5892,422,910,571.301772,801,791.2882,024,554,050.9912,797,355,842.279الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

الخصوم  ــ مبالغ مخصوم بها علي انواع بنود مصروفات الميزانيه
اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

الرقــم

( 72 )



ح.خ 2018/2017جدول رقم ( 14 )
الرصيد االجمالىخصوم معالهالرصيد فى 2018/3/31المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد 

فى 2018/3/31فى2018/3/31( قبل التعلية )المالية 2018/2017فى 2017/4/1الجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
228,321,888.277179,132,446.95149,189,441.32643,275,218.69592,464,660.021الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــــــــيرى2
318,912.683306,675.68312,237.000993,583.2701,005,820.270ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــــــبة3
10,900,062.3607,163,493.6663,736,568.69415,740,028.92319,476,597.617مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــة4
908,060.702756,545.280151,515.422459,830.665611,346.087مجلس الوزراء  ــ  ادارة الفتــــــــوى والتشـــــــــــــــــريع 5
5,030,425.0044,598,673.909431,751.0955,013,886.4785,445,637.573المجلــــــــــــــــــــــــس االعلى للتخطيط والتنميـــــــــــــة6
69,384,531.16843,508,439.56625,876,091.60220,055,344.00045,931,435.602ديــــــــــــوان الـــخــدمـــــــــــــة الـمــدنيــــــــــــــــــــــــة7
112,777,187.31085,968,017.44826,809,169.8624,968,964.60031,778,134.462وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة8
235,727,738.90719,401,477.582216,326,261.32555,872,678.228272,198,939.553وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــامـة9

582,120,617.738552,517,845.66329,602,772.075538,264,832.660567,867,604.735وزارة الماليـــــــــة - الحسابات العـــــــــــــــــــــــــــــامـة10
841,151.847802,276.58938,875.258736,356.751775,232.009االدارة العـامـة للجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك11
``72,768,248.41464,687,947.1838,080,301.23155,229,501.63463,309,802.865وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــــــــــــــة12

21,572,483.56520,519,871.0551,052,612.51013,824,213.00114,876,825.511وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13
84,637,682.67567,366,334.67517,271,348.00083,387,214.289100,658,562.289وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14
735,797,907.202432,130,447.545303,667,459.657362,664,268.050666,331,727.707وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15
22,213,852.20121,938,672.003275,180.19813,888,823.17814,164,003.376الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــي16
38,422,725.58028,770,463.9979,652,261.58351,233,670.75960,885,932.342وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17
11,902,446.9609,543,128.3882,359,318.5721,908,192.0754,267,510.647وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي18
343,532,478.089272,758,937.94470,773,540.145283,221,519.423353,995,059.568وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــــــــة19
9,864,900.9227,883,386.5781,981,514.3448,832,236.30910,813,750.653وزارة الشئـــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمـــــــــــــــل20
9,110,712.75833,915,011.22824,804,298.470-38,786,401.89047,897,114.648وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21
16,466,904.68315,686,316.060780,588.62314,088,425.24814,869,013.871وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــئـون االســــــــالميــــــــة22
594,447.961563,663.72030,784.241655,164.826685,949.067األمانـــة العــــــامـــــــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــــــــاف23
                              11,038,745.2349,333,651.3731,705,093.8616,418,471.3758,123,565.236وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

98,753,835.26290,838,669.9847,915,165.278108,880,910.516116,796,075.794وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــــــــة25
8,575,590.8196,791,429.5711,784,161.2483,415,072.8135,199,234.061المجلــــس الوطنى للثقــــــافة والفنــــــــــــــــــون واآلداب26
780,632.592510,583.832270,048.760324,842.956594,891.716وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27
417,703,947.278407,026,325.08110,677,622.197278,726,177.295289,403,799.492وزارة الكهــــــــــــــــــــــــــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــاء28
15,068,250.79914,452,141.082616,109.7175,328,050.2265,944,159.943االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــــدنــــــي29
776,612.565734,699.62441,912.941375,536.390417,449.331االدارة المـــــــــــركزيـــــــــة لالحصــــــــــــــــــــــــاء31
1,054,989.691938,030.974116,958.7172,427,704.9632,544,663.680جهاز المراقبين المالييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن32
42,227.0001,156,385.7311,114,158.731-42,227.000وحـــدة التحريات الماليـــــــــة الكويتيــــــــــــــــــة33

3,196,643,660.3782,414,569,934.654782,073,725.7242,015,282,116.5552,797,355,842.279الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

الخصوم المتداولة ــ مبالغ مخصوم بها علي انواع بنود مصروفات الميزانيه
اجمالى األبواب

الرقــم

( 73 )



ح.خ 2018/2017

الرصيد االجمالىخصوم معالهالرصيد فى 2018/3/31المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد الرقــم

فى 2018/3/31فى 2018/3/31( قبل التعلية )المالية 2018/2017فى 2017/4/1

0.0000.0000.0000.0000.000الـــــــــــديـــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــري02

4,850.0004,000.000850.00013,583.97214,433.972ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــة03

154,676.141154,676.1410.00066,300.00066,300.000مجلـــس الوزراء  ـــ  االمانــــــــة العامـــــــــــــة04

326,512.889307,588.99218,923.897161,749.588180,673.485مجلـــــس الوزراء  ـــ  إدارة الفتــــوى و التشريـع05

12,314.51510,958.3221,356.1935,516.0006,872.193  المجلــــــــس األعلــــــــى للتخطيط والتنميـــــــــة06

2,154,902.9432,154,902.9430.0000.000ديوان الخدمـــــــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة07

15,446,061.38015,427,413.93018,647.4503,486.04222,133.492وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة08

83,797.00076,047.0007,750.000219,768.366227,518.366وزارة المــــاليــــة   ـــ   االدارة العامـــــــــــــــــة09
0.0000.0000.0000.0000.000وزارة الماليــــة   ـــ   الحسابـــــات العامــــــــــــة10
21,158.40620,558.406600.00010,368.48110,968.481 اإلدارة العـــــــــــــــــامة للجمــــــــــــــــارك11

482,475.442482,475.4420.000-481,180.0651,295.377-وزارة التجارة و الصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــة12

4,210.0001,610.0002,600.0002,600.000وزارة الــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــدل13

415,324.563241,456.237173,868.326521,839.178695,707.504وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14

1,689,976.02310,217,370.0408,527,394.017-4,380,688.0096,070,664.032وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15

135,469.050135,469.0500.000115,044.050115,044.050الحرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى16

1,235,705.533685,705.533550,000.00011,828,924.41512,378,924.415وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17

84,906.3549,801.75475,104.6006,595.56281,700.162وزارة التعليم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى18

15,811,058.0171,088,711.10314,722,346.9148,363,342.62323,085,689.537وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة19

30,800.00028,050.0002,750.000630.0003,380.000وزارة الشئون االجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــل20

2,882.5001,882.5001,000.0006,372,551.5036,373,551.503وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21

34,200.00034,200.0000.000129,494.750129,494.750وزارة األوقاف و الشــــــــئون االسالميـــــــــــة22

0.0000.0000.0000.0000.000األمانـــة العامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف23

6,251.0106,251.0100.0000.000وزارة المـــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت24

34,185.50012,800.00021,385.50021,385.500وزارة األشــــــــغـــــــــال العـــــــــــامـــــــــــــة25

22,250.00022,250.0000.00019,000.00019,000.000المجلس الوطنـــــي للثقافـــة والفنــــــون واآلداب26

3,579.9953,579.9953,579.995وزارة  النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27

2,500,640.802-2,501,847.0521,206.250-1,699.8502,503,546.902وزارة  الكــــــــــــهرباء والمـــــــــــــــــــــــــــاء28

1,250.0001,250.0000.0004,970.0004,970.000اإلدارة العامـــــــــــــة للطيـــــــــــــران المـــــــدني29

359,652.505359,652.5050.0000.000اإلدارة المركزيـــــــــــــــــــــــــة لإلحصـــــــــــــــاء31

957,000.000840,041.283116,958.7172,388,252.0162,505,210.733جهــــــــــــــــــاز المراقبيـــــــن المالييـــــــــــــــن32

6,910.000141,318.100134,408.100-6,910.000وحدة التحريــــــــات الماليـــــة الكويتيـــــــــــــة33

41,244,206.09530,207,693.02011,036,513.07541,073,786.37852,110,299.453الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

الخصوم المتداولة ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية
 الباب األول ــ تعويضات العاملين

جدول (14)

الجـهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
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ح.خ 2018/2017 جدول رقم ( 14 )
الرصيد االجمالىخصوم معالهالرصيد فى 2018/3/31المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد

فى 2018/3/31فى2018/3/31( قبل التعلية )المالية 2018/2017فى 2017/4/1
10,268,170.1407,928,462.6102,339,707.5302,357,150.1594,696,857.689الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيري2
243,402.327232,015.32711,387.000548,227.067559,614.067ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة3
5,507,612.3174,347,875.3551,159,736.9625,439,757.5946,599,494.556مجلــــــــــــس الوزراء - األمانــــــــــــة العامــــــــة4
432,910.317308,460.279124,450.038274,926.152399,376.190مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 5
4,623,492.4584,281,935.556341,556.9024,839,152.1945,180,709.096المجلـــــــس األعلـــــــــى للتخطـــــــــيط والتنميــــــة6
6,175,582.5212,728,889.6673,446,692.8543,172,379.3246,619,072.178ديـــــــــــــــــــــــــوان الخدمـــــــــــــــــة المدنيــــــــــة7
65,786,678.14944,071,481.87021,715,196.2793,199,100.69124,914,296.970وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة8
12,317,546.2068,123,251.4994,194,294.7079,875,741.17814,070,035.885وزارة الماليــــــــــــة - اإلدارة العــــــــــامـــــــــــــة9
384,366.053384,343.31122.742570,978.328571,001.070 اإلدارة العـــــــــــــــامــــــــــــة للجمــــــــــــــــــــارك11
3,255,982.1532,767,001.012488,981.1412,330,380.6302,819,361.771وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة12
702,714.283701,420.9331,293.350570,131.947571,425.297وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13
21,706,315.88516,437,694.1165,268,621.76932,201,046.24437,469,668.013وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14
60,828,434.849154,050,563.23593,222,128.386-138,614,621.267199,443,056.116وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15
2,627,295.0702,229,710.955397,584.1157,767,377.2878,164,961.402الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي16
17,929,771.68815,020,611.0952,909,160.59325,125,929.12928,035,089.722وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17
3,137,985.6021,777,883.3221,360,102.2801,162,215.1882,522,317.468وزارة التــــــعليـــــــــــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــي18
208,964,050.752183,836,743.26525,127,307.487181,008,748.697206,136,056.184وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة19
3,944,145.7933,592,375.617351,770.1763,034,636.5473,386,406.723وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل20
15,240,695.18913,397,266.7881,843,428.4019,077,892.85310,921,321.254وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21
6,792,081.7576,643,912.187148,169.5706,091,115.9156,239,285.485وزارة األوقــــاف والشــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة22
317,475.310300,765.90016,709.410453,599.065470,308.475األمــــــــــانـــة العامـــــــــــة لألوقـــــــــــــــــــــــاف23
3,359,301.1481,989,503.7441,369,797.404736,362.0682,106,159.472وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت24
2,123,981.2531,627,748.356496,232.8972,972,754.7333,468,987.630وزارة األشـــــــــغــــــــــال العـــــــــــــامـــــــــــــــــة25
2,621,597.3532,494,678.278126,919.0751,415,277.8981,542,196.973المجلــــس الوطنــي للثقــافة والفنــــون واآلداب26
746,435.098494,278.555252,156.543226,457.890478,614.433وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27
333,829,444.817324,635,987.1539,193,457.664180,563,029.842189,756,487.506وزارة  الــــكهــــــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــــــــاء28
3,568,873.5693,321,867.839247,005.7302,130,650.9632,377,656.693االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــدني29
279,377.260237,602.31941,774.941289,687.116331,462.057االدارة المركزيـــــــــــــــــــة لالحصـــــــــــــــــــــاء31
38,890.19738,890.1970.0003,652.0473,652.047جهاز المراقبيـــــــــــــــــن المالييـــــــــــــــــــــن32
35,317.000599,891.299564,574.299-35,317.000وحــــدة التحريـــــات المـــالية الكويتيــــــــــــــة33

875,540,795.932853,431,030.22122,109,765.711642,088,813.280664,198,578.991الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

الخصوم المتداولة ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية
الباب الثاني ـ السلع والخدمات

الجهـــــــــــــــــــــــــــــاتالرقــم
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2018/2017خ .ح( 14 )جدول رقم 

الرصيد االجمالىخصوم معالة2018/3/31الرصيد فى المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد

2018/3/31فى 2018/3/31فى( قبل التعلية )2018/2017المالية 2017/4/1فى 

0.0000.000مخصــــصـــــــــــــــــــات رئيــــــــــــــــــــــــس الدولة1

0.0000.000الديــــــــــــــــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــري02

0.0000.000ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــبة03

0.0000.000األمانــــــــــة العامـــــــــــــــــة- مجلـــس الوزراء 04

0.0000.000مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتـــــوى والتشـــــــريع 05

0.0000.000المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــــــــيط و التنمية06

0.0000.000ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــة المدنيــــــــــــــــــــة07

0.0000.000وزارة الخــــارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة08

0.0000.000االدارة العــــــــــــــــــــــامـة- وزارة الماليـــــــــة 09

6,103,049.3916,103,049.3910.0005,972,837.3455,972,837.345الحسابات العــــــــــــــــــــــامـة- وزارة الماليـــــــــة 10

0.0000.000 االدارة العـامــــــــة للجمــــــــــــــــــــــــــــــــارك11

69,370,497.19761,437,488.1637,933,009.03451,915,675.68959,848,684.723وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة12

0.0000.000وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13

0.0000.000وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14

0.0000.000وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15

0.0000.000الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــي16

0.0000.000وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17

0.0000.000وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي18

0.0000.000وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــة19

0.0000.000وزارة الشئـــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــل20

0.0000.000وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21

0.0000.000وزارة األوقــــاف والشــــــــئـون االســـــــــالميـة22

0.0000.000األمــــانــــــــــــــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــاف23

0.0000.000وزارة المــــــواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

0.0000.000وزارة األشــــــــــغـــــــال العــــامــــــــــــــــــــــــــة25

0.0000.000المجلــس الوطنى للثقــــــافة والفنـــــون واآلداب26

0.0000.000وزاره النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27

0.0000.000وزاره االكـــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والمـــــــاء28

0.0000.000االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــران المــــــــــــدني29

0.0000.000اإلدارة المركزيـــــــــــــــــة لإلحصـــــــــــــــــــاء31

0.0000.000جهـــــــاز المراقبيـــــــــــن المالييــــــــــــــــــــــن32

0.0000.000وحـــدة التحريـــــات المــــــــــــــالية الكـــــــــــــويتية33

75,473,546.58867,540,537.5547,933,009.03457,888,513.03465,821,522.068الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

الباب الخامس اإلعـــــــــــــــــــانــــــــــات

الجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الرقــم

( 76 )



2018/2017خ .ح( 14 ) جدول رقم 

الرصيد االجمالىخصوم معالة2018/3/31الرصيد فى المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد

2018/3/31فى 2018/3/31فى( قبل التعلية )2018/2017المالية 2017/4/1فى 

0.0000.000مخصــــصـــــــــــــــــــات رئيــــــــــــــــــــــــس الدولة1

0.0000.000الديــــــــــــــــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــري02

w0.0000.000ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــبة

0.0000.000األمانــــــــــة العامـــــــــــــــــة- مجلـــس الوزراء 04

0.0000.000مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتـــــوى والتشـــــــريع 05

0.0000.000المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــــــــيط و التنمية06

0.0000.000ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــة المدنيــــــــــــــــــــة07

0.0000.000وزارة الخــــارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة08

0.0000.000االدارة العــــــــــــــــــــــامـة- وزارة الماليـــــــــة 09

474,845,546.456445,255,857.35629,589,689.100479,803,614.429509,393,303.529الحسابات العــــــــــــــــــــــامـة- وزارة الماليـــــــــة 10

0.0000.000 االدارة العـامــــــــة للجمــــــــــــــــــــــــــــــــارك11

0.0000.000وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة12

0.0000.000وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13

0.0000.000وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14

0.0000.000وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15

0.0000.000الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــي16

0.0000.000وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17

0.0000.000وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي18

0.0000.000وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــة19

0.0000.000وزارة الشئـــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــل20

0.0000.000وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21

0.0002,994,750.0002,994,750.000وزارة األوقــــاف والشــــــــئـون االســـــــــالميـة22

0.0000.000األمــــانــــــــــــــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــاف23

0.0000.000وزارة المــــــواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

0.0000.000وزارة األشــــــــــغـــــــال العــــامــــــــــــــــــــــــــة25

0.0000.000المجلــس الوطنى للثقــــــافة والفنـــــون واآلداب26

0.0000.000وزاره النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27

0.0000.000وزاره االكـــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والمـــــــاء28

0.0000.000االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــران المــــــــــــدني29

0.0000.000اإلدارة المركزيـــــــــــــــــة لإلحصـــــــــــــــــــاء31

0.0000.000جهـــــــاز المراقبيـــــــــــن المالييــــــــــــــــــــــن32

0.0000.000وحـــــدة التحـــــــــــريات المـــاليـــــــــة الكويتيـــــــــــة33

474,845,546.456445,255,857.35629,589,689.100482,798,364.429512,388,053.529الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

الباب السادس المــــــــــــــــــــــنح 

الجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الرقــم
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ح.خ 2017/2016

الرصيد االجمالىخصوم معالهالرصيد فى 2018/3/31المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد الرقــم

فى 2018/3/31فى 2018/3/31( قبل التعلية )المالية 2018/2017فى 2017/4/1

0.0000.000مخصصات رئيـــــس الدولـــــــــــــــــــــــــــــة01

2,872,750.0002,872,750.0000.0000.000الـــــــــــديـــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــري02

0.0000.000ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــة03

0.0000.000مجلـــس الوزراء  ـــ  االمانــــــــة العامـــــــــــــة04

0.0000.000مجلـــــس الوزراء  ـــ  إدارة الفتــــوى و التشريـع05

0.0000.000  المجلــــــــس األعلــــــــى للتخطيط والتنميـــــــــة06

32,477,676.90510,110,275.13822,367,401.76715,058,927.79137,426,329.558ديوان الخدمـــــــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة07

369,803.111366,574.7853,228.32691,365.75294,594.078وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة08

0.0004,615.1814,615.181وزارة المــــاليــــة   ـــ   االدارة العامـــــــــــــــــة09

504,000.000504,000.0000.0001,132,000.0001,132,000.000وزارة الماليــــة   ـــ   الحسابـــــات العامــــــــــــة10

0.0000.000وزارة المــاليــــــة - اإلدارة العامة للجمـــــــــارك11

0.0000.000وزارة التجارة و الصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــة12

0.0000.000وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13

22,237,672.28512,525,471.2819,712,201.00424,511,789.02134,223,990.025وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14

0.000133,090.000133,090.000وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15

16,650.62116,007.538643.0834,300.0004,943.083الحرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى16

204,566.600195,741.9008,824.7002,015,156.4052,023,981.105وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17

0.0000.000وزارة التعليم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى18

3,390,019.460228,406.7943,161,612.6662,633,898.5985,795,511.264وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة19

1,602,337.386502,653.8751,099,683.5112,490,136.5973,589,820.108وزارة الشئون االجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــل20

0.0000.000وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21

0.0000.000وزارة األوقاف و الشــــــــئون االسالميـــــــــــة22

0.0000.000األمانـــة العامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف23

0.0000.000وزارة المـــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت24

0.0000.000وزارة األشــــــــغـــــــــال العـــــــــــامـــــــــــــة25

0.0000.000المجلس الوطنـــــي للثقافـــة والفنــــــون واآلداب26

0.0000.000وزارة  النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27

0.0000.000وزارة  الكــــــــــــهرباء والمـــــــــــــــــــــــــــاء28

0.0000.000اإلدارة العامـــــــــــــة للطيـــــــــــــران المـــــــدني29

0.0000.000اإلدارة المركزيـــــــــــــــــــــــــة لإلحصـــــــــــــــاء31

0.0000.000جهــــــــــــــــــاز المراقبيـــــــن المالييـــــــــــــــن32

0.0000.000وحدة التحريـــــــــــــــــات الماليــــــــــــة الكويتية33

63,675,476.36827,321,881.31136,353,595.05748,075,279.34584,428,874.402الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

الخصوم المتداولة ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية
 الباب السابع ــ المنافع االجتماعية

  جدول رقم ( 14 )

الجـهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
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ح.خ 2018/2017
الرصيد االجمالىخصوم معالهالرصيد فى 2018/3/31المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد 
فى 2018/3/31فى 2018/3/31( قبل التعلية )المالية 2018/2017فى 2017/4/1

14,262,260.12511,194,185.9453,068,074.1802,684,343.7525,752,417.932الـــــــــــديـــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــري02
56.50056.5000.000722.241722.241ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــة03
1,451,077.0571,441,133.1579,943.9001,355,903.6221,365,847.522مجلـــس الوزراء  ـــ  االمانــــــــة العامـــــــــــــة04
0.0000.0000.00013,371.75013,371.750مجلـــــس الوزراء  ـــ  إدارة الفتــــوى و التشريــــع05
42,087.22742,087.2270.00022,490.50022,490.500  المجلــــــــس األعلــــــــى للتخطيط والتنميـــــــــة06
28,410,567.49928,358,234.91852,332.5811,606,648.0471,658,980.628ديوان الخدمـــــــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة07
3,705,401.106629,957.5373,075,443.5691,645,041.5654,720,485.134وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة08
698,856.894698,856.8940.00013,221,605.71813,221,605.718وزارة المــــاليــــة   ـــ   االدارة العامـــــــــــــــــة09
100,668,021.891100,654,938.91613,082.97551,356,380.88651,369,463.861وزارة الماليــــة   ـــ   الحسابـــــات العامــــــــــــة10
0.0000.0000.00064,473.59064,473.590وزارة المــاليــــــة - اإلدارة العامة للجمـــــــــارك11
32,466.865139,520.318107,053.453-55,489.38587,956.250وزارة التجارة و الصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــة12
18,163,368.17917,114,649.0191,048,719.16011,005,126.55812,053,845.718وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13
2,739,614.3981,484,592.0571,255,022.3411,958,396.2653,213,418.606وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14
4,086,071.4077,226,589.1023,140,517.695-156,487,396.870160,573,468.277وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15
123,047.000638,848.250515,801.250-229,784.346352,831.346الحرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى16
2,762,065.6932,719,970.37442,095.319614,814.927656,910.246وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17
8,277,580.7387,383,940.202893,640.536703,567.6151,597,208.151وزارة التعليم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى18
6,588,518.590446,055.8306,142,462.7602,653,038.9348,795,501.694وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة19
1,092,917.3551,026,946.95565,970.4001,350,663.8161,416,634.216وزارة الشئون االجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــل20
11,910,842.87214,047,418.0272,136,575.155-16,856,248.96528,767,091.837وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21
3,231,812.9812,600,896.922630,916.0591,069,704.0361,700,620.095وزارة األوقاف و الشــــــــئون االسالميـــــــــــة22
193,985.990191,807.9202,178.070114,720.200116,898.270األمانـــة العامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف23
91,074.13450,364.13440,710.00035,928.63076,638.630وزارة المـــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت24
4,018.6002,718.6001,300.000939.9502,239.950وزارة األشــــــــغـــــــــال العـــــــــــامـــــــــــــة25
678,904.300671,898.3007,006.000418,555.016425,561.016المجلس الوطنـــــي للثقافـــة والفنــــــون واآلداب26
20,495.8266,290.10414,205.72224,678.56638,884.288وزارة  النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27
8,263.790-13,663.7905,400.000-9,319.1504,344.640-وزارة  الكــــــــــــهرباء والمـــــــــــــــــــــــــــاء28
6,509.3001,692.2004,817.1005,364.65010,181.750اإلدارة العامـــــــــــــة للطيـــــــــــــران المـــــــدني29
0.0000.0000.0003,995.7203,995.720اإلدارة المركزيـــــــــــــــــــــــــة لإلحصـــــــــــــــاء31
21,504.35021,504.3500.00035,800.90035,800.900جهــــــــــــــــــاز المراقبيـــــــن المالييـــــــــــــــن32
0.0000.0000.000171,075.932171,075.932وحــــدة التـــــحـــــريــات المـــالية الكــــــــويتية33

366,730,299.149366,528,470.411201,828.738114,195,129.083114,396,957.821الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

الخصوم المتداولة ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية
 الباب الثامن ــ مصروفات وتحويالت أخرى

  جدول رقم ( 14 )

الجـهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الرقــم
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2018/2017خ .ح( 14 )  جدول رقم 

الرصيد االجمالىخصوم معالة2018/3/31الرصيد فى المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد
2018/3/31فى 2018/3/31فى( قبل التعلية )2018/2017المالية 2017/4/1فى 

0.0000.000مخصــــصـــــــــــــــــــات رئيــــــــــــــــــــــــس الدولة1

200,918,708.012157,137,048.39643,781,659.61638,233,724.78482,015,384.400الديــــــــــــــــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــري02

70,603.85670,603.8560.000431,049.990431,049.990ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــبة03

3,786,696.8451,219,809.0132,566,887.8328,878,067.70711,444,955.539األمانــــــــــة العامـــــــــــــــــة- مجلـــس الوزراء 04

148,637.496140,496.0098,141.4879,783.17517,924.662مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتـــــوى والتشـــــــريع 05

352,530.804263,692.80488,838.000146,727.784235,565.784المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــــــــيط و التنمية06

165,801.300156,136.9009,664.400217,388.838227,053.238ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــة المدنيــــــــــــــــــــة07

27,469,243.56425,472,589.3261,996,654.23829,970.5502,026,624.788وزارة الخــــارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة08

222,627,538.80710,503,322.189212,124,216.61832,550,947.785244,675,164.403االدارة العــــــــــــــــــــــامـة- وزارة الماليـــــــــة 09

435,627.388397,374.87238,252.51690,536.352128,788.868 االدارة العـامــــــــة للجمــــــــــــــــــــــــــــــــارك11

567,459.744394,206.381173,253.363361,449.555534,702.918وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة12

2,702,191.1032,702,191.1030.0002,248,954.4962,248,954.496وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13

37,538,755.54436,677,120.984861,634.56024,194,143.58125,055,778.141وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14

436,315,201.05666,043,259.120370,271,941.936191,036,655.673561,308,597.609وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15

19,204,653.11419,204,653.1140.0005,363,253.5915,363,253.591الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــي16

16,290,616.06610,148,435.0956,142,180.97111,648,845.88317,791,026.854وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17

401,974.266371,503.11030,471.15635,813.71066,284.866وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي18

108,778,831.27087,159,020.95221,619,810.31888,562,490.571110,182,300.889وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــة19

3,194,700.3882,733,360.131461,340.2571,956,169.3492,417,509.606وزارة الشئـــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــل20

6,686,575.2365,730,873.523955,701.7134,417,148.8455,372,850.558وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21

6,408,809.9456,407,306.9511,502.9943,803,360.5473,804,863.541وزارة األوقــــاف والشــــــــئـون االســـــــــالميـة22

82,986.66171,089.90011,896.76186,845.56198,742.322األمــــانــــــــــــــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــاف23

7,582,118.9427,287,532.485294,586.4575,646,180.6775,940,767.134وزارة المــــــواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

96,591,649.90989,195,403.0287,396,246.881105,907,215.833113,303,462.714وزارة األشــــــــــغـــــــال العــــامــــــــــــــــــــــــــة25

5,252,839.1663,602,602.9931,650,236.1731,562,239.8993,212,476.072المجلــس الوطنى للثقــــــافة والفنـــــون واآلداب26

10,121.67310,015.173106.50073,706.50073,813.000وزاره النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27

83,882,121.76179,882,446.3863,999,675.37598,156,541.203102,156,216.578وزاره االكـــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والمـــــــاء28

11,491,617.93011,127,331.043364,286.8873,187,064.6133,551,351.500االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــران المــــــــــــدني29

137,582.800137,444.800138.00081,853.55481,991.554اإلدارة المركزيـــــــــــــــــة لإلحصـــــــــــــــــــاء31

37,595.14437,595.1440.0000.0000.000جهـــــــاز المراقبيـــــــــــن المالييــــــــــــــــــــــن32

0.0000.0000.000244,100.400244,100.400وحدة التـــــــــــــــــــــــــــــحريات المالية الكويتية33

1,299,133,789.790624,284,464.781674,849,325.009629,162,231.0061,304,011,556.015الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

باب شراء األصول غير المتداولة

الجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الرقــم
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ح.خ 2018/2017جدول رقم ( 14 )
الرصيد االجمالىخصوم معالهالرصيد فى 2018/3/31المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد 

فى 2018/3/31فى2018/3/31( قبل التعلية )المالية 2018/2017فى 2017/4/1الجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــــــــيرى2
ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــــــبة3
مجلـــس الوزراء - األمانــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــة4
مجلس الوزراء  ــ  ادارة الفتــــــــوى والتشـــــــــــــــــريع 5
المجلــــــــــــــــــــــــس االعلى للتخطيط والتنميـــــــــــــة6
ديــــــــــــوان الـــخــدمـــــــــــــة الـمــدنيــــــــــــــــــــــــة7
وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة8
وزارة الماليـــــــــة - االدارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــامـة9

وزارة الماليـــــــــة - الحسابات العـــــــــــــــــــــــــــــامـة10
 االدارة العـامـة للجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك11
999,343.828999,343.8280.000-902,247.47997,096.349-وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــــــــــــــة12
وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13
وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14
8,272,190.6088,272,190.6080.000-28,852.4998,243,338.109-وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15
الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــي16
وزارة التربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17
وزارة التعليـــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي18
وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــــــــة19
وزارة الشئـــــــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمـــــــــــــــل20
400.000400.0000.000-197.811202.189-وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21
0.000وزارة األوقــــاف والشــــــــــــــئـون االســــــــالميــــــــة22
0.000األمانـــة العــــــامـــــــــــــــــة لألوقــــــــــــــــــــــــــــاف23
                              0.000وزارة المواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

0.000وزارة األشـــــــــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــــــــة25
0.000المجلــــس الوطنى للثقــــــافة والفنــــــــــــــــــون واآلداب26
0.000وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27
0.000وزارة الكهــــــــــــــــــــــــــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــاء28
0.000االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــــــدنــــــي29
اإلدارة المركزية لإلحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء31
جهاز المراقبين المالييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن32
وحدة التحريات الماليـــــــــة الكويتيـــــــــــــــــــــــــــة33

9,271,934.4369,271,934.4360.000-931,297.7898,340,636.647-الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

الخصوم غير المتداولة ــ مبالغ مخصوم بها علي انواع بنود مصروفات الميزانيه
اجمـــــالى األبواب

الرقــم

( 81 )



ح.خ 2018/2017  جدول رقم ( 14 )
الرصيد االجمالىخصوم معالهالرصيد فى 2018/3/31المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد

فى 2018/3/31فى2018/3/31( قبل التعلية )المالية 2018/2017فى 2017/4/1
الديـــــــــــــــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــــــــيري2
ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــبة3
مجلــــــــــــس الوزراء - األمانــــــــــــة العامــــــــة4
مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــــــــوى والتشـــــــريع 5
المجلـــــــس األعلـــــــــى للتخطـــــــــيط والتنميــــــة6
ديـــــــــــــــــــــــــوان الخدمـــــــــــــــــة المدنيــــــــــة7
وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة8
وزارة الماليــــــــــــة - اإلدارة العــــــــــامـــــــــــــة9

 اإلدارة العـــــــــــــــامــــــــــــة للجمــــــــــــــــــــارك11
536,951.409536,951.4090.000-536,136.491814.918-وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة12
وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13
وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14
135,179.695135,179.6950.000-130,179.6955,000.000-وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15
الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــي16
وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17
وزارة التــــــعليـــــــــــــــــــــــم العالـــــــــــــــــــــــي18
وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة19
وزارة الشئــــــــــــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل20
وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21
وزارة األوقــــاف والشــــــــــــئـون اإلســــــــالميـة22
األمــــــــــانـــة العامـــــــــــة لألوقـــــــــــــــــــــــاف23
وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت24
وزارة األشـــــــــغــــــــــال العـــــــــــــامـــــــــــــــــة25
المجلــــس الوطنــي للثقــافة والفنــــون واآلداب26
وزارة النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27
وزارة  الــــكهــــــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــــــــاء28
االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــدني29
اإلدارة المـــــــــــــركزيــــــــــــــــــة لإلحصــــــــــــــاء31
جهــــــــــــــــــاز المراقبيـــــــــــــن المالييــــــــــــــن32
وحــــدة التحريــــــات الماليــــــــــــة الكويتيــــــــة33

672,131.104672,131.1040.000-666,316.1865,814.918-الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

الخصوم الغير متداولة ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية
الباب الثاني ـ السلع والخدمات

الجهـــــــــــــــــــــــــــــاتالرقــم

(  82  )



ح.خ 2018/2017
الرصيد االجمالىخصوم معالهالرصيد فى 2018/3/31المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد 
فى 2018/3/31فى 2018/3/31( قبل التعلية )المالية 2018/2017فى 2017/4/1

الـــــــــــديـــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــري02
ديــــــــــــــــــــــــــــوان المحاسبــــــــــــــــــــــة03
مجلـــس الوزراء  ـــ  االمانــــــــة العامـــــــــــــة04
مجلـــــس الوزراء  ـــ  إدارة الفتــــوى و التشريــــع05
  المجلــــــــس األعلــــــــى للتخطيط والتنميـــــــــة06
ديوان الخدمـــــــــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــــة07
وزارة الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة08
وزارة المــــاليــــة   ـــ   االدارة العامـــــــــــــــــة09
وزارة الماليــــة   ـــ   الحسابـــــات العامــــــــــــة10
وزارة المــاليــــــة - اإلدارة العامة للجمـــــــــارك11
87,956.25087,956.2500.000-87,956.250-وزارة التجارة و الصناعــــــــــــــــــــــــــــــــــة12
وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13
وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14
وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15
الحرس الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى16
وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17
وزارة التعليم العالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى18
وزارة الصحة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة19
وزارة الشئون االجتماعيـة و العمــــــــــــــــــــل20
400.000400.0000.000-197.811202.189-وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21
وزارة األوقاف و الشــــــــئون االسالميـــــــــــة22
األمانـــة العامة لألوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف23
وزارة المـــواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت24
وزارة األشــــــــغـــــــــال العـــــــــــامـــــــــــــة25
المجلس الوطنـــــي للثقافـــة والفنــــــون واآلداب26
وزارة  النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27
وزارة  الكــــــــــــهرباء والمـــــــــــــــــــــــــــاء28
اإلدارة العامـــــــــــــة للطيـــــــــــــران المـــــــدني29
اإلدارة المركزيـــــــــــــــــــــــــة لإلحصـــــــــــــــاء31
جهــــــــــــــــــاز المراقبيـــــــن المالييـــــــــــــــن32
وحـــــدة الـــتـــحـــريات الــــمالــية الــكويــتيــــة33

88,356.25088,356.2500.000-88,154.061202.189-الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

الخصوم غير المتداولة ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية
 الباب الثامن ــ مصروفات وتحويالت أخرى

  جدول رقم ( 14 )

الجـهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الرقــم

( 83 )



2018/2017خ .ح( 14 )  جدول رقم 

الرصيد االجمالىخصوم معالة2018/3/31الرصيد فى المنصرف خالل السنةالرصيــــــــــد

2018/3/31فى 2018/3/31فى( قبل التعلية )2018/2017المالية 2017/4/1فى 

0.0000.000مخصــــصـــــــــــــــــــات رئيــــــــــــــــــــــــس الدولة1

0.0000.000الديــــــــــــــــــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــري02

0.0000.000ديــــــــــــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــبة03

0.0000.000األمانــــــــــة العامـــــــــــــــــة- مجلـــس الوزراء 04

0.0000.000مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتـــــوى والتشـــــــريع 05

0.0000.000المجلس األعلى للتخطـــــــــــــــــــــــــيط و التنمية06

0.0000.000ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــة المدنيــــــــــــــــــــة07

0.0000.000وزارة الخــــارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة08

0.0000.000االدارة العــــــــــــــــــــــامـة- وزارة الماليـــــــــة 09

0.0000.000 االدارة العـامــــــــة للجمــــــــــــــــــــــــــــــــارك11

374,436.169374,436.1690.000-278,154.73896,281.431-وزارة التجــــــــــــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــــة12

0.0000.000وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13

0.0000.000وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14

8,137,010.9138,137,010.9130.000-101,327.1968,238,338.109وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15

0.0000.000الحـــــــــــــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــي16

0.0000.000وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17

0.0000.000وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي18

0.0000.000وزارة الصحــــــــــــــــــــــة العـــامـــــــــــــــــــــة19

0.0000.000وزارة الشئـــــــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــل20

0.0000.000وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21

0.0000.000وزارة األوقــــاف والشــــــــئـون االســـــــــالميـة22

0.0000.000األمــــانــــــــــــــة العامــــــــــــة لألوقــــــــــــــاف23

0.0000.000وزارة المــــــواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

0.0000.000وزارة األشــــــــــغـــــــال العــــامــــــــــــــــــــــــــة25

0.0000.000المجلــس الوطنى للثقــــــافة والفنـــــون واآلداب26

0.0000.000وزاره النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27

0.0000.000وزاره االكـــــــــــــــــــــــــــــــــــهرباء والمـــــــاء28

0.0000.000االدارة العامـــــــــــة للطيــــــــران المــــــــــــدني29

0.0000.000اإلدارة المركزيـــــــــــــــــة لإلحصـــــــــــــــــــاء31

0.0000.000جهـــــــاز المراقبيـــــــــــن المالييــــــــــــــــــــــن32

وحدة التـــــــــــــــــــــــــــــــــــحريات المالية الكويتية33
8,511,447.0828,511,447.0820.000-176,827.5428,334,619.540-الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

باب شراء األصول غير المتداولة

الجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الرقــم
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2018/2017 جدول رقم ( 15 ) ح.خ
الرصيد االجمالىخصوم معالةالرصيد فى 2018/3/31المنصرف خالل السنــــــة الرصيـــــــــــــد
فى 2018/3/31فى 2018/3/31( قبل التعلية )الماليه 2018/2017فى 2017/4/1

75,632.750-93,492.71917,859.969-32,269.591125,762.310مصاريف أخرى
0.0000.0000.0000.0000.000تعزيزات عسكرية

30,575.2302,227,616.3052,197,041.075-28,734,718.00228,765,293.232بعثات دراسية للموظفين
7,942,001.9916,993,237.147948,764.844540,236.9781,489,001.822بعثات دراسية للطلبة

78,467.50063,480.00014,987.50051,501.47666,488.976حمالت دينية
60.705-60.7050.000-202.601263.306مياه وإناره إسكان الموظفين

60,639.440331,849.134271,209.694-207,061.571267,701.011تنفيذ أحكام قضائية
29,956.47516,873.50013,082.97511,560.06024,643.035تعويضات حوادث

7,573,571.2902,026,650.1165,546,921.1746,502,043.87712,048,965.051مكافأت وجوائز لغير الموظفين
17,392,290.70617,392,290.7060.00017,738,236.01417,738,236.014فوائد قروض عقارية

875,000.000875,000.0000.0004,345,000.0004,345,000.000إعفاء من قروض عقارية
2,318,535.3171,574,514.497744,020.8205,000.000749,020.820تحويالت أخرى لألفراد
546,384.619759,673.081213,288.462-219,865.383326,519.236-دعم الصحف المحلية

273,999.36259,313.759214,685.603358,195.050572,880.653مساعدات االندية واألنشطة الرياضية
950,518.200890,297.80060,220.4001,100,046.7661,160,267.166مساعدات النقابات وجمعيات النفع العام

0.0000.0000.0000.0000.000إعانات بيت الزكاة
532,079.500532,079.5000.0001,309,186.6681,309,186.668زكاة الشركات المحولة

14,158,577.22812,980,373.5611,178,203.66741,654,220.47342,832,424.140تعويض األنشطة المختلفة
72,330,000.00072,330,000.0000.0000.0000.000المصروفات الطارئة

2,849,395.9581,758,609.3991,090,786.5591,691,810.9692,782,597.528مؤتمرات محلية
90,415.10090,415.1000.00072,780.11072,780.110مؤتمرات خارجية
5,312.0005,312.0000.0000.0000.000الدورات الرياضية
18,163,368.17917,114,649.0191,048,719.16011,004,704.85812,053,424.018الشئون القضائية

6,319,023.5993,646,439.8312,672,583.7686,124,964.4728,797,548.240مهمات رسمية بالخارج
14,258,660.02511,190,879.6953,067,780.3302,678,983.7525,746,764.082تكاليف تشغيل الطائرات الحكومية

154,976,351.480154,976,351.4800.0000.0000.000وزارة الدفاع
0.0000.0000.0001,500.0001,500.000التزامات أخرى

15,380,044.34915,380,428.071383.722-16,835,792.01832,215,836.367الموسسه العامه للتامينات االجتماعيه
287,731.000287,731.0000.000-22,596.839310,327.839الموسسه العامه للرعايه السكنيه

366,730,299.149366,528,470.411201,828.738114,195,129.083114,396,957.821إجمالي الخصوم المتداولة

تفصيل الخصوم ــ بند مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 
الباب الثامن ــ مصروفات وتحويالت أخرى

إســـــم النــــــوعرقم الحساب

41160533
41160532

41160530

41160514

41160520
41160519

41160521

41160524
41160523

41160518
41160517

41160515

أوالً : الخصوم المتداولة 

41160528

41160513

41160535
41160534

41160599

41160527
41160526
41160525

41160508

41160544
41160557

41160512

41160516

41160540

41160538
41160536

41160539
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2018/2017  جدول رقم ( 15 ) ح.خ
الرصيد االجمالىخصوم معالةالرصيد فى 2018/3/31المنصرف خالل السنــــــة الرصيـــــــــــــد
فى 2018/3/31فى 2018/3/31( قبل التعلية )الماليه 2018/2017فى 2017/4/1

0.0000.0000.0000.0000.000بعثات دراسية للموظفين
0.0000.0000.0000.0000.000بعثات دراسية للطلبة

0.0000.0000.0000.0000.000حمالت دينية
400.000400.0000.000-200.000200.000-تنفيذ أحكام قضائية
0.0000.0000.0000.0000.000تعويضات حوادث

0.0000.0000.0000.0000.000مكافأت وجوائز لغير الموظفين
0.0000.0000.0000.0000.000فوائد قروض عقارية

0.0000.0000.0000.0000.000إعفاء من قروض عقارية
0.0000.0000.0000.0000.000تحويالت أخرى لألفراد
0.0000.0000.0000.0000.000دعم الصحف المحلية

0.0000.0000.0000.0000.000مساعدات االندية واألنشطة الرياضية
0.0000.0000.0000.0000.000مساعدات النقابات وجمعيات النفع العام

0.0000.0000.0000.0000.000إعانات بيت الزكاة
0.0000.0000.0000.0000.000زكاة الشركات المحولة

0.0000.0000.0000.0000.000تعويض األنشطة المختلفة
0.0000.0000.0000.0000.000عجوزات الصناديق والعهد النقدية

0.0000.0000.0000.0000.000المصروفات الطارئة
87,956.25087,956.2500.000-87,956.2500.000-مؤتمرات محلية

0.0000.0000.0000.0000.000مؤتمرات خارجية
0.0000.0000.0000.0000.000الدورات الرياضية
0.0000.0000.0000.0000.000الشئون القضائية

0.0000.0000.0000.0000.000مهمات رسمية بالخارج
0.0000.0000.0000.0000.000قنصليات فخرية

0.0000.0000.0000.0000.000تكاليف تشغيل الطائرات الحكومية
0.0000.0000.0000.0000.000وزارة الدفاع

0.0000.0000.0000.0000.000التزامات أخرى
2.1892.1890.0000.0000.000الموسسه العامه للتامينات االجتماعيه

88,356.25088,356.2500.000-88,154.061202.189-إجمالي الخصوم الغير المتداولة

366,642,145.088366,528,672.600113,472.488114,283,485.333114,396,957.821إجمالي الخصوم 

42180220

تفصيل الخصوم ــ بند مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 
الباب الثامن ــ مصروفات وتحويالت أخرى

ثانياً : الخصوم الغير المتداولة

إســـــم النــــــوعرقم الحساب

42180213
42180214
42180215
42180217
42180218
42180219

42180299

42180221
42180223
42180224
42180225
42180226
42180227
42180228
42180230
42180231

42180238

42180240

42180232
42180233
42180234
42180235
42180236
42180237

42180239

42160544

( 86 )



ح.خ 2018/2017جدول رقم ( 15 )
الرصيد االجمالىالخصوم المعالهالرصيد فى 2018/3/31المنصرف خالل السنــــــة الرصيـــــــــــــد
فى 2018/3/31فى 2018/3/31( قبل التعلية )الماليه 2018/2017فى 2017/4/1

 بند مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 
(الخصوم  المتداولة)

0.0000.0000.000اعتمادات صرف قانون التعزيزات العسكرية
29,956.47516,873.50013,082.9759,958.06023,041.035تعويضات حوادث

17,392,290.70617,392,290.7060.00017,738,236.01417,738,236.014فوائد قروض عقارية
875,000.000875,000.0000.0004,345,000.0004,345,000.000إعفاء من قروض عقارية

0.0000.0000.000تحويالت أخر لألفراد
0.0000.0000.000إعانات بيت الزكاة

10,040,774.71010,040,774.7100.00029,263,186.81229,263,186.812تعويض األنشطة المختلفة
72,330,000.00072,330,000.0000.0000.000المصروفات الطارئة

إجمالي بند مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات 
100,668,021.891100,654,938.91613,082.97551,356,380.88651,369,463.861الميزانية ( الخصوم المتداولة)

 بند مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 
(الخصوم غير المتداولة)

0.0000.000تعويضات حوادث

إجمالي بند مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات 
0.0000.0000.0000.0000.000الميزانية ( الخصوم غير المتداولة)

100,668,021.891100,654,938.91613,082.97551,356,380.88651,369,463.861جملة الحســــــــــــــــــــــــــــــــــابات العامة

وزارة  المالية ـ إدارة الحسابات العامة

41160530

تفصيل الخصوم ــ بند مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية 
الباب الثامن ــ مصروفات وتحويالت أخرى

إســـــم النــــــوعرقم الحساب

41160523
41160527

41160512
41160518

 ً ثانيــــــــــا

42180218

أوالً 

41160599

41160520
41160521
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جدول رقم (16)

حسابات مدينة أخرى دفعات نقديه بالخارج بنوك اجنبيه أخرى حسابات مدينه أخرى بنوك محلية أخرى بنك الكويت المركزي الصندوق

0.000 مخصصـــــــــــات رئيــــــــــــس الدولــــــــة 01

259,054,646.408 135,266,303.657 26,753,468.175 108,507,835.482 5,000.000 الديـــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــــــري 02

898,668.135 1,431,201.387 137,696.592 1,280,861.888 12,642.907 ديـــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــــــــة 03

13,372,417.161 22,409,453.995 7,867,306.439 6,250.000 14,528,695.144 7,202.412 مجلــس الوزراء ـ األمانــــة الـعـامــــــــــة 04

4,235,258.181 3,429,082.062 150,048.077 3,278,248.214 785.771 مجلس الوزراء - ادارة الفتـوى والتشريـع 05

5,501,434.372 5,945,278.436 168,115.653 5,776,958.283 204.500 المجلس األعــــــــلى للتخطيـــط والتنمية 06

73,966,666.815 52,456,694.579 1,536,884.867 9,729,782.456 41,190,027.256 07 ديـــــــــوان الخدمـــــــــة المدنيـــــــــــــة

332,090,465.913 138,760,825.272 427,782,965.773 89,640,036.442 -378,680,466.218 18,289.275 وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 08

263,843,117.068 303,135,544.204 162,572,048.934 140,554,178.274 9,316.996 وزارة الماليـة ـ اإلدارة الـعــامــــــــــــــــة 09

1,174,901,613.450 1,132,014,756.181 629,201,799.810 502,812,956.371 وزارة الماليـة ـ إدارة الحســـــابات العامة 10

21,681,964.239 25,500,000.763 3,319,712.057 22,180,288.471 0.235 11 اإلدارة العامـــــــــة للجمــــــــــــــــــــــارك

74,167,560.921 65,781,161.346 792,684.844 64,988,476.502 وزارة التجـــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــة 12

60,331,675.480 64,234,062.181 16,156,388.773 -20,530.164 48,030,386.199 67,817.373 وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

107,743,731.819 123,397,540.177 19,690,207.294 52,444.879 103,654,888.004 وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

1,062,509,095.513 988,577,343.993 172,114,893.630 1,227,341,418.444 -410,889,261.824 10,293.743 وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

32,738,630.659 28,530,404.111 30,804,311.378 -2,273,907.267 الحــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــي 16

177,080,411.710 176,168,942.969 602,133.298 116,562,983.088 346,243.378 58,679,292.046 -21,708.841 وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

12,434,582.521 5,305,766.479 250,569,880.911 46,338,587.880 -291,602,719.827 17.515 وزارة التعليــــــــــــــم العـــالــــــــــــــــــــي 18

415,129,593.221 449,403,628.432 1,216,245,954.892 300,803,227.829 7,724,605.146 -1,075,318,826.094 -51,333.341 وزارة الصحــــــــــــــــه العامــــــــــــــــــة 19

18,400,973.191 23,552,790.034 9,467,688.060 14,086,909.070 -1,807.096 وزارة الشؤون االجتماعيـــة والعمـــــــــل 20

33,358,872.865 37,186,829.616 178,724.422 22,686.003 1,938,563.864 10,717.500 35,009,387.785 26,750.042 وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

24,683,439.323 25,521,104.216 77,305.000 1,728,588.822 150,182.857 23,565,027.537 وزارة األوقـــاف والشـــــؤون األسالميــة 22

938,822.956 768,331.854 1,209.600 767,122.254 األمانـــــــــــــة العامـــــــــــة لألوقـــــــــاف 23

28,100,783.879 23,074,018.282 4,678,527.415 -2,198,535.831 20,594,026.698 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

309,892,834.133 330,073,021.281 418,746,508.515 -88,674,061.117 573.883 وزارة األشغـــــــــــال العـامـــــــــــــــــــــة 25

10,792,923.233 7,854,152.361 3,791,417.383 4,060,695.326 2,039.652 المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 26

1,280,284.312 1,037,633.429 634,388,660.519 -633,354,575.709 3,548.619 وزارة النـــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

705,716,638.328 562,529,863.827 227,068,158.864 4,787.488 335,618,562.125 -161,644.650 وزارة الكهـــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــاء 28

25,491,162.215 21,628,387.167 26,749,476.766 -5,124,620.227 3,530.628 اإلدارة العــــــامه للطيــران المدنـــــــــــــي 29

1,338,151.067 474,025.439 11,670.882 462,354.557 االدارة المــــركــــــــــزية لالحصــــــــــاء 31

12,600,989.691 4,368,521.106 19,739.166 4,348,781.940 جـــــــــــــهاز المراقبـــــــــــــيين الماليين 32

2,416,173.495 27,501.778 2,388,671.717 وحــــدة التحــــريـــــات الماليــة الكويتية 33

5,264,277,408.779 4,762,232,842.331 0.000 2,069,031,437.793 99,991.003 4,016,647,535.799 6,076,165.253 -1,329,553,807.140 -68,480.377

ح.خ  2018/2017

 األصول على مستوى الوزارات واإلدارات الحكومية

 األصول المتداوله الماليه االجنبيه
األصول الغير متداولة الماليه األصول المتداوله الماليه المحليه

المحليه
جمله االرصده في 31/3/2017جمله االرصده في 31/3/2018



حسابات في بنوك اجنبيه الجــهــاتالرقـم

( 88 )



 جدول رقم (  17 ) 

جمله االرصده في 
31/3/2017

جمله االرصده في 
31/3/2018 دفعات عن إعتمادات مستندية دفعات نقدية داخلية عهد نقدية شخصية دائمة عهد نقدية شخصية مؤقتة مبالغ تحت التحصيل مبالغ تحت التسوية مصروفات تحت تسويتها على أنواع 

بنود مصروفات الميزانيه

0.000 مخصصـــــــــــات رئيــــــــــــس الدولــــــــة 01

62,810,553.944 26,753,468.175 22,984.931 26,730,483.244 الديـــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــــــري 02

340,989.314 137,696.592 500.000 65,031.469 654.648 71,510.475 ديـــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــــــــة 03

9,489,465.538 7,867,306.439 48,431.131 4,984,493.576 2,834,381.732 مجلــس الوزراء ـ األمانــــة الـعـامــــــــــة 04

233,109.531 150,048.077 56,150.601 74,880.583 19,016.893 مجلس الوزراء - ادارة الفتـوى والتشريـع 05

559,621.028 168,115.653 28,424.116 139,398.280 293.257 المجلس األعــــــــلى للتخطيـــط والتنمية 06

8,842,249.802 9,729,782.456 6,283,052.623 3,430,535.833 16,194.000 07 ديـــــــــوان الخدمـــــــــة المدنيـــــــــــــة

56,225,324.691 89,640,036.442 22,575.435 9,200.275 7,993.865 4,603,876.362 64,471,014.309 20,525,376.196 وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 08

154,526,181.448 162,572,048.934 1,788.914 2,099.610 489,211.482 146,632,070.996 15,446,877.932 وزارة الماليـة ـ اإلدارة الـعــامــــــــــــــــة 09

698,116,491.208 629,201,799.810 649.625 562,258,591.870 52,831,353.830 14,111,204.485 وزارة الماليـة ـ إدارة الحســـــابات العامة 10

3,060,765.179 3,319,712.057 500.000 295,133.067 0.099 3,024,078.891 11 اإلدارة العامـــــــــة للجمــــــــــــــــــــــارك

1,166,789.211 792,684.844 1,708.344 408,285.502 316,416.752 66,274.246 وزارة التجـــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــة 12

5,008,783.976 16,156,388.773 894.788 844,800.966 171,861.400 15,138,831.619 وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

25,863,628.884 19,690,207.294 1,907,395.665 4,893,112.443 12,889,699.186 وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

1,273,739,572.029 1,227,341,418.444 513,906,959.254 4,031,241.295 42,051.605 16,360.000 17,136,777.913 94,722,098.089 597,485,930.288 وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

30,733,989.907 30,804,311.378 23,122,115.607 100,532.495 7,581,663.276 الحــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــي 16

103,473,798.789 116,562,983.088 15,395.486 23,812.590 5,088,919.190 166,567.951 111,268,287.871 وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

36,164,997.123 46,338,587.880 96,909.231 3,583.715 9,089,239.004 24,848,403.121 12,300,452.809 وزارة التعليــــــــــــــم العـــالــــــــــــــــــــي 18

317,987,099.731 300,803,227.829 67,110,947.287 15,248.372 14,580.385 27,979,601.781 9,646,990.597 196,035,859.407 وزارة الصحــــــــــــــــه العامــــــــــــــــــة 19

10,467,157.825 9,467,688.060 1,049.500 4,769.435 1,655,499.406 239,252.195 7,567,117.524 وزارة الشؤون االجتماعيـــة والعمـــــــــل 20

1,982,873.836 1,938,563.864 20,583.385 1,500.000 437,383.673 1,479,096.806 وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

2,581,021.331 1,728,588.822 39,884.535 74,589.561 1,614,114.726 وزارة األوقـــاف والشـــــؤون األسالميــة 22

2,643.068 1,209.600 1,209.600 األمانـــــــــــــة العامـــــــــــة لألوقـــــــــاف 23

9,572,336.427 4,678,527.415 80.255 517,962.487 135,209.766 4,025,274.907 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

263,019,237.821 418,746,508.515 -154,232.236 14,974,864.987 14,425,333.772 389,500,541.992 وزارة األشغـــــــــــال العـامـــــــــــــــــــــة 25

3,512,614.614 3,791,417.383 188,615.000 32,384.042 574,076.596 2,996,341.745 المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 26

304,735,459.147 634,388,660.519 2,387.455 36,975.595 19,779.781 634,329,517.688 وزارة النـــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

198,622,096.958 227,068,158.864 77,087.315 18,138.216 1,001.325 1,614,685.761 120,164.098 225,237,082.149 وزارة الكهـــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــاء 28

17,971,248.176 26,749,476.766 18,859.800 -7,753.807 2,015.596 245,706.100 8,437.994 26,482,211.083 اإلدارة العــــــامه للطيــران المدنـــــــــــــي 29

372,265.786 11,670.882 10,566.757 1,104.125 االدارة المــــركــــــــــزية لالحصــــــــــاء 31

19,739.166 358.000 374.837 19,006.329 جهــــاز المراقــبيين المــــــــــــــاليين 32

27,501.778 358.230 27,143.548 وحـــدة التحريـــات الماليـــة الكويتيــــة 33

3,601,182,366.322 4,016,647,535.799 537,047,934.661 71,365,389.520 129,841.702 118,293.804 656,307,416.537 422,853,585.671 2,328,825,073.904

ح . خ 2018/2017

األصول المتداولة المالية المحلية  - حسابات مدينة أخرى ( أ ) 

الجملـــة

الجــهــات الرقـم

األصول المتداولة المالية المحلية  - حسابات مدينة أخرى

( 89 )



 جدول رقم (     17   ) 

جمله االرصده في 31/3/2017 جمله االرصده في 31/3/2018 مبالغ تحت التحصيل مبالغ تحت التسوية مصروفات تحت تسويتها على أنواع 
بنود مصروفات الميزانية

0.000 مخصصـــــــــــات رئيــــــــــــس الدولــــــــة 01

0.000 الديـــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــــــري 02

0.000 ديـــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــــــــة 03

0.000 مجلــس الوزراء ـ األمانــــة الـعـامــــــــــة 04

0.000 مجلس الوزراء - ادارة الفتـوى والتشريـع 05

0.000 المجلس األعــــــــلى للتخطيـــط والتنمية 06

0.000 07 ديـــــــــوان الخدمـــــــــة المدنيـــــــــــــة

0.000 وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 08

0.000 وزارة الماليـة ـ اإلدارة الـعــامــــــــــــــــة 09

0.000 وزارة الماليـة ـ إدارة الحســـــابات العامة 10

0.000 11 اإلدارة العامـــــــــة للجمــــــــــــــــــــــارك

0.000 وزارة التجـــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــة 12

0.000 وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

0.000 وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

682.961 0.000 وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

0.000 الحــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــي 16

7,849.128 0.000 وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

211,714.459 0.000 وزارة التعليــــــــــــــم العـــالــــــــــــــــــــي 18

2,923,241.496 0.000 وزارة الصحــــــــــــــــه العامــــــــــــــــــة 19

0.000 وزارة الشؤون االجتماعيـــة والعمـــــــــل 20

1,548.356 0.000 وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

0.000 وزارة األوقـــاف والشـــــؤون األسالميــة 22

0.000 األمانـــــــــــــة العامـــــــــــة لألوقـــــــــاف 23

0.000 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 24

0.000 وزارة األشغـــــــــــال العـامـــــــــــــــــــــة 25

0.000 المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 26

0.000 وزارة النـــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

0.000 وزارة الكهـــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــاء 28

0.000 اإلدارة العــــــامه للطيــران المدنـــــــــــــي 29

-647.818 0.000 االدارة المــــركــــــــــزية لالحصــــــــــاء 31

0.000 جهــــاز المراقــبيين المــــــــــــــاليين 32

0.000 وحـــدة التحريـــات الماليـــة الكويتيــــة 33

3,144,388.582 0.000 0.000 0.000 0.000

األصول الغير المتداوله الماليه المحليه - حسابات مدينه أخرى ( ب ) 

ح . خ 2018/2017

الجــهــات الرقـم

الجملـــة

األصول الغير المتداوله الماليه المحليه-حسابات مدينه أخرى

( 90 )



مبالغ محصلة لحساب جهات 
أخرى مبالغ تحت التسوية مقبوضات تحت تسويتها لإليرادات تأمينات مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود 

مصروفات الميزانية
خصميات من المرتبات لحساب 

جهات أخرى مرتجع مرتبات ذمم دائنة - موظفين ذمم دائنة - موردين

مخصصـــــــــــات رئيــــــــــــس الدولــــــــة 01

259,054,646.408 135,266,303.657 42,117,445.582 92,464,660.021 177,444.804 506,753.250 الديـــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــــــري 02

898,599.995 1,431,201.387 2,645.112 47,193.671 1,005,820.270 153,806.377 221,735.957 ديـــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــــــــة 03

13,372,417.161 22,409,453.995 2,133,453.772 19,476,597.617 -6,337.803 805,740.409 مجلــس الوزراء ـ األمانــــة الـعـامــــــــــة 04

4,235,258.181 3,429,082.062 9,131.713 611,346.087 2,808,604.262 مجلس الوزراء - ادارة الفتـوى والتشريـع 05

5,501,434.372 5,945,278.436 219,435.132 5,445,637.573 -708.908 280,914.639 المجلس األعــــــــلى للتخطيـــط والتنمية 06

73,966,666.815 52,456,694.579 2,813,458.193 46,653.348 45,931,435.602 1,862,951.675 1,802,195.761 07 ديـــــــــوان الخدمـــــــــة المدنيـــــــــــــة

332,090,465.913 138,760,825.272 574,611.053 93,690,959.301 99,289.406 148.517 31,778,134.462 2,965,057.650 9,652,624.883 وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 08

263,843,117.068 303,135,544.204 14,713,288.833 10,102,347.218 52,647.043 272,198,939.553 700,555.585 5,367,765.972 وزارة الماليـة ـ اإلدارة الـعــامــــــــــــــــة 09

1,174,901,613.450 1,132,014,756.181 44,853,571.175 519,293,580.271 567,867,604.735 وزارة الماليـة ـ إدارة الحســـــابات العامة 10

21,681,964.239 25,500,000.763 1,934,851.181 13,868,735.462 7,106,816.459 775,232.009 10,108.679 1,804,256.973 11 اإلدارة العامـــــــــة للجمــــــــــــــــــــــارك

75,069,808.400 65,781,161.346 93,745.557 63,309,802.865 555,149.748 1,822,463.176 وزارة التجـــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــة 12

60,331,675.480 64,234,062.181 34.588 3,527,579.994 36,939,956.588 14,876,825.511 -23,119.458 8,912,784.958 وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

107,743,731.819 123,397,540.177 691,216.245 9,648,747.339 42,419.741 2,011,036.680 100,658,562.289 84,265.581 10,261,292.302 وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

1,062,532,053.958 988,577,343.993 314,817,502.436 666,331,727.707 2,263,722.415 5,164,391.435 وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

32,738,630.659 28,530,404.111 7,761,505.447 12,664.135 14,164,003.376 5,149.900 6,587,081.253 الحــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــي 16

177,080,411.710 176,168,942.969 1,012.000 6,706,736.092 35,307.230 2,106,385.000 60,885,932.342 11,529,913.787 94,903,656.518 وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

12,434,582.521 5,305,766.479 -1,454,985.309 82,087.571 1,058,852.525 4,267,510.647 481,770.499 870,530.546 وزارة التعليــــــــــــــم العـــالــــــــــــــــــــي 18

415,129,593.221 449,403,628.432 6,348.250 66,094,903.810 51,965.426 2,928,917.780 353,995,059.568 2,363,239.196 23,997,844.402 -34,650.000 وزارة الصحــــــــــــــــه العامــــــــــــــــــة 19

18,400,973.191 23,552,790.034 16,532.000 1,537,752.877 487,609.218 1,993,400.000 10,813,750.653 1,009,084.670 7,694,660.616 وزارة الشؤون االجتماعيـــة والعمـــــــــل 20

33,365,940.101 37,186,829.616 2,634,301.008 2,274,398.076 393,304.194 24,804,298.470 661,834.781 6,418,693.087 وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

24,683,439.323 25,521,104.216 3,052,682.439 389,995.957 14,869,013.871 3,076,526.052 4,132,885.897 وزارة األوقـــاف والشـــــؤون األسالميــة 22

938,822.956 768,331.854 33,563.109 685,949.067 3,081.107 45,738.571 األمانـــــــــــــة العامـــــــــــة لألوقـــــــــاف  23

28,100,783.879 23,074,018.282 6,684,926.625 103.000 2,782,835.181 8,123,565.236 1,079,009.833 4,403,578.407 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  24

309,892,834.133 330,073,021.281 800.000 195,394,477.206 11,192,257.141 116,796,075.794 108,367.640 6,581,043.500 وزارة األشغـــــــــــال العـامـــــــــــــــــــــة 25

10,792,923.233 7,854,152.361 1,778,589.669 38,143.137 42,000.000 5,199,234.061 -48,053.026 844,238.520 المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 26

1,279,695.362 1,037,633.429 16,724.183 1,411.200 594,891.716 100,819.774 323,786.556 وزارة النـــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

703,474,734.242 499,347,136.076 1,047,786.500 185,340,465.014 1,610,387.790 289,403,799.492 4,606,886.495 17,337,810.785 وزارة الكهـــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــاء 28

25,491,162.215 21,628,387.167 11,042,019.527 131,452.011 491,296.095 5,944,159.943 1,029,703.295 2,989,856.446 -100.150 اإلدارة العــــــامه للطيــران المدنـــــــــــــي 29

1,338,151.067 474,025.439 473.225 417,449.331 1,821.372 54,281.511 االدارة المــــركــــــــــزية لالحصــــــــــاء 31

12,600,989.691 4,368,521.106 224.000 2,544,663.680 519.754 1,823,113.672 جهــــاز المراقــبيين المــــــــــــــاليين  32

2,416,173.495 1,114,158.731 45,975.945 1,256,038.819 وحـــدة التحريـــات الماليـــة الكويتيـــة 33

5,262,967,120.763 4,699,050,114.580 47,191,911.811 1,491,640,183.338  77,454,377.326  20,967,639.474 2,797,355,842.279 34,798,547.419  229,676,363.083 -100.150 -34,650.000 الجملـــة 

 الخصوم على مستوى الوزارات واإلدارات الحكومية ( أ )

الجــهــاتالرقـم

جدول رقم (  18 ) 
الخصوم المتداولة المحليه

ح . خ  2018/2017

حسابات دائنه أخرىمستحقات و مخصصاتذمم دائنه
جمله األرصده في 31/3/2017جمله األرصده في  31/3/2018

( 91 )



ح . خ 2018/2017

مبالغ تحت التسوية تأمينات مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود 
مصروفات الميزانية مرتجع مرتبات

0.000 مخصصـــــــــــات رئيــــــــــــس الدولــــــــة 01

0.000 الديـــــــــــــــــوان األميـــــــــــــــــــــــــــري 02

68.140 0.000 ديـــــــــــــوان المحاسبـــــــــــــــــــــــــــــــة 03

0.000 مجلــس الوزراء ـ األمانــــة الـعـامــــــــــة 04

0.000 مجلس الوزراء - ادارة الفتـوى والتشريـع 05

0.000 المجلس األعــــــــلى للتخطيـــط والتنمية 06

0.000 07 ديـــــــــوان الخدمـــــــــة المدنيـــــــــــــة

0.000 وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 08

0.000 وزارة الماليـة ـ اإلدارة الـعــامــــــــــــــــة 09

0.000 وزارة الماليـة ـ إدارة الحســـــابات العامة 10
0.000 11 اإلدارة العامـــــــــة للجمــــــــــــــــــــــارك

-902,247.479 0.000 وزارة التجـــــــــارة والصناعـــــــــــــــــــة 12
0.000 وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل 13

0.000 وزارة الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14

-22,958.445 0.000 وزارة الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 15

0.000 الحــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــي 16

0.000 وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 17

0.000 وزارة التعليــــــــــــــم العـــالــــــــــــــــــــي 18

0.000 وزارة الصحــــــــــــــــه العامــــــــــــــــــة 19

0.000 وزارة الشؤون االجتماعيـــة والعمـــــــــل 20

-7,067.236 0.000 وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم 21

0.000 وزارة األوقـــاف والشـــــؤون األسالميــة 22

0.000 األمانـــــــــــــة العامـــــــــــة لألوقـــــــــاف  23

0.000 وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  24

0.000 وزارة األشغـــــــــــال العـامـــــــــــــــــــــة 25

0.000 المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 26

588.950 0.000 وزارة النـــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 27

2,241,904.086 63,182,727.751 63,182,727.751 وزارة الكهـــــــــــرباء والمـــــــــــــــــــــاء 28

0.000 اإلدارة العــــــامه للطيــران المدنـــــــــــــي 29

0.000 االدارة المــــركــــــــــزية لالحصــــــــــاء 31

0.000 جهــــاز المراقــبيين المــــــــــــــاليين  32

0.000 وحـــدة التحريـــات الماليـــة الكويتيـــة 33

1,310,288.016 63,182,727.751 0.000 63,182,727.751 0.000 0.000

 الخصوم على مستوى الوزارات واإلدارات الحكومية ( ب )

الجــهــات الرقـم

الخصوم غير المتداولة
جدول رقم (18 )

الجملـــة 

حسابات دائنه أخرىمستحقات
جمله األرصده في  

31/3/2018
جمله األرصده في 

31/3/2017
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الرصيد الدفتري الجرد الفعلي و شهادات 
البنوك الرصيد الدفتري شهاده البنك الرصيد الدفتري شهاده البنك الرصيد الدفتري شهاده البنك الرصيد الدفتري شهاده البنك الرصيد الدفتري شهاده البنك الرصيد الدفتري شهاده البنك الرصيد الدفتري الجرد الفعلي

1,892,151.569 3,286,848.427 5,000.000 3,281,848.427 5,000.000 5,000.000 الديـــــــوان األميـــــــري 02

-32,763.842 -12,238.249 12,642.907 -24,881.156 12,642.907 12,642.907 ديـــــوان المحاسبـــــــــــة 03

119,605.852 125,855.852 7,202.412 6,250.000 112,403.440 7,202.412 7,202.412 مجلــس الوزراء ـ األمانـــة الـعـامــــة 04

6,958.411 -35,012.077 785.771 -35,797.848 785.771 785.771 مجلس الوزراء - ادارة الفتـوى والتشريـع 05

1,500.345 -270.055 204.500 -3.782 -470.773 204.500 204.500 المجلس األعــــــــلى للتخطيـــط والتنمية 06

-487,746.622 -1,332,906.807 0.000 -1,332,906.807 07 ديـــــــــوان الخدمـــــــــة المدنيـــــة

-20,119,104.290 2,430,940.432 0.000 2,244,935.916 -608,095.679 775,810.920 18,289.275 وزارة الخارجيـــــــة 08

6,053,189.081 6,844,868.453 43,533,753.098 5,176,536.511 9,030,975.517 38,347,899.583 5,244,652.617 -7,440,076.677 9,316.996 9,317.004 وزارة الماليـة ـ اإلدارة الـعــامـــــة 09

9,200,047.855 5,944,542.975 5,944,542.975 5,944,542.975 5,944,542.975 وزارة الماليـة ـ إدارة الحســابات العامة 10

9,917,047.042 23,475,699.709 31,063,145.025 22,131,540.539 31,063,145.025 1,344,158.935 0.235 11 اإلدارة العامـــة للجمــــــــارك

-24,263,277.268 -67,541,251.074 0.000 207,407.941 -67,748,659.015 وزارة التجــــارة والصناعـــــة 12

257,565.116 -3,793,996.247 71,812.960 -20,530.164 3,995.587 -3,841,283.456 67,817.373 67,817.373 وزارة العــــــــدل 13

-6,372,630.481 -15,706,797.217 125,005.857 52,444.879 125,005.857 -15,759,242.096 وزارة الداخليـــــــة 14

-3,270,728.986 -65,677,243.256 10,293.743 -65,687,536.999 10,293.743 10,293.743 وزارة الدفـــــــاع 15

332,560.004 332,560.004 0.000 332,560.004 الحــــــرس الوطنــــــي 16

518,257.897 -3,097,893.813 109,115.480 346,243.378 103,337.433 -475,099.628 -2,947,328.722 -21,708.841 5,778.047 وزارة التربيـــــــة 17

2,111,120.084 2,638,252.912 371.332 -98,723.757 2,736,959.154 17.515 371.332 وزارة التعليـــــم العـــالــــي 18

-87,402,632.454 -61,580,865.570 2,263,776.098 7,724,605.146 2,147,477.462 10,728,084.427 -79,982,221.802 -51,333.341 116,298.636 وزارة الصحــــه العامــــة 19

-3,242,236.288 -2,352,724.189 0.000 638,733.628 -2,989,650.721 -1,807.096 وزارة الشؤون االجتماعيـــة والعمــــل 20

-1,033,686.610 -1,579,655.671 43,746.427 22,686.003 22,686.003 10,717.500 -81,514.446 -1,558,294.770 26,750.042 21,060.424 وزارة اإلعـــــــــــالم 21

-5,319,073.220 -8,909,813.953 572,840.857 77,305.000 77,305.000 150,182.857 495,535.857 -9,137,301.810 وزارة األوقـــاف والشـــؤون األسالميــة 22

0.000 29.275 0.000 29.275 األمانــــة العامـــــة لألوقــــاف 23

1,386,212.548 -3,266,641.496 1,320.000 -2,198,535.831 1,320.000 -1,336,511.480 268,405.815 وزارة المواصـــــالت 24

-43,751.053 -13,080,667.733 573.883 3,512.786 -13,084,754.402 573.883 573.883 وزارة األشغـــــال العـامــــــة 25

-497,455.225 -614,755.912 2,039.652 -616,795.564 2,039.652 2,039.652 المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 26

-211,119,456.537 -211,435,491.716 0.000 -211,139,707.914 -299,332.421 3,548.619 وزارة النــــــــفـــــــــــط 27

-9,446,392.689 -283,080,534.059 44,030.252 4,787.488 40,017.408 -7,789,743.079 -275,133,933.818 -161,644.650 4,012.844 وزارة الكهـــــــرباء والمـــــــــــــاء 28

-939,855.560 677,992.660 4,714.863 81,763.000 592,699.032 3,530.628 4,714.863 اإلدارة العـــامه للطيــران المدنـــــي 29

1,745.787 1,330.120 0.000 1,330.120 االدارة المــــركـــــزية لالحصــــاء 31

0.000 -4,859.905 0.000 -4,859.905 جـــــهاز المــــراقبيــــــن المالييــــــــن 32

0.000 -11,903.494 0.000 -11,903.494 وحدة التحريات المالية الكويتية 33

-341,792,829.534 -697,356,601.674 83,816,918.092 99,991.003 99,991.003 6,076,165.253 8,093,226.115 9,030,975.517 38,347,899.583 30,321,019.430 37,007,688.000 -204,625,245.366 0.000 -538,191,027.134 0.000 -68,480.377 268,113.391

بنك الكويت المركزي - إيرادات ضريبية



رصيد الصندوق و البنوك من واقع الجرد الفعلي و الرصيد الدفتري على مستوى الوزارات واإلدارات الحكومية

الجهة الرقـم

ح .خ 2018/2017
2018/3/31  مقارنه رصيد الصندوق و البنوك من واقع الجرد الفعلي و الرصيد الدفتري في

بنك الكويت المركزي - إيراداتبنك الكويت المركزي - رئيسيالصندوق
الرصيد الدفتري في 

2017/3/31

جمله االرصده في 2018/3/31  بنوك أجنبيه أخرىبنوك محلية أخرىبنك الكويت المركزي - عام

جدول رقم (19)
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ح.خ 2018/2017جدول رقم (20)

2018/20172017/20162018/20172017/20162018/20172017/20162018/20172017/20162018/20172017/2016

45,207.421114,558.2683,844.0003,844.00018,948,637.663140,436,971.573الديـــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــري02
4,391.03237,208.252152,652.11760,643.5091,071,318.7301,033,444.330ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة03

126,453.32771,376.6711,120,492.221134,093.36013,408,763.7069,060,655.345مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامـــــــــــــــة04

21,750.76542,098.612208,471.987212,360.883230,297.534281,861.534مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــوى والتشـــــــريع05

28,387.73632,567.623116,055.5941,256,759.722216,972.400204,285.000المجلــــــس األعلـــى للتــــخــطيط و الــــتنمية06

36,990,130.20431,056,182.5022,900,426.3402,949,169.3562,161,391.6512,072,061.564ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة07

253,693.302164,072.6322,686,841.9942,686,841.99465,786.380167,911.580وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة08

1,930,543.0147,690,450.80219,311,007.31617,246,030.269225,090,314.218172,555,536.572وزارة الماليــة - اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة09

3,174,788.84914,911,545.10386,656,186.74514,488,814.2872,579.000وزارة الماليـــــة - الحسابات العامـــــــــــــــــــة10

180,572,393.519163,463,109.3054,798,148.7944,841,206.82940,169,687.60240,220,090.352 اإلدارة العـــــــــــامـــــــــــة للجمـــــــــــــــارك11

343,034.668404,448.4711,022,964.9661,022,964.9662,181,436.0952,372,067.400وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة12

29,617,317.24337,867,023.74922,148,009.00023,564,505.92011,898,619.86310,974,083.255وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13

63,847,892.09074,680,992.4855,307,228.4904,302,342.93498,080,936.864103,031,183.216وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14

5,392,290.1342,390,889.516586,621.120964,849.542880,082,229.740851,978,006.596وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15

696,896.064434,422.3212,357,467.4152,104,104.03033,284,415.53836,639,331.977الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــي16

9,119,500.2658,864,926.61620,402,511.72819,596,158.20065,461,661.76366,499,855.839وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17

19,242,635.18016,060,381.1284,666,962.4414,387,514.260177,134.500157,012.000وزارة التعليــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي18

29,150,834.55727,327,259.36875,807,215.25680,325,069.502184,436,374.19073,040,769.827وزارة الصحـــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة19

21,787,899.33212,192,458.41521,817,699.90921,096,637.1838,756,883.6169,359,826.331وزارة الشئــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل20

6,406,446.5476,228,660.5824,090,668.4324,156,746.38912,202,708.80312,454,972.61039.55883.933وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21

421,916.513376,277.8962,250,709.9441,975,378.07524,298,220.47824,198,745.692وزارة األوقــــاف والشــــــئـون اإلســــــــالميـة22

686.631686.631499,275.30051,279.800األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــــاف23

92,445,424.48290,553,315.67113,230,320.2279,676,078.02223,617,682.25825,312,865.758وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت24

63,320,250.74059,570,824.74136,872,843.43727,453,412.0481,289,084,424.5251,031,100,913.928وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة25

427,662.758426,570.8052,081,131.0632,037,085.2354,007,393.9833,941,845.258المجلـس الوطني للثقـــــــافة والفنــــــون واآلداب26

478,485,841.915427,522,419.8526,606.5925,639.09220,612.20040,447.550وزارة الــنــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27

290,261,132.335360,581,951.63655,262,975.03847,152,888.5171,346,099,493.1831,300,679,172.881وزارة الكـــــــهربــــــــــــــــــاء والـــــمــــــــــــاء28

2,457,483.6161,749,743.896324,026.701324,026.70184,321,988.69977,293,565.76688,095.000538,320.500االدارة العامـــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــدني29

16,684.53028,010.37253,289.044218,197.460207,855.894اإلدارة المركــــــــــــــــزية لإلحصـــــــــــــــــــاء31

15.000جهاز المراقبيـــــــــــــــــن المالييــــــــــــــن32

97,532.700وحدة التحـــــــــريــــــات الكويتيــــــــــــــــــة33

1,336,588,882.1381,344,843,747.290386,244,064.542294,025,851.4560.0000.0004,370,190,406.6423,995,369,198.42888,134.558538,404.433االجمـــــــــــــــــــــــــــــــالي

اعتمادات مستنديه تحت التنفيذ
الرقــم

بنك شيكات تحت التحصيلديون مستحقة على الحكومةديون مستحقة للحكومة بنك شيكات وخطابات ضمان

الحســــــــــــابات النظـــــــــــــــــــــــامية ( أ ) 
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ح.خ 2018/2017 جدول رقم (20)

2018/20172017/20162018/20172017/20162018/20172017/20162018/20172017/20162018/20172017/2016

الديـــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــري02

ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة03

317,350.067317,350.067مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامـــــــــــــــة04

20.000مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــوى والتشـــــــريع05

المجلــــــس األعلـــى للتــــخــطيط و الــــتنمية06

ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة07

1,965,500.0001,745,815.000وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة08

217,618.660178,068.660276,292,688.917239,383,921.934وزارة الماليــة - اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة09

237,484,806.000242,900,895.500وزارة الماليـــــة - الحسابات العامـــــــــــــــــــة10

180.000180.000 اإلدارة العـــــــــــامـــــــــــة للجمـــــــــــــــارك11

وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة12

38,863.75062,010.0005,774.6805,774.680وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13

763.00093,627.000وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14

1,140.0001,140.000-45,391.56743,586.567وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15

الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــي16

240.000وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17

وزارة التعليــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي18

11,786,024.20011,183,104.200270,586.000282,526.000وزارة الصحـــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة19

وزارة الشئــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل20

1,023,940.3571,501,613.372وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21

وزارة األوقــــاف والشــــــئـون اإلســــــــالميـة22

األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــــاف23

11,801,701.4639,295,927.8344,645,430.0514,812,515.051وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت24

14,986.93514,986.935وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة25

المجلـس الوطني للثقـــــــافة والفنــــــون واآلداب26

وزارة الــنــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27

71,746,456.63430,863,500.224وزارة الكـــــــهربــــــــــــــــــاء والـــــمــــــــــــاء28

االدارة العامـــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــدني29

اإلدارة المركــــــــــــــــزية لإلحصـــــــــــــــــــاء31

جهاز المراقبيـــــــــــــــــن المالييــــــــــــــن32

وحدة التحـــــــــريــــــات الكويتيــــــــــــــــــة33

96,992,513.63353,460,567.859276,292,688.917239,383,921.9342,235,709.0002,123,128.0004,651,204.7314,818,289.731237,484,806.000242,900,895.500اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

**  تشمل هذه الفئه على البنود التاليه :عهده الطوابع الماليه - رئيسي  و عهده الطوابع المالية -فرعي .

الرقــم
عهدة الطوابع البريدية عهدة الطوابع المالية العامة **مستحقات ضريبية للحكومةمبالغ عن خدمات وأعمال مؤداة

الحســــــــــــابات النظـــــــــــــــــــــــامية  ( ب )

عهدة الطوابع المالية
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    ح.خ 2018/2017جدول رقم (20)

2018/20172017/20162018/20172017/20162018/20172017/20162018/20172017/2016
149.00030,510.00013,470.0004,615,661,750.0003,764,889,050.000الديـــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــري02

0.5000.500654.5801,300.00026,057,173.00026,057,173.0005,949,721.1685,428,577.708ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة03

77,116,000.00077,116,000.0002,812,800.0002,366,400.000مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامـــــــــــــــة04

مجلس الوزراء  ــ إدارة الفتــوى والتشـــــــريع05

179.750160.250107,250,000.000107,250,000.0002,625,000.0002,362,500.000المجلــــــس األعلـــى للتــــخــطيط و الــــتنمية06

11,599.25022,868.0005,366,835.3995,635,177.169ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة07

1,305,649.5001,447,434.500407,131,818.000407,131,818.000-وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة08

12,523.7502,288,445,228.0302,288,445,228.030-2,893.000وزارة الماليــة - اإلدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة09

وزارة الماليـــــة - الحسابات العامـــــــــــــــــــة10

138,232.750110,238.500 اإلدارة العـــــــــــامـــــــــــة للجمـــــــــــــــارك11

وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة12

37,302.50037,302.500494,776,302.000494,776,302.00017,910,601.00013,036,555.000وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13

2,022,490,295.0002,022,490,295.00073,697,972.29560,341,303.603وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14

1,907.50وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15

133,772,316.000125,236,903.00043,142,263.97636,453,648.176الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــي16

49,099.00012,149.000وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17

27,007.75019,309.250821.316821.316وزارة التعليــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــــي18

41,989,884.5004,309,761.750612,989,498.000612,989,498.000-وزارة الصحـــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة19

12,248.25010,823.750وزارة الشئــــــون اإلجتمــــــاعيـة والعمــــــــل20

112,826.75025,444.500وزارة اإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21

152,978,097.000222,008,901.0003,398,294.0004,034,967.000وزارة األوقــــاف والشــــــئـون اإلســــــــالميـة22

األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــــاف23

وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت24

1,333.2505,235.0001,141,013,187.8751,144,653,278.2453,640,090.3701,820,045.185وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة25

المجلـس الوطني للثقـــــــافة والفنــــــون واآلداب26

0.500-وزارة الــنــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27

67,606.50067,246.000190,173.340190,173.340وزارة الكـــــــهربــــــــــــــــــاء والـــــمــــــــــــاء28
741,525,523.255741,525,523.255االدارة العامـــــــة للطيــــــــــــران المــــــــــــدني29

11,957.7505,009.250اإلدارة المركــــــــــــــــزية لإلحصـــــــــــــــــــاء31

36.000جهاز المراقبيـــــــــــــــــن المالييــــــــــــــن32

وحدة التحـــــــــريــــــات الكويتيــــــــــــــــــة33

221,337.920204,943.34012,826,574,844.87512,040,205,968.015153,176,742.809125,843,996.672 42,821,303.5006,060,607.500-االجمـــــــــــــــــــــــــــــــالي

عهد األوراق والبطاقات ذات القيمة النقديةالطوابع المالية اإللكترونية

الحســــــــــــابات النظـــــــــــــــــــــــامية ( جـ )

اهالك أمالك الدولة العقارية أمالك الدولة العقارية 
الرقــم
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ح . خ 2018/2017
الرصيدالرصيدعهدأصولالمواد ذاتوسائلعهد
في 2017/3/31في 2018/3/31المنازلحيوانية ومائيةالطبيعة الخاصةالنقل واإلنتقالالمواد

326,476,325.121 88,364.3203,107,385.245288,362,322.000106,323.381291,664,394.946الديـــــــــــــــــــوان األميــــــــــــــــــــــــــــــــــري02

2,517,085.473 74,480.6202,629,186.00038,235.0002,741,901.620ديـــــــــــــــــــــــوان المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة03

4,969,318.030 665,603.7124,404,596.10064,080.00049,570.0005,183,849.812مجلـــس الوزراء - األمانـــــة العامـــــــــــــــة04

1,224,851.693 260,680.000925,470.00025,000.00051,950.0001,263,100.000مجلس الوزراء  ــ ادارة الفتــوى والتشـــــــريع05

2,564,585.379 270,676.9682,331,947.79114,850.00029.3752,617,504.134المجـــلس األعـــلى للتــخـــطـيـط و الـــتنــمـيــــة06

1,597,337.987 93,331.1801,531,917.17725,000.0001,650,248.357ديــــــــــــوان الخدمــــــــــــــــــــة المدنيــــــــــة07

38,894,792.803 907,769.420849,474.2258,175,254.10698,519.04628,928,297.20038,959,313.997وزارة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة08

4,871,866.281 2,564,106.4634,394,389.3088,604.5006,967,100.271وزارة الماليــة - االدارة العـــــــــــــــــــــــــامـة09

 2,063,027.802 2,267,554.0002,267,554.000 االدارة العـــــــامـــــــة للجمـــــــــــــــــارك11

218,488.564 18,954.135333,708.8807,428.650360,091.665وزارة التجـــــــــــارة والصناعــــــــــــــــــــــــــة12

9,874,425.154 224,286.0179,032,927.492195,357.040115,224.3899,567,794.938وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل13

257,445,511.000 31,692,930.00059,244,056.000116,829,794.00045,510,605.000189,114.00041,513,581.000295,892.000295,275,972.000وزارة الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14

2,982,407.000 79,892.000670,150.0002,270,240.0003,020,282.000وزارة الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع15

22,663,680.000 9,723,950.0003,831,468.0008,406,740.0003,371,485.00031,878.00025,365,521.000الحــــــــــــــــــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــى16

242,608,973.182 130,708,098.000224,209,343.2331,126,334.000116,462.000356,160,237.233وزارة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة17

774,382.929 193,491.468564,028.034163,572.486921,091.988   وزارة التعليـــــــــــــــم العالــــــــــــــــــــــــــــــي18

302,951,402.919 189,882,332.064122,230,634.0003,897,412.000316,010,378.064وزارة الصحـــــــــــــة العـــامــــــــــــــــــــــــــة19

3,148,237.188 164,528.3062,792,625.53820,150.00039,386.2503,016,690.094وزارة الشئــــــون االجتمــــــاعيـة والعمــــــــل20

111,015,483.070 12,449,652.7202,376,622.000553,316.80037,829,155.34256,529,919.950109,738,666.812وزارة االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم21

17,854,017.729 1,249,726.20017,974,178.2516,800.00019,230,704.451وزارة األوقــــاف والشــــــئـون االســــــــالميـة22

599,370.232 76,922.311472,451.311549,373.622األمانــــــــــــة العامـــــــــــــة لألوقـــــــــــــاف23

22,507,990.508 12,892,409.1212,009,638.9809,397,198.3048,627.38424,307,873.789وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت24

16,467,543.256 1,924,060.55715,052,633.33216,976,693.889وزارة األشــــــــــــــــغال العــــامـــــــــــــــــــــــة25

2,900,067.650 1,491,864.500853,811.1002,345,675.600المجلـس الوطنى للثقــــــافة والفنـــون واآلداب26

702,330.223 15,837.996612,527.64876.366628,442.010وزارة الــنــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط27

628,009,397.000 581,233,316.0001,150,620.000582,383,936.000وزارة الكــــــهـــربــــــــــــــــاء والــــمــــــــــــاء28

4,483,488.924 652,293.9472,541.4781,776,525.1022,431,360.527االدارة العامـــــــــــــة للطيــــــــران المـــــــــــدنى29

476,784.065 573,063.311573,063.311اإلدارة المركزيــــــــــــــــة لإلحصـــــــــــــــــــــاء31

 476,784.065476,784.065جهاز المراقبــــــــــــــــــــين المالييـــــــــــــــــــــــــــن32

 10,228.00096,286.000106,514.000وحدة التحريـــــــــــــات المالية الكويتــــــــــــــــــــية33

981,225,046.078485,384,216.968438,199,421.17488,527,233.06058,456,710.95141,628,805.389295,892.000116,462.00029.37528,928,297.2002,122,762,114.1952,032,863,171.162الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

جـــــــــــرد المــــــوجـــــــــــــــــــــــودات

المخازن الخزائنالرقم المتاحف  المكتبات

جدول رقم  ( 21 )                      

أصول أخرىالجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
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  تمهيد:
  

  

در        وم بص مالمرس انون رق نة  ) 60 ( الق وزارات واإلدارات ربط ب 2017لس ة ال ميزاني
  اآلتي:بالتفصيل  2017/2018الحكومية للسنة المالية 

  
  
وزارات  - ة ال رادات بميزاني درت اإلي غ  ق ة بمبل  13,344,268,000.000و اإلدارات الحكومي

ص ار ، يخص غ دين ذكر  1,334,426,800.000 مبل الفة ال رادات س ن اإلي ار م اف إللدين  ىيض
ادة األول حسب(% 10احتياطي األجيال القادمة  ة الم م  ىما نصت علي انون رق ن الق نة  106م  لس

1976(.  
  
ا  - دتكم روفات  اعتم ة المص وزاراتبميزاني غ  واإلدارات ال ة بمبل   الحكومي

ار 19,900,000,000.000 ة  ،دين ين و علي رق ب در الف ن يق ات ع روفات والمخصص المص
  . دينار  (7,890,158,800.000)قدره بنقصاإليرادات 

  
          

ينالنقل تم إجراء  وقد - ادات ب الي اعتم غ إجم ة بمبل ود الميزاني ار 1,693,442,761.662 بن  ،دين
   . دينار  302,403,352.000وتعديالت بالنقل من االعتماد التكميلي العام لكل األبواب بمبلغ 

  
  
د بلغت نأالختامي  الحساب وأوضح - ة ق ار  15,999,670,635.543 اإليرادات الفعلي ادةدين  بزي

  . %60.16 بلغت زيادة بنسبةوتقديرات الميزانية  ندينار ع 2,655,402,635.543 امقداره
  
  

  652,532,606.926مقداره  بوفر دينار 19,247,467,393.074بلغت  وأن المصروفات الفعلية -
  3.3% .تـــــبلغ وفـربنسبة و  لـبعد التعديالميزانية  اعتمادعن  دينار

     
 2016/2017بالنتائج الفعلية للسنة المالية  2017/2018وبمقارنة النتائج الفعلية للسنة المالية   

ة رادات الفعلي يلة اإلي ح أن حص د  يتض غ  زادتق ار،  2,900,117,641.369بمبل ادين  بينم
  .دينار  1,539,544,121.056بمبلغ زادت  قدالمصروفات الفعلية 

  
عـن أسفر  قد 2017/2018علما بأن الحساب الختامي لإلدارة المالية للدولة للسنة المالية 

دينار بالمقارنة  (3,247,796,757.531)الفعلية على المصروفات الفعلية بمبلغ  اإليرادات نقص
نة ــعن الس بزيادةي ، أدينار  (4,608,370,277.844) والبالغ 2016/2017بالسنة المالية 

  .دينار   1,360,573,520.313 بمبلغ 2017/2018 ةــالمالي
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  :7201/8201وفيما يلي عرضا إجماليا لما أسفر عنه تنفيذ ميزانية السنة المالية 
  
 
 
  

 .الميزانيةعلى المستوى اإلجمالي ألبواب  أوال:
  
 
  
  
  :اإليـــرادات  -أ 

 
               

  زيادة / نقص
  

  اإليرادات 
  الفعليـة 

  

  
  تقديرات 
  اإليرادات 

 
  البيـــــان

 
2,571,508,841.368 

  
11,516,563.362  

  
16,656,665.000 -  

  
27,829,213.7161  

  
38,795,317.903 -  

 
  14,282,232,841.368  

 
506,351,373.362  

  
94,593,335.000  

  
1,077,870,303.716  

  
38,622,782.097  

  

 
11,710,724,000.000  

  
494,834,810.000  

 
111,250,000.000  

  
950,041,090.000  

  
77,418,100.000 

  
  
  

  
  ـة ــــرادات النفطيـــــاإليـ –لبـاب األول ا

  
   والرسوم الضرائب-ب الثاني االب
  

   المساهمات االجتماعية–الباب الثالث 
  

   إيرادات أخرى– الخامسالباب 
  

اب  ادسالب ر – الس رادات غي ول وإي ن أص تخلص م رادات ال إي
  تشغيلية أخرى

  
  
 

,655,402,635.5432 15,999,670,635.543  13,344,268,000.000  

  
  ـــــــةـــالجملـــ
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  :المصروفــات-ب 
 
  

 
  البيــــان

  
  اعـتماد
  بعد اعتماد الميزانية  التعديـل      الميزانية

  التعديـل
  المصروفات
  الوفر  الفعليـــة

اب األول   –الب
  47,945,945.495  6,747,401,054.505 6,795,347,000.000  0.000 6,795,347,000.000  تعويضات العاملين

اني  اب الث لع-الب  الس
  141,345,737.677  2,810,794,262.323 2,952,140,000.000  0.000 2,952,140,000.000  اتـــوالخدم

اب  امسالب - الخ
  26,793,136.269  328,167,863.731 354,961,000.000  0.000 354,961,000.000  اإلعانات

اب  ادسالب  – الس
    4,682,584,000.000 4,682,584,000.000  0.000 4,682,584,000.000  المنـــح

اب ا ابعالب افع -لس المن
 43,020,442.059  1,065,171,557.941 1,108,192,000.000  0.000 1,108,192,000.000   االجتماعية

امن  اب الث  –الب
ويالت  روفات وتح مص

 أخرى
1,122,249,000.000 0.000  1,122,249,000.000 1,108,208,023.442 14,040,976.558 

اب  ول ب راء األص ش
 379,386,368.868 2,505,140,631.132 2,884,527,000.000  0.000 2,884,527,000.000  غير المتداولة

  652,532,606.926  19,247,467,393.074  19,900,000,000.000  0.000  19,900,000,000.000  الجملـــــــــــــة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )4 ( 
  

  
  
  
  

  الفعلية:اإليرادات الفعلية بالمصروفات  مقارنة-ج 
  
  
  

  
  الفرق

  ابـــالحس
  يـــالختام

  ـمادــعتـتقدير/ ا
  ةـــالميزاني
 لــبعد التعدي

  ــانـــالبيـــ

 
 
 

2,571,508,841.368 
 
 

83,893,794.175 
  

 
 
 

  14,282,232,841.368 
 
 

1,717,437,794.175 
  

  
  
 

11,710,724,000.000  
 

1,633,544,000.000 
 

  
  :اإليــرادات

  
  اإليـــرادات النفطيـــــة 

  
  اإليـــرادات الغيـر نفطيــة  

  ـراداتــــة اإليــــجملـ  13,344,268,000.000  15,999,670,635.543  655,402,635.5432,

 
 
 
 

652,532,606.926 
 
 

-265,540,263.554  

 
 
 
 

19,247,467,393.074 
 
 

1,599,967,063.554  

 
  
 
 

19,900,000,000.000 

  
 

1,334,426,800.000  
  

  
  : اتــات والمخصصـــالمصروف

  
 ـاتـــــالمصروفـــــ  

  
  المخصص الحتياطي األجيال القادمـة% 10

  

    1976لسنة  106حسب القانون رقم % 10
  ب

  جملة المصروفات والمخصصات   21,234,426,800.000  20,847,434,456.628  386,992,343.372

3,042,394,978.915  -4,847,763,821.085  7,890,158,800.000-  
  

  المــال االحتياطي العاممن  تغطى 

  
  

  2017/2018 ة ـالمالية ـا تقدم عرض مقارنة لما أسفرت عنه نتائج العمليات المالية عن السنـمم       

ة للدولـه الحساب الختـوما أسفر عن  إلدارة المالي ن ـامي ل ديرية م ) 7,890,158,800.000( غـبمبل عجز تق

ام  دينار )4,847,763,821.085( الفعلي النهائي  العجز، كما بلغ دينار  اطي الع ال االحتي ن الم د ويغطى م وق

 دينار .   3,042,394,978.915 النهائي الفعلي العجزبلغ الفرق بين العجز التقديري و
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  ثانيا : تحليل اإليرادات والمصروفات على مستوى الوظائف :
  

 
 
  

  : اإليـــرادات -أ 
 
  

  
  النسبـة إلــى

 إجمالي المحصل

  
 نسبة المحصل
  إلى المقــدر

  
  اإليــرادات 
  المحصلــة

  
  تقديــرات 

  يــراداتاإل
 

  البيـــــان

 
% 0.0 

 
% 5.7 

 
% 0.1 

 
% 1.0 
 

% 90.0 
  

% 1.8 

 
% 0.9  

 
% 0.1 

 
% 0.4 

 
% 0.0  

 
%00.0 

 
%132.4 

 
%74.5 

 
%100 
 

%120.5 
 

%102.5 

 
%87.5 

 
%103.2 

 
%104.8 

 
%46.3 

  

 
4,798.958    

 
917,605,667.004 

 
9,029,413.588 

 
164,831,569.761 

 
14,404,213,543.238 

  
294,377,641.688 

 
137,810,312.659 

 
9,135,321.593 

 
59,716,640.628 

 
2,945,726.426 

 
 
 

 
00,000,000.000 

 
692,876,000.000 

 
12,121,000.000 

 
164,894,000.000 

 
11,957,523,000.000 

  
287,187,000.000 

 
157,469,000.000 

 
8,853,000.000 

 
56,986,000.000 

 
6,359,000.000 

 
  افتراضي  
  

ـات  ة الخدم العمومي
  العامـة

  
  الدفـــــــاع

  
ئون  ام وش ام الع النظ

  السالمة العامة
  

  االقتصاديةالشئون 
  

ق  كان ومراف اإلس
  المجتمع

  
  الصحـــــــة

  
 الدين والثقافة والترفيه

  
  التعليــــــــــم

  
  الحماية االجتماعية

  

 
%100   

 
% 119.9  

 
15,999,670,635.543  

 
13,344,268,000.000 

  
  الجملـــــــة
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 :المصروفــــات  - ب
  

  
  
  
  

 األصول والخصوماإلضافية وحسابات  واالعتماداتوفيما يلي عرض مفصل لإليرادات والمصروفات 

  الحكومية.للوزارات واإلدارات 

  
  

  النسبة إلـى
  إجمالــي

 المصروفات

  نسبـــة 
  الفعلي إلى

عتماد ا
الميزانية 

  التعديل بعد

  بعد اعتماد الميزانية  المصروفات
  اعتماد  التعديل  التعديـل

  البيـــــان  الميزانية

 
% 31.0 

 
% 10.7 

 
% 7.2 

 
% 10.5 

 
% 0.6 
 

% 8.9 

  
%10.7 

 
 

%3.0 
 
 

%12.4 
 

%5.1  

 
% 98.6 

 
% 98.1 

 
% 98.8 

 
% 90.0 

 
% 90.6 

 
% 96.5 

  
% 95.1 

 
 

% 95.1 
 
 

% 98.3 
 

% 96.2 
  

  
5,957,369,606.812  

  
2,060,527,052.372  

  
1,387,368,134.596  

  
  

2,011,438,848.887  

  
113,807,727.262 

  
1,714,944,483.825  

  
  

2,055,204,840.254  
  
  

573,992,683.946  
  
  

2,384,144,168.106  
 

988,669,847.014  

  
6,042,006,351.702  

  
2,099,551,575.000  

  
1,403,707,152.000  

  
2,234,854,758.129  

  
125,642,760.000  

  
1,776,267,326.000  

  
2,160,465,411.000 

 
 
  

603,620,034.895 
 
 

2,425,976,585.000 
 

1,027,908,046.274 

 
-223,593,848.298 

  
16,046,775.000  

 
64,115,452.000  

 
20,854,397.129  

  
6,643,290.000 -  

 
49,820,937.000  

  
15,435,911.000 

 
  

49,256,884.895 
 
 

34,999,685.000 
 

20,292,903.726- 
   

  
6,265,600,200.000 

  
2,083,504,800.000 

  
1,339,591,700.000 

  
2,214,000,361.000  

  
132,286,050.000 

  
1,726,446,389.000  

  
2,145,029,500.000 

 
 
  

554,363,150.000 
 
 

2,390,976,900.000 
 

1,048,200,950.000  
 

  
ـات  ة الخدم العمومي

  العامـة
  

  الدفـــــــاع
  

ئون  ام وش ام الع النظ
  السالمة العامة

  
  الشئون االقتصادية

  
  
  حمايــــــة البيئــــــة  

  
  

ق  كان ومراف اإلس
  المجتمع

  
  الصحـــــــــة

  
  

 الدين والثقافة والترفيه
  
  
  التعليـــــــــم 

  
  الحماية االجتماعية 

 
%100  

  

 
% 96.7 

  
  

19,247,467,393.074  
 

19,900,000,000.000 
  

 
000,000,000.000  

  

 
19,900,000,000.000 

  

  
  ةــــالجملــ
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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

م المالية للدولة يلي ذلك من حيث األهمية  رادات  اإليرادات األخرى ث إي
را إيرادات الض ة ف اهمات االجتماعي رادات المس م إي وم ث ئب والرس

  . التخلص من أصول وإيرادات غير تشغيلية أخرى
  

ع  ة والمتوق وزارات واإلدارات الحكومي رادات ال درت إي د ق وق
ة  نة المالي الل الس يلها خ غ  2017/2018تحص مبل

ة  ،د.ك 13,344,268,000.000 رادات الفعلي ة اإلي ت جمل ا بلغ بينم
لة  ـبنسبد.ك  15,999,670,635.543المحص ن  %119.9ة ـ ع

در،  ـق ادةـزيبوالمق در،  د.ك 2,655,402,635.543 درهاـ ن المق ع
  .2017/2018تقديرات الميزانية للسنة الماليـة  من %19.9 بنسبةو

  

رادات  ة واإلي رادات النفطي ن (اإلي رادات حسب مصدرها م وتتكون اإلي
  : غير النفطية )

  
  :النفطيةاإليرادات ) 1
  

ر  ذه اإلي ل ه ازتتمث ام والغ نفط الخ ع ال ي مبي درت ادات ف د ق ، وق
ـع تحصيلـة والمتوقـــرادات النفطيـاإلي ة ـــة الماليــالل السنـها خـ

غ 2017/2018 ة ـا بلغـ، بينمد.ك 11,710,724,000.000 مبل ت جمل
ـاإلي لةــ ة المحص بة .ك د 14,282,232,841.368 رادات النفطي بنس

در و %122.0 ن المق بةم ـن جمم %89.3 بنس رادات ـ لة اإلي
ـالمح بة أي د.ك 2,571,508,841.368ادة يبزو ،صلةـ  %22.0 بنس

ديرات  ن تق ة لم رادات النفطي ة االي ن اللميزاني ة ع نة المالي س
2017/2018.  

  

  النفطية:اإليرادات غير )  2
  

ي   رادات ف ذه اإلي ل ه اهمات تتمث وم، المس رائب والرس الض
رادات  ن أصول وإي تخلص م رادات ال رادات أخرى، وإي ة، إي االجتماعي

  غير تشغيلية أخرى.
  

  

ـة ـــوالمت غيرالنفطية وقد قدرت اإليرادات  وقع تحصيلها خـالل السن
ـة  ـ 2017/2018الماليـ ت  1,633,544,000.000غ بمبل ا بلغ د.ك بينم

ـلة اإليـجم ـر النفـ ـية المحصلـطــرادات غي  1,717,437,794.175ة ـ
رادات ـمن جملة اإلي %10.7بنسبة  و % 105.1 تحصيل بنسبةود.ك 

ادة  لةـالمحص بةأي  د.ك  83,893,794.175ها دارـمقوبزي  بنس
ة عن اللميزانية ل االيرادات غير النفطية مـن تقديرات 5.1% نة المالي س

2017/2018.  
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                  اردينــــــــ     سـفل
  

 :النفطيةاإليرادات  .1  
  

  :النفطية اإليرادات -الباب األول 
 

000     000  724  710 11  الماليةالسنة  تقديرات.  
   

368     841  232  282 14   المحصلةاإليرادات.  
 

368     841  508  571 2  الميزانية.على تقديرات  %22.0بنسبة  زيادة  
 

صل ع الباب األول : اإليرادات النفطية عن املقدر إ -   ادة امل ب ز يرجع س
بلغ متوسط ، حيث  2017/2018فط خالل السنة املالية ارتفاع سعر برميل الن

تامي ملؤسسة  ساب ا سعر مزج خام التصدير الكو حسب مشروع ا
ية  رول الكو ي   54.51 الب ي املقدر    45.67مقارنة  دوالر أمر دوالر أمر

انية  . امل

 

   اليف اإلنتاج الفعلية مبلغ مع األخذ دينار كو   2,007,160,000بلغت ت
ليج .  ية لنفط ا اليف اإلنتاج للشركة الكو شمل ت ن االعتبار أن املبلغ ال   ع

 
 2. النفطيةاإليرادات غير: 

  
  :الضرائب والرسوم - الثانيالباب 

 
  المالية.السنة  تقديرات  494  834  810     000

 
362     373  351  506    المحصلة.اإليرادات  

  
362     563  516  11   الميزانية.عن تقديرات  % 2.3بنسبة  زيادة  

  

جهات التالية :   تركز التحصيل ع الباب  ا

 اإلدارة العامة للجمارك  -
  اإلدارة العامة  –وزارة المالية  -

جهات صل عن املقدر لبعض ا ادة امل ب الز ذا الباب يرجع س   إ :   
 

ية   - ام الشركات الكو اضعة للضرائب ألرباح مرتفعة مع ال تحقيق الشركات ا
ها سواء ضرائب الدخل من الشركات  ية  دفع الضرائب املستحقة عل واألجن

ية لدعم العمالة الوطنية . بة الدخل من الشركات الكو ية أو ضر  األجن

 



  

 

) 9 (

  

جهات صل عن املقدر لبعض ا ب انخفاض امل ذا الباب  يرجع س  

  : إ
  

 انخفاض حركة الشراء والبيع ع األرا وانخفاض أسعار األرا والعقارات. -

جم  - يجة الوضع االقتصادي العال والنقص   جمركية ن نقض الضرائب ا
راد .    االست

 
            اردينــــــــ  سـفل
  
  
  
  

000     000  250  111  
  

000     335  593  94  
 
)000    665  656  16( 

  
  

  :االجتماعية المساهمات -الباب الثالث 
  

  المالية.السنة  تقديرات
  

  المحصلة.اإليرادات 

  
  الميزانية.عن تقديرات  % )15.0( نقص بنسبة

  
صل ع  - ب انخفاض امل مات الثالث : باباليرجع س االجتماعية عن  املسا

يجة انخفاض التحصيل ع  ة ن املقدر إ انخفاض التحصيل لوزارة ال
كومية الوحيدة ال تقوم  جهة ا ة ا ر وزارة ال عت إيرادات الضمان الص و

ذا الباب .   بالتحصيل ع 

  
  

  :أخرى إيرادات -الخامس الباب 
 

000     090  041  950  الماليةالسنة  تقديرات.  
  

716     303  870  1 077  المحصلة.اإليرادات  
 

716     213  829  127   الميزانية.عن تقديرات %13.5  بنسبة زيادة  
  

جهات التالية :   تركز التحصيل ع الباب  ا

 وزارة الكهرباء والماء  -
 إدارة الحسابات العامة  –وزارة المالية  -
 وزارة الداخلية -
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ذا الباب إ :  جهات ع  صل عن املقدر لبعض ا ادة امل ب ز   يرجع س
  

صوم إ اإليرادات القيدية  - عض حسابات ا ة    .سو

دمات املقدمة للمستفيدين من الكهرباء واملاء . - ام  تحصيل مبالغ ا  االل

 : ذا الباب إ جهات ع  صل عن املقدر لبعض ا ب انخفاض امل  يرجع س
  

يئة تنظيم اإلتصالت وتقنية  - شاء  شكيل وإ شأن  ري  إصدار مرسوم أم
 املعلومات ونقل اختصاصات وزارات املواصالت لها  .

  ة الشئون االجتماعية والعمل . ر عدم ضم صاالت أفراح جديدة لوزا -

 
           اردينــــــــ     سـفل
 
  

 
 
 
 
 

  :أصول، وإيرادات غير تشغيلية أخرىإيرادات التخلص من  - الباب السادس
  

000     100  418  77  الماليةالسنة  تقديرات.  
 

097     782  622  38    المحصلة.اإليرادات  
 

903)     317  795  (38   
  

  الميزانية.عن تقديرات  %(50.1) بنسبة نقص
  

جهات التالية :   تركز التحصيل ع الباب  ا

  اإلدارة العامة  –وزارة المالية  -
 وزارة الخارجية -

  

ذا الباب إ : جهات ع  صل عن املقدر لبعض ا ادة امل ب ز  يرجع س
  

عض العمالت مقابل الدينار  - يت أسعار صرف  يجة تث ( إيرادات فروق عملة ) ن

 . الكو

ذا الباب إ :  جهات ع  صل عن املقدر لبعض ا ب انخفاض امل يرجع س
  

ن اإلدارة العامة  –انخفاض التحصيل لوزارة املالية  - ل القطعت يجة تحو  ن

عها  4،  3(  جنوبي إ املؤسسة العامة للرعاية السكنية لتوز ) بمنطقة خيطان ا
انية بدال من بيعها باملزاد العل .  ع الطلبات اإلس
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                     اردينــــــــ     سـفل

  
  
  
  

وفيما يلي دراسة تحليلية ألبواب اإليرادات على مستوى المجموعات 
  :البنودالفئات وو
  

    
   اإليرادات النفطية : -الباب األول   

 

اب هذا اداترإي تشمل الغ الب وم التي المب نفطوزارة  تق  بتحصيلها ال
از الخام النفط تسويق نظير الكويتية البترول مؤسسة من  الطبيعي والغ

  .وخارجيا محليا للدولة العائد
  

000     000  724  710 11  الماليةالسنة  تقديرات.  
  

368     841  232  282 14  الميزانيةتقديرات من  %122.0بنسبة  اإليرادات المحصلة.  
 

368     841  508  571 2  الميزانية.على تقديرات  %22.0بنسبة  زيادة  
  
 
 

  : والرسومالضرائب  -الباب الثاني   
  

مل  راداتش واع ا تإي ة أن اب كاف ذا الب رائبه ي  لض وم الت والرس
ة، وتشمل الضر ىاتحصلها الوحدات الحكومي اح  ئب عل دخل واألرب ال

ب ال مالية والضروالمكاس ور ارأس ب واألج وع الروات ى مجم ئب عل
ة  وى العامل ىاروالضوالق ة  ئب عل لع اروالضالملكي ى الس ئب عل

دمات  ة اروالضوالخ امالت الدولي ارة والمع ى التج ئب اروالضئب عل
  .رىاألخ

 
  .الماليةالسنة  تقديرات  494  834  810     000

  
362     373  351  506   الميزانيةتقديرات من  %102.3بنسبة  اإليرادات المحصلة.  

 
362     563  516  11   الميزانية.على تقديرات  %2.3بنسبة  زيادة  
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                   اردينــــــــ     سـفل
  
  
  
  

ذا  ي ه نقص ف ات ال ادة ومجموع ات الزي ح مجموع الي يوض دول الت والج
   :الباب

  
   

 مجموعات 
 مجموعات  المبلغ  الزيادة

  المبلغ  النقص 
مجموعة 

مجموعة   27,865,346.327  121
123   (11,332,913.751)  

ة      مجموع
125  ) 214.869,015,5(  

إجمالي 
مجموعات 

 الزيادة
27,865,346.327 

إجمالي 
مجموعات 

  النقص
(16,348,782.965)  

إجمالي 
  362.563,516,11 الفرق للباب

   
  وفيما يلي تفصيل مجموعات الباب حسب الترتيب التسلسلي:

 
  :الرأسمالية والمكاسب واألرباح خلدال على الضرائب - 121مجموعة   

  

 والرواتـب األجـور :علـى تفـرض التـي رائبالضـ المجموعـة هـذه تشـمل

ضـات مـن وغیرهـا ـل تكلفـة مـن الـدخل العمالـة، خـدمات تعو  واألرـاح التمو

اسـب والرـع، الموزعـة ة،ر ال والخسـائر الم ات أرـاح أسـمال  المسـاهمة الشـر

ات ة، والمنشآت التضامن وشر  ومعاشات االجتماعي الضمان توزعات الفرد

نود التقاعد،  ة.متنوع أخر  دخل و

  
 .السنة المالية تقديرات 134  300  000     000

 
327     346  165  162   الميزانيةتقديرات من  %120.7بنسبة  اإليرادات المحصلة.  

 
327     346  865  27   على تقديرات الميزانية. %20.7بنسبة  زيادة  
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               دينــــــــار     فلـس
  

  
  
 

  وتحتوي هذه المجموعة على فئة واحدة:  
  

من  /الرأسمالية الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب - 1212 فئة  
  :الشركات ومشروعات أخرى

  
 .السنة المالية تقديرات 134  300  000     000

 
327     346  165  162   الميزانيةتقديرات من  %120.7بنسبة  اإليرادات المحصلة.  

 
327     346  865  27   على تقديرات الميزانية. %20.7بنسبة  زيادة  

  
  تشمل هذه الفئة على البنود التالية: اإليرادات المحصلة للبنود

 

915    175  468  80  األجنبية الشركات من الدخل: ضرائب121202البند  
251    698  298  50   العمالة الوطنية ضريبة الدخل من الشركات الكويتية لدعم: 121203البند 
332    176  474  7   حصيلة الزكاة من الشركات الكويتية: 121204البند 
992    869  867  23   مساهمة الشركات في خدمات الدولة121205البند : 
 التوزيعاتأرباح : 121206البند    56  083    837

    
  

  :الضرائب على الملكية - 123مجموعة  
ئب المفروضـة علـى اسـتخدام الثـروة أو ملكیتهـا راتشمل هذه المجموعة الضـ

  .أو نقل ملكیتها
 

000     000  136  25  السنة المالية تقديرات. 
 

249     086  803  13   الميزانيةتقديرات من  %54.9 بنسبة اإليرادات المحصلة.  
 

)751     913  332  11(   على تقديرات الميزانية. %  (45.1)  بنسبة نقص  
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                 اردينــــــــ     سـفل
  
  
  
  
 

  وفئات النقص في هذه المجموعة:الزيادة  فئاتوالجدول التالي يوضح   
  

 
  فئات

  فئات  المبلغ  الزيادة
  المبلغ  النقص 

  فئة    
 1231  (1,636,000.000) 

  فئة    
 1235  )751.913,696,9(  

 فئاتإجمالي 
 فئاتإجمالي  000.000,000,00 الزيادة

  )751.913,332,11(  النقص

إجمالي 
الفرق 

  للمجموعة
)751.913,332,11(  

    
  حسب الترتيب التسلسلي: الفئاتوفيما يلي تفصيل 

  
  :الضرائب المتكررة على الممتلكات غير المنقولة - 1231 فئة  

  

ات فــــــي خــــــدمات الدولــــــة الضــــــرائبتشـــــمل هــــــذه الفئــــــة   مســـــاهمة الشــــــر

ـــة الممتلكــــات غیـــر المنقولــــة، والتــــي  انتظــــام علـــى اســــتخدام أو ملك المفروضـــة 
ـــــاني واإلنشـــــاءات األخـــــر غیـــــر المنقولـــــة. وقـــــد تفـــــرض ار األ تشـــــمل ضـــــي والم

لیهمـا.الضرائب  ـون مقـدار  علـى المـالك أو المسـتأجرن أو  عـادة الضـرائب و
ةنس مة الممتلكات المعن ة من ق   .ة مئو

000     000  636  1  السنة المالية تقديرات. 
 

000     000  000  0   اإليرادات المحصلة   
 

  على تقديرات الميزانية. %)100 (بنسبة نقص  ) 1 000 636    (000
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                       اردينــــــــ     سـفل
  
  
 

  :الملكية على األخرى المتكررة غير الضرائب  - 1235 فئة  
  

ة الثروة صافي الضرائب على الفئة هذه تشمل  على تفرض التي والملك

  .منتظمة غیر اتر فت على أو واحدة مرة أساس

  
000     000  500  23  السنة المالية تقديرات. 

 
249     086  803  13   الميزانيةتقديرات من  %58.7بنسبة  اإليرادات المحصلة.  

 
)751     913  696  9(   على تقديرات الميزانية. %(41.3) بنسبة  نقص  

  
 تشمل هذه الفئة على البنود التالية: اإليرادات المحصلة للبنود

 

249    086 380  13    رسوم نقل الملكية123501البند :  
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                    دينــــــــار     سـفل
  
 

  :التجارة والمعامالت الدوليةعلى  الضرائب - 125مجموعة  
  

ـة ورســوم االسـتی  الضــرائبو د األخـر ار تشـمل هـذه المجموعــة الرسـوم الجمر

ـــاح التغیـــر فــــي وأر  راد،التصـــدیر أو االســـتیرات وأرـــاح احتكـــا رات،علـــى الصـــاد
 رف العمـــالتأســـعار صـــ الضـــرائب علـــى التغیـــر فـــي، و أســـعار صـــرف العمـــالت

ة الضرائبو    .األخر على التجارة والمعامالت الدول

 
 .السنة المالية تقديرات 335  398  810     000

 
  .الميزانيةتقديرات من  %98.5بنسبة  اإليرادات المحصلة  330  382  940     786

 
214)     869  015  5 (  على تقديرات الميزانية. %(1.5)بنسبة  نقص  

 
  وفئات النقص في هذه المجموعةالزيادة  فئاتوالجدول التالي يوضح: 

 
 

 
  فئات

  فئات  المبلغ الزيادة
  المبلغ  النقص 

  فئة
  فئة  2,313,097.336  1256 

 1251  (7,328,966.550)  

 فئاتإجمالي 
 فئاتإجمالي  2,313,097.336  الزيادة

  (7,328,966.550)  النقص

إجمالي 
الفرق 

 للمجموعة
)214.869,015,5                 ( 
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                     دينــــــــار     سـفل
  
  

  حسب الترتيب التسلسلي: الفئاتوفيما يلي تفصيل   
 

 الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم االستيراد األخرى  - 1251 فئة:  
  

ع رادات تشمل هذه الفئة اإلی والرسوم المحصـلة علـى الضرائب من جم
مــین إلــى  ســلع ألنهــا تــدخل البلــد أو علــى خــدمات ألنهــا مقدمــة مــن غیــر مق

مین   .مق

  
000     000  218  325  السنة المالية تقديرات. 

 
450     033  889  317   الميزانيةتقديرات من  %97.7بنسبة  اإليرادات المحصلة.  

 
)550     966  328  7 (  بنسبة نقص)  (على تقديرات الميزانية. %2.3  

  
  

 تشمل هذه الفئة على البنود التالية: اإليرادات المحصلة للبنود
 

730    828  848  317  ضرائب جمركية: 125101البند  
720    204  40   رسوم جمركية125102البند :  

   

 األخرى على التجارة والمعامالت الدولية:الضرائب   - 1256 فئة  
  

 الضـــرائب األخـــر المفروضـــة علـــى مختلـــف جوانـــبتشـــمل هـــذه الفئـــة 

ة   .التجارة والمعامالت الدول

 
000     810  180  10  السنة المالية تقديرات. 

 
336     907  493  12   الميزانيةتقديرات من  %122.7بنسبة  اإليرادات المحصلة.  

 
336     097  313  2   على تقديرات الميزانية. %22.7بنسبة  زيادة  

  
   

 تشمل هذه الفئة على البنود التالية: اإليرادات المحصلة للبنود
 

000     310  511  10  
000    000  000  00 

  رسوم مغادرة المطار الدولي: 125601 البند
  رسوم تصاريح السفر للسفن: 125602البند

  األجواء الكويتية على الطائرات : رسوم عبور125603البند  1  737  356    506
  : رسوم أخرى125699البند    245  240    830
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                     اردينــــــــ     سـفل
  
  
  

  
   :المساهمات االجتماعية – الثالثالباب   

  

اب هذا شمل ة الوحدات متحصالت ال وم  العمل أراب من الح

ة ا  أنفسـهم، لحسـاب العـاملین مـن أو العـاملین، مـن أو عاملیهم، عن ن

ـة تضـمن ،العمـل عـن العاطلین من أو  عولـون  مـن أو المسـاهمین أحق

ة منافع على الحصول في ورثتهم أو   .اجتماع

اب على شمل هذا ال    :و

 ) مساهمات  –) 132المجموعة. ة أخر  اجتماع
  .مساهمات أراب العمل -)1322فئة ( -

  .إیرادات الضمان الصحي -)132201بند (* 

 
000     000  250  111  الماليةالسنة  تقديرات.  

  
000     335  593  94   الميزانيةتقديرات من  %85.0بنسبة  اإليرادات المحصلة.  

 
)000     665  656  16(   الميزانية.على تقديرات  %(15.0)بنسبة  نقص  
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                      اردينــــــــ     سـفل
  
  
  

  
   الضرائب والرسوم: – الخامسالباب   

  

اب هذا شمل ـة الوحـدات راداتإیـ أنواع افة ال وم  راداتإیـ بخـالف الح

ــة والمســاهمات الضــرائبو  الــنفط ــدخل والمــنح، االجتماع  ضــمنها و

ـة المجموعـات ـة، دخـل :التال عـات ملك  رامـاتالغ والخـدمات، السـلع مب

الت ،راتوالمصـاد، زاءاتوالجـ ـة التحـو  ر أخـ راداتٕایـو  المـنح، عـدا الطوع

ان في مصنفة وغیر متنوعة   .آخر م

  
000     090  041  950  الماليةالسنة  تقديرات.  

 
716     303  870  077 1   الميزانيةتقديرات من  %113.5بنسبة  اإليرادات المحصلة.  

  
716     213  829  127   الميزانية.على تقديرات  %13.5بنسبة  زيادة  

 
    

ذا  ي ه نقص ف ات ال ادة ومجموع ات الزي ح مجموع الي يوض دول الت والج
  :الباب

  
  

 مجموعات   
  مجموعات  المبلغ  الزيادة

  المبلغ  النقص 
مجموعة 

مجموعة   897.940,445,285  155
151  (3,732,913.270)  

مجموعة     
152  )258.283,940,144(  

مجموعة     
153  )653.530,943,8(  

إجمالي 
مجموعات 

  الزيادة
897.940,445,285  

إجمالي 
مجموعات 

  النقص
)181.727,616,157(  

إجمالي 
  716.213,829,127 الفرق للباب
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                 دينــــــــار     فلـس
  

  
  
 

 وفيما يلي تفصيل مجموعات الباب حسب الترتيب التسلسلي:  
  

  ملكية:دخل  – 151مجموعة   
  

ة دخل مجموعة تشمل االً  الملك  تكتسـبها التـي اإلیـرادات مـن متعددة أش

ة الوحدات وم   .أخر  وحدات تصرف تحت تملكها أصوالً  تضع عندما الح

 
000     000  101   73  السنة المالية تقديرات. 

  
730     086  368  69  الميزانيةتقديرات من  %94.9بنسبة  اإليرادات المحصلة.  

 
  على تقديرات الميزانية. %(5.1)بنسبة  نقص    )3   732  913     270(

 
  :وفئات النقص في هذه المجموعةالزيادة  فئاتوالجدول التالي يوضح   

  
  فئات    

  فئات  المبلغ  الزيادة
  المبلغ  النقص 

  فئة
  فئة  253,027.888,1  1511 

 1514  )815.941,985,4(  

 فئاتإجمالي 
 فئاتإجمالي   253,027.888,1  الزيادة

  4,985,941.15)8(  النقص

إجمالي 
الفرق 

  للمجموعة
)270.913,732,3(  
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                 دينــــــــار     فلـس
  
 

  

  الفائدة: - 1511فئة   
ـة الوحـدات تتلقاهـا التـي المـدفوعات الفئة هذه إیرادات إ تشمل وم  الح

ـة، األصـول مـن معینـة أنواعـاً  تملـك التـي ـة راقواألو  الودائـع، وهـي المال  المال

ات والقـروض، األسـهم، عـدا ـل وتكلفـة، المدینـة والحسـا اإلیـرادات  هـي التمو
  .أمواله استخدام للمدین السماح من الدائن تسبها التي

  
 .السنة المالية تقديرات   302  000     000

 
888     027  555 1  الميزانيةتقديرات من  %514.9بنسبة  اإليرادات المحصلة.  

 
  على تقديرات الميزانية. %414.9بنسبة  زيادة  1  253  027     888

  
 تشمل هذه الفئة على البنود التالية: اإليرادات المحصلة للبنود

 

888    027  555 1   أرباح الحسابات الجارية151101البند :  
  

  الريع: - 1514فئة   
ة متحصـل مـن عم الرع هو دخل ـًا ملك ع ـات تـأجیر أصـول تتـوافر طب ل

ة وموجات التردد الفضـائي األراضي  )أصول غیر ُمنَتجة( والمسطحات المائ
غـي عـدم الخلـط بـین الرـع وایجـار ن ـًا. و ع األصـول  وأصول أخـر تتـوافر طب

عــات ســلع وخــدمات  مب عامــل  نشــأ هــذا االخــتالف )، 152(الُمنَتجــة، الــذ  و
قـدمون عـن  لمعاملـة ألن مـؤجر في ا ـة إنتـاج  عمل قومـون  األصـول الُمنَتجـة 

مخزونـــات مـــن األصـــول  طرقهـــا خـــدمات إلـــى المســـتأجرن، مثـــل االحتفـــا 
انة األصـول المـؤجرة. وال ا لثابتة متاحة للتأجیر بإشعار قصـیر، واصـالح وصـ

أنشطة ة التـي تمتلـك  تعتبر قائمة  وم ة الوحدات الح أو أصـول  أراضـيإنتاج
ـــه علـــى وضـــع تلـــك قتصـــر مـــا تقـــوم  ، و األصـــول تحـــت  غیـــر ُمنَتجـــة أخـــر

. وتعامــل اإلیجــا المدفوعــة مــن جانــب المســتأجرن رات تصــرف وحــدات أخــر
ان مدفوعات مقابل توفیر ان أو خدمات إس  .خدمات م

 
000     000  799  72  السنة المالية تقديرات. 

 
842     058  813  67   الميزانيةتقديرات من  %93.2بنسبة  اإليرادات المحصلة.  

  
)158    941  985  4(   على تقديرات الميزانية. %(6.8)بنسبة  نقص  

  



  

 

) 22 (

              دينــــــــار     فلـس
   

 تشمل هذه الفئة على البنود التالية: اإليرادات المحصلة للبنود
 

842    558  680  65  ريع األراضي: 151401 البند  
000     500  132  2  
000    000  000  0 

  إيجار تردد (موجات فضائية): 151402البند 
  رخص موجات السلكية: 151403لبند ا

   
  :ماتدمبيعات السلع والخ – 152مجموعة   

  

عـــات الســـلع والخـــدمات التـــي تقـــوم بهـــا الوحـــدات  تشـــمل هـــذه المجموعـــة مب
ة على أساس وم ل رسوم إدارة مقابـل خـدمات  سوقي أو غیر سوقي الح ش أو 

ة م ام بوظائفها التنظ  .الق

 
000     790  699  601  السنة المالية تقديرات. 

  
742     506  759  456   الميزانيةتقديرات من  %75.9بنسبة  اإليرادات المحصلة.  

 
)258     283  940  144(   على تقديرات الميزانية. %(24.1)بنسبة  نقص  

 
 

  :وفئات النقص في هذه المجموعةالزيادة  فئاتوالجدول التالي يوضح   
  

 فئات  
  فئات  المبلغ  الزيادة

  المبلغ  النقص 

  فئة
  فئة  1,273,356.868  1521 

 1522  )495.743,527,9(  

    
  فئة

 3152  )631.896,685,136(  

إجمالي 
فئات 
  الزيادة

.868356,273,1  
إجمالي 
فئات 
 النقص

)126.640,213,146(  

إجمالي 
الفرق 

  للمجموعة
(144,940,283.258)  
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  :مبيعات من جانب منشآت بالقيمة السوقية - 1521فئة   
عـــات وایجـــا المنشـــآت التـــي تعـــد جـــزءًا مـــن رات تشـــمل هـــذه الفئـــة علـــى مب

ـة العادلـة،الوحدات  مـة الـس وق الق ة  وم ة القائمـة ضـمن او  الح لمنشـأة السـوق
أســعار ذات داللــة ــل مخرجاتهــا أو معظمهــا  ــع  ــة هــي منشــأة تب وم  وحــدة ح

ة   .اقتصاد

 
000     640  092  51  السنة المالية تقديرات. 

 
868     996  365  52  الميزانيةتقديرات من  %102.5بنسبة  اإليرادات المحصلة.  

  
868     356  273  1  على تقديرات الميزانية. %2.5بنسبة  زيادة  

 
 تشمل هذه الفئة على البنود التالية: اإليرادات المحصلة للبنود

 

625    415  759  2   إعالنات: 152101البند  
402    031  3     مبيع برامج تلفزيونية: 152102البند  
282    421  510  42   إيجارات: 152103البند  
102    919  295   مطبوعات الجهات الحكومية: 152104البند  
954    420  41   إيرادات خدمات إذاعية وتلفزيونية: 152105البند  
670    300  088  3   عقود الخدمات الملزمة لشركات خاصة: 152106البند 
833    487  667 3  وعقاقيرأدويةمبيع: 152107البند 
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  رسوم إدارية: – 1522فئة   
صتشمل هذه الفئة الرسوم الخاصة  ـة وغیرهـا مـن الرسـوم از اإلل التراخ م

عات خدمات. ولكي عًا لخدمة، یجب  اإلدارة التي تعد مب تعتبر هذه الرسوم ب
ــة، علــى ســبیل المثــال التحقــ مــنأن  م فــة تنظ ــة وظ وم  تمــارس الوحــدة الح

فــــاءة   وســــالمة عمــــلفــــاءة أو مــــؤهالت الشــــخص المعنــــي، أو التحقــــ مــــن 

ــة، أو ممارســة نــوع آخــر ــة التــي هــي غیــر ملزمــة  المعــدات المعن مــن الــم ا رق
ـــاب ذلـــك.  ـــان واضـــحًا أن المبلـــغ المـــدفوع ال یتناســـب  وٕاذاممارســـتها فـــي غ

م الخدمـــة، فـــإن  إطالقـــاً  الرســـوم تصـــنف عندئـــذ فـــي الفئـــة رقـــم مـــع تكلفـــة تقـــد
استخدام سـلع أو  على استخدام سلع وعلىرائب ض )1245( ولـة از مالسماح 

 .أنشطة

 
000     450  896  56  السنة المالية تقديرات. 

  
505     706  368  47  الميزانيةتقديرات من  %83.3بنسبة  اإليرادات المحصلة.  

 
495)     743  527  9 ( على تقديرات الميزانية. %(16.7)بنسبة  نقص  

 
 

 تشمل هذه الفئة على البنود التالية: اإليرادات المحصلة للبنود
 

860    419  505  6   رسوم تسجيل الشركات ووثائق التامين: 152201البند 
775    013  728  1  رسوم طلبات الترخيص: 152202البند 
996    968  790  1   رسوم دمغ المعادن الثمينة: 152203البند
561    837  358  17   رسوم قضائية: 152206البند 
000    640  43   رسوم إصدار رخص القيادة بأنواعها :152207البند 
572    081  662   رسوم صالحية الطائرات وإجازات الطيارين: 152209البند 
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 رسوم مسح وتسجيل البواخر: 152210البند          25   000
395    934  414  4   مناقصات وممارسات –رسوم إدارية : 152212البند 
000    700  26   مزادات –إدارية رسوم : 152213البند 
 فحص عينات وأجهزة –رسوم إدارية : 152214البند    1  019  354    850
 إشراف –رسوم إدارية : 152215البند    130  060    000
 إصدار شهادات –رسوم إدارية : 152217البند    217  244    500
000    904  921  8   رسوم إقامات: 152218البند 
 رسوم المزايدات: 152219البند    14  231    000
000    400  12   رسوم التصاريح واألذونات: 152220البند
 العلني رسوم إجراءات بيع األراضي والعقارات بالمزاد: 152221البند    31  560    972
 رسوم تأهيل الشركات: 152224البند    20  550    000
257    490  374  3   رسوم على األراضي الفضاء: 152225البند 
767    289  096  1   رسوم متنوعة: 152299البند 

  
  
   

  :السوقية مبيعات عرضية من جانب منشآت بالقيمة غير – 1523فئة 
عــــة  عــــات ســــلع وخــــدمات مــــن جانــــب المنشــــآت التا تشــــمل هــــذه الفئــــة مب

ـــة عـــدا الرســـوم اإلدارـــة  وم مـــةللوحـــدات الح ـــدرج بهـــذه  الق ة، و غیـــر الســـوق
ــة  ــة أو المجتمع ة لألنشــطة االجتماع النســ ة  عــات التــي تعــد عرضــ الفئــة المب

عات المنتجات التـي تصـنع فـي یرادات لإل المعتادة ة، مثل مب وم واألجهزة الح
ــــــــة، والبــــــــذور المنتجــــــــة مــــــــن ال ــــــــة، والرســــــــوم مــــــــزارع المــــــــدارس المهن التجرب

ات  ـة، ورسـوم المستشف وم المـدارس الح م  ة، ورسوم التعلـ وم ادات الح والع
ة وغیرها دخول المنتزهات ة والترفیه   .والم ا رف الثقاف

  

 .السنة المالية تقديرات   710  493  700   000
 

  .الميزانيةتقديرات من  %72.3بنسبة  اإليرادات المحصلة    024   357  803   369
 

) 631  896 136  685 (   على تقديرات الميزانية. %(27.7)بنسبة  نقص  
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 اإليرادات المحصلة للبنود

 
000    000  00 

  تشمل هذه الفئة على البنود التالية:
 
  مبيع مواد مصادرة: 115230لبند ا

22  066  عدادات انتظار السياراتحصيلة : 152302البند  633    
    610   737  رسوم دراسية: 152303البند  450    
2  468  115  مبيع إصدارات مطبوعات حكومية: 152304البند  023    

14  853  رسوم الحجر الصحي: 152306البند  500    
29  111  406  إيرادات المستشفيات: 152307البند 053    

2  322  إيرادات التأمين الصحي: 152308البند  000    
152  873  265  إيرادات الكهرباء: 152309البند 866    

95  571  922  إيرادات المياه: 152310البند 774   
 11  240  005  إيرادات خدمات الطيران المدني: 152311البند 270    

635  297  البريدإيرادات خدمات : 152312البند  302    
57  452  373  إيرادات البرق والهاتف: 152313البند 485    
  6  957  812  الموانئإيرادات خدمات : 152314البند 936    

49  248  إيرادات صيانة: 152315البند  894    
14  334  مخططات ومواصفات: 152317البند  183    

304  ومنتجات حكوميةمبيع مواد : 152322البند  000    
   738  إيرادات كراج حجز المركبات: 152324البند  000   

   
  

  :الغرامات والجزاءات والمصادرات – 153مجموعة   
  

ارـة  رامـات والجـزاءاتتشمل هذه المجموعة الغ الت جارـة إج وهـي تحـو
ة ه القضــــائ ســــبب انتهــــاك  تفرضــــها المحــــاكم أو األجهــــزة شــــ علــــى الوحــــدات 

ات المتفــ علیهــا القــوانین  ضــًا التســو ــة، وتــدرج بهــذه الفئــة أ أو القواعــد اإلدار
مـــة والمصـــاد خـــارج انـــت مودعـــة لـــد إحـــد الجهـــات رات المح ـــالغ  هـــي م

ــة أو إدارــة ــة لحــین انتهــاء دعــو قانون وم ــة  الح وم وحولــت إلــى الوحــدة الح
ة هذه الدعو  جزء من تسو ة    .المعن

  

000     340  571  130   السنة المالية تقديرات. 
  

347     809  627  121   الميزانيةتقديرات من  %93.2بنسبة  اإليرادات المحصلة.  
 

653)     530  943  8 (  بنسبة بنقص)  (على تقديرات الميزانية. %6.8  
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  :وفئات النقص في هذه المجموعةالزيادة  فئاتوالجدول التالي يوضح   
 

  
 

 فئات
  فئات  المبلغالزيادة

  المبلغ  النقص 

  فئة    
 1531  )892.455,8 , 797( 

    
  فئة

 1532  761).074,146(  

إجمالي فئات 
إجمالي فئات   000.000,000,0  الزيادة

 )943 , 653.530,8(  النقص

إجمالي 
الفرق 

 للمجموعة
)653.530,943,8(  

  :الغرامات والجزاءات – 1531فئة  

 التـي المحصـلة الجـزاءاتو  الغرامـات أنـواع مختلـف الفئـة هـذه تشـمل

ة الوحدات تفرضها وم   .الح

 
000     950  686   129   السنة المالية تقديرات. 

 
108     494  889  120    الميزانيةتقديرات من  %93.2بنسبة  اإليرادات المحصلة.  

 
) 892   455  797   8 (  بنسبة نقص)  (على تقديرات الميزانية. %6.8  

  
 تشمل هذه الفئة على البنود التالية: اإليرادات المحصلة للبنود

 

22   614   403  غرامات جزائية: 153101البند 241   
60   033   603  مخالفات مرورية: 153102البند 673   
4   842   519  جزاءات على الموظفين: 153103البند  169   

33   398   968 غرامات: 153105البند 025   
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  المصادرات: – 1532فئة 

 

ـة رات المصاد وم انت مودعة لد إحد الجهـات الح الغ التي  هي الم
ـــة أو معاملـــة ـــة لحـــین انتهـــاء دعـــو قانون ـــة  إدار وم وحولـــت إلـــى الجهـــة الح

ة هذه الدعو أو المعاملة جزء من تسو ة    .المعن

 
000     390  884     السنة المالية تقديرات. 

 
239     315  738   الميزانيةتقديرات من  %83.5بنسبة اإليرادات المحصلة.  

 
  على تقديرات الميزانية. %(16.5)بنسبة  نقص    )146  074     761(

  
 تشمل هذه الفئة على البنود التالية: اإليرادات المحصلة للبنود

 

 مصادرة كفاالت: 153201البند     129  810    000
 تعهدات ورخص مؤقتة مصادرة: 153202البند     608  505    239
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  :إيرادات متنوعة وغير مصنفة في مكان آخر – 155مجموعة   
  

ـع اإلیـ المتنوعـة التـي ال تنـدرج ضـمن أ  راداتتشمل هذه المجموعة جم
 ال تتـــــوافر عنهـــــا راداتوأ إیـــــ األخـــــر  راداتمجموعـــــة مـــــن مجموعـــــات اإلیـــــ

ان آخر فها في م ة تسمح بتصن اف   .معلومات 
  

000     960  668  144   السنة المالية تقديرات. 
 

897     900  114  430   الميزانيةتقديرات من  %297.3بنسبة  اإليرادات المحصلة.  
 

897     940  445  285   على تقديرات الميزانية. %197.3بنسبة  زيادة  
  

  :وفئات النقص في هذه المجموعةالزيادة  فئاتوالجدول التالي يوضح   
 

  
 

 فئات
  فئات  المبلغالزيادة

  المبلغ  النقص 

  فئة
  فئة  814.083,854,4  1551 

 1553  ) 719,567.930(  

  فئة
 1552  306.948,250,77      

 فئة
 1554  528.732,2      

 فئة
 1555  000.595,239,5      

 فئة
 1559  198,665,149.179      

إجمالي فئات 
 827.508,165,286  الزيادة

إجمالي 
فئات 
  النقص

)930.567,719( 

إجمالي 
الفرق 

 للمجموعة
897.940,445,285  
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  :مبيع مواد مستهلكة – 1551فئة  

ـذلك تلـك  ـع المـواد المسـتهلكة و الغ المحصـلة مـن ب الم حمل هذا النوع 
والتــي ال تنــدرج مــن ضــمن أنــواع  التــي تــم االســتغناء عنهــا لعــدم الحاجــة إلیهــا

ـــاب الســـادس  ة ٕایـــرادات و الـــتخلص مـــن أصـــول، إیـــرادات إ (ال غیـــر تشـــغیل
  ، وتحتو على بند واحد فقط.)أخر 

  
000     100  848  3   السنة المالية تقديرات. 

 
814     183  702  8   الميزانيةتقديرات من  %226.1بنسبة  اإليرادات المحصلة.  

 
814    083   854  4    على تقديرات الميزانية. %126.1بنسبة  زيادة  

  
  
  إيرادات قيدية: – 1552فئة  

ســـبب اإلیرادات ـــحمـــل هـــذا النـــوع  ـــة والتـــي تنشـــأ  المحصـــلة غیـــر النقد
ات إجراء ل من حسا التحو ة  ات قید سـبب الذمم الدائنة إلـى اإلیـرادات  تسو

اب أخر    وتحتو على بند واحد فقط. ،التقادم الزمني أو أل أس

 
000     300  358  94   السنة المالية تقديرات. 

  
306     248  609  171   الميزانيةتقديرات من  %181.9بنسبة  اإليرادات المحصلة.  

 
306     948  250  77   على تقديرات الميزانية. %81.9بنسبة  زيادة  

 
  
  مصروفات مستردة: – 1553فئة  

اســـترداد لمـــا ســـب خصـــمه علـــى حمـــل ـــالغ المحصـــلة  الم  هـــذا النـــوع 

عثــات الملغــاة ال قة  والمصــروفات بــدون وجــه حــ  مصــروفات الســنوات الســا
مة تذاكر السفر الملغاة وما الى ذلك   ، وتحتو على بند واحد فقط.وق

 
000     460  827  40   السنة المالية تقديرات. 

 
070     892  107  40   الميزانيةتقديرات من  %98.2بنسبة  اإليرادات المحصلة.  

  
  على تقديرات الميزانية. % (1.8) بنسبة  نقص  )  719  567     930( 
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                 دينــــــــار     فلـس

  
  
 

 

  :تعويضات عن أضرار الممتلكات – 1554فئة  

ضات المحصلةإیرادات تشمل هذه الفئة على  ، وتحتـو علـى بنـد واحـد  التعو
  فقط . 

 
000     500  5   السنة المالية تقديرات. 

  
  .الميزانيةتقديرات من  %149.7بنسبة  اإليرادات المحصلة    8  232     528

 
  على تقديرات الميزانية. %49.7بنسبة  زيادة    2 732    528

 
  
  مبيع الطوابع المالية: – 1555فئة  

ــةإیــرادات تشــمل هــذه الفئــة علــى  ــع المال ــع الطوا ، وتحتــو علــى بنــد مب
  واحد فقط.

  
 .السنة المالية تقديرات    2  100     000

 
  .الميزانيةتقديرات من  %256890.2بنسبة  اإليرادات المحصلة  5  394  695     000

 
  على تقديرات الميزانية. %256790.2بنسبة  زيادة    5  392  595     000

  
  
  :إيرادات متنوعة أخرى – 1559فئة  

ـــالغ المحصـــلة  الم والتـــي لـــم تـــدرج ضـــمن اإلیرادات ـــحمـــل هـــذا النـــوع 
قةاأل   ، وتحتو على بند واحد فقط.نواع الواردة في الفئات السا

 
000    500  627   5   السنة المالية تقديرات. 

  
179    649  292  204   الميزانيةتقديرات من  %3630.3بنسبة  اإليرادات المحصلة.  

 
  على تقديرات الميزانية. %3530.3بنسبة  زيادة    198   665   149  179
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                   دينــــــــار     فلـس
 

  
  
  
  

  
اب    ادسالب غيلية  – الس ر تش رادات غي ول، وإي ن أص تخلص م رادات ال إي

   :أخرى
  

ــة مــن  ــع األصــول المملو ــالغ المحصــلة مــن مب ــاب الم شــمل هــذا ال
ة أخر مثل  ٕایراداتو الدولة    .فروق تغیر أسعار العملة إیراداتغیر تشغیل

  
000     100  418  77  السنة المالية تقديرات. 

 
097     782  622  83   الميزانيةتقديرات من  %49.9بنسبة  اإليرادات المحصلة.  

  
903)     317  795  (38   

  
  على تقديرات الميزانية. %(50.1)بنسبة  نقص

 
ذا    ي ه نقص ف ات ال ادة ومجموع ات الزي ح مجموع الي يوض دول الت والج

  : الباب
 

  
 مجموعات   

 مجموعات  المبلغ الزيادة
  المبلغ  النقص

مجموعة 
مجموعة  (178,469.597)  163

162  (38,973,787.500) 

إجمالي 
مجموعات 

  الزيادة
)597.469,178(  

إجمالي 
مجموعات 

 النقص
500).787,973,(38  

إجمالي 
  )903.317,795,38( الفرق للباب
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                     دينــــــــار     فلـس
  
  

 
  وفيما يلي تفصيل مجموعات الباب حسب الترتيب التسلسلي:  

  
  :غير الماليةإيرادات التخلص من األصول  - 162مجموعة   

  

الغ المجموعة هذه تشمل ـع مـن المحصلة الم  غیـر األصـول مب

ة   .المال

   :علىهذه المجموعة شمل وت

 غیـر المتداولـة غیـر األصـول مـن الـتخلص إیـرادات –) 1621فئـة (

ة  الملموسة. المال
  .األراضي من التخلص إیرادات -)162101( بند -

  
000     000  000  71   المالية السنة تقديرات. 

 
500     212  026  32   الميزانيةتقديرات من  %45.1بنسبة  اإليرادات المحصلة.  

 
)500     787  973  38(   على تقديرات الميزانية. %(54.9)بنسبة  نقص  

  
    

 
  فروقات تغير أسعار العملة:إيرادات  - 163مجموعة   

  

 العمـالت أسـعار تغیـر عـن تنـتج التـي یراداتـاإل النـوع هـذا حمـل

ـة ـة العملـة مقارنـة األجنب  أسـعار تثبیـت نتیجـة تظهـر والتـي الوطن

ة العمالت عض صرف تي الدینار مقابل األجنب   .الكو

نــــــــد واحــــــــد ) 1631(فئــــــــة واحــــــــدة هــــــــذه المجموعــــــــة شــــــــمل وت و
  إیرادات فروقات تغیر أسعار العملة. –)163101(

 
000     100  418  6   الماليةالسنة  تقديرات. 

  
597     569  596  6  الميزانيةتقديرات من  %102.8بنسبة  اإليرادات المحصلة.  

 
  على تقديرات الميزانية. %2.8بنسبة  زيادة   178  469     597

 
  
   
 



 



) 34 ( 
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000 000  000  000  

  

  

  : اإلضافية االعتمادات   -أ 
  

 
 
 
 
 
 
 

ادات -ب دود االعتم ي ح ود ف ى البن ن وال ة م اب  المنقول ط الب رب
   المختص :

ادتين  ـادا للم انون ر 24،  22استن وم بالق ن المرس م م نة  31ق لس
ذها  1978 الخاص بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفي

م  يم رق ى التعم امي وال اب الخت نة  2والحس ن  1992لس ادر ع الص
ين  ديل ب روط التع أن ش ة بش اداتوزارة المالي ي  اعتم ة ف الميزاني

  الجهات الحكومية والذي يرخص بالنقل بين البنود والبرامج .
  

ت جمل د بلغ اداتة فق نة  االعتم الل الس ود خ ى البن ن وال ة م المنقول
ة  ى  2017/2018المالي ؤثر عل ي ال ت ادوالت ى  اعتم ة عل الميزاني

  النحو التالي :
  

662   761    442   693  1     
 

ول الي المنق ؤثر  إجم ذي ال ي روفات وال واب المص توى أب ـى مس عل
ى  ادعل ال اعتم ى إجم بته إل ت نس ث بلغ ة ، حي اداتي الميزاني  اعتم

  . %8.5 المصروفات بعد التعديل 
  

  عتمادات المنقولة لكل باب على حدة فقد بلغت اآلتي :الأما بالنسبة 
  

432    693  018  772 بة  تعويضات العاملين – الباب األول ادمن % 4.11بنس اب  اعتم الب
  بعد التعديل .
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669     398  585  297 

  
 
 
 
 
  

الباب  اعتمادمن  %1.10  بنسبة السلع و الخدمات – الباب الثاني
 بعد التعديل .

 
  

    
  

000     000  000  000  
  

الباب بعد  اعتمادمن % 00. بنسبة  اإلعانات  – الخامس الباب 
  التعديل .

  
  
  
  

072     058  175  225 ديل ـالباب بعد التع اعتماد% من 8.4 بنسبةالمنح  – لسادسالباب ا
.  
  
  

  
 

668     694  254  13 
 
 
  

900   714   874   57        
  
  
  
  

921   201   534  327        

 

الباب  اعتمادن % م2.1 بنسبةالمنافع االجتماعية  – سابعالباب ال
  بعد التعديل .

  
  
 

% من 2.5 بنسبةمصروفات و تحويالت أخرى  –الباب الثامن 
  عد التعديل .الباب ب اعتماد

  
  
  

الباب بعد  اعتمادمن  %4.11 بنسبة -شراء األصول الغير متداولة 
  التعديل .
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اد -ج ام والم االعتم ي الع واب ـالتكميل توى أب ى مس ه عل نقول من

  الميزانية .
ص  اديخص ة  االعتم واب الميزاني توى أب ى مس ام عل ي الع التكميل

د لمو ة عن الوزارات واإلدارات الحكومي ة ب ات الطارئ ة االحتياج اجه
ة  د موافق ه بع ل من تم النق ى أن ي تنفيذ الميزانية خالل السنة المالية عل

ة  ا  -الجهات المختصة ( وزارة المالي ل فيم ة ك ة المدني وان الخدم دي
  يخصه ) .

  
  

غ  د بل ادوق ديلو االعتم د التع ة بع اد الميزاني ه  اعتم ول ل ي والمنق ف
  كما يلي: 31/3/2018
  
  

  .يةــالميزان اعتماد   404   302    000   000
  

(302   403    352   000)  
    

ول ى  المنق ة حت وزارات واإلدارات الحكومي بة  31/3/2018لل بنس
 الميزانية. اعتمادمن  تقريبا 100%

  
648   000 

 
   رــوف
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  تشمل مصروفات ميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية على األبواب التالية: 
  
  

  .  تعويضات العاملين:األول البـاب 
  

  . السلع والخدمات:  الباب الثانـي
  

  . اإلعانات:  خامسالباب ال
  

  . المنح:  دسساالبـاب ال
  

  . االجتماعيةالمنافع :  الباب السابع
  

 . مصروفات و تحويالت أخرى:  ثامنالباب ال
  

  شراء األصول الغير متداولة:  بـاب
  

  والبنود.و الفئات من المجموعات  ويندرج تحت كل باب من أبواب المصروفات عدد
  
  

ا  ي عرض ا يل اليوفيم وزارات واإلدارات الحـمص إلجم ـةـروفات ال نة الماليـ  كومية للس
  على مستوى إجمالي الميزانية :  2017/2018
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    دينــــــــــار    سـفل

  
  

  : ) 7(جدول رقـم  روفاتصمالعتمادات واإلتحليل ):أوال
  

  

  .الميزانية اعتماد  19  900  000 000    000
  
 

ة   302  403  352    000 ؤثر االعتمادات المنقول م ت ي ل ام والت ي الع اد التكميل ن االعتم م
  الميزانية. اعتمادعلى 

  

ى االعتمادات المنقولة          1   693  442   662   761 ؤثر عل ي ال ت ود والت ى البن ادمن وال  اعتم
  الميزانية .

  

  الميزانية بعد التعديل . اعتماد         19  900  000   000   000

ة         19  247  467   074   393 روفات الفعلي بة  المص ن  %96.7بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم
         . التعديل

  .الميزانية بعد التعديل اعتمادمن % 3.3بنسبة  الوفورات            652  532   926   606
  

  ن الج ـوم ا أن ــ ح لن ه يتض ـار إلي ة وزارة دول المش  –المالي
ة   ر  اله خصصالحسابات العام ادأكب بة اعتم ن %24.8 بنس  م

  .االعتماد بعد التعديل ماليـجا
  

ن ل م جلت ك د س ـاع) وق ذ  (وزارة الدفــــــــ بة تنفي ى نس أعل
ث بلغت ث حي اب الثال  %98.8  للميزانية المخصصة لهم من الب

 ً   .تقريبا
 

   
  
  
  
  
  



  
  )39 ( 

  
  

  إلجمالي المصروفات:عامة بصفة أهم أسباب الوفر 
  
  

 -  دارسة ملفات المساعدات االجتماعية إلثبات
 مستحقيها . 

 

 تشديد الرقابة على الدعومات المختلفة . -

  
 تأخر البدء في تنفيذ بعض العقود والمناقصات.  -

  
عدم إتمام بعض المناقصات وطول فترة الدورة  -

المستندي، وتأجيل تنفيذ بعض المشاريع في عدة جهات 
  حكومية.
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    دينــــــــــار    سـفل
  
  
  
  
  

ل ا)  ثانيا: ادات وإلتحلي ى مستوى المجموعات مصروفاتالعتم  عل
  : ) 8(جدول رقم 

      
  : تعويضات العاملين – الباب األول 

  
ة  آت النقدي وع المكاف املين و هي مجم يشمل هذا الباب تعويضات الع
ذي أداه  ل ال ل العم ومي مقاب دفع للموظف الحك تحقة ال ة المس أو العيني

  خالل الفترة المعنية.
  
 

  .الميزانية اعتماد 6  795  347   000     000
  

  .التعديــل 0  000  000   000     000
  

  .بعد التعديل الميزانية اعتماد  6  795  347   000     000

ديلمن  %99.3بنسبة  المصروفات الفعلية  6  747  401   054     505 د التع ة بع اد الميزاني  اعتم
  الباب.من جملة مصروفات  %35.1 بنسبةو
   

      
د التعديمن  %0.7 بنسبة لوفرا   47  945  945   495 ة بع اد الميزاني  %7.3 بنسبةو لـاعتم

  .البابمن جملة وفورات 
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دينــــــــــار    سـفل   
  

  : السلع و الخدمات - الباب الثاني     
  
يشمل هذا الباب المصروفات التي تنفقها الجهات الحكومية في سبيل  

تسيير أعمالها الجارية للحصول على المستلزمات السلعية و 
  الخدمات.

  
  .الميزانيـة  اعتماد  2   952  140    000     000

 
  . ــلالتعديــ  0   000  000    000     000

  
  . بعد التعديل الميزانية دعتماا  2  952   140    000     000

  
ديل %95.2بنسبة  المصروفات الفعلية  2  810   794    262     323 د التع ة بع اد الميزاني  من اعتم

   البابمن جملة مصروفات  %14.6 و بنسبة
 

بة  من اعتماد الميزانية بعد التعديل %4.8 بنسبة الوفر      141    345   737     677  %21.7وبنس
  الباب. وفوراتمن جملة 

 
  : اإلعانات - الباب الخامس  

دمها    ل تق دون مقاب ة ب دفوعات جاري يشمل هذا الباب اإلعانات وهي م
ى أساس مستويات أنشطتها  الوحدات الحكومية إلى المشروعات عل
ا أو  ي تنتجه لع أو الخدمات الت يم الس ات أو ق اإلنتاجية أو أساس كمي

 تبيعها أو تصدرها أو تستوردها.

 
  اعتماد الميزانيـة  354   961  000     000

  التعديــــل  000  000     000

  اعتماد الميزانية بعد التعديل  354   961  000     000

اد من %92.5 نسبةبالمصروفات الفعلية   328   167  863     731 ديل  اعتم د التع ة بع الميزاني
  .من جملة مصروفات الباب %1.7و بنسبة 

 
وفر               26  793  136    269 بة  ال ديل %7.5بنس د التع ة بع اد الميزاني ن اعتم بة م  وبنس

  من جملة وفورات الباب. 4.1%
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  ـــارـدينـــــ      فلس
 

  

    
  
  
  

  

  : المنح -  الباب السادس
  

) وهي تحويالت  يشمل هذا الباب المنح ( مصروفات
جارية أو رأس مالية غير إجبارية من وحدة حكومية إلى 

حكومات أجنبية أو منظمات دولية أو وحدات حكومية 
أخرى و تصنف المنح أوال حسب نوع الوحدة المتلقية 

 للمنحة ثم ما إذا كانت المنحة جارية أو رأس مالية.

 
  .الميزانيـة  اعتماد  4   682  584   000     000

  
  . التعديــــل  000  000     000

 
  . بعد التعديل الميزانية دعتماا  4   682  584   000     000

  
من اعتماد الميزانية  %0.100بنسبة  الفعليةالمصروفات   4  682   584   000     000

  البابمن جملة مصروفات  %24.3و بنسبة  بعد التعديل
 

   الوفر  00   000   000     000
  
  

  :المنافع اإلجتماعية - الباب السابع  

يشمل هذا الباب المنافع االجتماعية وهي تحويالت نقدية أو  
عينية لحماية المجتمع بأسره أو فئات معينة منه من 

  مخاطر إجتماعية معينة.

  الميزانيـة اعتماد 108   1   192  000     000

  التعديــــل 000   0   000  000     000

  التعديلبعد  الميزانية دعتماا 108   1   192  000     000

الميزانية  من اعتماد %1.96بنسبة المصروفات الفعلية  065   1   171  557     941
  .البابمن جملة مصروفات  %5.5و بنسبة  بعد التعديل

  
 من اعتماد الميزانية بعد التعديل %9.3بنسبة الوفر  43  020  442     059

  البابمن جملة وفورات  %6.6وبنسبة 
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  ـــارـدينـــــ      فلس
  

  
  
  
  
  

    
  مصروفات و تحويالت أخرى : – الباب الثامن

  
  

يشمل هذا الباب المصروفات األخرى وهي أنواع أخرى 
من المصروفات لم يرد ذكرها في أالبواب السابقة كإيجار 

أخرى متنوعة وخسائر  أصول طبيعية و مصروفات
  تغيرعملة. فروقات

  
  

  .الميزانيـة  اعتماد  122 1  249   000     000
  
  

  . التعديــــل  000  000     000
  
  

  . بعد التعديل الميزانية دعتماا  122 1  249   000     000
  
 

بعد من اعتماد الميزانية  %7.98بنسبة المصروفات الفعلية   108 1  208   023     442
  الباب من جملة مصروفات  %8.5و بنسبة  التعديل

  
  

وبنسبة  % من اعتماد الميزانية بعد التعديل3.1بنسبة الوفر   14  040  976     558
  الباب.% من جملة وفورات 2.2
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  ـــارـدينـــــ      فلس
 

  :شراء األصول الغير متداولة  
  

التي تستخدم بصورة  يشمل هذا الباب األصول الثابتة الملموسة
  متكررة أو مستمرة في عمليات إنتاج لمدة تزيد عن عام.

 

 

 

  الميزانيـة اعتماد 
  

000     000   527   884    2  

  . التعديــــل     
  

 

000     000  000  000              
   

  . بعد التعديل الميزانية دعتماا    
 

000     000   527   884  2    

من اعتماد الميزانية بعد  %8.86الفعلية بنسبة المصروفات 
  الباب .من جملة مصروفات  %0.13وبنسبة  التعديل

  

132     631   140   505  2    

وبنسبة  % من اعتماد الميزانية بعد التعديل13.2بنسبة الوفر 
  الباب.% من جملة وفورات 58.1

  
  

868     368  386  379   
  

 الوظائف مستوىعلى مصروفات العتمادات وإلتحليل ا:  لثاثا
  : ) 9(جدول رقم 

  

 : العمومية العامةالخدمات )  701

  
  

  6   265  600  200     000  الميزانيـة اعتماد

        )    223  593   848   298(  ــلــالتعديـ

  6   042  006   351     702  اعتماد الميزانية بعد التعديل

اعتماد الميزانية بعد  من %6.98بنسبة  المصروفات الفعلية
  .الباب من جملة مصروفات %31.0وبنسبة  التعديل

  

812     606   369  957   5  

% من اعتماد الميزانية بعد التعديل و بنسبة 4.1بنسبة  الوفر
  % من جملة وفورات الباب.13.0

        84  636   744     890 
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  ـــارـدينـــــ      فلس
 

  
  :الدفــــاع ) 702

  

  
000     800  504  083   2 الميزانيـة اعتماد .  

 
  . التعديـــــل  16  046  775     000

  
000     575  551  099   2 اعتماد الميزانية بعد التعديل .  

  
 

372     052  527  060   2 ة بة  المصروفات الفعلي ن %98.1بنس ة  م اد الميزاني اعتم
  الباب. من جملة مصروفات %10.7وبنسبة  بعد التعديل

 
وفر   628      522   024  39         بة ال ديل و 1.9بنس د التع ة بع اد الميزاني ن اعتم % م

  % من جملة وفورات الباب.6.0بنسبة 
  
 

 

  
  ) النظام العام وشؤون السالمة العامة :703

000     700  591  339   1 الميزانيـة اعتماد .  
  

  . ــلــالتعديـ  64  115  452    000
 

000     152  707  403   1 اعتماد الميزانية بعد التعديل .  

134   596    368  387  1  
  
  

16    339    017   404 

اعتماد الميزانية  % من98.8بنسبة الفعلية المصروفات 
  الباب. من جملة مصروفات %7.2وبنسبة  بعد التعديل

  
  % من اعتماد الميزانية بعد التعديل 1.2بنسبة الوفر 

  % من جملة وفورات الباب.2.5وبنسبة 
 

 
 

  :الشؤون االقتصادية ) 704

000     361  000  214   2 الميزانيـة اعتماد .  
 

  . التعديـــــل  20  854  397     129
  

129     758  854  234   2 . اعتماد الميزانية بعد التعديل  

887     848  438  011   2 
 

223  415  909     242 

ةالمصروفات  بة  الفعلي ة  % من90.0بنس اد الميزاني اعتم
ة مصروفات %10.5وبنسبة  بعد التعديل اب. من جمل الب

 

وفر   بة ال ديل 10.0بنس د التع ة بع اد الميزاني ن اعتم % م
  % من جملة وفورات الباب.34.2وبنسبة 
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  ـــارـدينـــــ      فلس
  

  
 

 

  
  

  : حماية البيئة )705  

000      050  286   132 الميزانيـة اعتماد .  
 

  . التعديـــــل  6)  643  290    (000
  

  التعديل .اعتماد الميزانية بعد    125  642  760     000
  

262     727  807  113  
  
  

11  835   032     738  

ة  بة المصروفات الفعلي ة  % من90.6بنس اد الميزاني اعتم
ديل د التع بة  بع ة مصروفات %0.6وبنس ن جمل اب. م الب

  

 

وفر   بة ال ديل 9.4بنس د التع ة بع اد الميزاني ن اعتم % م
 % من جملة وفورات الباب.1.8وبنسبة 

 

  
   

  : اإلسكان و مرافق المجتمع) 670
  

000     389  446  726   1 الميزانيـة اعتماد .  
 

  . التعديـــــل  49  820  937     000
  

000     326  267  776   1 . اعتماد الميزانية بعد التعديل  
 

825     834  944  714   1  ة بة المصروفات الفعلي ة  % من96.5بنس اد الميزاني اعتم
  الباب. من جملة مصروفات %8.9وبنسبة  بعد التعديل

        % من اعتماد الميزانية بعد التعديل3.5بنسبة الوفر     61  322  842     175
  % من جملة وفورات الباب.9.4وبنسبة 



  
  )47 ( 

                  

 

  

  ـــارـدينـــــ      فلس
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  :  الصحة ) 707

000    500  029  145   2 الميزانيـة اعتماد .  
  

  . ــلــالتعديـ  15  435  911    000
 

000    411  465  160   2 اعتماد الميزانية بعد التعديل .  

254    840  204  055   2 
 

105  260  570    746  

اعتماد الميزانية  % من95.1بنسبة المصروفات الفعلية 
  الباب. من جملة مصروفات %10.7وبنسبة  بعد التعديل

  
% من اعتماد الميزانية بعد التعديل و 4.9بنسبة الوفر 
  % من جملة وفورات الباب.16.1بنسبة 

    
  : الدين والثقافة والترفيه )708

 
  . الميزانيـة اعتماد   554  363  150     000

 
  . التعديـــــل  49  256  884     895

  
  اعتماد الميزانية بعد التعديل .   603  620  034     895

 
ة   573  992  683     946 روفات الفعلي ن 95.1المص د  % م ة بع اد الميزاني اعتم

  الباب. من جملة مصروفات %3.0وبنسبة  التعديل

           ن اعتماد الميزانية بعد% م4.9بنسبة  الوفر  29  627  350     949

  % من جملة وفورات الباب.4.5التعديل و بنسبة 
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  ـــارـدينـــــ      فلس

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  : التعليم ) 709

  . الميزانيـة اعتماد  2   390  976  900     000
 

  . ــلــالتعديـ  34  999  685     000
 

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل  2   425  976  585     000

106     168  144  384   2  
  
  

           41   832  416   894  

اعتماد الميزانية  % من98.3بنسبة المصروفات الفعلية 
  الباب. من جملة مصروفات %12.4وبنسبة  بعد التعديل

  
  

% من اعتماد الميزانية بعد التعديل 1.7بنسبة  الوفر
  % من جملة وفورات الباب.6.4وبنسبة 

    
  : الحماية اإلجتماعية) 710

  
  . الميزانيـة اعتماد  1   048  200   950     000

 
  . التعديـــــل                        )20  292   903   726 (

  
  اعتماد الميزانية بعد التعديل .  1   027  908  046     274

  
014     847  669  988     

  
  

39   238   199    260  

ة  بة المصروفات الفعلي ة  % من96.2بنس اد الميزاني اعتم
ديل د التع بة  بع ة مصروفات %5.1وبنس ن جمل اب. م  الب

  
وفر بة  ال ديل و 3.8بنس د التع ة بع اد الميزاني ن إعتم % م
  الباب % من جملة وفورات6.0بنسبة 
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  دينــــــــــار    سـفل

  
  
  
  
  
 

     روالى البنود والتي التؤث االعتمادات المنقولة من  
  : على ربط الميزانية

 
  من والى البنود في حدود ربط الباب : إجمالي المنقول  1   693  442  761     662

  
  

ـر   اب دون التأثيـ ذا الب ات ه ود مجموع ين بن ل ب تم النق  وي
ي  ه ف ـه إال ان ص ل ـة المخص اد الميزاني ة اعتم ى جمل عل

عن خطة الميزانية الموضوعة نفسه يعتبر خروج   الوقت
ي  لبنود ة الت هذا الباب والتي يكون سببها الظروف الطارئ

  . على هذه الخطة تطرأ قد
 

ة و   قالت انمفيما يلي الجهات التي قامت بإجراء أكبر حرك
  بين بنودها :

 
اء   ارةوز  269  477  430     000 اء و الم بةالكهرب ن %15.9 بنس الي م  إجم

  االعتمادات المنقولة.
 

ة  ارةوز  239  463  671     798 ة –المالي ابات العام بة  الحس ن %14.1 بنس  م
  االعتمادات المنقولة. إجمالي

 
دفاع   ارةوز  175  066  013     537 بة ال ن %10.3بنس الي م ادات إجم  االعتم

  المنقولة.
 

ةا ارةوز  129  108  825     000 غال العام بة   ألش ن7.6بنس الي % م  إجم
  المنقولة. االعتمادات

 
  وقد وزعت باقي النسبة على باقي الجهات الحكومية .  

  
  

   

  
 
 
  
 

 



  
  )50 ( 

  

  
  

@ @

    دينــــــــــار    سـفل
  
 

    
  
  
  

ا : روفات  خامس ة والمص ـات النقدي ـل المصروف تحلي
  :)  31(جدول رقم  –لجملة المصروفات القيديـة

  
 

   إجمالي المصروفات الفعلية موزعة كآالتي:  19  247  467     074   393
  
  

بة مصروفات نقدية  17  057  062     639   467 ة %88.6  بنس  المصروفات من جمل
  .الفعلية

   المصروفات من جملة  %11.4بنسبة  قيديهمصروفات   2  190  404     435   925
  .الفعلية

  

أو  المبالـغ التـي صـدرت عنهـا اذونات صرف هيو  
شيكـات تقـرر صرفهـا لمستحقيهـا وتـم إلغاءها وكذلك 
المبالغ التي تم تعليتها بموافقة وزارة المالية أو الجهات 

غ مخصوم بها علـى ــمبال خصوماب ـــــالحكومية لحسـ
  الميزانية.أنواع بنود مصروفات 

 
روفات    بة للمص ى نس ت أعل ة وكان والقيدي ةزارة ل -المالي

ة ابات العام ث  الحس لحي ة  %6.24  تمث ن جمل م
روفات القي ـالمص بة ةديــ ن ج %8.2 وبنس ة مم ل

ـة وبنسـيــــات الفعلفالمصرو ة  %9.10 ةب ن جمل م
  الحسابات العامة .-الماليةمصروفات وزارة 
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دينــــــــــار    سـفل 
 

  
  
  
  
  
  
  

(جدول ة التنمي ة: تحليل االعتمادات و المصروفات لخطسادسا 
  : ) 01رقم 

  
  
  

  اعتماد الميزانية.    593  208 984 000
 

351)   643  302  (44 .التعديل  
 

  اعتماد الميزانية بعد التعديل.  548  906  340     649
 

ة  516  422 514 661 روفات الفعلي بة  المص ن %94.1 بنس د  م ة بع اد الميزاني اعتم
 .التعديل

  

 من اعتماد الميزانية بعد التعديل. %5.9 بنسبة  الوفر المحقق  32  483  825     988
   

  
صاحبة أعلى نسبة لمصروفات خطة  األشغالكانت وزارة وقد 

ة  ي التنمي غ  %58.4وه روفات بمبل ة المص ن جمل م
301,517,351.357 
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 الدفع المستحقة العينية أو النقدية المكافآت مجموع على العاملين تعويضات الباب هذايشمل   

 على ثالثيشتمل هذا الباب و المعنية الفترة خالل أداه الذي العمل مقابل الحكومي للموظف
  -مجموعات:

  
  : رواتبأجور و – 211مجموعة 

  
  : اجتماعيةمساهمات  – 212مجموعة 

  
  : تعويضات عاملين محتسبة – 213مجموعة 

  
  :وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات هذا الباب 
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    دينــــــــــار    سـفل
  

ات  –األول اروفات الباب صعتمادات ومإتحليل ):أوال تعويض
  : ) 7(جدول رقـم اإلجمالي للبابالعاملين 

  

  .الميزانية اعتماد  6  795  347  000     000
  
 

من االعتماد التكميلي العام والتي لم تؤثر االعتمادات المنقولة   302  403  352     000
  .الميزانية اعتمادعلى 

  

 اعتمادمن والى البنود والتي ال تؤثر على االعتمادات المنقولة   772  018  693     432
  الميزانية .

  

  الميزانية بعد التعديل . اعتماد  6  795  347  000     000

روفات الفعلية  747   6  401  054     505 بة  المص اعتماد الميزانية بعد من  %99.3بنس
         . التعديل

  .الميزانية بعد التعديل اعتمادن م %0.7 بنسبة الوفورات  47  945  945     495
  

 ـومن الج ـ ار إليه يتضح لنا أن ـ التربية وزارة دول المشـ
ص بةاألول  الباببميزانية  اعتمادأكبر  اله خص  %25.8 بنس

  . األول ابـلباالعتماد بعد التعديل ل ماليـجا من
  

  تركز الوفر في الجهات التالية : 
  
 . المحاسبةن اديو -

  
 وزارة الصحة .  -

 
 وزارة المواصالت .  -

  
باب الوفر فة عامة أهم أس ات  -األول في الباب  بص تعويض

  العاملين:
  
  وظائف ودرجات شاغرة في بعض الجهات الحكومية .-
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    دينــــــــــار    سـفل
  
  
  
  

ا: اني اب )  ث ات الب روف ادات ومص ل اعتم  –ألول اتحلي
ـعلى مستوى المج تعويضات العاملين  ـموعات والبـ ـ نود ـ

  : ) 8(جدول رقم 

      
  
  
  :أجور ورواتب  – 211لمجموعة ا

  
ألف ب األجور تت ات جميع من والروات  موظفي تعويض

ـدفـالم الحكومة ـفي العمل ابـأرب جانب من ةـوعـ ـ ـ  عدا ماـ

اهمات ات االجتماعية المس مل الخدمة، نهاية وتعويض  وتش

ــه ــجموعـالم ذهـ ـ ـ ـوت ناً،ـعي أو داً ـنق يؤدى ما ةـ  بها درجـ

اهمات تقطاع المدفوعة االجتماعية المس  أجور من باالس

  .العاملين ورواتب
  
  
 

  .الميزانية اعتماد  6  028  675  796     000
  

  .التعديــل 292  687  781     054
  

  .بعد التعديل الميزانية اعتماد 321   6  363  577     054

اعتماد الميزانية بعد من  %99.3بنسبة  المصروفات الفعلية 279   6  337  354     423
  الباب.من جملة مصروفات  %93.1 بنسبةو التعديل

   
 بنسبةو لـاعتماد الميزانية بعد التعدي من %0.7 بنسبة رلوفا 42  026  222     631

  .البابمن جملة وفورات  87.7%
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دينــــــــــار    سـفل   
  
  
  

  : وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية
  
 

  : أجور ورواتب نقدية  – 2111فئة     
  
 ما مقابل العاملين إلى نقدية مدفوعات من الفئة هذه تتألف 

نه د، أو عمل نظير يؤدو ات عدا جه أمين ة، الت اعي  االجتم

ية، والرواتب األجور الفئة هذه في وتدرج اس  وكذلك األس

 .والعالوات والبدالت المكافآت لـمث غيرةــــالمت ورــاألج

    
 

  .الميزانيـة  اعتماد   5  981  905   940     000
  

  . ــلالتعديــ 296  134  502     054
  

  . بعد التعديل الميزانية دعتماا 278   6  040  442     054
  

اعتماد الميزانية بعد من  %99.4بنسبة  المصروفات الفعلية 238   6  364  845     201
  . البابت من جملة مصروفا %  92.5وبنسبة التعديل

  

بة  الوفر 39  675  596     853 بة  من اعتماد الميزانية بعد التعديل %0.6بنس وبنس
  الباب.من جملة وفورات  82.8%
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 دينــــــــــار    سـفل
 
 
 

  صروفات الفعلية للبنود:الم

  
  
  
  
  

  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:
  

 األساسيةاألجور والرواتب :  211101بند 682     498  090  406  1
 

  العقود:  211102بند 295     839  890  690

 العالوات والبدالت:  211103بند 841     837  316  796  3

 اإلجازات الدراسية والبعثات:  211104بند 867     339  048  12

 المنتدبين والمعارين:  211105بند 015     024  729  1

 المكافآت:  211106بند 501     305  289  331

  
    
أعلى البنود التي  العالوات والبدالت:  211103بند ويعتبر   

  % من إجـمالي الفئة .60.9عليها  بنسبة تم الصرف 
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دينــــــــــار    سـفل   

   : أجور ورواتب عينية – 1212فئة   
  

مل  التي العينيةيل المزايا لتمو مدفوعات الفئة هذه تش

تحقين لموظفيها الحكومية الجهات تقدمها  ما مقابل المس
  .خدمات من يؤدونه

  
  الميزانيـة .اعتماد   46  769  856     000

 
  التعديــــل .  )000    721  446  3(

 
  عتماد الميزانية بعد التعديل .ا000     135  323  43

  
بعد  الميزانية من اعتماد %94.6نسبة بالمصروفات الفعلية 222    509   972  40

  .من جملة مصروفات الباب %0.6التعديل وبنسبة 
  

 وبنسبة التعديلمن اعتماد الميزانية بعد  %5.4الوفر بنسبة 778    625   350  2
   من جملة وفورات الباب. 4.9%

  
    

         للبنود:المصروفات الفعلية 
 

  تتكون هذه الفئة من البنود التالية:و

 تذاكر سفر:  211201بند 329    770  374  1
 

 مركبات  : 211202بند  576    227  208
  

 إسكان الموظفين  :211203بند 317    511  389  39
 

   
د ويعتبر    ان الموظفين:  211203بن ك أعلى البنود  إس

  % من إجـمالي الفئة.96.1التي تم الصرف عليها  بنسبة 
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                    دينــــــــــار   لـسف

  

  : مساهمات إجتماعية – 212المجموعة     
  
  

 وهي االجتماعية المساهمات المجموعة هذه تشمل

 أمينـــالت بــرامج إلى كوميةـالح داتـالوح تؤديها دفوعاتــم
 لموظفيها، اجتماعية منافع في الحق على للحصول االجتماعي

  . تقاعد ومنافع تقاعد معاشات ذلك في بما
  

  .الميزانيـة  اعتماد000     204  317  444
 

  . التعديــــل946    580  886  6
 

  . بعد التعديل الميزانية دعتماا946    784  203  451
  

من اعتماد الميزانية بعد  %98.7بنسبة المصروفات الفعلية 673    829  284  445
  الباب.من جملة مصروفات  %6.6بنسبة و التعديل

  
وبنسبة  % من اعتماد الميزانية بعد التعديل1.3بنسبة الوفر 273    955  918  5

  الباب.% من جملة وفورات 12.3
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  : وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية
 

  :التأمينات  – 2121فئة   
  

 التأمينات بمؤسسة سنويا الحكومة به تساهم ما الفئة هذه تشمل
  .الكويتيين من الحكومي بالقطاع للعاملين االجتماعية

 
  الميزانيـة. اعتماد000    124  384  438

 
  التعديــــل.946    456  482  7

  
  التعديل.بعد  الميزانية دعتماا946    580  866  445

  
الميزانية بعد  من اعتماد %98.7نسبة بالمصروفات الفعلية 286    919  168  440

  الباب .من جملة مصروفات  %6.5وبنسبة  التعديل
 

وبنسبة  % من اعتماد الميزانية بعد التعديل1.3بنسبة الوفر 660    661  697  5
  الباب.% من جملة وفورات 11.9

 
 

   للبنود:المصروفات الفعلية 
  

 البنود التالية:وتتكون هذه الفئة من 
 

  حصة الحكومة في التأمينات االجتماعية: 212101بند 771    581  426  227

  حصة الحكومة في التامين التكميلي: 212102بند 031    140  246  172
  

  حصة الحكومة في صندوق زيادة المعاشات: 212103بند 484    197  496  40

 في التأمينات االجتماعية حصة الحكومة:  212101بند ويعتبر 
% من إجـمالي 51.7 أعلى البنود التي تم الصرف عليها  بنسبة 

  الفئة .
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  التأمين الصحي  : – 1222فئة 
  

 لغير الصحي التأمين مقابل المدفوعة المبالغ الفئة هذه تشمل
  . وللكويتيين الكويتيين

  
  .الميزانيـة  اعتماد000    880  574  4

  
  . التعديــــل(000    700  429)

  

  . بعد التعديل الميزانية دعتماا000    180  145  4
  

من اعتماد الميزانية بعد  %97.1نسبة بالمصروفات الفعلية 455    138  023  4
  الباب. من جملة مصروفات  %0.1   بنسبةو التعديل

  

 وبنسبة  % من اعتماد الميزانية بعد التعديل2.9 نسبة بالوفر 545   041  122
  الباب.% من جملة وفورات 0.3
  

  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية :  المصروفات الفعلية

 تأمين صحي لغير الكويتين:  455212201    138  023  4
  



  

 

  
  )61 ( 

                                       
  

  

  

  

  

   

    دينــــــــــار   فلـس
  
  
  
  

  :مواطني دول مجلس التعاونالتأمينات على  – 3122فئة 
  

 صاحب حصة عن المدفوعة المبالغ بقيمة النوع هذا يحمل
 الخليج لدول التعاون مجلس دول مواطني تأمينات في العمل

   .العربية
 

  .الميزانيـة  اعتماد000     200  358  1
 

  . التعديــــل(000    176  166)
  

  . بعد التعديل الميزانية دعتماا000     024  192  1
 

من اعتماد الميزانية بعد  %91.7   نسبةب المصروفات الفعلية932     771  092  1
  الباب .من جملة مصروفات  %00.0بنسبة و التعديل

 
 التعديل% من اعتماد الميزانية بعد 8.3   بنسبةالوفر 068     252  99

  الباب.% من جملة وفورات 0.2 وبنسبة 
 

  

  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية :المصروفات الفعلية                    
 

        التأمينات على مواطني دول مجلس التعاون:  932212301     771  092  1
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  دينــــــــــار       فلـس
 

  تعويضات عاملين محتسبة :  – 213المجموعة 
  

 الحكومية الوحدات تقوم التي التعويضات المجموعة هذه تشمل

 دون الخاصة مواردها من موظفيها إلى مباشرة بصورة بتقديمها

 أمثلتها ومن تقاعد معاشات صندوق أو تأمين مشروع إشراك

 إلى بدفعها الحكومية الوحدات تلتزم التي الخدمة نهاية تعويضات

  . خدمتهم نهاية في موظفيها
 
 

 

  19  950  000     000  الميزانيـة اعتماد

  . التعديــــل
 

2  828  990     000

  . بعد التعديل الميزانية دعتماا
 

22  778  990     000

من اعتماد الميزانية بعد  %100 بنسبة المصروفات الفعلية 
  الباب .من جملة مصروفات  %0.3 وبنسبة  التعديل

22  778  870     409

  .الوفر 
 

119     591
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 التالية:وتتكون هذه المجموعة من الفئات 

 
 

  :تعويضات نهاية الخدمة – 2131فئة   
  

 خدمة نهاية كمكافأة الدولة تدفعه بما علنوا هذا يحمل 

 عقودهم عليه تنص لما اً  وفق الكويتيين غير للموظفين

طبقا للقرارات واللوائح التنفيذية  المكافآتاحتساب  ويتم
في شـأن الخــدمة  15/1979للمرسوم بالقانون رقم 

المدنية واللوائح الخاصة بالجهات الملحقة التي تـم 
 .إقـرارها مـن مجــلس التعاون الخليجي

  
  .الميزانيـة  اعتماد  19  950  000     000

 
  . التعديــــل000     990  828  2

  
  . بعد التعديل الميزانية دعتماا000     990  778  22

  
من اعتماد الميزانية  %100 بنسبة المصروفات الفعلية 409     870  778  22

 الباب .من جملة مصروفات  %0.3 وبنسبة  بعد التعديل
 

  .الوفر 591     119
 

  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية :المصروفات الفعلية                         
  

   تعويضات نهاية الخدمة:  409213101     870  778  22
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تعويضات  –إلولاتحليل اعتمادات ومصروفات الباب :  لثاثا  
  : ) 9(جدول رقم  الوظائف على مستوى العاملين 

 701  (الخدمات العمومية العامة :  
  

  . الميزانيـة اعتماد000     300  962  937
 

  . ــلــالتعديـ(024   873  347  253)
 

 . اعتماد الميزانية بعد التعديل976    426  614  684

  
روفات الفعلية013    660  883  665 بة ب المص اعتماد الميزانية  من %97.3 نس

  الباب. من جملة مصروفات %9.9وبنسبة  بعد التعديل
  

ة  الوفر المحقق963    766  730  18 ب د من  %2.7 بنس ة بع اد الميزاني اعتم
 من جملة وفورات الباب . %39.1وبنسبة التعديل 

  
 

 
  

  :الدفاع) 702
 

  . الميزانيـة اعتماد000    000  032  147  1
  

  . التعديـــــل000    791  712  9
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل000    791  744  156  1
 

اعتماد الميزانية بعد  من % 99.9 نسبةب المصروفات الفعلية037    166  146  155  1
  الباب. من جملة مصروفات % 17.1وبنسبة  التعديل

 
اعتماد الميزانية بعد التعديل من  %0.1بنسبة  الوفر المحقق963    624  598  1

  من جملة وفورات الباب . %3.3   وبنسبة
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 : النظام العام وشئون السالمة العامة) 703

 
  . الميزانيـة اعتماد000    900  022  888

 
  . ــلــالتعديـ000    971  414  65

  
 . اعتماد الميزانية بعد التعديل000   871  437  953

 
اعتماد الميزانية  % من99.9 بنسبة المصروفات الفعلية 652   087  417  952

 .الباب من جملة مصروفات %14.1 وبنسبة  بعد التعديل

 
اعتماد الميزانية بعد التعديل % من 0.1بنسبة الوفر المحقق 348   783  020  1

 من جملة وفورات الباب . %2.1 وبنسبة 
 

  

 :الشئون االقتصادية) 704
  

  . الميزانيـة اعتماد000    550  014  388
 

  . ــلــالتعديـ129    572  486  26
  

 . التعديلاعتماد الميزانية بعد 129    122  501  414

 
اعتماد الميزانية بعد  % من 97.4بنسبة المصروفات الفعلية051    281  799  403

  الباب. من جملة مصروفات %6.0وبنسبة  التعديل
 

اعتماد الميزانية بعد % من 2.6 نسبة بالوفر المحقق 078    841  701  10
  .من جملة وفورات الباب  %22.3وبنسبة التعديل 
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دينــــــــــار    سـفل 
  

  

 705  ( حماية البيئة :  
 

  . الميزانيـة اعتماد000    200  472  44
 

  . ــلــالتعديـ000    120  367  6
  

 . اعتماد الميزانية بعد التعديل000    320  839  50

 
سبةب المصروفات الفعلية745    285  049  50 اعتماد الميزانية  من %98.4   ن

  الباب. من جملة مصروفات %0.7 وبنسبة  بعد التعديل
 

ة  الوفر المحقق255    034  790 ب د من  %1.6بنس ة بع اد الميزاني اعتم
 من جملة وفورات الباب . %1.6وبنسبة التعديل 

 
  
  

  :اإلسكان ومرافق المجتمع ) 706
 

  . الميزانيـة اعتماد000    800  257  312
 

  . التعديـــــل000    910  041  26
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل000    710  299  338
 

روفات الفعلية830    748  243  336 بة  المص اعتماد الميزانية  من %99.4 بنس
  .الباب من جملة مصروفات %5.0 وبنسبة  بعد التعديل

 
بة  المحققالوفر 170   961  055  2 عد من  %0.6 بنس ية ب ماد الميزان اعت

  من جملة وفورات الباب . %4.3 وبنسبة التعديل 
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  :الصحة) 707

  . الميزانيـة اعتماد000    700  643  911
 

  . ــلــالتعديـ000    000  095  48
 

 . اعتماد الميزانية بعد التعديل000    700  738  959

  
اعتماد الميزانية  % من99.4   بنسبةالمصروفات الفعلية 756    601  859  953

  الباب. من جملة مصروفات %14.1 وبنسبة  بعد التعديل
  

اعتماد الميزانية بعد % من 0.6بنسبة الوفر المحقق 244    098  879  5
 من جملة وفورات الباب . % 12.3 ة وبنسبالتعديل 

 
  

 : الدين والثقافة والترفيه)  708

 
  . الميزانيـة اعتماد000    400  865  357

 
  . ــلــالتعديـ895    415  402  33

  
  . اعتماد الميزانية بعد التعديل895    815  267  391

 
اعتماد الميزانية  من %98.4   بنسبة المصروفات الفعلية860    649  883  384

  . الباب من جملة مصروفات %5.7 وبنسبة  بعد التعديل
 

بة  الوفر المحقق035    166  384  6 عد من  %1.6 بنس ية ب ماد الميزان اعت
  من جملة وفورات الباب . %13.3 وبنسبة التعديل 
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دينــــــــــار     سـفل 
  

  

   
  : التعليم) 709

  
  . الميزانيـة اعتماد000    300  964  742  1

 
  . التعديـــــل000    082  473  41

 
  . اعتماد الميزانية بعد التعديل000    382  437  784  1

  
روفات الفعلية989    656  685  783  1 بة  المص اعتماد الميزانية  من %100بنس

  الباب. من جملة مصروفات %26.4وبنسبة  بعد التعديل
  

ةالوفر المحقق 011    725  751 ب د من % 0.0 بنس ة بع اد الميزاني اعتم
 . من جملة وفورات الباب %1.6 وبنسبةالتعديل 

  
   

  : الحماية اإلجتماعية) 710
  

  . الميزانيـة اعتماد000     850  111  65
 

  . ــلــالتعديـ(000    989  645  3)
 

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل000     861  465  61
  
 

اعتماد الميزانية  % من99.9 نسبة بالمصروفات الفعلية 572     916  432  61
  الباب. من جملة مصروفات %0.9 وبنسبة  بعد التعديل

 
اعتماد الميزانية بعد % من 0.1 نسبة بالوفر المحقق 428     944  32

  من جملة وفورات الباب . %0.1 وبنسبة التعديل 
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  ـــارـدينـــــ    فلس
  

  

  :: تعديالت الميزانية    رابعا  
  

  االعتماد التكميلي : -أ   
 

000     000  404   302   
  

  . الميزانيـــة اعتماد
  

 .للوزارات واالدارات الحكومية ( المنقول للبنود )التعديل   ) 302  403  352   000( 
 

  الوفر المحقق 000    648
   
    روالى البنود والتي التؤث االعتمادات المنقولة من -ب   

  : على ربط الميزانية
  

432     693  018  772 
 

  من والى البنود في حدود ربط الباب : إجمالي المنقول
 

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

  . على هذه الخطة تطرأ قد
 

قالت انمفيما يلي الجهات التي قامت بإجراء أكبر حركة و  
  بين بنودها :

 
بةوزارة الداخلية  97  544  127     000  االعتمادات من إجمالي %12.6  بنس

  المنقولة.
 

حة   ارةوز 69  169  140     000 بة الص االعتمادات  من إجمالي %9.0 بنس
  المنقولة.

ة   ارةوز 65  569  070     000 ـ ربيـ تـ االعتمادات  من إجمالي %8.5بنسبة الـ
  المنقولة.

 
اء 56  624  630     000 اء والم ة وزارة الكهرب ب الي من %7.3   بنس  إجم

  االعتمادات المنقولة .
 

المية  ارةوز 30  386  882     000 ئون اإلس بة األوقاف والش من  %3.9 بنس
  المنقولة. االعتمادات إجمالي

 
 وقد وزعت باقي النسبة على باقي الجهات الحكومية   
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تحليـل المصروفـات النقدية والمصروفات القيديـة  خامسا :

  :)  31(جدول رقم تعويضات العاملين – األول
  
 

   إجمالي المصروفات الفعلية موزعة كآالتي: 747  6  401  054     505
  
  

روفات نقدية 540  6  476  393     683 بة مص روفات من جملة % 96.9  بنس  المص
  األول.الفعلية للباب 

  
   المصروفات جملة من %3.1  بنسبة  قيديهمصروفات  206  924  660     822

  األول .الفعلية للباب 
  

أو شيكـات  المبالـغ التـي صـدرت عنهـا اذونات صرف هيو  
تقـرر صرفهـا لمستحقيهـا وتـم إلغاءها وكذلك المبالغ التي تم 

اب ـــــتعليتها بموافقة وزارة المالية أو الجهات الحكومية لحسـ
غ مخصوم بها علـى أنواع بنود مصروفات ــمبال خصوم

  الميزانية.
  

روفات القيدية    بة للمص ،  التربيةلوزارة وكانت أعلى نس
ـالمصروفات القيمن جملة  %37.1 حيث تمثل  ـ  ةديـ

ــات الفعلفلة المصروممن ج %1.1  وبنسبة ـ ـة وبنسـيـ   ةب
  مصروفات وزارة التربية .من جملة  4.4%
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يشمل هذا الباب المصروفات التي تنفقها الجهات الحكومية في سبيل تسيير أعمالها الجارية 
  للحصول على المستلزمات السلعية والخدمات، ويشمل التالي:

  
  :الســــلع - 221المجموعة 

  
   :الخدمــــــات - 222المجموعة 

  
  

  :وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات هذا الباب 
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ل  ) أوال : اب إتحلي روفات الب ادات ومص انيعتم لع  – الث الس
  : ) 7اإلجمالي للباب (جدول رقـم  على المستوى والخدمات

  
  
  

 

000     000  140  952   2  
  
  

669     398  585  297     

  .الميزانية اعتماد
  

  
ادات ة  اإلعتم ى المنقول ؤثر عل ي ال ت ود والت ى البن ن وال ادم  اعتم
  الميزانية .

  
000     000  140  952   2  

  
  الميزانية بعد التعديل . اعتماد

ة  2   810  794  262     323 روفات الفعلي بة  المص ن  %95.2بنس د م ة بع اد الميزاني اعتم
    . التعديل

       
  .الميزانية بعد التعديل اعتمادمن   %4.8بنسبة  الوفورات       141  345  737     677

 
 

 

ـومن الج ا أن ــ ه يتضح لن ـار إلي اءدول المش اء والم  وزارة الكهرب
ة  اعتمادأكبر  اله خصص اني بميزاني اب الث بةالب ن %48.3 بنس  م

  الثاني . ابـلباالعتماد بعد التعديل ل ماليـجا
  

  تركز الوفر في الجهات التالية : 
  
 التربية.وزارة  -
  
 والماء. وزارة الكهرباء -
 
  .اإلدارة العامة –وزارة المالية  -
  

 :تالسلع والخدما:  الثانيعامة في الباب  بصفة أهم أسباب الوفر
  
  عدم استكمال تنفيذ بعض المناقصـات نظرا لطول مـدة الدورة -

  
  المستندية.

  
  عدم استكمال تنفيذ بعض العقود . -
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دينــــــــــار    سـفل 

  
  
  
  
  
  
  

ا: ل )  ثاني اداتتحلي اب  إعتم روفات الب انيومص لع - الث  الس
  : ) 8على مستوى المجموعات والبنود (جدول رقم  توالخدما

  : عــالسل – 221:مجموعة    
  

ة  والسلع تتمثل في قيمة المواد ا الجه ة التي تحصل عليه الحكومي
أ لتحقيق األهداف ا التي أنش ن اجله ذه ات م ذ ه ي تنفي وتساعدها ف

  األهداف .
  

  .الميزانية اعتماد  2  011  850  464     000
  

  .التعديــل     )19   297  800   399(
  

  .بعد التعديل الميزانية اعتماد  1  992  552  663     601

ة  1  938  259  130     360 روفات الفعلي بة  المص د  %97.3بنس ة بع اد الميزاني ن اعتم م
  الباب.من جملة مصروفات  %69.0 وبنسبة التعديل

        

وفرا     54   293   533   241 بة ب ل د التعدي %2.7نس ة بع اد الميزاني ن اعتم بةو لـم  بنس
  .البابجملة وفورات  من 38.4%
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دينــــــــــار    سـفل 

  
  
  
  
  

  وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية
  
  

  : قطع غيار وعدد وأدوات صغيرةـ  2211 فئة
  

ول  ة للحص ات الحكومي ا الجه ي تنفقه الغ الت ة المب ذه الفئ مل ه تش
  على مختلف قطع الغيار البسيطة والعدد واألدوات الصغيرة .

  
 

  .الميزانيـة  اعتماد  75   000  700     000
  

  . ــلالتعديــ  )      40  689  066    000(
  

  . بعد التعديل الميزانية دعتماا  34  311  634     000
  

ة  25  347  516     660 روفات الفعلي بة ب المص د  %73.9نس ة بع اد الميزاني ن اعتم م
  الباب.ملة مصروفات من ج %0.9 و بنسبة التعديل

  

وفر  8  964  117     340 بة ال اد  %26.1 بنس ن اعتم ديلم د التع ة بع بة  الميزاني وبنس
  الباب. وفوراتجملة من  6.3%
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 دينــــــــــار    سـفل
 
  

  

 
  صروفات الفعلية للبنود:الم

  

  
  
  

  

  
  

  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:
  

 قطع غيار آالت ومعدات نقل بري:  221101بند     3  304  047     497
  

  قطع غيار آالت ومعدات نقل جوي:  221102بند     3  834  908     248
  

  نقل بحري قطع غيار آالت ومعدات :  221103بند       541  984     026
  

029     413  256    
    

 قطع غيار آالت ومعدات تكنولوجيا معلومات :  221106بند 

  
د  %عدد وأدوات صغيرة :  221107بند   2  012  892     831 ة بع اد الميزاني من اعتم

  التع
  قطع غيار آالت ومعدات اتصال  ومعدات مكتبيه:  221109بند       621  987     319

  
121     161  047  3    

  
  قطع غيار آالت ومعدات ثقيلة:  221110بند 

  

  قطع غيار معدات كهربائية:  221111بند     329  187     908
  

  ميكانيكيةقطع غيار ومعدات :  221112بند     8  513  409     719
  

013     103  051  1    
    

 قطع غيار معدات القياس والمعايرة وورش الصيانة:  221113بند 
  

450     731  126    
  

 

  خاصهقطع غيار معدات :  221114بند 
  

880     889  941      
  
  

  طبية ومختبرات ومعاملقطع غيار معدات :  221115بند 
  

000     000  000  0    
    

  قطع غيار معدات تنظيم المرور والسير:  221116بند 
  

  عسكريةقطع غيار معدات :  221117بند         765  800     619
   

د  ر بن دات :   221112ويعتب ار آالت ومع ةقطع غي ى  ميكانيكي أعل
 من إجمالي الفئة. % 33.6 البنود التي تم الصرف عليها بنسبة 
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   دينــــــــــار    سـفل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

000     664  173  545 
 
  
)500     965  884  38( 
  
 

500     698  288  506 
  
 

093     765  646  483 
 
  
 

407     933  641  22  

  
  
  
  
  
  
  

  : مواد وخاماتـ  2212 فئة
  

بيل الحصول ي س ة ف ة الحكومي ا الجه ي تنفقه  تشمل هذه الفئة المبالغ الت
ى  ير عل ة لتيس ات الالزم واد والخام بأالم ة والكت ل األدوي ا مث  عماله

  لمالبس واألغذية.واألفالم وا
  
  

  .الميزانيـة  اعتماد
  
  

  . ــلالتعديــ
  
  

  . بعد التعديل الميزانية داعتما
  
  

  من اعتماد الميزانية بعد %95.5بنسبة  المصروفات الفعلية
  الباب.جملة مصروفات  من %17.2 و بنسبة التعديل 
  
 

  وبنسبة  اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %4.5بنسبة  الوفر
  الباب. وفوراتجملة  من 16.0%
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  دينــــــــــار    سـفل
  
  
  
 
  

  المصروفات الفعلية للبنود:
  
  

585  872  526  375  
  

071  631  183  5  
  

835  902  406    
  

909  291  121    
  

448  003  477  6  
  

481  018  465  50  
  

862  084  473    
  

722  109  272  5  
  

330  449  85    
  

208  154  123      
  

862  175  851  22  
  

181  313  025  2  
  

599  757  635  14  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 

  
  
  
  
  
  

  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:
  
  

  أدوية وعقاقير ومواد كيماوية:  221201بند 
  

  كتب:  221202بند 
  

  صحف ونشرات:  221203بند 
  

   أفالم وأشرطة:  221204بند 
  

  مالبس:  221205بند 
  

  أغذية:  221206بند 
  

  أغطية ومفروشات:  221207بند 
  

  قرطاسيه وأدوات مكتبية:  221208بند 
  

  نباتات وبذور:  221209بند 
  

  أعالف وأسمده:  221210بند 
  

   برامج حاسب آلي:  221211بند 
  

  عسكريةمواد وخامات :  221212بند 
  

  متنوعة–مواد وخامات :  221299بند 
  
  

ود  أعلىأدوية وعقاقير ومواد كيماوية  :  221201ويعتبر بند  البن
  من إجمالي الفئة. % 77.6 التي تم الصرف عليها بنسبة 
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   دينــــــــــار    سـفل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

000  800  216  237  1  
  

101  433  063  68  
  

101  233  280  305  1  
  

243  761  338  300  1  
  
  
  

858  471  941  4  
  
  

  المصروفات الفعلية للبنود:
  
  

463  753  082  16  
  

876  193  776  282  1  
  

811  629  234  1  
  

093  184  245    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  : وقود وزيوت و قوى محركةـ  2213 فئة
  

  تشمل هذه الفئة المبالغ التي تنفقها الجهات الحكومية لشراء 
  : التشغيل ومواد التشحيم والغازات الوقود وزيوت 

  
  

  .الميزانيـة  اعتماد
  

  . ــلالتعديــ
  

  . بعد التعديل الميزانية داعتما
  

  من اعتماد الميزانية بعد %99.6بنسبة  المصروفات الفعلية
  الباب.جملة مصروفات  من %46.3 و بنسبة التعديل 

  
  وبنسبة  من اعتماد الميزانية بعد التعديل %0.4بنسبة  الوفر
  الباب. وفورات من جملة 3.5%

  
  

  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:
  
  

  وقود:  221301بند 
  

  وقود تشغيل المحطات:  221302بند 
  

  اتزيوت وشحوم: 221303بند 
  

  غاز:  221304بند 
  
  

البنود التي تم  أعلىالمحطات  وقود تشغيل:  221302ويعتبر بند 
  من إجمالي الفئة. % 98.6  الصرف عليها بنسبة 
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 دينــــــــــار    سـفل
  
  
  
  
  
  

  
000  300  449  121  

  
)000  758  784  6(  
  

000  542  664  114  
  

248  065  489  104  
  
  

  

752  476  175  10  
  
  

  

  
  

  المصروفات الفعلية للبنود:
  

671  442  811  42  
  

577  622  677  61  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  : مياه وكهرباءـ  4221 فئة
  

  تشمل هذه الفئة قيمة استهالك المياه والكهرباء التي تدفعها 
  الجهات الحكومية وتشمل التالي :

  
  .الميزانيـة  اعتماد

 
  . ــلالتعديــ

  
  . بعد التعديل الميزانية داعتما

 
   من اعتماد الميزانية بعد %91.1بنسبة  المصروفات الفعلية

  الباب.من جملة مصروفات  %3.7 و بنسبة التعديل
  

  وبنسبة من اعتماد الميزانية بعد التعديل %8.9بنسبة  الوفر
   الباب وفورات من جملة 7.2% 
  
  
  
  

  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:
  

  مياه:  221401بند 
  

  كهرباء:  221402بند 
  
  
  
  

  أعلى البنود التي تم الصرف  كهرباء:  221402ويعتبر بند 
  من إجمالي الفئة. % 59.0  عليها بنسبة 
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 دينــــــــــار    سـفل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

000  000  000  33  
  
)000 444 002 1(  
  

000  556  997  31  
  

616  189  435  24  
  
  

384  366  562  7  
  
  
  
  

  المصروفات الفعلية للبنود:
  
  

616  189  435  24  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : معالجةمياه ـ  5221 فئة
  

اه المعالجة من ة شراء المي ة تكلف  يتمثل في المبالغ المدفوعة لتغطي
  محطات تنقية مياه المجاري.

  
  .الميزانيـة  اعتماد

  
  . لـــــالتعديـ

 
  . بعد التعديل الميزانية داعتما

 
د  %76.4بنسبة  المصروفات الفعلية ة بع اد الميزاني ن اعتم م

  الباب.مصروفات  من جملة %0.9 و بنسبة التعديل

  وبنسبة من اعتماد الميزانية بعد التعديل %23.6بنسبة  لوفرا
  .الباب وفورات من جملة 5.4% 
  
  
  
  

  الفئة من البنود التالية:وتتكون هذه 
  
 

  . مياه معالجة -221501 وتتكون هذه الفئة من بند واحد وهو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  
  )81 ( 

  
  
 دينــــــــــار    سـفل
  
  
  
  
  

  

  
000  000  10    

  
000  000  00   

  
000  000  10    

  
500  832  1    

  
  

500  167  8    
   

  
  

  المصروفات الفعلية للبنود:
  

500  832  1    
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  : أخرىمستلزمات ـ  2219 فئة
  

ى التي لم تدرج ضمن تشمل هذه الفئة بقيمة المستلزمات األخر
  الفئات السابقة.

  
  .الميزانيـة  اعتماد

  
  . ــلالتعديــ

  
  . بعد التعديل الميزانية داعتما

  
  من اعتماد الميزانية بعد %18.3بنسبة  المصروفات الفعلية

  الباب.من جملة مصروفات  %0.0 و بنسبة التعديل 
  

  وبنسبة  من اعتماد الميزانية بعد التعديل %81.7بنسبة  الوفر
  الباب. وفورات من جملة 0.0%

  
  

  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:
  

مستلزمات  -221901 وتتكون هذه الفئة من بند واحد وهو 
  . أخرى
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   دينــــــــــار    سـفل
  
  
  
  
  
  

  
  

000  536  289  940  
  

399  800  297 19   
  

399  336  587  959  
  

963  131  535  872  
  
  

436  204  052  87  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

000  560  790  57  
  

209  484  6547    
  

209  044  445  65  
  

590  616  594  57  
  
  

619  427  850  7  
  
  

  
  

  
  
  

  : الخدمـــــات – 222:مجموعة 
  

تشمل هذه المجموعة تكاليف الخدمات المؤداة من الغير والالزمة 
لتأدية نشاط الجهة الحكومية وتسيير أعمالها الجارية، وتشمل 

  .الفئات التالية
  

  .الميزانية اعتماد
  

  تعديل الميزانية.
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل.
  

  من اعتماد الميزانية بعد  %90.9بنسبة  المصروفات الفعلية
  الباب.من جملة مصروفات  %31.0 وبنسبة التعديل

  
   لـمن اعتماد الميزانية بعد التعدي %9.1بنسبة  لوفرا
  .البابمن جملة وفورات  %61.6 بنسبةو
  

  : وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية
  
  : نقل ومواصالتـ  2221 فئة
  

  ينفق على انتقال ونقل الموظفين والسلع تشمل هذه الفئة ما
  مثل األخرى بين الجهاتووالمواد بين الجهات الحكومية 

  البرق والهاتفتكاليف نقل الجوي والسطحي وخدمات 
  واشتراكات صناديق البريدوالتلكس والفاكس أجور تركيبها 

  والطوابع البريدية وقيمة االشتراك في قنوات
  : اإلذاعة واالتصال، وتشمل التالي 

  
  

  .الميزانية اعتماد
  

  تعديل الميزانية.
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل.
  

  من اعتماد الميزانية بعد  %88.0بنسبة  المصروفات الفعلية
  الباب.ن جملة مصروفات م %2.0 وبنسبة التعديل

  
   لـمن اعتماد الميزانية بعد التعدي %12.0بنسبة  لوفرا
  .البابمن جملة وفورات  %5.6 بنسبةو
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 دينــــــــــار    سـفل

  
  
  

  المصروفات الفعلية للبنود:
  
  

668  557  279  39  
  

851  937  401  9  
  

381  304  89  
  

690  816  823  8  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

000  890  989  86  
  

075  169  4925   
  

075  059  482  92  
  

058  082  625  78  
  
  

017  977  856  13  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  : وتتكون هذه الفئة من البنود التالية
  
  

  انتقال ونقل:  222101بند 
  

   برق وهاتف وتلكس:  222102بند 
  

  بريد:  222103بند 
  

  واتصالقنوات أذاعه :  222104بند 
  
  
  

ل:  222101ويعتبر بند  م الصرف  انتقال ونق ي ت ود الت ى البن أعل
  من إجمالي الفئة. % 68.2 عليها بنسبة 

  
  
  

  : إيجاراتـ  2222 فئة
  

 الحكوميةالتي تدفعها الجهات  اإليجارية لقيمةا الفئةتشمل هذه 
  ، وتشمل التالي.عمالهاألتسيير  الالزمة المختلفة لإلغراض

  
  

  

  .الميزانية اعتماد
  

  تعديل الميزانية.
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل.
  

  من اعتماد الميزانية بعد  %85.0سبة بن المصروفات الفعلية
  الباب.مصروفات  من جملة %2.8 وبنسبة التعديل

  
   لـمن اعتماد الميزانية بعد التعدي %15.0بنسبة  لوفرا
  .البابجملة وفورات  من %9.8 بنسبةو
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   دينــــــــــار    سـفل
  
  
  

  الفعلية للبنود:المصروفات 
  

350  293  658  18  
  

293  210  131  36  
  

000  932  406  8  
  

000  300  66    
  

778  640  991  1  
  

700  903  815  11  
  

231  152  612    
  

706  649  942    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

000  376  728  153  
  

440  708  052  10  
  

440  084  781  163  
  

101  001  371  149  
  
  

339  083  410  14  
  
  

  
  
  
  
  
  

  : وتتكون هذه الفئة من البنود التالية
  

  إيجار مباني:  222201بند 
  

  نقل بري إيجار معدات:  222202بند 
  

   نقل جويإيجار معدات :  222203بند 
  

  نقل بحريإيجار معدات :  222204بند 
  

  إيجار برامج حاسب آلي:  222207بند 
  

  جيا معلوماتآالت ومعدات تكنولوإيجار :  222208بند 
  

  آالت ومعدات أخرىإيجار :  222298بند 
  

  ات أخرىإيجار:  222299بند 
  

م  إيجار معدات نقل بري: 222202ويعتبر بند  ي ت ود الت أعلى البن
  من إجمالي الفئة. % 46.0 الصرف عليها بنسبة 

  

  : صيانةـ  2223 فئة
  

ة  ذه الفئ مل ه ل تش ر مقاب ة للغي ة الحكومي ا الجه ي تنفقه الغ الت المب
ن  ا م ه ممتلكاته ة لكاف ة والدوري يانة الالزم ال الص امهم بأعم قي

  ألآلالت واألثاث، وتشمل التالي:
  

  .الميزانية اعتماد
  

  تعديل الميزانية.
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل.
  

  من اعتماد الميزانية بعد  %91.2بنسبة  المصروفات الفعلية
  الباب.مصروفات  من جملة %5.3 وبنسبة التعديل

  
   لـمن اعتماد الميزانية بعد التعدي %8.8 بنسبة لوفرا
  .البابملة وفورات من ج %10.2 بنسبةو
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   دينــــــــــار    سـفل
  
  
  
  

  المصروفات الفعلية للبنود:
  
  

291  911  315  1  
  

329  476  082  13  
  

274  067  909  1  
  

389  082  51    
  

025  984  577  5  
  

972  005  509  6  
  

810  814  576  9  
  

881  705  167  8  
  

987  133  942  30  
  

162  158  866  5  
  

860  099  265  13  
  

700  209  14    
  

434  172  409  3  
  

289  536  513  41  
  

860  980  994  1  
  

838  661  175  6  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  : وتتكون هذه الفئة من البنود التالية
  

  دات نقل بريومع آالتصيانة :  222301بند 
  

  صيانة آالت ومعدات نقل جوي:  222302بند 
  

  صيانة آالت ومعدات نقل بحري:  222303بند 
  

  صيانة أثاث:  222306بند 
  

  صيانة منشآت ومرافق:  222307بند 
  

  صيانة آالت ومعدات وتكنولوجيا معلومات:  222308بند 
  

  صيانة برامج حاسب آلي:  222309بند 
  

   مكتبيهصيانة آالت ومعدات اتصال ومعدات :  222310بند 
  

  صيانة آالت ومعدات ثقيلة:  222311بند 
  

  صيانة معدات كهربائية:  222312بند 
  

  صيانة آالت ومعدات ميكانيكيه:  222313بند 
  

  صيانة معدات القياس والمعايرة وورش الصيانة:  222314بند 
  

   صيانة معدات خاصة:  222315بند 
  

  ومعاملصيانة معدات طبية ومختبرات :  222316بند 
  

  تنظيم المرور والسيرصيانة معدات :  222317بند 
  

  عسكريةصيانة معدات :  222318بند 
  
  

د  ر بن ل:  222316ويعتب رات ومعام ة ومختب دات طبي يانة مع  ص
بة  ا بنس م الصرف عليه ي ت ود الت ى البن الي  27.8% أعل ن إجم م

  .الفئة
  
  
  
  
  
 



  
  )86 ( 

  
  
  
  

   دينــــــــــار    سـفل
  
  
  
  
  

  
  

000  000  828  70  
  

800  207  293    
  

800  207  121  71  
  

425  649  162  66  
  
  

375  558  958  4  
  
  
  
  
  

  الفعلية للبنود: المصروفات
  

416  915  100  24  
  

275  818  260  1  
  

943  392  625  35  
  

542  844  779    
  

035  742  205  2  
  

214  936  189  2  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  

  : خدمات إعالمية واجتماعيةـ  2224 فئة
  

ة  دمات اإلعالمي ى الخ ول عل اليف الحص ة تك ذه الفئ مل ه وتش
ال ة الحف ة وتكلف رامج التلفزيوني ل الب ة مث ت واالجتماعي

  : والهدايا.....الخ 
  

  .الميزانية اعتماد
  

  تعديل الميزانية.
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل.
  

  من اعتماد الميزانية بعد  %93.0ة بنسب المصروفات الفعلية
  الباب.صروفات من جملة م %2.4 وبنسبة التعديل

  
   لـمن اعتماد الميزانية بعد التعدي %7.0 بنسبة لوفرا
  .البابة وفورات من جمل %3.5 بنسبةو
  
  
  

  : وتتكون هذه الفئة من البنود التالية
  

  وتلفزيون أذاعهبرامج :  222401بند 
  

  ونشرات كتب ومجالت إصدار:  222402بند 
  

  وحفالت وهدايا ورحالتضيافة :  222403بند 
  

  معارض محلية وخارجية:  222404بند 
  

  إعالنات ودعاية:  222405بند 
  

  ة وثقافيةورياضخدمات اجتماعية :  222406بند 
  

د  ر بن الت:  222403ويعتب دايا ورح الت وه يافة وحف ى  ض أعل
  من إجمالي الفئة. 53.8% البنود التي تم الصرف عليها بنسبة 
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   دينــــــــــار    سـفل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

000  730  978  99  
  

000) 030  594  (25  

  
000  700  384  74  

  
296  481  345  47  

  
  

704  218  039  27  
  
  
  
  
  

  المصروفات الفعلية للبنود:
  

177  486  196  2  
  

119  995  148  45  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : أبحاث ودراسات واستشاراتـ  2225 فئة
  

وت  دمها بي ي تق ات الت اث والدراس اليف األبح ة تك ذه الفئ مل ه وتش
  : بيعة وظيفة كل منهاالجهات الحكومية حسب ط إلىالخبرة 

  
  .الميزانية اعتماد

  
  تعديل الميزانية.

  
  اعتماد الميزانية بعد التعديل.

  
  اعتماد الميزانية بعد من  %63.6بنسبة  المصروفات الفعلية

  الباب.جملة مصروفات  من %1.7 بنسبةو التعديل
  
   لـاعتماد الميزانية بعد التعديمن  %36.4 بنسبة لوفرا
  .البابجملة وفورات من  %19.1 بنسبةو
  
  

  
  : وتتكون هذه الفئة من البنود التالية

  
  ودراسات أبحاث:  222501بند 

  
  استشارات:  222502بند 

  
  

أعلى البنود التي تم الصرف  استشارات:  222502ويعتبر بند 
  من إجمالي الفئة. 95.4عليها بنسبة  %
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   دينــــــــــار    سـفل
  
  
  
  
  
  

  
  

  

000  000  000  62  
  

000  000  000  9   
  

000  000  000  71  
  

024  900  989  70  
  

  

976  099  10    

  
  
  

  المصروفات الفعلية للبنود:
  

024  900  989  70  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  : مصروفات خاصةـ  2226 فئة
  

وتتمثل في المصروفات ذات الطابع الخاص العتبارات المصلحة 
  .العامة

  

  .الميزانية اعتماد
  

  تعديل الميزانية.
  

  التعديل.اعتماد الميزانية بعد 
  

  من اعتماد الميزانية بعد  %100سبة بن المصروفات الفعلية
  الباب.صروفات من جملة م %2.5 وبنسبة التعديل

  
   لـمن اعتماد الميزانية بعد التعدي %00.0بنسبة  لوفرا
  .البابمن جملة وفورات  %00.0 بنسبةو
  
  
  
  
  
  
  

  : وتتكون هذه الفئة من البنود التالية
  

مصروفات  -222601وتتكون هذه الفئة من بند واحد وهو 
  خاصة .
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   دينــــــــــار    سـفل
  
  
  
  

  
  

000  980  973  408  
  

875  260  399  12  
  

875  240  373  421  
  

469  401  446  402  
  
  

406  839  926  18  

  
  المصروفات الفعلية للبنود:

  
796  776  164   3   
162  746  267  1  
570  089  136  1  
530  466  585  24  
685  560  042  59  
261  043  246  7  
844  162  064  1  
135  837  074  48  
386  878  016  120  
100  840  847  136  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
   
  
  

  : أخرىخدمات ـ  2229 فئة
  

التي لم ترد في فئات  األخرىتتمثل في تكاليف عدد من الخدمات 
  مجموعة (الخدمات) ، وتشمل التالي:

  
  .الميزانية اعتماد

  
  تعديل الميزانية.

  
  التعديل.اعتماد الميزانية بعد 

  
  من اعتماد الميزانية بعد  %95.5بنسبة  المصروفات الفعلية

  الباب.مصروفات  من جملة %14.3 وبنسبة التعديل
  

   لـمن اعتماد الميزانية بعد التعدي %4.5بنسبة  لوفرا
  .البابمن جملة وفورات  %13.4 بنسبةو
  
  

  : وتتكون هذه الفئة من البنود التالية
  

  طبع:  222901بند 
  تأمين وعمولة:  222902بند 
  رسوم حكومية:  222903بند 
  حماية وامن:  222904بند 
  خدمات نظافة:  222906بند 
  خدمات المراسلين والفندقة:  222907بند 
  البيانات والطباعة إدخالخدمات :  222908بند 
  اشتراكات ورسوم خارجية:  222909بند 
  تدريب:  222910بند 
  متنوعةخدمات :  222999بند 

  
  

د  ر بن ة :  222999ويعتب دمات متنوع ىخ م  أعل ي ت ود الت البن
  .من إجمالي الفئة % 34.0 الصرف عليها بنسبة 
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  دينــــــــــار    سـفل
  

  
  
  
  
  السلع – الثانيتحليل اعتمادات ومصروفات الباب :  لثااث
  : ) 9(جدول رقم  الوظائف على مستوى والخدمات 

  : العمومية العامةالخدمات )  701  
  

000     300  691  231  
  

  . الميزانيـة اعتماد
  

000     524  633  3  
  

  . ــلــالتعديـ
  

000     824  324  235  
  
  

218     849  283  202  
  
  
  

782     974  040  33  
  
 

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل
  
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل % من86.0سبة بن المصروفات الفعلية
  ب.البا من جملة مصروفات %7.2وبنسبة 

  
  

وبنسبة اعتماد الميزانية بعد التعديل % من 14.0بة بنس الوفر المحقق
  الباب . من جملة وفورات 23.4%
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   دينــــــــــار    سـفل
  

  
  
  
  

  

  
000     800  500  350  

  
  

)000    000  140(  
  

  
000     800  360  350  

  
545     450  960  338  

  
455     349  400  11  

  
  
  
  
  
  

000     800  359  109  
  
)000     440  626 2(  
  

000     360  733  106  
  

637     280  850  98  
  
  

363     079  883  7  
  
  
  
  

  
 

  
  
  
  

  
  :الدفــــاع ) 702

  
 

  . الميزانيـة اعتماد
  

  . التعديـــــل
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل
  

ة روفات الفعلي بة المص ن %96.7 بنس ديل م د التع ة بع اد الميزاني  اعتم
  الباب. من جملة مصروفات %12.1وبنسبة 

  
وبنسبة اعتماد الميزانية بعد التعديل من  %3.3سبة بن الوفر المحقق

  لباب .من جملة وفورات ا 8.1%
  
  

  :العامةالنظام العام وشئون السالمة ) 703
 

 
  . الميزانيـة اعتماد

  
  . التعديـــــل

  
  اعتماد الميزانية بعد التعديل .

  
 اعتماد الميزانية بعد التعديل % من92.6  الفعلية بنسبةالمصروفات 

  الباب. من جملة مصروفات %3.5  وبنسبة
  

وبنسبة اعتماد الميزانية بعد التعديل % من 7.4بنسبة  الوفر المحقق
  من جملة وفورات الباب . 5.6%
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  دينــــــــــار    سـفل
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

000     000  860  171  
  
)000     508  964  29(  
  

000     492  895  141  
  

329     513  203  116  
  
  

671     978  691  25  
  
  
  
  
  
  
  

  

000     900  354  34  
  
)000     444  927(   
  

000     456  427  33  
  

846     533  425  25  
  
  

154    922  8  001  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

  

 
  

  

  

 الشئون االقتصادية:) 704

  
 

  

  . الميزانيـة اعتماد
  

  . التعديـــــل
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل
  

ة ن %81.9  بةبنس المصروفات الفعلي د  م ة بع اد الميزاني اعتم
  الباب. مصروفات من جملة  %4.1وبنسبة  التعديل

  
ديل من  %18.1بة بنس الوفر المحقق د التع ة بع اد الميزاني اعتم

   . ورات البابمن جملة وف %18.2وبنسبة 
  
  
  
  :حماية البيئة) 570
  
  

  . الميزانيـة اعتماد
  

  . التعديـــــل
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل
  

ن % 76.1  ةبنسب المصروفات الفعلية د  م ة بع اد الميزاني اعتم
  الباب. روفاتمن جملة مص %0.9وبنسبة  التعديل

  
  اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %23.9بنسبة  الوفر المحقق

  . رات البابمن جملة وفو %7.5وبنسبة  
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   دينــــــــــار    سـفل
  
  
  
  
  

  
000     900  264  312 1  

  
000     000  050  30      

  
000     900  314  342 1  

  
945     738  762  330 1  

  
  

055     161  552  11  
  

  
  

  
  

000     800  914  545  
  

000     000  419    
  

000     800  333  546  
  

123     010  558  537  
  
  

877     789  775  8  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  اإلسكان ومرافق المجتمع:) 706
  

  . الميزانيـة اعتماد
  

  . التعديـــــل
  

  . التعديلاعتماد الميزانية بعد 
  

ة بة المصروفات الفعلي ن %99.1  بنس د  م ة بع اد الميزاني اعتم
  الباب. مصروفات من جملة %47.3وبنسبة  التعديل

  
ق وفر المحق بة  ال ن  %0.9بنس ديل م د التع ة بع اد الميزاني اعتم

  . ملة وفورات البابمن ج %8.2وبنسبة 
  
    
  الصحـــة :) 707

  
  . الميزانيـة اعتماد

  
  . التعديـــــل

  
  . اعتماد الميزانية بعد التعديل

  
ة بة المصروفات الفعلي ن %98.4  بنس د  م ة بع اد الميزاني اعتم

  الباب. ة مصروفاتمن جمل %19.1وبنسبة  التعديل
  

ق وفر المحق بة  ال ن  %1.6بنس ديل م د التع ة بع اد الميزاني اعتم
  من جملة وفورات الباب . %2.6وبنسبة 
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  دينــــــــــار    سـفل
  
  
  
  
  

  
000     250  053  78  

  
000     868  994  

  
000     118  048  79  

  
131     567  372  73  

  
  

869     550  675  5  
  
  
  

  
  

000     600  800  108  
  
)000    000  603  1(  
  

000     600  197  107  
  

849     106  183  80  
  
  

151     493  014  27  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  الدين والثقافة والترفيه :) 708

  
  . الميزانيـة اعتماد

  
  . التعديـــــل

  
  . اعتماد الميزانية بعد التعديل

  
  اعتماد الميزانية من %92.8  بنسبة المصروفات الفعلية

  الباب. جملة مصروفات من %2.6 وبنسبة بعد التعديل 
  

  اعتماد الميزانية بعد من  %7.2بنسبة  الوفر المحقق
  من جملة وفورات الباب . %4.0وبنسبة التعديل 

  
  
  

  التعليم :) 709
  

  . الميزانيـة اعتماد
  

  . التعديـــــل
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل
  

  اعتماد الميزانية من %74.8بنسبة  المصروفات الفعلية
  الباب. جملة مصروفات من %2.9وبنسبة  بعد التعديل 

  
  اعتماد الميزانية بعد من  %25.2بنسبة  الوفر المحقق

  . من جملة وفورات الباب %19.1وبنسبة التعديل 
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   دينــــــــــار    سـفل
  
  
  
  
  

  
  

000     650  339  9  
  

000     000  164    
  

000     650  503  9  

  
700     211  194  7  

  
  

300     438  309  2  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  الحماية االجتماعية :) 710
  
  

  . الميزانيـة اعتماد
  

  . التعديـــــل
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل
  

  اعتماد الميزانية من %75.7 بنسبة المصروفات الفعلية
  الباب. جملة مصروفات من %0.3وبنسبة  بعد التعديل 

  
  اعتماد الميزانية بعد من  %24.3بنسبة  الوفر المحقق

  . من جملة وفورات الباب %6.1وبنسبة التعديل 
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   دينــــــــــار    سـفل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

669     398  585  297  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  تعديالت الميزانية :   
  

     روالى البنود والتي التؤث المنقولة من اإلعتمادات -ب 
  : على ربط الميزانية

  
  
  

  من والى البنود في حدود ربط الباب : المنقولإجمالي 
  
 

ة  ويتم النقل بين بنود مجموعات هذا الباب دون التأثيــر على جمل
ت ي الوق ه ف ـه إال ان ـة المخصص ل اد الميزاني ر   اعتم ه يعتب نفس

روج  ودخ وعة لبن ة الموض ة الميزاني ن خط ي  ع اب والت ذا الب ه
  . على هذه الخطة تطرأ يكون سببها الظروف الطارئة التي قد

 
  قالت بين انمفيما يلي الجهات التي قامت بإجراء أكبر حركة و

  بنودها :
  اإلعتمادات المنقولة. من إجمالي %38.5بنسبة الدفـــــاع  ارةوز
  

 اإلعتمادات من إجمالي %35.5بنسبة   الكهرباء والماءوزارة 
  المنقولة.

  
  اإلعتمادات المنقولة . إجمالي من %9.8 بنسبة  الصحةوزارة 

  

  المنقولة. اإلعتمادات من إجمالي %5.5بنسبة   وزارة الداخلية
  

  وقد وزعت باقي النسبة على باقي الجهات الحكومية .
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   دينــــــــــار    سـفل
  
  
  
  
  
  
  
  

323     262  794  810  2  
  
  

939     317  033  168  2  
  
  

  

384     944  760  642  
  

  
  

  

  
  

  تحليـل المصروفـات النقدية والمصروفات القيديـة : رابعا
  (جدول  الســـــلع والخدمـــــات – الثانيللبـاب  

  :)  31رقم 
  
  

   إجمالي المصروفات الفعلية موزعة كآالتي:
  
 

  الفعلية  المصروفات من جملة %77.1  بنسبة مصروفات نقدية
  .الثاني للباب 

 
   المصروفات من جملة  %22.9 بنسبة  قيديهمصروفات 

  .الثاني الفعلية للباب 
  

 أو شيكـات تقـرر المبالـغ التـي صـدرت عنهـا اذونات صرف هيو
 صرفهـا لمستحقيهـا وتـم إلغاءها وكذلك المبالغ التي تم تعليتها بموافقة

غ مخصوم بها ــمبال الخصوماب لحسوزارة المالية أو الجهات الحكومية 
  الميزانية.مصروفات  علـى أنواع بنود

  
  
  

  ، حيثالصحة العامةزارة لووكانت أعلى نسبة للمصروفات القيدية 
   %6.4  وبنسبة ةديـــالمصروفات القيمن جملة  %28.2تمثل  

 من جملة مصروفات %33.5 ةبـوبنس ةـيــــات الفعلفلة المصروممن ج
  .الصحة العامةوزارة 
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دينــــــــــار    سـفل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
000     484  768  26  

  
)351    079  530  6(  
  

649     404  238  20  
  

557     019  743  10  
  
  

  
092     385  495  9  

  
  

  

 

  
  

  

 

  
  

  
  
  
  
  

  (جدولة التنمي ة: تحليل االعتمادات و المصروفات لخط خامسا
  : ) 01رقم  

  
  

  السلــــع والخدمـــــات – الباب الثاني
  
 

  اعتماد الميزانية.   
 
  التعديل.  

  
  اعتماد الميزانية بعد التعديل.  
  

  اعتماد الميزانية بعد  من %53.1 بنسبة  المصروفات الفعلية
 .التعديل

  

 .من اعتماد الميزانية بعد التعديل %46.9  بنسبة الوفر المحقق
   

  
  صاحبة أعلى نسبة لمصروفات خطة  التربيةوقد كانت وزارة 

  بمبلغ من جملة المصروفات %48.0 وهي التنمية
 د.ك 5,156,133.611 
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@ @
  

مل هذا الباب       روعات يش اإلعانات وهي مدفوعات جارية بدون مقابل تقدمها الوحدات الحكومية إلى المش
طتها اإلنتاجية أو تويات أنش اس مس اسعلى أس لع أو الخدمات التي تنتجها أو تبيعها أو  أس كميات أو قيم الس

  -:مجموعتانعلى ويشتمل هذا الباب  .تصدرها أو تستوردها
  

  : لشركات عامة -اإلعانات  – 251مجموعة 
  

  : لمشروعات خاصة –اإلعانات  – 252مجموعة 
  

  
  :وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات هذا الباب 
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    دينــــــــــار    سـفل
  
  

ل ):أوال ادات ومإتحلي اب صعتم ات الب امسروف  - الخ
  : ) 7(جدول رقـم  اإلعانات

  
  
  
  
  
 

  .الميزانية اعتماد  354   961  000     000
   

ة   000   000  000     000 ادات المنقول من والى البنود والتي ال تؤثر على االعتم
 الميزانية . اعتماد

  

  الميزانية بعد التعديل . اعتماد  354  961  000      000

روفات الفعلية    328 167   863     731  بة المص اعتماد الميزانية من  %92.5 بنس
         . بعد التعديل

  .الميزانية بعد التعديل اعتماد من 7.5% بنسبة  الوفورات     26 793  136    269  
  

 ـومن الج ـ ار إليه يتضح لنا أن ـ وزارة التجارة دول المشـ
 الخامسالباب بميزانية  اعتمادأكبر  اله خصص والصناعة

 ابـلباالعتماد بعد التعديل ل ماليـجا من %72.4 بنسبة
  . الخامس

  

أعلى نسبة تنفيذ  (وزارة الدفـــــــــاع) سجلت كل من وقد
ة لهم من  وقد تركز الوفر في وزارة التجارة . ص المخص

ً  %98.8  الثالث حيث بلغت الباب   .تقريبا
  
 

  – الخامس عامة في الباب بصفة أهم أسباب الوفر          
   اإلعانات:            

  
 تشديد الرقابة على المواد التموينية للتأكد من ايصالها  -

 لمستحقيها وقلة اإلقبال على مواد البناء المدعومة.   

 

 
   

  
  
  
  
  

  
  
  



  
  )101 ( 

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  دينــــــــــار    سـفل

روفات الباب )  ثانيا:      الخامستحليل اعتمادات ومص
توى المجموعات وا اإلعانات - (جدول  الفئاتعلى مس

  : ) 8رقم 

      
  

  : لشركات عامة -اإلعانات  –251األولى المجموعة 
  

مل هذه المجموعة  بل تش نات المقدمة دون مقا اإلعا
  وغير المالية في دولة الكويت.للشركات العامة المالية 

 
  .الميزانية اعتماد 97 961  000     000

  
  .التعديــل  0  000  000     000

  
  .بعد التعديل الميزانية اعتماد   97 961  000    000

سبة المصروفات الفعلية    97  961  000    000 اعتماد الميزانية  من 100% بن
ب التعديلبعد  روفات  جملةمن  29.9%ة وبنس مص

  الباب.
 

   لوفرا    0  000  000    000
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  دينــــــــــار    سـفل
 

  
  

  : وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية  
  

  : لشركات عامة غير مالية –اإلعانات  – 2511فئة   
  

مل  ركات  هذه الفئة اإلعانات المقدمةتش دون مقابل إلى الش
  .العامة غير المالية

  
  .الميزانية اعتماد   97 961  000     000

  
  .التعديــل  0  000  000     000

 
  .بعد التعديل الميزانية اعتماد  97 961  000    000

روفات     97 961  000    000 بة  الفعليةالمص  من اعتماد الميزانية بعد التعديل% 100بنس
  الباب.من جملة مصروفات % 29.9 وبنسبة

   
   لوفرا    0  000  000    000

  
  المصروفات الفعلية للبنود:

  
  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:

 
000    000  859   85  

  
  دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليا.:  251101بند 

 
  الوطنية. طائرات شركات النقل الجوي دعم وقود:  251102بند  000     000   000   7

  
  دعم تخفيض تكلفة الوقود.:  251103بند  000    000   102   5
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    دينــــــــــار    سـفل
  
  

  : لمشروعات خاصة –اإلعانات  –252 الثانيةلمجموعة ا    
  

 مقابل دون  المقدمة اإلعانات المجموعة هذه تشــــــــــــــمل

ت دولة في الخاصة للمشروعات   .إنتاجها لدعم الكو
  

  .الميزانية اعتماد  257  000  000    000
  

  .التعديــل  0  000  000     000
  

  .بعد التعديل اعتماد الميزانية  257   000  000    000

روفات      230    206 863    731 بة  الفعليةالمص من اعتماد الميزانية بعد % 89.6بنس
  الباب.من جملة مصروفات % 70.1 وبنسبة التعديل

   
ل% 10.4 بنسبة لوفرا   26   793 136    269 وبنسبة  من اعتماد الميزانية بعد التعديـ

  من جملة وفورات الباب.% 100
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  دينــــــــــار    سـفل
 

  
  

  : وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية  

   لمشروعات خاصة غير مالية: -اإلعانات  – 2521فئة   
  

شمل هذه الفئة   شطة الخاصة ت شركات أو األن اإلعانات لبعض ال
طة المختلفة غير المالية التي تقدم خدمات عامة أو تمثل  أو األنش
در من  ادي في الدولة طبقا لما يص اط االقتص بعض أوجه النش

  قرارات مجلس الوزراء.
 

  .الميزانيـة  اعتماد  257  000  000    000
 

  . ــلالتعديــ  0  000  000     000
 

  . بعد التعديل الميزانية دعتماا  257   000  000    000
  

روفات      230    206 863    731 بة  الفعليةالمص من اعتماد الميزانية بعد % 89.6بنس
  الباب.من جملة مصروفات % 70.1 وبنسبة التعديل

   
سبة لوفرا   26   793 136    269 ل% 10.4 بن سبة  من اعتماد الميزانية بعد التعديـ وبن

  من جملة وفورات الباب.% 100
 

  
  المصروفات الفعلية للبنود:

  
  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:

 
  خفض تكاليف المعيشة:  252101 بند  230  206  863     731
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دينــــــــــار  سـفل   
  
  
  
 

المنافع  – الخامستحليل اعتمادات ومصروفات الباب : لثاثا  
  : ) 9(جدول رقم  على مستوى الوظائف االجتماعية

 
 704  (الشئون االقتصادية :  

  
000     000  961  354 الميزانيـة اعتماد .  

 
  . ــلــالتعديـ  000     000  000  000

  
000     000  961  354 اعتماد الميزانية بعد التعديل .  

 
731     863  167  328  روفات بة  الفعليةالمص من اعتماد الميزانية بعد التعديل  %92.5بنس

 من جملة مصروفات الباب. %100وبنسبة 

 
269    136   793  26 ل %7.5بنسبة  لوفرا  %100وبنسبة  من اعتماد الميزانية بعد التعديـ

  من جملة وفورات الباب.
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دينــــــــــار    سـفل   
  
  
  
  

اب  : رابعا   ة للبـ ات النقدية والمصروفات القيديـ ل المصروفـ تحليـ
  :)  31(جدول رقم  اإلعانات – الخامس

  
   إجمالي المصروفات الفعلية موزعة كآالتي:  328  167  863     731

  
  

روفات   270  279  350     697 بة نقديةمص روفات من جملة %82.4 بنس الفعلية للباب  المص
  الخامس.

  
روفات   57  888  513     034 بة  قيديهمص روفات جملة من %17.6بنس للباب  الفعلية المص

  الخامس.
 

أو شيكـات تقـرر  المبالـغ التـي صـدرت عنهـا اذونات صرف هيو  
التي تم تعليتها بموافقة صرفهـا لمستحقيهـا وتـم إلغاءها وكذلك المبالغ 

غ مخصوم ــاب األمانات مبالـــــوزارة المالية أو الجهات الحكومية لحسـ
  الميزانية.بها علـى أنواع بنود مصروفات 

 
روفات القيدية    بة للمص ناعة  لوزارةوكانت أعلى نس  التجارة والص

ـالمصروفات القيمن جملة  %89.7حيث تمثل  ـ  %15.8 وبنسبة ةديـ
ات الفعلفلة المصروممن ج ــ ـ من جملة  %22.6 ةبـة وبنسـيـ

  التجارة والصناعة. وزارة مصروفات 
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مل هذا الباب    روفات) وهي تحويالت جارية أو رأس مالية غير إجبارية من وحدة يش المنح (مص

نف المنح  أوال حكومية إلى حكومات أجنبية أو منظمات دولية أو وحدات حكومية أخرى، وتص
ب مالية. وللمنحة المتلقية نوع الوحدة  حس تملثم ما إذا كانت المنحة جارية أو رأس هذا الباب  يش

  -على أربعة مجموعات :
  

  : لحكومات أجنبية –المنح  – 261مجموعة 
  

  : لمنظمات دولية –المنح  – 262مجموعة 
  

  : لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة –المنح  –263مجموعة 
  

  لجهات أجنبية أخرى :  –المنح  – 264مجموعة 

  
  :وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات هذا الباب 
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    دينــــــــــار    سـفل
  
  
  
  
  

ل أوال:) ادات ومإتحلي اب صعتم ات الب ادسروف المنح  – الس
  : 7(مصروفات) جدول 

  
  

 

 .الميزانيةاعتماد682  4  584  000    000
  

ة   072   058   175   225 ادات المنقول ادمن والى البنود والتي ال تؤثر على االعتم  اعتم
  .الميزانية

  

  .الميزانية بعد التعديل اعتماد 682  4  584  000     000
  

  .اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %100بنسبة  المصروفات الفعلية     682  4  584  000     000
        

  .الميزانية بعد التعديل اعتمادمن  %0.0بنسبة  الوفورات     00  000  000     000
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    دينــــــــــار    سـفل

  
  
  
  
  

روفات الباب )  ثانيا: اتحليل اعتمادات ومص على  المنح  – دسالس
  : )8 (جدول رقم والفئاتمستوى المجموعات 

      
  : المنح لحكومات أجنبية – 261 مجموعة

  
مل هذه المجموعة  حكومات أجنبية من قبل دولة المنح المقدمة إلى تش

  الكويت.
  

  .الميزانية اعتماد  217   000  000     000
  

  .التعديــل 672     568  143   139
  

  .بعد التعديل الميزانية اعتماد  356  143   568     672

روفات      356   143  568     672 بة  الفعليةالمص من اعتماد الميزانية بعد تقريبا  %100بنس
 من جملة مصروفات الباب. %7.6التعديل وبنسبة 

   
ل %00.0بنسبة  لوفرا 00   000     000  %00.0وبنسبة  من اعتماد الميزانية بعد التعديـ

  من جملة وفورات الباب.
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  : المجموعة من الفئات التاليةوتتكون هذه 

  : جارية -المنح لحكومات أجنبية  – 2611فئة     
  
ل   م ة تش دم ة وهي المنح المق اري ة المنح الج ذه الفئ  ألغراضه

المصروفات الجارية والتي ال تكون مرتبطة أو مشروطة باقتناء الجهة 
ة  والالمتلقي ة على .أص ذه الفئ د  وتحتوي ه ة  261101بن اري منح ج

  .المنح الخارجية –لحكومات أجنبية 
 

  .الميزانية اعتماد 217   000  000     000
  

  .التعديــل 672     568  143   139
 

  .بعد التعديل الميزانية اعتماد  356  143   568     672
روفات      356   143  568     672 بة  الفعليةالمص من اعتماد الميزانية بعد التعديل  %100بنس

 من جملة مصروفات الباب. %7.6وبنسبة 

 
ل %49.7بنسبة  لوفرا 00   000     000  %95.0وبنسبة  من اعتماد الميزانية بعد التعديـ

 من جملة وفورات الباب.
  :المنح لمنظمات دولية – 262 مجموعة    

  

مل هذه المجموعة  ة منظمات إلى المقدمة المنحتش  دولة قبل من دول

ت   .الكو

  
  .الميزانية اعتماد  1  000   000    000

  
  .التعديــل  )1  000   000   000(

  
  .بعد التعديل الميزانية اعتماد  000  000  000     000

  
  المصروفات الفعلية      000  000  000     000

  
بة لوفرا     000  000  000     000 بةو لـاعتماد الميزانية بعد التعديمن  %00.0 بنس  بنس

  البامن جملة وفورات  00.0%
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  :المنح لمنظمات دولية -2621فئة 
  

مالية وهي المنح التي تنطوي على اقتناء ت مل هذه الفئة المنح الرأس ش
وال غير متداولة، وقد تتكون من تحويل الحكومة األجنبية  المتلقية أص

نقدي ينبغي للجهة المتلقية أو يتعين عليها أن تستخدمه في اقتناء أصل 
، وتتكون هذه الفئة من ر متداولة أو تحويل األصل مباشرةأواصل غي

 المنح الخارجية. -منح جارية لمنظمات دولية  262101ند ب

 

 
  .الميزانية اعتماد 1  000   000    000

 
  .التعديــل  )1   000  000   000(

 
  .بعد التعديل اعتماد الميزانية  000  000  000     000

 
  المصروفات الفعلية       000  000  000     000

 

بة لوفرا      000  000  000     000 ل %00.0 بنس بة من اعتماد الميزانية بعد التعديـ  وبنس
  البابمن جملة وفورات  00.0%
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  :المنح لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة – 263 مجموعة  
  

ية المقدمة من  مال مل هذه المجموعة المنح الجارية والرأس تش
ات  س الوحدات الحكومية إلى وحدات حكومية أخرى وإلى المؤس

 العامة التي لها ميزانيات مستقلة أو ملحقة بموجب قانون إنشائها.

  
 

  .الميزانيـة  اعتماد  4   429   584   000      000
  

  . ــلالتعديــ  )108   257    135    381(
  

  . بعد التعديل الميزانية دعتماا  4    321   326    864     619
  

روفات   4    321   326    864     619 بة  الفعليةالمص من اعتماد الميزانية بعد التعديل  %100بنس
 من جملة مصروفات الباب.% 92.3وبنسبة 

  

   لوفرا  00    000    000     000
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  : وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية 

  جارية: –المنح لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة  –2631فئة   
  

ة  ذه الفئ ل ه م ة ألغراض تش دم ة وهي المنح المق اري المنح الج
روطة باقتناء  روفات الجارية والتي ال تكون مرتبطة أو مش المص

  الجهة المتلقية أصوال.
 

  .الميزانيـة  اعتماد 4   429   584   000      000
  

  . ــلالتعديــ  )108   257    135    381(
  

  . بعد التعديل الميزانية دعتماا  4   321   326    864     619
  

روفات   4   321   326    864     619 بة  الفعليةالمص من اعتماد الميزانية بعد التعديل  %100بنس
 مصروفات الباب. من جملة% 92.3وبنسبة 

  

   لوفرا  00    000    000     000

  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:   للبنود:المصروفات الفعلية 

1   643   224   934     232 
 
  

 –منح جارية لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة :  263101بند 
  إلى الهيئات الملحقة.

  
2  678   101   930     387 

  
 –منح جارية لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة :  263102بند 

  إلى المؤسسات المستقلة.
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  :لجهات أجنبية أخرى –المنح  264 مجموعة  
  

مالية المقدمة إلى جهات  مل هذه المجموعة المنح الجارية والرأس تش
 أجنبية أخرى عدا الحكومات والمنظمات من قبل دولة الكويت. 

 
  .الميزانيـة  اعتماد  35     000   000   000

  
  . ــلالتعديــ  )29   886   433    291(

  
  . بعد التعديل الميزانية دعتماا  709     566   113   5

  
  .من اعتماد الميزانية بعد التعديل %100بنسبة  الفعليةالمصروفات   709     566   113   5

  

  لوفرا  000    000    00

  
    

  :التالية ةوتتكون هذه المجموعة من الفئ
 

  جارية:  –المنح لجهات أجنبية أخرى – 2641فئة   
  

ة  ذه الفئ ل ه م ة تش دم ة وهي المنح المق اري ألغراض المنح الج
روطة باقتناء  روفات الجارية والتي ال تكون مرتبطة أو مش المص

وال منح  264101وتحتوي هذه الفئة على بند ، الجهة المتلقية أص
  المنح الخارجية. –جارية لجهات أجنبية أخرى 

  

  .الميزانيـة  اعتماد  35   000     000   000
  

  . ــلالتعديــ  )29   886   433    291(
  

  . بعد التعديل الميزانية دعتماا     7095     566   113
  

 من اعتماد الميزانية بعد التعديل  %100بنسبة  الفعليةالمصروفات   709     566   113   5

  

  لوفرا  000    000    00
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روفات الباب :  لثاثا   اتحليل اعتمادات ومص المنح  –دسالس
  : ) 9(جدول رقم  الوظائف على مستوى (مصروفات)

 701  ( العمومية العامةالخدمات :  
  

000     000  584   679   4 الميزانيـة اعتماد .  
  

  ــل.التعديـــ  000     000   000  000
  

4   679   584  000     000 اعتماد الميزانية بعد التعديل .  

4   679   584  000     000  
  

روفات  بة  الفعليةالمص من اعتماد الميزانية بعد  %100بنس
 من جملة مصروفات الباب. %100التعديل وبنسبة 

  

00   000   000      000  
  

   لوفرا

  : الدين والثقافة والترفيه)  708 
  

3   000   000      000  
 

  . الميزانيـة اعتماد
  

00   000   000      000  
 

  ــل.التعديـــ
  

3   000   000      000  
 

  اعتماد الميزانية بعد التعديل .

3   000   000      000  
 

روفات  بة  الفعليةالمص من اعتماد الميزانية بعد  %100بنس
 من جملة مصروفات الباب. %0.1التعديل وبنسبة 

  
00   000   000      000  

 
  لوفرا
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على ربط  رتؤث والى البنود والتي ال االعتمادات المنقولة منرابعا:   
  :الميزانية

 
  :ن والى البنود في حدود ربط البابم إجمالي المنقول  225  175  058     072

 
ر   ـ على جملة  ويتم النقل بين بنود مجموعات هذا الباب دون التأثيـ

ة  ه إال انه في الوقتاعتماد الميزانيـ نفسه يعتبر خروج  المخصص لـ
وعة لبنود ببها  عن خطة الميزانية الموض هذا الباب والتي يكون س

  .على هذه الخطة تطرأ الظروف الطارئة التي قد
  

ة و   إجراء أكبر حرك ت ب ام ات التي ق ا يلي الجه قالت بين انمفيم
  :بنودها

 

بات   225  175  058     072 ا مةإدارة الحس عا بة ال مادات من إجمالي %100 بنس  االعت
  المنقولة.

 
    

اب  خامسا: ة للبـ ات النقدية والمصروفات القيديـ ل المصروفـ تحليـ
  :)  31(جدول رقم  المنح –السادس

  
 

  إجمالي المصروفات الفعلية موزعة كآالتي: 682  4  584  000     000
   

سبة مصروفات نقدية 199  4  785  635     571 الفعلية للباب  المصروفات من جملة %89.7 بن
  السادس.

  
بة  قيديهمصروفات   482  798  364     429 الفعلية للباب  المصروفات جملة من %10.3بنس

  السادس.
  

أو شيكـات تقـرر  المبالـغ التـي صـدرت عنهـا اذونات صرف هيو  
تعليتها بموافقة صرفهـا لمستحقيهـا وتـم إلغاءها وكذلك المبالغ التي تم 

غ ــاب األمانات مبالـــــوزارة المالية أو الجهات الحكومية لحسـ
  الميزانية.مخصوم بها علـى أنواع بنود مصروفات 

 
 الحسابات -الماليةزارة لووكانت أعلى نسبة للمصروفات القيدية   

 وبنسبة ةديـــالمصروفات القيمن جملة  %99.4حيث تمثل  ،العامة
من جملة  %10.3 ةبـة وبنسـيــــات الفعلفلة المصروممن ج 10.2%

  الحسابات العامة. -الماليةوزارة مصروفات 
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فئات معينة  يشمل هذا الباب المنافع االجتماعية وهي تحويالت نقدية أو عينية لحماية المجتمع بأسره أو
  -مجموعات: على ثالثويشتمل هذا الباب  منه من مخاطر اجتماعية معينة.

  
  االجتماعي :منافع الضمان  – 271مجموعة 

  
  منافع المساعدة االجتماعية : – 272مجموعة 

  
  المنافع االجتماعية المقدمة من أرباب العمل : – 273مجموعة 

  
  :وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات هذا الباب 
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ابعروفات الباب صعتمادات ومإتحليل  ):أوال المنافع  - الس
  : ) 7( تابع جدول رقـم اإلجمالي للباب االجتماعية

  

  .الميزانية اعتماد  1   108  192  000     000
  
 

ة   13   254  694     668 ادات المنقول ادمن والى البنود والتي ال تؤثر على االعتم  اعتم
  الميزانية .

  

  الميزانية بعد التعديل . اعتماد  1   108  192  000     000

روفات الفعلية  1   065  171  557     941 بة  المص اعتماد الميزانية بعد من  %96.1بنس
         . التعديل

  .الميزانية بعد التعديل اعتمادمن  %3.9بنسبة  الوفورات     43  020  442     059
  

 ـومن الج ـ ار إليه يتضح لنا ـ ديوان الخدمة المدنية أن دول المشـ
ص ابعالباب بميزانية  اعتمادله أكبر  خص بة الس  من %45.2 بنس

  . السابع ابـلباالعتماد بعد التعديل ل ماليـجا
  

  تركز الوفر في الجهات التالية : 
  
 وزارة الشئون االجتماعية والعمل .  -
 وزارة الصحة.  -
  الحسابات العامة . إدارة  –وزارة المالية  -
  

المنافع :  السابععامة في الباب بصفة أهم أسباب الوفر 
   من الباب الثالث حيث بلغتاالجتماعية :

  
 

  
اعدات االجتماعية  - ة ملفات المس ئون بدراس قيام وزارة الش

ته  ها ومطالب تحق ها على من ال يس ها ووقف تحقي بات مس إلث
 بإرجاعها .

  
  لطلب قروض الزواج .انخفاض أعداد المتقدمين  -
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روفات الباب )  ثانيا: ابعتحليل اعتمادات ومص المنافع  - الس
ة ( تابع جدول   على مستوى المجموعات والبنود  االجتماعيـ

  : ) 8رقم 
      

  
  
  

  : منافع الضمان اإلجتماعي – 271مجموعة 
  

مان االجتماعي وهي منافع  مل هذه المجموعة منافع الض تش
ا من  د اً أوعين دفع نق ة ال تحق ة مس اعي ان  برامجاجتم م الض

  االجتماعي إلى األسر.
  
  

  .الميزانية اعتماد  88  890  000     000
  

  .التعديــل  0  000  000     000
  

  .بعد التعديل الميزانية اعتماد  88  890  000     000

روفات الفعلية      82  376  986     987 بة  المص اعتماد الميزانية بعد من  %92.7بنس
  الباب.من جملة مصروفات  %7.7 بنسبةو التعديل

   
      

بة لوفرا     6  513  013     013 بةو لـاعتماد الميزانية بعد التعديمن  %7.3 بنس  بنس
  .البابمن جملة وفورات  15.1%
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  وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية :  

  : العينيةمنافع الضمان االجتماعي  - 2712فئة   

تراه    لع وخدمات مش تتألف منافع الضمان االجتماعي العينية من س
ر وتعويضات المنافع التي  ـ ج سوقي نيابة عن األسـ ـ من منتـ

  .المعنياشترتها األسر وفق قواعد البرنامج 

  اعتماد الميزانيـة  88   890  000     000

  لتعديــــلا  000  000     000

  اعتماد الميزانية بعد التعديل  88  890  000     000

ة    82  376  986     987 ات الفعلي روف ة المص ب اد %92.7بنس ة  من اعتم الميزاني
  .البابمن جملة مصروفات  %7.7بعد التعديل و بنسبة 

بة  الوفر  6   513  013     013 بة  من اعتماد الميزانية بعد التعديل %7.3بنس وبنس
  من جملة وفورات الباب. 15.1%

  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:  للبنود:المصروفات الفعلية 

  العينيةمنافع الضمان االجتماعي :  271201بند   82  376  986     987
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  :االجتماعية  ةالمساعدمنافع  - 272مجموعة     
  

ة وهي ــوعة منافع المساعدة االجتماعيـتشمل هذه المجم
تلبيها  تحويالت تدفع إلى األسر لتلبية نفس االحتياجات التي

التأمين  بموجب برامجفع التأمين االجتماعي دون أن تقدم من
  االجتماعي.

 
  .الميزانيـة  اعتماد  1    005  383  000     000

  
  . التعديــــل  )59  111     000(

  
  . بعد التعديل الميزانية دعتماا   1    005  323  889     000

  
من اعتماد الميزانية بعد  %96.4بنسبة المصروفات الفعلية   969  095  080     143

  . البابمن جملة مصروفات  %91.0و بنسبة  التعديل
  
  

 وبنسبة من اعتماد الميزانية بعد التعديل %3.6 بنسبة الوفر  36  228  808     857
  الباب.من جملة وفورات % 84.2

  
  : وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية  

  :االجتماعية النقديةت المساعدامنافع  - 2127فئة   

  المقدمة.ة المساعدات االجتماعية النقدية ـالفئ تشمل هذه  

  الميزانيـة اعتماد  818   873  000     000

  التعديــــل  000  000    000

  التعديلبعد  الميزانية دعتماا  818  873  000     000

الميزانية بعد  من اعتماد %95.6 بنسبةالمصروفات الفعلية   783  134  977     509
  .البابمن جملة مصروفات  %73.5 بنسبةو  التعديل

 وبنسبة التعديل من اعتماد الميزانية بعد %4.4 بنسبة الوفر  35  738  022     491
  .البابمن جملة وفورات % 83.1
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  هذه الفئة من البنود التالية:وتتكون          للبنود:المصروفات الفعلية 
    

941     973  983  262  
  

000     000  312  13  
  

000     000  580  13  

  الرعاية االجتماعية :272101بند 
  

  منح الزواج :272102بند 
  

 الخريجين ومكافآت الباحثين عن عمل إعانات: 272103بند 
  

  
867     867  992  168  

  
996     999  039  24  

  
000     000  180  129  

  
000     000  000  41 

  
705     135  560  6  

  
000     000  486  123  

 

  عالوة إجتماعية للعمالة الوطنية :272104بند 
  

  عالوة أوالد للعمالة الوطنية :272105بند 
  

  غالء معيشة للعمالة الوطنية :272106بند 
  

  الخاص بالقطاع للعاملين خاصة مكافأة : 272107بند 
  

  دعم خدمات تعليمية وتربوية: 272108بند 
  

  أخرى-منافع المساعدة االجتماعية النقدية 272199بند 
 

أعلى البنود التي  الرعاية اإلجتماعية: 272101بند ويعتبر                                    
  من إجمالي الفئة. %33.5تم الصرف عليها بنسبة 
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  العينية :ة ـاالجتماعية المساعدمنافع  - 2227فئة 
  

  المقدمة.    العينيةتشمل هذه الفئة المساعدات االجتماعية  
  

  .الميزانيـة  اعتماد  186  510   000     000
  

  . التعديــــل  )59  111     000(
  

  . بعد التعديل الميزانية دعتماا  186  450  889     000
  

من اعتماد الميزانية بعد  %99.7 بنسبة المصروفات الفعلية  185  960  102     634
  .البابمن جملة مصروفات  %17.5 و بنسبة التعديل

  

 وبنسبة من اعتماد الميزانية بعد التعديل% 0.3بنسبة  الوفر    490  786     366
  الباب.من جملة وفورات  1.1%
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    دينــــــــــار    سـفل

  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:         للبنود:المصروفات الفعلية 

000     850  999    
  

634     252  960  184  
  
  

  . تنمية القوى العاملة : 272201بند 
  

  .  الخدمات الصحية بالخارج : 272202بند 
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  دينــــــــــار    سـفل

  :المنافع االجتماعية المقدمة من أرباب العمل – 327مجموعة 
  

 إلى أو موظفيها إلى حكومية وحدات تدفعها عينية أو نقدية اجتماعية منافع هي

 ورثتهم إلى أو ( المعني البرنامج في مشاركة أخرى حكومية وحدات موظفي

 .)المدفوعات هذه على الحصول أهلية يستوفون ممن يعولون أومن

 

 

  الميزانيـة اعتماد
 

000     000  919  13  

  . التعديــــل
 

000     111  59    

  . بعد التعديل الميزانية دعتماا
 

000     111  978  13  

 وبنسبة من اعتماد الميزانية بعد التعديل %98.0 بنسبةالمصروفات الفعلية 
  . البابمن جملة مصروفات  1.3%

 

811     490  699  13  

من جملة % 0.6 وبنسبة من اعتماد الميزانية بعد التعديل %2.0 بنسبة الوفر
  الباب.وفورات 

189     620  278    

  



  
  )126 ( 

 

  

  

   

  
   دينــــــــــار    سـفل

 
 
 

                

  
  
  
  
  

  : الفئات التاليةوتتكون هذه المجموعة من 

 المقدمة من أرباب العمل : نقديةالمنافع االجتماعية ال – 3227فئة   
  

 .العمل أرباب من  المقدمة العينية االجتماعية المنافع الفئة هذه تشمل

  
  .الميزانيـة  اعتماد  13  919   000     000

  
  . التعديــــل  59  111     000

  
  . بعد التعديل الميزانية دعتماا  13  978  111     000

  

 من اعتماد الميزانية بعد التعديل %0.98 بنسبةالمصروفات الفعلية   13  699  490     811
   .البابمن جملة مصروفات  %1.3 و بنسبة

  
 %0.6 وبنسبة من اعتماد الميزانية بعد التعديل %2.0 بنسبة الوفر    278  620     189

  الباب.جملة وفورات  من
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  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:   للبنود:المصروفات الفعلية 

258     801  852  4  
  

553     689  846  8  
  
  

  عالج طبي . : 273201بند 
  

  تعليم .:  273203بند 
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دينــــــــــار   س ـفل 
  

  

روفات الباب :  لثاثا   ابعتحليل اعتمادات ومص  – الس
توى المنافع اإلجتماعية ( تابع جدول  الوظائف على مس

  : ) 9رقم 

 701  ( العمومية العامةالخدمات :  
  

000     000  650  21 الميزانيـة اعتماد .  
  

  . ــلــالتعديـ  000  000  000     000
  

000     000  650  21 اعتماد الميزانية بعد التعديل .  

916     417  115  21  
  
  

084     582  534    
  

روفات الفعلية بة  المص اعتماد الميزانية  من %97.5بنس
  الباب. من جملة مصروفات %2.0وبنسبة  بعد التعديل

  
ة  الوفر المحقق ب د من  %2.5بنس ة بع اد الميزاني اعتم

  . من جملة وفورات الباب %1.2 وبنسبة التعديل

    
  :الدفــــاع ) 702

 
000     000  540  26  الميزانيـة اعتماد .  

  
  . التعديـــــل  000  000  000     000

  
000     000  540  26  اعتماد الميزانية بعد التعديل .  

  
312     947  343  26  

  
  

688     052  196    

روفات الفعلية بة  المص اعتماد الميزانية  من %99.3بنس
  الباب. من جملة مصروفات %2.5وبنسبة  بعد التعديل

  
ة  الوفر المحقق ب د من  %0.7بنس ة بع اد الميزاني اعتم

  . من جملة وفورات الباب %0.5 وبنسبة التعديل
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  العام وشؤون السالمة العامة :) النظام 703

  . الميزانيـة اعتماد  25  800  000     000
  

  . ــلــالتعديـ  000  000  000     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل  25  800  000     000

964     717  688  25  
  
  

036     282  111    
  
  
  

اعتماد الميزانية  من %99.6 بنسبةالمصروفات الفعلية 
  الباب. من جملة مصروفات %2.4 وبنسبة بعد التعديل

  
اعتماد الميزانية بعد من % 0.4 بنسبةالمحقق  الوفر

  من جملة وفورات الباب . %0.3 وبنسبةالتعديل 

    
  :الشؤون االقتصادية ) 470
  

  . الميزانيـة اعتماد    109  000     000
  

  . التعديـــــل    000  000     000
  

  اعتماد الميزانية بعد التعديل .    109  000     000
  

181     405  107    
  
  

819     594  1    

روفات الفعلية  بةالمص اعتماد الميزانية  من %98.5 بنس
  الباب. من جملة مصروفات %00.0 وبنسبة بعد التعديل

  
ةالمحقق  الوفر ب د من  %1.5 بنس ة بع اد الميزاني اعتم

  من جملة وفورات الباب . %0.0 وبنسبةالتعديل 
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  ـــارـفلس دينـــــ
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  :  الصحة ) 707

  . الميزانيـة اعتماد  214  300  000     000
 

  . ــلــالتعديـ  000  000  000     000
  

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل  214  300  000     000

613     403  575  207  
  
  

387     596  724  6  
  
  
  
 

اعتماد الميزانية  من %96.9بنسبة  المصروفات الفعلية
  الباب. من جملة مصروفات %19.5 وبنسبة بعد التعديل

  
اعتماد الميزانية بعد من % 3.1 بنسبةالمحقق  الوفر

  من جملة وفورات الباب . %15.6وبنسبة التعديل 

    
  : الدين والثقافة والترفيه )708

 
  . الميزانيـة اعتماد    120  000     000

  
  . التعديـــــل    000  000     000

  
  اعتماد الميزانية بعد التعديل .    120  000     000

 
844     228  66    

  
  

156     771  53    

روفات الفعلية  بة المص اعتماد الميزانية  من % 55.2بنس
  الباب. من جملة مصروفات %00.0 وبنسبة بعد التعديل

  
بةالمحقق  الوفر اعتماد الميزانية بعد من  %44.8 بنس

  من جملة وفورات الباب . %0.1وبنسبة التعديل 
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  : التعليم ) 709

  . الميزانيـة اعتماد    615  7  000     000
 

  . ــلــالتعديـ    000  000     000
 

  . اعتماد الميزانية بعد التعديل  7  615  000     000

995     273  163  7  
  
  

005     726  451    
  
  
  
 

اعتماد الميزانية  من %94.1 بنسبةالمصروفات الفعلية 
  الباب. من جملة مصروفات %0.7 وبنسبة بعد التعديل

  
اعتماد الميزانية بعد من  %5.9 بنسبةالمحقق  الوفر

  من جملة وفورات الباب . %1.1 وبنسبةالتعديل 

    
  : الحماية اإلجتماعية) 710

 
  . الميزانيـة اعتماد   812  058  000     000

  
  . التعديـــــل  000  000  000     000

  
  اعتماد الميزانية بعد التعديل .   812  058  000     000

  
116     163  111  777  

  
  

884     836  946  34  

روفات الفعلية  بةالمص اعتماد الميزانية  من %95.7 بنس
  الباب. من جملة مصروفات %73.0 وبنسبة بعد التعديل

  
ةالمحقق  الوفر ب د من % 4.3 بنس ة بع اد الميزاني اعتم

  من جملة وفورات الباب . %81.2 وبنسبةالتعديل 
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 روالى البنود والتي التؤث االعتمادات المنقولة منرابعا :   
  : على ربط الميزانية

  

  من والى البنود في حدود ربط الباب : إجمالي المنقول  13  254  694     668
  
  

ر ويتم النقل بين بنود مجموعات هذا الباب دون   ـ  التأثيـ
ه إال انه في  ة المخصص لـ على جملة اعتماد الميزانيـ

ه وعة يعتبر خروج  الوقت نفس عن خطة الميزانية الموض
ببها الظروف الطارئة التي  لبنود هذا الباب والتي يكون س

  .الخطةعلى هذه  تطرأ قد
  

  
  
  
  
 

قالت انمفيما يلي الجهات التي قامت بإجراء أكبر حركة و
  بين بنودها :

  

ة  11  640  000     000 دني ة الم دم ة  ديوان الخ ب الي %87.8 بنس  من إجم
  المنقولة. االعتمادات

 
  وقد وزعت باقي النسبة على باقي الجهات الحكومية .  
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ات النقدية والمصروفات  :خامسا  ل المصروفـ تحليـ
اب  ة للبـ  (تابع جدول المنافع اإلجتماعية – السابعالقيديـ

  :)  31رقم 
  
 

   إجمالي المصروفات الفعلية موزعة كآالتي:   1 065  171  557     941
  
  

روفات نقدية  1 017  096  278     596 بة مص روفات من جملة %95.5  بنس  المص
  السابع .الفعلية للباب 

  
   المصروفات من جملة  %4.5بنسبة  قيديهمصروفات   48  075  279     345

  السابع .الفعلية للباب 
  

أو  المبالـغ التـي صـدرت عنهـا اذونات صرف هيو  
شيكـات تقـرر صرفهـا لمستحقيهـا وتـم إلغاءها وكذلك 
المبالغ التي تم تعليتها بموافقة وزارة المالية أو الجهات 

غ مخصوم بها علـى ــمبال خصوماب ـــــالحكومية لحسـ
  الميزانية.أنواع بنود مصروفات 

 
روفات القيدية    بة للمص ، وزارة الداخليةوكانت أعلى نس

ـالمصروفات القيمن جملة  %51.0حيث تمثل  ـ  ةديـ
ات الفعلفلة المصروممن ج %2.3 وبنسبة ــ ـ  ةبـة وبنسـيـ
  وزارة الداخلية .من جملة مصروفات  95.4%
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األبواب السابقة،  في أخرى من المصروفات لم يرد ذكرها يشمل هذا الباب المصروفات األخرى وهي أنواع
على ويشتمل هذا الباب  .كإيجار أصول طبيعية ومصروفات أخرى متنوعة وخسائر فروقات تغير عملة

 -مجموعات:  ثالث

  
 :ايجار أصول طبيعية – 281 مجموعة

  
  

 مصروفات وتحويالت أخرى متنوعة: – 282مجموعة 

  
  

  خسائر فروقات تغير العملة: – 285مجموعة 

  
  الباب:وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات هذا 
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روفات الباب  اعتمادات تحليل:) أوال  روفات  – الثامنومص مص
م  على المستوى وتحويالت أخرى  ) 7اإلجمالي للباب (جدول رقـ

:  
  

000     000  249   1  122 
  

  .الميزانية اعتماد
  

 

ة   57   874  714     900 ادات المنقول ادمن والى البنود والتي ال تؤثر على االعتم  اعتم
  الميزانية.

 
 التعديل.الميزانية بعد  اعتماد  1  122   249  000     000

  
روفات الفعلية     108  1  208   023     442 بة  المص اعتماد الميزانية بعد من  %98.7بنس

    .التعديل
      

  .الميزانية بعد التعديل اعتمادمن  %1.3بنسبة  الوفورات       14  040 976      558
  

 
 
 

ـومن الج  ـ ار إليه يتضح لنا أن ـ  تعليم العاليوزارة الدول المشـ
ص بة منالباب الثابميزانية  اعتمادأكبر  اله خص  من %39.6 بنس

  تقريبا % الثامن. ابـلباالعتماد بعد التعديل ل ماليـجا
  

  وتركز الوفر في الجهات التالية :  
  
 األمانة العامة .  –مجلس الوزراء  -

 وزارة الداخلية .  -

 وزارة النفط .  -

  
 

باب الوفر فة أهم أس روفات :  الثامنعامة في الباب  بص مص
  :وتحويالت أخرى

 
 
 
 
 

  
رفانخفاض  - اب  ومحلية العلى المؤتمرات  الص حس

مية  ادرة من ديوان المهمات الرس وابط الص بب الض بس
 الخدمة المدنية . 
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روفات الباب )  ثانيا: روفات  – الثامنتحليل اعتمادات ومص مص
توى المجموعات و وتحويالت أخرى (جدول رقم  الفئاتعلى مس

8 ( : 

  

   

   :إيجار أصول طبيعية – 128 ألولىاالمجموعة 
  

التي تنشأ مصروفات ال إيجار أصول طبيعيةتشمل مجموعة 
التي ارتباطا بعمليات تأجير معينة لألراضي وغيرها من األصول 

  .تتوافر طبيعيا
  

000     000   34   الميزانيـة اعتماد.  
 

000     000   188   ــل.التعديـــ  
 

000     000   222    التعديلاعتماد الميزانية بعد. 

  
739     893   221   روفات الفعلية بة  المص اعتماد الميزانية بعد  من %100بنس

  .التعديل
  

261     106    المحققالوفر.  
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  التالية ةوتتكون هذه المجموعة من الفئ

  
   

  :ايجار أراضي – 1128 فئة
مة عقود اإلیجار لألراضي التي تستأجرها  تشمل هذه الفئة ق

ة الستخداماتها المختلفة ما عدا  وم اإلیجارات الخاصة الجهة الح
ان الموظفین.  بإس

 
  الميزانيـة. اعتماد    34   000     000

  
  .التعديــــل    188  000     000

  
  .التعديلبعد  الميزانية دعتماا    222  000     000

  
روفات الفعلية    221  893     739 بة  المص من اعتماد الميزانية بعد  %100بنس

  .التعديل
 

  .رالوف    106     261
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   متنوعة: أخرى وتحويالت مصروفات-282المجموعة الثانية 
  

 اً تشمل مجموعة المصروفات والتحويالت األخرى المتنوعة عدد
وأي معامالت  مختلفة تماماً، اً ضرامن التحويالت التي تخدم أغ

  .أخرى غير مصنفة في مكان آخرمصروفات 
  

000     600  670  1 117 الميزانيـة اعتماد.  
 

)000     450  763  1  ( ــل.التعديـــ  
  

000     907   150  115 1   التعديلاعتماد الميزانية بعد. 

 
421     939  284 1  103   روفات الفعلية  اعتماد الميزانية بعد التعديل من %98.9 المص

  الباب. من جملة مصروفات %99.6وبنسبة 
 

579     210  622  12 ة  الوفر المحقق ب ل من  %1.1بنس دي د التع ة بع اد الميزاني اعتم
  الباب.من جملة وفورات  %89.9وبنسبة 
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 وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية

   

  :بعثات - 1228 فئة
عثات، من نوعین الفئة هذه تشمل  الموظفین خاصة عثات ال

ة خاصة وأخر   .الطل

 
  الميزانيـة. اعتماد  407  015   000     000

 
  . التعديــــل  10   300  728     000

 
  . بعد التعديل الميزانية دعتماا  417  315  728     000

 
روفات   416  979  021     791 بة  الفعليةالمص من اعتماد الميزانية بعد  %99.9بنس

  الباب.من جملة مصروفات  %37.6 وبنسبة التعديل
  

بة  الوفر    336  706     209 بة من اعتماد الميزانية بعد التعديل %0.1بنس  وبنس
  الباب.من جملة وفورات  % 2.4

  
 

  المصروفات الفعلية للبنود:
  

  التالية:وتتكون هذه الفئة من البنود 
  

778     552  430  28    
 

  بعثات دراسية للموظفين . - 282101 بند
 

 للطلبة.دراسية  بعثات- 282102 بند  388  548  469     013
  

ية للطلبة  282102ويعتبر بند   أعلى البنود التي تم بعثات دراس
 إجمالي الفئة. من %93.1بنسبة الصرف عليها 
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  :الحمالت الدينية – 2228 فئة
  

لسنة  58تحمل هذه الفئة بمخصصات بعثة الحج طبقا لقانون رقم 
حيث تشمل الخدمات  1983لسنة  82والمعدل بقانون رقم  1976

المقدمة لحجاج بيت هللا الحرام والمرشدين الدينيين ومخصصات 
معسكر البعثة لجنة شئون الحج، باإلضافة إلى مخصصات 

الدينية في مكة  تالدبلوماسية الكويتية لتمثيل الكويت في المهرجانا
 9المكرمة، وكذلك مخصصات بعثة الحج الطبية طبقا للقرار رقم 

 بشأن المخصصات المالية لبعثة الحج الطبية. 1980لسنة 
  

  الميزانيـة. اعتماد    841   000     000
 

  .التعديــــل  26  200     000
 

  .التعديلبعد  الميزانية دعتماا    867  200     000
  

روفات الفعلية    806  480     978 بة المص من اعتماد الميزانية بعد  %93.0 بنس
  الباب.من جملة مصروفات  %0.1وبنسبة  التعديل

  

بة الوفر  60  719     022 بة من اعتماد الميزانية بعد التعديل % 7.0 بنس  وبنس
  الباب.من جملة وفورات  % 0.4

 
 

  المصروفات الفعلية للبنود:
  

 وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:

 
978     480  806      

  
  الحمالت الدينية . -282201 بند
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  :تنفيذ أحكام قضائية – 2823 فئة
ة  ر نتيج ة للغي الغ المدفوع وع بالمب ذا الن ل ه يحم
ة وال  ة الحكومي د الجه ادرة ض ائية الص ام القض األحك

ة مل قيم ل  يش ن قب ة م ر مدفوع دمات غي ال أو خ أعم
وع  ى الن ا عل تم تحميله ث ي ة حي ة الحكومي الجه

 المختص.

 

  الميزانيـة. اعتماد  10  809   000     000
  

  .التعديــــل  5   205  589     401
 

  .التعديلبعد  الميزانية دعتماا  16   014  589     401
 

روفات الفعلية  13   220  662     005 بة  المص من اعتماد الميزانية  %82.6بنس
 الباب.من جملة مصروفات  %1.2وبنسبة بعد التعديل

  
بة  الوفر  2  793  927     396  من اعتماد الميزانية بعد التعديل %17.4بنس

 الباب.من جملة وفورات  %19.9وبنسبة 

 
 

  المصروفات الفعلية للبنود:
  

 وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:

 
005     662  220  13    

 
  . تنفيذ أحكام قضائية - 282301 بند
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  :تحويالت لألفراد – 4228 فئة
ة  ة الداخل ل سواء  لألفرادتشمل هذه الفئة المدفوعات التحو

الدولة أو من غیر العاملین في الدولة   انوا عاملین 

الغ نتیجة لحاالت   .معینةوتصرف هذه الم

 

  الميزانيـة. اعتماد  252  133   900     000
 

  .التعديــــل  )31   108  116     135(
  

  .التعديلبعد  الميزانية دعتماا  221  025  783     865
 

روفات الفعلية  218  284  516     214 بة  المص من اعتماد الميزانية  %98.8بنس
 الباب.من جملة مصروفات  %19.7وبنسبة  بعد التعديل

  

ة  الوفر  2  741  267     651 ب ل %1.2بنس دي د التع ة بع اد الميزاني  من اعتم
  الباب.من جملة وفورات  %19.5وبنسبة 

 
 

  المصروفات الفعلية للبنود:
  

  البنود التالية:وتتكون هذه الفئة من 
 

 تعويضات حوادث -282401  بند    332  310     228

  
 مكافآت وجوائز لغير الموظفين -282402بند      81  716  527     940

 
 فوائد وقروض عقارية -282403بند      71  471  055     568

 
 إعفاء من قروض عقارية -282404بند      64  730  000     000

  
 تحويالت أخرى لألفراد -282499بند      34  622     478

 
د   آت وجوائز لغير الموظفين282402 ويعتبر بن اف  مك

بة  رف عليها بنس من  %37.4 أعلى البنود التي تم الص
 إجمالي الفئة.
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  :دعم المؤسسات األهلية – 2825 فئة
تشمل هذه الفئة الدعم الذ تقدمة الدولة للمؤسسات 

ة  ة(األهل ة واألند  المدارس الخاصة والصحف المحل

ة ات العمال ات النفع العام والنقا ة وجمع وذلك  )الراض
م خدماتها العامة أو لدعم أنشطة عها على تقد   لتشج

الصادرة من مجلس  القراراتمعینة حسب القوانین أو 
 الوزراء.

 

  الميزانيـة. اعتماد  3   348  000     000
  

  .التعديــــل    243  230     773
 

  .التعديلبعد  الميزانية دعتماا  3  591   230     773
 

روفات الفعلية  3  386  364     611 بة  المص من اعتماد الميزانية  %94.3بنس
 الباب.من جملة مصروفات  %0.3وبنسبة  بعد التعديل

  

ة  الوفر  204  866     162 ب ل %5.7بنس دي د التع ة بع اد الميزاني  من اعتم
  الباب.من جملة وفورات  %1.5وبنسبة 

 
 وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:  المصروفات الفعلية للبنود:

 
 دعم الصحف المحلية . -282502  بند  761  230     773

  
 األندية واألنشطة الرياضية .مساعدات -282503 بند   594  153     039

 
مساعدات النقابات وجمعيات النفع العام .-282504 بند   2  030  980     799

 
مساعدات النقابات وجمعيات النفع  282504 بند  ويعتبر 

بة  العام رف عليها بنس  %60 أعلى البنود التي تم الص
من إجمالي الفئة.
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  :تحويالت زكاة – 2826فئة 
  

مل هذه الفئة المبالغ التي تحولها الوحدات الحكومية  تش
 على سبيل الزكاة إلى المصارف الشرعية

  
  الميزانيـة. اعتماد  8   500  000     000

 
  التعديــــل.  )  220  000     000(

  
  التعديل.بعد  الميزانية دعتماا  8   280  000     000

 
روفات الفعلية  8   280  000     000 بة  المص من اعتماد الميزانية  %100بنس

  الباب.من جملة مصروفات  %0.7وبنسبة  بعد التعديل
  

ة  الوفر  0  000  000     000 ب ل0.0بنس دي د التع ة بع اد الميزاني  % من اعتم
 الباب.% من جملة وفورات 0.0وبنسبة 

 
 

  المصروفات الفعلية للبنود:
  

  الفئة من البنود التالية:وتتكون هذه 
 

  الزكاة.إعانات بيت -282601 بند  1  500  000     000
 

 المحولة.زكاة الشركات -282602بند   6  780  000     000

  
ركات المحولة 282602ويعتبر بند   أعلى البنود  زكاة الش

 من إجمالي الفئة.%81.9 التي تم الصرف عليها بنسبة
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  :تعويض األنشطة الخاصة والمختلفة – 2827فئة 
  

طة  ض األنش ائر بع ويض خس ة تع ذه الفئ مل ه تش
ة  دمات عام دم خ ي تق ة الت طة المختلف ة أو األنش الخاص

ل ة  أو تمث ي الدول ادي ف اط االقتص ه النش ض أوج بع
 الوزراء.من مجلس قرارات طبقاً لما يصدر بها من 

 

  الميزانيـة. اعتماد  98   724  200     000
  

  التعديــــل.  12   026  696     726
 

 التعديل.بعد  الميزانية دعتماا  110  750  896     726

 
روفات الفعلية  109  943  698     499 بة  المص من اعتماد الميزانية  %99.3بنس

  الباب.من جملة مصروفات  %9.9وبنسبة  بعد التعديل
 

ة  الوفر    807  198     227 ب ل0.7بنس دي د التع ة بع اد الميزاني  % من اعتم
 الباب.% من جملة وفورات 5.7وبنسبة 

 
 

  المصروفات الفعلية للبنود:
  

  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:
 

499     698  943  109    
    

 

 المختلفة.األنشطة -282702بند 
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  :عجوزات الصناديق والعهد النقدية – 8282فئة 
  

يحمل هذا النوع بقيمة عجوزات الصناديق والعهد النقدية 
بالجهات الحكومية على ان يتم صدور قرار من مجلس 

 .الوزراء بشأنها

 

  الميزانيـة. اعتماد  00   000  000     000
  

  التعديــــل.  93  000     000
 

 التعديل.بعد  الميزانية دعتماا    93  000     000

 
روفات الفعلية    92  864     000 بة  المص من اعتماد الميزانية  %99.9بنس

  الباب.من جملة مصروفات  %0.0وبنسبة  بعد التعديل
 

ة  الوفر    136     000 ب ل0.1بنس دي د التع ة بع اد الميزاني  % من اعتم
 الباب.% من جملة وفورات 0.0وبنسبة 

 
 

  المصروفات الفعلية للبنود:
  

  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:
 

000     864  92      
    

 

 .عجوزات الصناديق والعهد النقدية-282801بند 
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  :التزامات ومصروفات أخرى – 2928فئة   
  

يحمل هذا النوع المصروفات الطارئة الناتجة عن 
 الظروف األمنية وذلك وفقا للضوابط واآلليات التي تضعها

 الوزراء.من مجلس  قراراتالمالية ويصدر بها  وزارة

  
  الميزانيـة. اعتماد  336  299   500     000

 
  .التعديــــل    669 1 221     235

 
  .التعديلبعد  الميزانية دعتماا  337  968  721     235

  
روفات الفعلية  332  291  331     323 بة  المص من اعتماد الميزانية  %98.3بنس

الباب.من جملة مصروفات  %30.0وبنسبة  بعد التعديل
  

ة  الوفر  5  677  389     912 ب ل %1.7بنس دي د التع ة بع اد الميزاني  من اعتم
  الباب.من جملة وفورات  %40.4وبنسبة 

  
 

  المصروفات الفعلية للبنود:
  

 وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:

  
  مؤتمرات محلية- 282902بند   19  086  314     452
  مؤتمرات خارجية- 282903بند     399  436     433
  الدورات الرياضية- 282904بند     100     000
  الشؤون القضائية- 282905بند     202  508  083     196
  مهمات رسمية في الخارج- 282906بند     45  163  949     118
  تكاليف تشغيلية الطائرات الحكومية- 282908بند     15  133  448     124
 مخصصات رئيس الدولة- 282910بند   50  000  000     000

 
ائية:282905  بند ويعتبر  ؤون القض أعلى البنود التي  الش

 من إجمالي الفئة. % 60.9تم الصرف عليها بنسبة 
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  خسائر وفروقات تغير العملة :-285 خامسةالمجموعة ال  

  

وية يحمل هذا النوع بالمبالغ الالزمة   المدينة الفروقاتلتس
اريف تثبيت  رالتي قد تظهر نتيجة تغطية مص عار ص  فأس
 بعض العمالت األجنبية مقابل الدينار الكويتي

 
000     400  544  4 الميزانيـة اعتماد.  

  ــل.التعديـــ  1  575  450     000

000     850  119  6  التعديلاعتماد الميزانية بعد.  
282     190  701  4  

  
روفات الفعلية بة  المص اعتماد الميزانية بعد  من %76.8بنس

 الباب. من جملة مصروفات %0.4 وبنسبة  التعديل

 
718     659  1 418  

  
 اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  % 23.2بنسبة الوفر المحقق

 .البابمن جملة وفورات  %10.1  وبنسبة

 
 وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية:  

 :تغير العملة خسائر وفروقات - 5128 فئة  
 

ة  الغ الالزم وع بالمب ذا الن ل ه وية يحم اتلتس  الفروق
ة ت  المدين اريف تثبي ة مص ة تغطي ر نتيج د تظه ي ق الت

دينار  ل ال ة مقاب الت األجنبي ض العم رف بع أسعارص
  .الكويتي

  الميزانيـة. اعتماد  4  544  400     000
  .التعديــــل  1  575  450     000
  .التعديلبعد  الميزانية دعتماا  6  119  850     000
282     190  701  4  

  
روفات الفعلية بة  المص من اعتماد الميزانية بعد  %76.8بنس

  الباب.من جملة مصروفات  %0.4وبنسبة  التعديل
  

718     659  1 418  
  

وبنسبة  من اعتماد الميزانية بعد التعديل %23.2بنسبة  الوفر
  الباب.من جملة وفورات  10.1%

  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:  المصروفات الفعلية للبنود:
  

282     190  701  4  
  

  .خسائر وفروقات تغير العملة -285101 بند
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ا الث اب  :ث ات الب روف ادات ومص ل اعتم امنتحلي  – الث
روفات وتحويالت أخرى توى الوظائفعلى  مص  مس

 : )9جدول رقم (

  
 701 ( العامةالعمومية الخدمات:  

 
000     800  822  214 الميزانيـة اعتماد.  

 
  ــل.التعديـــ  16  493  604     726

  
726     404  316  231  التعديلاعتماد الميزانية بعد. 

 
515     356  012  229  

  
روفات الفعلية بة  المص اعتماد الميزانية  من %99.0بنس

  الباب. من جملة مصروفات %20.7وبنسبة  بعد التعديل
 

211     048  304  2  
  

ة  الوفر المحقق ب د من  %1.0بنس ة بع اد الميزاني اعتم
 .البابمن جملة وفورات  %16.4 وبنسبة التعديل

 
    

  الدفــــاع:) 702
 

000     000  040  10  الميزانيـة اعتماد.  
  

  .التعديـــــل  7  015  531     000
 

000     531  055  17   التعديلاعتماد الميزانية بعد.  
 

359     694  914  15  
  

روفات الفعلية بة  المص اعتماد الميزانية  من %93.3بنس
  الباب. من جملة مصروفات %1.4وبنسبة  بعد التعديل

 
641     836  1 140  

 
 
  
 
  
 

من اعتماد الميزانية بعد  %6.7الوفر المحقق بنسبة 
  الباب.من جملة وفورات  %8.1  التعديل وبنسبة
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 : النظام العام وشؤون السالمة) 703

 
000     000  068  213 الميزانيـة اعتماد.  

 
  ــل.التعديـــ  255  030     000

  
000     030  323  213  التعديلاعتماد الميزانية بعد. 

 
روفات الفعلية  210  864  964     226 بة  المص اعتماد الميزانية  من %98.8بنس

 الباب. من جملة مصروفات %19.0وبنسبة  بعد التعديل

 
774     065  458  2  

  
ة  الوفر المحقق ب د من  %1.2بنس ة بع اد الميزاني اعتم

 .البابمن جملة وفورات  %17.5 وبنسبة التعديل

 
    

  :لشؤون اإلقتصاديةا) 704
 

000     000  9  003    الميزانيـة اعتماد.  
 

  .التعديـــــل  ) 64  000     000(
 

000     000  939  8   التعديلاعتماد الميزانية بعد.  
 

905     260  661  6  
  

روفات الفعلية بة  المص اعتماد الميزانية  من %74.5بنس
 الباب. من جملة مصروفات %0.6وبنسبة  بعد التعديل

 
095     739  277  2  

  
من اعتماد الميزانية بعد  %25.5 بنسبةالوفر المحقق 
 الباب.من جملة وفورات  %16.2 التعديل وبنسبة
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  : حماية البيئة) 705
 

000     200  1 الميزانيـة اعتماد.  
 

  ــل.التعديـــ    000  000     000
  

000     200  1  التعديلاعتماد الميزانية بعد. 

 
000     000  000    

  
اعتماد الميزانية  من %0.0بنسبة  المصروفات الفعلية

 الباب. من جملة مصروفات %0.0وبنسبة  بعد التعديل

 
بة  الوفر المحقق  1  200     000 عد من  %100بنس ية ب ماد الميزان اعت

  .البابمن جملة وفورات  %0.0 وبنسبة التعديل
 

    
  :اإلسكان ومرافق المجتمع) 706

 
000     000  1 265  الميزانيـة اعتماد.  

  
  .التعديـــــل    000 0  000     000

 
000     000  1 265  التعديلاعتماد الميزانية بعد.  

 
639     683  1 253  

  
اعتماد الميزانية  من %99.1بنسبة  المصروفات الفعلية

 الباب. من جملة مصروفات %0.1وبنسبة  بعد التعديل

 
361     316  11  

  
من اعتماد الميزانية بعد % 0.9الوفر المحقق بنسبة 

 الباب.من جملة وفورات  %0.1 التعديل وبنسبة

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

.  
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 دينــــــــــار    سـفل
 

  

  

  : الصحة) 707 
  

000     000  338  6 الميزانيـة اعتماد.  
 

  ــل.التعديـــ    000  000     000
  

000     000  338  6  التعديلاعتماد الميزانية بعد. 

 
689     003  815  5  

  
روفات الفعلية بة  المص اعتماد الميزانية  من %91.7بنس

 الباب. من جملة مصروفات %0.5وبنسبة  بعد التعديل

 
311     996  522  

  
ة  الوفر المحقق ب د من  %8.3بنس ة بع اد الميزاني اعتم

 .البابمن جملة وفورات  %3.7 وبنسبة التعديل

 
    

  الترفيه: الدين والثقافة) 708
 

000     000  159  20  الميزانيـة اعتماد.  
 

  .التعديـــــل  )280  820  000(
  

000     180  878  19  التعديلاعتماد الميزانية بعد.  
 

603     156  347  16  
  

روفات الفعلية بة  المص اعتماد الميزانية  من %82.2بنس
 الباب. من جملة مصروفات %1.5وبنسبة  بعد التعديل

 
397     023  531  3  

  
من اعتماد الميزانية بعد  %17.8الوفر المحقق بنسبة 

 الباب.من جملة وفورات % 25.1 التعديل وبنسبة
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 دينــــــــــار    سـفل
 

  

  

  : التعليم) 709 
  

000     000  113  490 الميزانيـة اعتماد.  
 

  ــل.التعديـــ  ) 7   078  431     000(
  

000     569  034  483  التعديلاعتماد الميزانية بعد. 

 
283     245  353  481  

  
روفات الفعلية بة  المص اعتماد الميزانية  من %99.7بنس

  الباب. من جملة مصروفات %43.4وبنسبة  بعد التعديل
 

717     323  681  1  
  

ة  الوفر المحقق ب اد من  %0.3بنس د اعتم ة بع الميزاني
  .البابمن جملة وفورات  %12.0 وبنسبة التعديل

 
    

 :االجتماعيةالحماية ) 710

 
000     000  439  157  الميزانيـة اعتماد.  

 
  .التعديـــــل  )16   340  914     726(

  
274     085  098  141   التعديلاعتماد الميزانية بعد.  

 
223     658  985  140  

  
روفات الفعلية بة  المص اعتماد الميزانية  من %99.9بنس

  الباب. من جملة مصروفات %12.7وبنسبة  بعد التعديل
 

051     427  112    
  

من اعتماد الميزانية بعد % 0.1الوفر المحقق بنسبة 
 الباب.من جملة وفورات  %0.8 التعديل وبنسبة
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  دينــــــــــار    سـفل
  
  
 

  

    
ا ة من :رابع ادات المنقول والى البنود والتي  االعتم
  :الميزانيةعلى ربط رالتؤث

  
  الباب:من والى البنود في حدود ربط  إجمالي المنقول  57  874  714     900

 
ر   ـ  ويتم النقل بين بنود مجموعات هذا الباب دون التأثيـ

ه إال انه في  ة المخصص لـ على جملة اعتماد الميزانيـ
ه وعة يعتبر خروج  الوقت نفس عن خطة الميزانية الموض

ببها الظروف الطارئة التي  لبنود هذا الباب والتي يكون س
  .الخطةعلى هذه  تطرأ قد
 

قالت انمفيما يلي الجهات التي قامت بإجراء أكبر حركة و  
  بنودها:بين 

 
اليوزارة   17  461  050     000 ة التعليم الع ب الي %30.2 بنس  من إجم

 المنقولة. االعتمادات

  
 
  

بة   الديوان األميري  14  677  739     000  االعتمادات من إجمالي %25.4بنس
  المنقولة.

  
ابات العامة ارةوز  14  288  613     726 بة  المالية ـ الحس من  %24.7بنس

  االعتمادات المنقولة. إجمالي
 

اعوزارة   7  068  344     341 دف ة  ال ب الي من %12.2بنس ادات  إجم االعتم
  المنقولة .

 
    

  وقد وزعت باقي النسبة على باقي الجهات الحكومية .  
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    دينــــــــــار    سـفل
  
  
  
  

ات النقدية والمصروفات  خامسا: ل المصروفـ تحليـ
اب  ة للبـ  مصروفات وتحويالت أخرى – الثامنالقيديـ

  : )13(جدول رقم 
  
 

   إجمالي المصروفات الفعلية موزعة كآالتي:  108  1  208  023     442
  
  

روفات نقدية  993  924  538     109 بة مص روفات من جملة %89.7 بنس  المص
  .الثامنالفعلية للباب 

 
   المصروفات جملة من %10.3بنسبة  قيديهمصروفات   114  283  485     333

  .الثامنالفعلية للباب 
  

أو  المبالـغ التـي صـدرت عنهـا اذونات صرف هيو  
شيكـات تقـرر صرفهـا لمستحقيهـا وتـم إلغاءها وكذلك 
المبالغ التي تم تعليتها بموافقة وزارة المالية أو الجهات 

غ مخصوم بها علـى ــاب األمانات مبالـــــالحكومية لحسـ
  الميزانية.أنواع بنود مصروفات 

 
رو   بة للمص  – الماليةلوزارة فات القيدية وكانت أعلى نس

ة ام ات الع اب ل الحس ث تمث ة  %44.9، حي من جمل
روفات القي ـالمص ـ بة ةديـ لة ممن ج % 4.6 وبنس

ات الفعلفالمصرو ــ ـ من جملة  %23.5 ةبـة وبنسـيـ
  .الحسابات العامة –المالية وزارة مصروفات 
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دينــــــــــار    سـفل 
 

  

ا   ادس روفات لخط :س ة التنمي ةتحليل االعتمادات و المص
  : ) 01(جدول رقم 

  
 مصروفات وتحويالت أخرى –الباب الثامن 

  
 .ةاعتماد الميزاني    451  000 000

000     000  00 .التعديل 
  

 اعتماد الميزانية بعد التعديل.  451  000 000
 

روفات الفعلية  425  407 163 بة  المص من اعتماد الميزانية  %94.3بنس
 .بعد التعديل

 
ة  الوفر المحقق  25  592 837 ب د  %7.5بنس ة بع اد الميزاني من اعتم

 .التعديل
 

   
فة والفنون وقد كانت  قا  واآلدابالمجلس الوطني للث

 %100أعلى نسبة لمصروفات خطة التنمية وهي  صاحبة
 163.407,425من جملة المصروفات بمبلغ 

  
    

  



 



  
  )157 ( 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
é¸Z@‡ï@ @
@ @

i@lbóÜìa‡n¾a@7ÍÜa@ßí–ÿa@öa‹’Z@ @
@ @
  

ء األصول غير المتداولة أو اإلضافات عليها أو راهي النفقات والمبالغ التي تدفع على ش  
  -مجموعات: أربععلى ويشتمل هذا الباب  .لها اء صيانة جذريةرإج
  

  : شراء األصول غير المتداولة غير المالية الملموسة – 323مجموعة 
  

  : شراء األصول غير المتداولة غير المالية غير الملموسة – 324مجموعة 
  

  :األصول البيولوجية (أصول فالحية) شراء – 326مجموعة 
  

  :مشاريع إنشائية وصيانة جذرية – 327مجموعة 

  
  :وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات هذا الباب 
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    دينــــــــــار    سـفل
  
  
  
  
  

ول غير المتداولةعتمادات إتحليل ):أوال راء األص (جدول  باب ش
  : ) 7رقـم 

  
  

 

  .الميزانية اعتماد  884  2  527  000    000
  
 

   

ة   327   534  201     921 ادات المنقول ادمن والى البنود والتي ال تؤثر على االعتم  اعتم
      الميزانية .

  

   الميزانية بعد التعديل . اعتماد  884  2  527   000  000

روفات الفعلية     505  2  140    631  132 بة  المص اعتماد الميزانية بعد من  %86.6بنس
         . التعديل

  .الميزانية بعد التعديل اعتمادمن  %13.2بنسبة  الوفورات        379     386  368  868
  

  الكهرباء و الماءوزارة دول المشـار إليه يتضح لنا أن ـــومن الج 
شراء األصول بميزانية  اعتمادأكبر  اله خصص باب مصروفات 

س غير المتداولة االعتماد بعد التعديل  ماليـجا من %27.9 بةبن
  . ابـلبل

  
اع)(وزارة  وقد سجلت كل من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أعلى نسبة              الدفـ

  تركز الوفرة في الجهات التالية :
   
 وزارة الكهرباء والماء .  -
 وزارة الصحة .  -
ة لهم من الباب الثالث حيث تنفيذالحرس الوطني .  - ص المخص

ً  %98.8  بلغت   .تقريبا
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باب الوفر فة  أهم أس راء عامة في بص باب ش
  :  األصول غير المتداولة

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعض العقود الخاصة بوزارة إجراءات تأخر  -
  الكهرباء و الماء.

  

لمشاريع ل تأخر إجراءات الدورة المستندية -
 اإلنشائية و الصيانة الجذرية.
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    دينــــــــــار    سـفل
  
  
  
  
  

شراء األصول باب تحليل اعتمادات ومصروفات )  ثانيا:
ة داول ات والبنود  غير المت توى المجموع على مس

  : ) 8(جدول رقم 
      

  
 شراء األصول غير المتداولة – 323لمجموعة األولى ا

   :غير المالية الملموسة
  

مل هذه المجموعة  ة التي تش ول الثابتة الملموس األص
تستخدم بصورة متكررة أو مستمرة في عمليات إنتاج لمدة 

  .عامتزيد عن 
 

  .الميزانية اعتماد    782  178  000     000
  

  .التعديــل  )1  581  250    000(
  

  .بعد التعديل الميزانية اعتماد  780  596  750     000

روفات الفعلية      660  847  671     844 بة  المص اعتماد الميزانية من  %84.7بنس
 الباب.من جملة مصروفات  %26.4 بنسبةو بعد التعديل

   
        

 لـاعتماد الميزانية بعد التعديمن  %15.3 بنسبة لوفرا     119  749  078     156
  .البابمن جملة وفورات  %31.6 بنسبةو
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دينــــــــــار    سـفل   
  
  
  
  

  : وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية
  
 

  : شراء األراضي – 3231فئة    
  
  .شراء واستمالك األراضيتشمل    
 

  .الميزانيـة  اعتماد  30  450   000     000
  

  . ــلالتعديــ  1    649   600     000
 

  . بعد التعديل الميزانية دعتماا   32   099  600     000
  

سبة  المصروفات الفعلية    32   099  600     000 من اعتماد الميزانية  %100.0بن
  البابمن جملة مصروفات   %1.3 و بنسبة بعد التعديل

 
بة  الوفر    000  000     000  من اعتماد الميزانية بعد التعديل %00.0بنس

  الباب. وفوراتمن جملة  %00.0وبنسبة 
 

 
    

  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:  المصروفات الفعلية للبنود:

  شراء و استمالك أالراضي: 323101بند   32   099  600     000
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  دينــــــــــار    سـفل
 
  

  

    
ة    ات على  – 3232فئ ين اني والتحس راء المب ش

  : األراضي
  

تشمل على المبالغ التي تقوم الدولة بدفعها نظير شراء 
اء  ي بغرض إنش ينات على األراض المباني والتحس

تمالك ينات  مباني تابعة للحكومة أو اس المباني والتحس
على األراضي بغرض تحقيق هدف عام ويتم تعويض 
اوي أو  تملكته الدولة بثمن يس األهالي عن قيمة ما اس

 .يزيد عن قيمته االقتصادية واالجتماعية

  
 

  اعتماد الميزانيـة .  16   120  000     000

  التعديــــل  )3   182  450     000(

  اعتماد الميزانية بعد التعديل  12   937  550     000

ة   3   404  838      205 ات الفعلي روف ة المص ب اد %26.3بنس  من اعتم
ة  ب ل و بنس دي د التع ة بع ة %0.1الميزاني  من جمل

  .مصروفات الباب

بةالوفر   9   532  711     795  من اعتماد الميزانية بعد التعديل %73.7 بنس
  من جملة وفورات الباب %2.5وبنسبة 
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     دينــــــــــار    سـفل
  
  
 

 وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:  : المصروفات الفعلية للبنود
 
 

  شراء واستمالك وحدات سكنية :323202بند  1   311  540     854

  شراء واستمالك مباني حكومية :323204بند  2   081  733     351

  شراء مباني مؤقتة/متنقلة  :323208بند     11  564     000

    

  : آالت ومعدات وأصول أخرى شراء – 3233فئة   
  

راء  مل هذه الفئة المبالغ التي تنفقها الدولة مقابل ش تش
  .اآلالت والمعدات واألصول األخرى

 
  اعتماد الميزانيـة .  735   527  000     000

  التعديــــل            ) 28     400 000(

  اعتماد الميزانية بعد التعديل  735   498  600     000

روفات الفعلية     625  301  184     538 بة المص الميزانية  من اعتماد %85.0بنس
  مصروفات الباب من جملة %25.0بعد التعديل و بنسبة 

بةالوفر   110   197  415     462  التعديلمن اعتماد الميزانية بعد  %15.0 بنس
  من جملة وفورات الباب %29.0وبنسبة 
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    وويب                   
  

  اب
 

    دينــــــــــار    سـفل

 وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:  للبنود:المصروفات الفعلية 
 
 

    

 شراء آالت ومعدات نقل بري :323301بند   32   518  750     093
 

 نقل جوي شراء آالت ومعدات :323303بند   320  049  216     745
 

 شراء آالت ومعدات نقل بحري :323304بند   22   941  782     098
 

 شراء أثاث :323306بند   8   670  805     140
 

شراء آالت ومعدات اتصاالت وتكنولوجيا  :323307بند   44   693  871     790
 معلومات ومعدات مكتبية

 
 ومعدات ثقيلةشراء آالت  :323308بند   13   305  405     760

 
 شراء معدات كهربائية :323309بند      453  047     791

  
 شراء آالت ومعدات ميكانيكية :323310بند   2   818  574     666

 
شراء معدات القياس والمعايرة وورش  :323311بند     440  114     530

 الصيانة
 

 شراء معدات خاصة :323312بند   7   956  823     555
 

 شراء معدات طبية ومختبرات ومعامل :323313بند   46   277  886     155
 

 شراء معدات تنظيم المرور والسير :323314بند   105   429     250
 

 شراء معدات رياضية :323315بند      62  013     300
  

 شراء آالت موسيقية: 323316بند      35  514     000
 

 شراء معدات عسكرية :323318بند   124   971  949     665
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     دينــــــــــار    سـفل

  : شراء أصول ثقافية وتراثية – 3235فئة   
  

ول  راء األص مل المبالغ التي تنفقها الدولة مقابل ش وتش
  .الثقافية والتراثية

  
  اعتماد الميزانيـة .     81  000     000

  التعديــــل   )20   000   000(

  اعتماد الميزانية بعد التعديل     61  000     000

روفات الفعلية      42  049     101 بةالمص الميزانية  من اعتماد %68.9 بنس
 مصروفات الباب من جملة %00.0بعد التعديل و بنسبة 

 
بةالوفر     18  950     899  من اعتماد الميزانية بعد التعديل %31.1 بنس

  من جملة وفورات الباب %00.0وبنسبة 
    

 وتتكون هذه الفئة من البنود التالية :  :المصروفات الفعلية للبنود

 شراء تحف فنية وأثرية :323501بند     42  049     101
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دينــــــــــار    سـفل 

  

شراء األصول غير المتداولة  – 324المجموعة الثانية   
  :غير الملموسةغير المالية 

  
األصول غير المتداولة غير المالية تشمل هذه المجموعة  

وهي أصول ثابتة غير منظورة كأنظمة غير الملموسة 
برامج الكمبيوتر ، وحقوق الملكية الفكرية ، والعالمات 
التجارية وغيرها من األصول الثابتة غير المنظورة 

  .األخرى
 

  .الميزانيـة  اعتماد     000  000     000
 

  . التعديــــل     33  400     000
  

  . بعد التعديل الميزانية دعتماا     33  400     000
  

من اعتماد الميزانية  %99.9بنسبة المصروفات الفعلية     33  372     000
الباب من جملة مصروفات  %00.0 و بنسبة بعد التعديل

 
وبنسبة  اعتماد الميزانية بعد التعديلمن  %0.1 بنسبةالوفر     28     000

  .الباب% من جملة وفورات 00.0
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  :وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية  

  :اةتنقمشراء األصول غير الملموسة ال – 3241فئة   
  

األصول غير الملموسة المقتناة األصول تشمل هذه الفئة   
غير الملموسة التي يتم شراؤها جاهزة من وحدات 

أخرى خارجية ، مثل برامج الكومبيوتر الجاهزة والتي 
  . تزيد عن حد الرسملة

  
  .الميزانيـة  اعتماد      000  000     000

 
  . التعديــــل  33  400    000

 
  . بعد التعديل الميزانية دعتماا  33  400    000

  
من اعتماد الميزانية  %9.99بنسبة  المصروفات الفعلية    33  372     000

 الباب من جملة مصروفات  %00.0و بنسبة  بعد التعديل
 

 من اعتماد الميزانية بعد التعديل %0.1الوفر بنسبة     28     000
  الباب.من جملة وفورات % 00.0وبنسبة 

 
  

  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:  :المصروفات الفعلية للبنود

 برمجيات األعمال . :324101بند     33  372     000

 برمجيات الدعم المكتبي وأخرى . :324102بند     00  000     000
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 شراء األصول البيولوجية –) 326مجموع المجموعة (  
 شراء أصول بيولوجية – 3262( أصول فالحية ) فئة 

  ( أصول فالحية للتربية):  
  

    
 

  .الميزانيـة  اعتماد      000  000     000
  

  . التعديــــل  15  000    000
 

  . بعد التعديل الميزانية دعتماا  15  000    000
  

من اعتماد الميزانية  %0.100بنسبة  المصروفات الفعلية    15  000     000
 الباب من جملة مصروفات  %00.0و بنسبة  بعد التعديل

  
 من اعتماد الميزانية بعد التعديل %0.0الوفر بنسبة     00  000     000

  الباب.من جملة وفورات % 00.0وبنسبة 
 
 

  

 و تتكون هذه الفئة من البند التالي:                        :المصروفات الفعلية للبنود
  
  
  .ثروة حيوانية غير منتجة :326202بند    15                                          000 000  
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مشاريع إنشائية وصيانة  – 327 الثالثةالمجموعة   
  :جذرية

  
المبالغ المدفوعة للمشاريع اإلنشائية تشمل هذه المجموعة  

(الجديدة والمعتمدة الجاري تنفيذها) وأعمال اإلضافات من 
توسعات أو زيادات أو امتدادات ألصل قائم ، وكذلك 
أعمال الصيانة الجذرية وأعمال اإلحالل والتجنيد والتي 

قائم وتؤدي إلى زيادة القيمة  إضافة إلى أصلتمثل 
اإلنتاجية وإلى زيادة العمر االفتراضي لألصل ، وكما 

  .تعكسها الميزانية
  

  .الميزانيـة  اعتماد  2  102  349  000     000
 

  . التعديــــل  1  532  850     000
 

  . بعد التعديل الميزانية دعتماا  2  103  881  850     000
  

من اعتماد الميزانية  %87.7بنسبة المصروفات الفعلية   1  844  244  587     288
 البابمن جملة مصروفات  %73.6و بنسبة  بعد التعديل

  
 % من اعتماد الميزانية بعد التعديل12.3بنسبة الوفر   259  637  262     712

  الباب.% من جملة وفورات 68.4وبنسبة 
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  :وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية  

مباني  –مشاريع إنشائية وصيانة جذرية  – 3271فئة   
  :وتحسينات على األراضي

  
المبالغ المدفوعة للمشاريع اإلنشائية تشمل هذه الفئة  

والتحسينات على  والصيانة الجذرية التي تشمل المباني
  األراضي.

  
  .الميزانيـة  اعتماد  815  117   300     000

 
  . التعديــــل  20  778  512     619

 
  . بعد التعديل الميزانية دعتماا  836  489  812     619

  
من اعتماد الميزانية  %92.6نسبة بالمصروفات الفعلية   774  965  577     697

الباب من جملة مصروفات  %30.9و بنسبة  بعد التعديل
  
  

 % من اعتماد الميزانية بعد التعديل7.4بنسبة الوفر   61  524  234     922
  الباب.% من جملة وفورات 16.2وبنسبة 
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 الفئة من البنود التالية:وتتكون هذه   للبنود:المصروفات الفعلية 
 
 

  

  مجمعات سكنية  :327101بند     2   733  514     503
  

    وحدات سكنية :327102بند     3   550  464     205
   

  مباني تجارية :327103بند     1   742  151     390

  
  مباني حكومية: 327104بند     94   780  659     633

   
   مرافق الخدمات المدنية واالجتماعية :327105بند     433   443  453     823

  
   مباني صناعية: 327106بند     111   277  144     955

  
  مباني عامة وترفيهية: 327107بند     69   211  782     800

    
  مباني مؤقتة/ متنقلة :327108بند        39  797     599

  
  مباني ومنشآت عسكرية: 327109بند     26   929  129     448

  
  تحسينات على األراضي :327150بند    31   257  479     341

   
  

مرافق الخدمات المدنية (: 327105ويعتبر بند   
عليها بنسبة  أعلى البنود التي تم الصرف )واإلجتماعية

  من إجمالي الفئة. %55.9
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يانة جذرية  – 3272فئة    ول  –ص آالت ومعدات وأص
  أخرى:

  
ة  ذه الفئ ل ه م دات تش ة لآلالت والمع دفوع الغ الم المب

يانة  ائي والص روع إنش ول األخرى المرتبطة بمش واألص
  الجذرية لآلالت والمعدات واألصول األخرى.

  
  .الميزانيـة  اعتماد 295  885  300     000

 
  . التعديــــل  )15  171  616   000(

  
  . بعد التعديل الميزانية دعتماا 280  713  684     000

  
روفات   223 978  508     567 بة  الفعليةالمص من اعتماد الميزانية  %79.8بنس

   .البابمن جملة مصروفات  %8.9و بنسبة  بعد التعديل
 

بة الوفر  56  735  175     433 عديل20.2بنس عد الت ية ب ماد الميزان  % من اعت
  الباب.% من جملة وفورات 15.0وبنسبة 
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  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:          للبنود:المصروفات الفعلية 

    

أثاث وتجهيزات مرتبطة بمشروع إنشائي  :327206بند     22  020     000
 وصيانتها

معدات كهربائية مرتبطة بمشروع إنشائي  :327209بند  4  291  909     101
    وصيانتها

 
معدات ميكانيكية مرتبطة بمشروع إنشائي  :327210بند  213  035  986     693

  وصيانتها
 

معدات خاصة مرتبطة بمشروع إنشائي  :327212بند  6  628  592     773
 وصيانتها

 
معدات ميكانيكية مرتبطة بمشروع ( :327210ويعتبر بند   

البنود التي تم الصرف عليها بنسبة أعلى  )إنشائي وصيانتها
  من إجمالي الفئة. %95.1
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وصيانة جذرية ـ أصول البنية مشاريع إنشائية  – 3273فئة   
  :التحتية

  
المبالغ المدفوعة للمشاريع اإلنشائية والصيانة تشمل هذه الفئة 

  .الجذرية ألصول البنية التحتية 
 

  .الميزانيـة  اعتماد  990  752   400     000
  

  . التعديــــل  )4    074  046     619(
 

  . بعد التعديل الميزانية دعتماا  986  678  353     381
  

 من اعتماد الميزانية بعد التعديل %85.7المصروفات الفعلية بنسبة   845  300  501     024
   . البابمن جملة مصروفات  %33.7و بنسبة 

  
وبنسبة  % من اعتماد الميزانية بعد التعديل14.3بنسبة  الوفر  141  377  852     357

  الباب.% من جملة وفورات 37.3
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  وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:   للبنود:المصروفات الفعلية 

    

  الطرق   :327301بند   252     381     300     556

  جسور وأنفاق :327302بند       224     842     935     012
 

  ميناء جوي :327304بند  16     862     007     318
 

  بحريميناء : 327305بند  5     551     918     398
 

  شبكة المياه: 327306بند  21     255     365     330
 

  شبكة الصرف الصحي: 327307بند  63     047     244     072

  اإلتصاالتشبكة  :327308بند  11     874     155     163

  الكهرباءشبكة  :327309بند       249     246     334     825
  

  الغازشبكة  :327310بند    239     240     350
 

أعلى البنود التي تم الصرف  )الطرق(: 327301ويعتبر بند   
  من إجمالي الفئة. %29.9عليها بنسبة 

 



  
  )176 ( 

  
دينــــــــــار    سـفل 
  

  

    

باب شراء األصول  – تحليل اعتمادات ومصروفات:  لثاثا  
  : ) 9(جدول رقم  الغير متداولة

 701  ( العمومية العامةالخدمات :  
  

000    800  889  179 الميزانيـة اعتماد .  
 

  . ــلــالتعديـ    9  626  896    000
  

000     696  516  189 اعتماد الميزانية بعد التعديل .  

150     323  490  159  
  
  

850     372  026  30  
  
  
  
 

روفات الفعلية بة  المص اعتماد الميزانية  من %84.2بنس
  الباب. من جملة مصروفات %6.4وبنسبة  بعد التعديل

  
بة  الوفر المحقق ية بعد من  %15.8بنس ماد الميزان اعت

  . من جملة وفورات الباب %7.9 وبنسبة التعديل
  

    
  :الدفــــاع ) 702

 
000     000  392  549  الميزانيـة اعتماد .  

  
)000   547  541 (  التعديـــــل .  

  
000     453  850  548 اعتماد الميزانية بعد التعديل .  

 
روفات الفعلية  524  161  794     119 بة  المص اعتماد الميزانية  من %95.5بنس

  الباب. من جملة مصروفات %20.9وبنسبة  بعد التعديل

% من اعتماد الميزانية بعد 4.5بنسبة  المحقق الوفر  24  688  658     881
  الباب.% من جملة وفورات 6.5وبنسبة  التعديل
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 703  (النظام العام وشؤون السالمة العامة :  
  

000     000  341     103      الميزانيـة اعتماد .  
 

  . ــلــالتعديـ    1    071  891     000
  

000     891  412   104      اعتماد الميزانية بعد التعديل .  

117     084  547  99  
  
 

روفات الفعلية بة  المص اعتماد الميزانية  من %95.3بنس
  الباب. من جملة مصروفات %4.0وبنسبة  بعد التعديل

 
883     806  865   4  

 
ة  المحققالوفر  ب د من  %4.7بنس ة بع اد الميزاني اعتم
  . من جملة وفورات الباب %1.3 وبنسبة التعديل

 
    

  : الشئون االقتصادية) 704
 

000     811  052  2901    الميزانيـة اعتماد .  
  

  . التعديـــــل  24  396  333     000
  

000     144  449  314   1   التعديلاعتماد الميزانية بعد .  
  

690     524  994  156   1  روفات الفعلية بة  المص اعتماد الميزانية  من %88.0بنس
  الباب. من جملة مصروفات %46.2وبنسبة  بعد التعديل

بة  الوفر المحقق  157  949  619     310 من اعتماد الميزانية بعد % 12.0بنس
  من جملة وفورات الباب . %41.6التعديل وبنسبة 
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 705  (حماية البيئة :  
  

000     750  457  53 الميزانيـة اعتماد .  
  

  . ــلــالتعديـ  )082  12  966    000(
 

000     784  374  41 اعتماد الميزانية بعد التعديل .  

671     907  332  38  
  
  

روفات الفعلية بة  المص اعتماد الميزانية  من %92.6بنس
  الباب. من جملة مصروفات %1.5وبنسبة  بعد التعديل

  
329     876  041  3  

 
ة  الوفر المحقق ب د من  %7.4بنس ة بع اد الميزاني اعتم

  . من جملة وفورات الباب %0.8 وبنسبة التعديل
 

    
  :اإلسكان ومرافق المجتمع) 706

 
000     689  658  100  الميزانيـة اعتماد .  

  
  . التعديـــــل  )270  6  973     000(

 
000     716  387  94  اعتماد الميزانية بعد التعديل . 

 
روفات الفعلية  46  684  312     411 بة  المص اعتماد الميزانية  من %49.5بنس

 الباب. من جملة مصروفات %1.9وبنسبة  بعد التعديل

 
بة  الوفر المحقق  47  703  403     589 ية بعد من  %50.5بنس اعتماد الميزان

  . من جملة وفورات الباب %12.6 وبنسبة التعديل
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  : الصحة)  707
  

000     000  833  466 الميزانيـة اعتماد .  
  

  . ــلــالتعديـ  )078  33  089   000(
 

000     911  754  433 اعتماد الميزانية بعد التعديل .  

073     821  396  350  
  
  

927     089  358  83  
  
  
  
 

روفات الفعلية بة  المص اعتماد الميزانية  من %80.8بنس
  الباب. من جملة مصروفات %14.0وبنسبة  بعد التعديل

  
بة  الوفر المحقق اعتماد الميزانية بعد من  %19.2بنس

  . من جملة وفورات الباب %22.0 وبنسبة التعديل
  

    
  :الدين والثقافة والترفيه) 708

  
000     500  165  95  الميزانيـة اعتماد .  

  
  . التعديـــــل  15  140  421     000

000     921  305  110  اعتماد الميزانية بعد التعديل .  
  

روفات الفعلية  96  323  081     508 بة  المص اعتماد الميزانية  من %87.3بنس
  الباب. من جملة مصروفات %3.8وبنسبة  بعد التعديل

بة  الوفر المحقق  13  982  839     492 اعتماد الميزانية بعد من  %12.7بنس
  . من جملة وفورات الباب %3.7 وبنسبة التعديل
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  : التعليم)  970
  

000     000  484  41 الميزانيـة اعتماد .  
  

  . ــلــالتعديـ  2  208  034     000
 

000     034  692  43 اعتماد الميزانية بعد التعديل .  

990     884  758  31  
  
  

010     149  933  11  
  
  
  
 

روفات الفعلية بة  المص اعتماد الميزانية  من %72.7بنس
  الباب. من جملة مصروفات %1.3وبنسبة  بعد التعديل

  
بة  الوفر المحقق اعتماد الميزانية بعد من  %27.3بنس

  . من جملة وفورات الباب %3.1 وبنسبة التعديل
  

    
  :الحماية االجتماعية) 107
  

000     450  252  4 الميزانيـة اعتماد .  
  

  . التعديـــــل )   470   000   000( 
  

000     450  782  3 اعتماد الميزانية بعد التعديل .  
  

روفات الفعلية  1  945  897     403 بة  المص اعتماد الميزانية  من %51.4بنس
  الباب. من جملة مصروفات %0.1وبنسبة  بعد التعديل

بة  الوفر المحقق  1  836  552     597 الميزانية بعد اعتماد من  %48.6بنس
  . من جملة وفورات الباب %0.5 وبنسبة التعديل
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 روالى البنود والتي التؤث االعتمادات المنقولة منرابعا :   
  : على ربط الميزانية

 
  من والى البنود في حدود ربط الباب : إجمالي المنقول  327  534  201     921

  
 

رويتم    ـ  النقل بين بنود مجموعات هذا الباب دون التأثيـ
ه إال انه في  ة المخصص لـ على جملة اعتماد الميزانيـ

ه يعتبر خروج   الوقت عن خطة الميزانية الموضوعة نفس
ببها الظروف الطارئة التي  لبنود هذا الباب والتي يكون س

  . على هذه الخطة تطرأ قد
 

  
  
  

قالت انمفيما يلي الجهات التي قامت بإجراء أكبر حركة و
  بين بنودها :

  
غال العامةوزاره   111  376  714     000 بة   االش  من إجمالي %34.0 بنس

  المنقولة. االعتمادات
  

  وقد وزعت باقي النسبة على باقي الجهات الحكومية .  
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ات ال :خامسا  ل المصروفـ نقدية والمصروفات تحليـ
ة ل جدول رقم (متداولة باب شراء األصول الغير القيديـ

31  (:  
  
 

   إجمالي المصروفات الفعلية موزعة كآالتي:  505  2  140  631     132
  
  

روفات نقدية  867  1  466  953     044 بة مص روفات من جملة %74.5  بنس  المص
  .32الفعلية للباب 

 
   المصروفات من جملة  %25.5بنسبة  قيديهمصروفات   637  673  678     088

  . 32الفعلية للباب 
  

أو  المبالـغ التـي صـدرت عنهـا اذونات صرف هيو  
شيكـات تقـرر صرفهـا لمستحقيهـا وتـم إلغاءها وكذلك 

الجهات المبالغ التي تم تعليتها بموافقة وزارة المالية أو 
غ مخصوم بها علـى ــمبال خصوماب ـــــالحكومية لحسـ

  الميزانية.أنواع بنود مصروفات 
 

روفات القيدية    بة للمص ،  دفاعزارة اللووكانت أعلى نس
ـالمصروفات القيمن جملة  %31.2حيث تمثل  ـ  ةديـ

ــات الفعلفلة المصروممن ج %8.0 وبنسبة ـ ـة وبنسـيـ  ةب
  .الدفاعوزارة من جملة مصروفات  40.2%
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دينــــــــــار    سـفل 
 

  
  
  
  
  
  
 

  
 

ا  ادس روفات لخط: س  ةالتنمي ةتحليل االعتمادات و المص
  : ) 01(جدول رقم 

  
  

   : باب شراء األصول الغير متداولة
  
 

  .ةاعتماد الميزاني    565  989  500 000
  

) 000    564  772  37( .التعديل  
 

  اعتماد الميزانية بعد التعديل.  528  216  936     000
 

روفات الفعلية  505  254  087     941 بة  المص من اعتماد الميزانية  %95.7 بنس
 .بعد التعديل

  

بة  الوفر المحقق  22  962  848     059 عد  %4.3 بنس ية ب ماد الميزان من اعت
 .التعديل

   
  

غال العامة وزارة وقد كانت  احبة أعلىاألش بة  ص نس
ة وهي  ة التنمي ات خط روف ة  %59.7لمص من جمل

 301,517,351.357المصروفات بمبلغ 
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ابات هي م مدينة حس ول إلى تنقس ول) اجنبية محلية،( متداولة أص  محلية،( متداولة غير وأص
  .بوزارة المالية المختصة القطاعات من الصادرة تنظمها التعاميم والتي )اجنبية

 
  
  

    

  جمله األصول المتداوله    4  762  232  842    331

  جمله األصول الغير متداوله    0  000  000  000    000
 

  .31/3/2018في اجمالي األصول     4  762  232  842    331

    
  

  .31/3/2018وفيما يلي عرضاً تحليلياً ألرصدة حسابات االصول في 
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  دينــــــــــار    سـفل
  
  

  
  
  

  :األول الباب
  

  المتداولة: األصول .31
 .القيد تاريخ من شهر 12 خالل تسويتها متوقع حسابات هي 

  
  :وقد ظهر رصيد هذا الباب كما يلي  

 
 31/3/2018 فيالرصيد     4 762  232  842    331

  
 31/3/2017 فيالرصيد     5  261  133  020    197

 
 31/3/2017 فيمن الرصيد  %)9.5(بنسبة       )498  900  177    866(

 
    

ول المتداولة إلى مجموعتين يندرج تحت  ابات األص م حس تنقس
  كل منها من الفئات على النحو التالي: 

 
  المحلية المالية المتداولة األصول مجموعة .311 

  .الكويت دولة داخل محلية متداولة كأصول تصنف
  

  :وقد ظهر رصيد هذه المجموعة كما يلي 
 

 31/3/2018 فيالرصيد     2  693  101  413    535
 

 31/3/2017 فيالرصيد  3  026  073  641    494
  

 31/3/2017 من الرصيد في %)11.0(بنسبة       )332  972  227    959(
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  دينــــــــــار    فلـس
  
  

  
  
  

 
  
  

  :هذه المجموعة عرض لفئاتوفيما يلي 
 

 :الصندوق في نقدية . فئة3111    

 صناديق في النقدية أنواع مختلف على الفئة هذه تشتمل

  الحكومية. اتالجه
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي
 

 31/3/2018 فيالرصيد  )68  480    377(
  

 31/3/2017 فيالرصيد  )82  941    814(
 

 31/3/2017 من الرصيد في %(17.4)بنسبة  14  461    437
  

    
  المركزي: البنك حسابات . فئة3112

  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي
 

 31/3/2018 فيالرصيد   1)  329  553  807    (140
  

)475    451  377  587( 
 

  31/3/2017 فيالرصيد 

)665    355  176  742( 
 

 31/3/2017 من الرصيد في %(126.4)بنسبة 
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  دينــــــــــار    فلـس
 

  
  
 

  
  رصيد آخر المدة

  
  :التالية المركزي البنك حسابات بنود على الفئة هذه تشتمل

 
  رئيسي –بنك الكويت المركزي  311202:بند       538)  191  077    (134

  
  اإليرادات  –بنك الكويت المركزي  :311203بند       204)  625  245    (366

 
  بنك عام :311204بند       30  321  019    430

 
   واإلدارات الحكوميةالوزارات  –جاري الماليه  :311205بند       626)  089  479    (587

  إيرادات ضريبية –بنك الكويت المركزي  :311206بند       9  030  975    517
  
 

  
  

  
  أخرى : محلية بنوك في حسابات . فئة3113

اب حركة الفئة هذه على يقيد  لدى الحكومية اتالجه اتحس
  .المحلية البنوك
  

 

  وقد بلغ الرصيد كما يلي:  
  

 31/3/2018 فيالرصيد       6  076  165    253
 

 31/3/2017 فيالرصيد     12  351  668    461
 

 31/3/2017 من الرصيد في %(50.8)بنسبة       6)  275  503    (208
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  دينــــــــــار    فلـس
  

  

    
  
  

  
  أخرى مدينة حسابات – المحلية المالية المتداولة األصول . فئة3119

 المحلية المالية المتداولة األصول حسابات الفئة هذه على يقيد
  .األخرى

  وقد بلغ الرصيد كما يلي:    
 

 31/3/2018 فيالرصيد   4  016  647  535    799
  

 31/3/2017 فيالرصيد   3  601  182  366    322
 

 31/3/2017 من الرصيد في %11.5بنسبة     415  465  169    477
  

    

  على البنود التالية: هذه الفئة تشتملو  رصيد آخر المدة
 

روفات 311902: بند   2  328  825  073    904 ويتها على أنواع بنود مص روفات تحت تس مص
  الميزانية.

 
  تحت التسوية. مبالغ311903: بند     422  853  585    671

 
  تحت التحصيل. مبالغ311905: بند     656  307  416    537

 
  نقديه شخصيه مؤقته. عهد311906: بند     118  293    804

 
  نقديه شخصيه دائمه. عهد311907: بند     129  841    702

  
  نقديه داخليه. دفعات311908: بند     71  365  389    520

 
  عن اعتمادات مستنديه. دفعات311909: بند     537  047  934    661
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  دينـــــــــار    فلـس
  
  
 

  
  
  
  
  

  
 

  

  :األجنبية المالية المتداولة االصول . مجموعة312  
  

 .الكويت دولة خارج أجنبية متداولة كأصول تصنف
  

 كما يلي: المجموعةوقد بلغ الرصيد هذه   
 

 31/3/2018 فيالرصيد   2  069  131  428    796
  

 31/3/2017 فيالرصيد   2  235  059  378    703
  

907)    949  927  (165 
    

 31/3/2017 من الرصيد في %7.4)(بنسبة 
  

   
  تحتوي هذه المجموعة على الفئة التالية :و
 

 :االجنبية البنوك في . فئه حسابات3122  

مل ابات بنود على الفئة هذه تش  لدى الحكومية الوحدات حس

  .الكويت دولة خارج االجنبية البنوك
 

  وقد بلغ الرصيد كما يلي:  
  

 31/3/2018 فيالرصيد   2  069  131  428    796
 

 31/3/2017 فيالرصيد   2  235  059  378    703
  

907)    949  927  (165 
  

 31/3/2017 من الرصيد في%7.4)(بنسبة 
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  دينــــــــــار    فلـس
  

  

    
  على البنود التالية: هذه الفئة تشتملو  رصيد آخر المدة

 
  أخرى اجنبية . بنوك312201: بند     99  991    003

  
  و اعتمادات نقدية بالخارج . دفعات312202: بند   2  069  031  437    793
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    دينـــــــــار    لـسف

  
 
  

 

  الثاني: الباب  
  

  الغير المتداولة: األصولشراء . 32

ابات هي  ويتها متوقع حس هر 12 ال تتعدى فترة خالل تس  تاريخ من ش
  .القيد

  
  

  :وقد ظهر رصيد هذا الباب كما يلي  
  

  31/3/2018 فيالرصيد     0  000  000    000

 31/3/2017 فيالرصيد     3  144  388    582
  

  31/3/2017 من الرصيد في %(100.0)بنسبة     )3 144  388    582(
  
 
 

  :ير متداولة على المجموعة التاليةتحتوي حسابات األصول الغو  
  

  المحلية: المالية المتداولة غير األصول . مجموعة321  
  .الكويت دولة داخل متداولة غير كأصول تصنف

  
  كما يلي: المجموعةوقد بلغ الرصيد هذه   

 
  31/3/2018 فيالرصيد     0  000  000    000

 31/3/2017 فيالرصيد     3  144  388    582
  

 31/3/2017 من الرصيد في %(100.0)بنسبة     )3 144  388    582(
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    دينـــــــــار    فلـس

    
  
  

  :المجموعة على الفئه التاليةتحتوي هذه و  
 

  أخرى مدينة حسابات – المحلية المالية المتداولة غير األصول . فئة9321  
  .األخرى المحلية المالية المتداولة غير األصول حسابات الفئة هذه تشمل

 
  وقد بلغ الرصيد كما يلي:  

 
  31/3/2018 فيالرصيد     0  000  000    000

 31/3/2017 فيالرصيد     3  144  388    582
 

  31/3/2017 من الرصيد في %(100.0)بنسبة     )3 144  388    582(
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 : ثانيا : اخلصوم
 

 

 

 المتداولةجمله الخصوم  4  699  050  114    580
 ةجمله الخصوم الغير متداول   63  182  727    751
 .31/3/8201اجمالي الخصوم في  4  762  232  842    331

 

3138120
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األول الباب

41 

 12 فترة خالل تسوووووووو تها أو دفعها المتوقع المالية المطالبات هي 

.القيد تار خ من شهر

580    114  050  699  4 
 

763    120  967  262  5  

)183    006  917  563(   

 
 

 114     

 .الكو ت دولة داخل متداولة كخصوم تصنف

 

580    114  050  699  4 
 

31/3/2018

763    120  967  262  5  31/3/2017

)183    006  917  563(   

 
31/3/2017 
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  4114    –  

 أو الموردين إلى الدفع مسوووووووووووت قة المبالغ الفئة هذه على تقيد
 .الموظفين

 

)150    750  34(     31/3/2018

293    598  751  8 31/3/2017
 

443)    348  786  (8   )100.4(%31/3/2017 

 

 411401  – 

)000    650  34(     31/3/2018

322     856  750  8 31/3/2017
 

322)    506  785  (8   )100.4(%31/3/2017 
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411402  – 

(150    100)   31/3/2018

971    741 31/3/2017
 

(121    842)   )113.5(%31/3/2017 

  

 4116    –  

 المدفوعة غير المسووووت قة المصووووار ف قيمة الفئة هذه على يقيد

 المالية الفترات تخص أعباء لمواجهة المأخوذة والمخصووووووووووووصووووووووووووات
.القادمة شهرا 12 ال فترة خالل تسو تها أو دفعها سيتم السابقة

  

 

781    752  830  061  3 31/3/2018
 

653    546  679  522  3 31/3/2017

)872    793  848  460(   1.13)%31/3/7201
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411601

 

083    363  676  229 31/3/2018

313    951  304  318 31/3/2017

(230    588  628  88) 8.27%31/3/7201

 

 

 

 411602     

 

 

419    547  798  34 31/3/2018

962    934  730  7 31/3/2017

457    612  067  27 1.350%31/3/7201
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411605 
 

 

279    842  355  797  2 31/3/2018

378    660  643  196  3 31/3/2017

(099    818  287  399)   5.12)%31/3/7201
 

 9411     

 .األخرى  الم لية المتداولة الخصوم  سابات الفئة هذه تشمل 

  

 

949    111  254  637  131/3/2018

817    975  535  731  131/3/2017

(868    863  281  94)  4.5)% 31/3/7201  
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 وتشمل هذه الفئة البنود التالية 

 411901

 

474    639  967  20  31/3/2018

574    239  985  76  31/3/2017

(100    600  017  56)  72.8%31/3/2017
 

 

 411902   

326    377  454  77  31/3/2018

511    685  398  60  31/3/2017

815    691  055  17  28.2%31/3/2017
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341190

338    183  640  491  1  31/3/2018

542    084  438  576  1  31/3/2017

(204    901  797  84)  5.4%31/3/2017

 

411904

  

811    911  191  47  31/3/2018

190    966  713  17  31/3/2017

621    945  477  29  166.4%31/3/2017
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 الثاني: الباب 

 
 42 

 فترة خالل تسوووووووووووووو تها أو دفعها المتوقع المالية المطالبات هي

 .القيد تار خ من شهر 12 ال تتعدى
 

 

751    727  182  63  31/3/2018

016    288  310  1  31/3/2017

735    439  872  61  4,722.0%31/3/2017
 

 421     

 

 م لية متداولة غير كخصوووووووم متداولة الغير الخصوووووووم تصوووووونف

 .الكو ت دولة داخل
 وقد بلغ الرصيد هذه المجموعة كما يلي:

 
751    727  182  63  31/3/2018

016    288  310  1    31/3/2017

735    439  872  61  4,722.0% 31/3/2017

  



 202 

 
 
 

 4218      – 
 

         

      

         12  

 

000    000  000  000  31/3/2018

(074    099  938 )  31/3/2017

074    099  938    100.0%31/3/2017
 

 421801 

000    000  000  000  31/3/2018

(285   801  6 )  31/3/2017

285    801  6    100.0% 31/3/2017

 421802 

000    000  000  000  31/3/2018

(789   297  931 )  31/3/2017

789    297  931    100.0% 31/3/2017
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 4219      – 

         

 

751    727  182  63  31/3/2018

090    387  248  2  31/3/2017

661    340  934  60  2,710.1%31/3/2017

 421901 

751    727  182  63  3132018

086    904  241  2  31/3/2017

665    823  940  60  2,718.3%31/3/2017

 421902 

000    000  000  000  31/3/2018

004    483  6  31/3/2017

(004    483  6)  100.0%31/3/2017
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261    184  950  689   31/3/2018
 

672    456  866  334   31/3/2017 

 31/3/2017من الرصيد في  %106.0بنسبة    355  083  727    589
 

 

 

  

 

237    561  588  647  103 31/3/2018
 

128    592  525  073  104 31/3/2017

(891    030  937  425) 4.0%31/3/7201
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(358    054  770  027  3) 31/3/2018
 

(660    357  623  098  3) 31/3/2017

302    303  853  70   3.2%31/3/7201
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رادات  والمتابعة ليستعتبر قيود دفترية للتذكار  ى اإلي  والمصروفات اولها تأثير مباشر عل
ات  رالمقبوض ا ينحص دفوعات وانم احب  والم ي تص بية الت ود المحاس ق القي ن طري ا ع تأثيره

نفسالقيد اليها  ويلجا الىاجراءها،  ع أي  وعليها ب بض او دف ة تطورات ق د الحاجة لمتابع ة عن القيم
  التزام خالل مدة من الزمن.

    
  
   ) .20) وجدول رقم(وبجدول حرف (طبقا لما هو وارد  وفيما يلي بنود الحسابات النظامية  
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  دينـــــــــــار   فلس

 
 

  
  
  

  :النظامية الحسابات-بنود 
  
   ديون مستحقة للحكومة  
  الحكومـة مطلـوبـات  

  

يستخدم نوع ديون مستحقة للحكومة كطرف قيد لحساب 
تسوية مطلوبات الحكومة مما يجعل به األول مدينا و يجعل به 

  الثاني دائنا و ذلك لتسوية :
  

وال  - ة أم ا قيم وم به دمات تق ل خ ة مقاب تحقة للحكوم مس
ض الجه  اتـراد أو الهيئـة لألفـالحكومي اتـبع
  والمؤسسات.

  

من عمليات ناتجة اما من الديون المستحقة على الموظفين  -
خطا في زيادة الصرف او مطلوبات عليهم سبق خصمها 
ت  اء او تم ذه األخط فت ه روفات و اكتش ن المص م

 .محاسبتهم عن هذه المطلوبات 
  

  

  :يليوقد بلغ الرصيد كما 
 

   31/3/2018ديون مستحقة للحكومة في  رصيد    336 1  588  882     138
 

  31/3/2017ديون مستحقة للحكومة في  رصيد   344  1  843  747     290
  

  31/3/2017الرصيد في  عن %) (0.6 بنسبة نقص     8)  254  865     (152
  
  

 ديون مستحقه  حققت وزاره النفطو ةاعلى رصيد ل غ  للحكوم بمبل
به 478,485,841.915  ار و بنس الي 35.8دين ن اجم % م

  الرصيد .
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 دينـــــــــــار   فلس

  

  

   
    ديون مستحقة على الحكومة  

   الحكومــة  منمطلوبات  
د ة كطرف قي ى الحكوم لحساب  يستخدم نوع ديون مستحقة عل

ة  ن الحكوم ات م وية مطلوب الغ تس دينا بالمب ون األول م فيك
نفس  ا ب اني دائن المستحقة للغير على الحكومة و يكون الحساب الث

 القيمة .
 

  
 

  :لييوقد بلغ الرصيد كما 
  

   31/3/2018ديون مستحقة على الحكومة في  رصيد  386  244 064     542
 

  31/3/2017 ديون مستحقة على الحكومة في رصيد    294  025  851     456
 

  31/3/7201ن الرصيد في ـع %.431بنسبة  زيادة   92 218      213 086
   
ت و  ة وزارة حقق ة –المالي ابات العام ديون  الحس يد ل ى رص اعل

ى  ةمستحقه عل غ  الحكوم ار و  86,656,186.745بمبل به دين بنس
  % من اجمالي الرصيد .22.4

   
     مستندية تحت التنفيذاعتمادات  

  وردين عن اعتمادات مستنديةم  
 الذي المستندي االعتماد قيمة يسبقه والذي النوع هذا على يقيد

 الشحنات قيمة عليها تقيد كما  الجهة حساب من خصما فتحه يتم
 جملة الحسابين من أي ضحليوالمستندي  االعتماد من تصل التي
 .معين تاريخ في السارية االعتمادات قيمة

  
 

  :لييوقد بلغ الرصيد كما 
 

   31/3/2018في  اعتمادات مستنديه تحت التنفيذ رصيد    000  000  000     000
 

  31/3/2017 في اعتمادات مستندية تحت التنفيذ رصيد   000  000  000     000
 

  31/3/2017عن الرصيـد في %  00.0 بنسبة نقص  000  000  000     000
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  دينـــــــــــار   فلس

  

  

  

   بنـك شيكات وخطابات ضمـان     

  تأمينات شيكات وخطابات ضمان  
  

ف يستخدم  ات الضمان بمختل ة خطاب ه لمراقب هذا النوع والذي يلي
اولين  ن المق دم م ي تق ا الت دقة بأنواعه يكات المص ا والش أنواعه

  والموردين ضمانا لتنفيذ أعمالهم.
   

  :يليوقد بلغ الرصيد كما  
 

 31/3/2018بنك شيكات خطابات ضمان في  رصيد  642     406  190  370  4

  31/3/2017بنك شيكات خطابات ضمان في  رصيد  428     198  369  995  3
  

   31/3/2017 الرصيد في عن %9.4 بنسبة زيادة  214     208    821     374
 

   
ت وزاره و  اءحقق اء و الم يد   الكهرب ى رص يكاتاعل ك ش و  لبن

مان ات ض غ خطاب به    1,346,099,493.183بمبل ار و بنس دين
  % من اجمالي الرصيد .30.8
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   دينـــــــــــار   فلس
  
  
  
 بنك شيكات تحت التحصيل. 
 شيكات مودعة تحت التحصيل. 

  
ات       تلمة بالجه ة الشيكات المس ات قيم ابان إلثب ذان الحس يستخدم ه

ات الحكومية  ك الجه ابات تل داعها بحس والمرسلة للبنوك لتحصيلها وإي
يكات  ك الش يل تل ة تحص ة عملي رض متابع ك بغ وك وذل ذه البن ي ه ف

  والرقابة عليها.
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي
 

   31/3/2018في شيكات تحت التحصيل  بنكمبالغ  رصيد  558     134  88
 

  31/3/2017في شيكات تحت التحصيل  بنكمبالغ  رصيد  433    404   538
 

   31/3/2017 الرصيد في عن %(83.6) بنسبة نقص                (875     269  450)
 

   
لبنك شيكات تحت اعلى رصيد  المدني للطيران العامة اإلدارةحققت و

يل غ   التحص به  88,095.000بمبل ار و بنس الي 99.9دين ن اجم % م
  الرصيد .
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 ةمبالغ عن خدمات وأعمال مؤدا  
  

  مطلوبـات خدمـات وأعمـال  
  

كطرف قيد للمبالغ  مؤداهيستخدم حساب مبالغ عن خدمات وأعمال 
المستحقة للجهات الحكومية عن الخدمات واألعمال المؤداة للوزارات 

  .والجهات الحكومية األخرى
 

  :يليوقد بلغ الرصيد كما 
 

  31/3/2018مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداه في  رصيد  633     513  992  96
 

  31/3/2017في  مؤداهمبالغ عن خدمات وأعمال  رصيد  859     567  460  53

 31/3/2017عن الرصيــد في %  81.4 بنسبة زيادة  774     945 531  43
 

ت وزارهو  اء  حقق اء و الم ى الكهرب يد  اعل دمات و رص ن خ الغ ع لمب
ؤداه ال م غ  اعم ار و  71,746,456.634بمبل به دين ن 74.0بنس % م

  اجمالي الرصيد .
  

  
  
  
 

 مستحقات ضريبية للحكومة 
 مطلوبات ضريبية للحكومة 

  

يستخدم هذا الحساب كطرف قيد لحساب تسوية مطلوبات الحكومة      
  دائنا .ضريبيه للحكومة مما يجعل به األول مدينا و يجعل الثاني 

 
  31/3/2018في  مستحقات ضريبية للحكومة رصيد  917     688  292  276

  
 

  31/3/2017في مستحقات ضريبية للحكومة رصيد  934     921  383  239
 

  31/3/2017عن الرصيــد في % 15.4 بنسبة زيادة  983    766  908    36
 

مستحقات ضريبيه اعلى رصيد  اإلدارة العامة –وزاره الماليةو حققت  
% من اجمالي 100ديناروبنسبه  276,292,688.917بمبلغ  للحكومة

  الرصيد .
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 عهد الطوابع المالية  
   

 الطوابـع الماليـة   
  

 
    

  

وزارة أو تالم ال د اس د عن ذا البن تخدم ه ع  يس ة طواب اإلدارة الحكومي
  مالية من وزارة المالية.

ية  دة الرئيس ن العه ع المباعة سواء م ة الطواب ويخفض هذا البند بقيم
  أو الفرعية.

 
   

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي
 

 
  31/3/2018 يعهدة الطوابع المالية ف رصيد 000     709  235  2

  

  31/3/2017 يفعهدة الطوابع المالية  رصيد  000     128  123  2
  

  31/3/2017عن الرصيـد في % 5.3 بنسبة زيادة  000     581  112
 

ت وزاره و   ةحقق غ  الخارجي ة بمبل ع المالي ده الطواب يد لعه ى رص اعل
  % من اجمالي الرصيد .87.9بنسبه  1,965,500.000دينار 
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   دينـــــــــــار   فلس

  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  

 

  31/3/2018عهدة الطوابع البريدية في  رصيد  731     204  651  4
 

 31/3/2017عهدة الطوابع البريدية في  رصيد  731     289  818  4
  

  

  (167  085     000)  

 31/3/2017عن الرصيد في  %(3.5) بنسبة نقص
  

  ابع البريدية بمبلغواعلى رصيد عهده الط حققت وزاره المواصالتو 
  % من اجمالي الرصيد .99.9دينار و بنسبه   4,645,430.051
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  دينـــــــــــار   فلس
  

 
    
   المالية العامةعهدة الطوابع     

  المالية العامةالطوابـع  
  
 

ين  ا ب ة فيم ع المالي ة الطواب يم عملي ابان لتنظ ذان الحس تخدم ه يس
ليم  ق تس ن طري ك ع رى وذل ة األخ ات الحكومي ة والجه وزارة المالي

ع  د حصيلة البي وزارة األخيرة الطوابع المالية كعهدة لديها ويتم توري ل
ع  ع الطواب يلة بي ر حص ث تعتب ة حي ات الملحق تثناء الجه ة باس المالي

  المالية إيرادات لتلك الجهات.
ة  ع المالي ي -ويجعل الحساب األول مدينا بقيمة الطواب تلمها  الت تس

ت  ث يثب وزارة المالية وينقسم البند األول إلى أنواع وأنواع فرعية حي
ة لدى إدارة الحسابات العامة بوزارة عليه قيمة الطوابع المالية المتوفر

ت  ك الكوي دة (بن ك العه ن تل ة م ات المختلف ليمه للجه المالية وما تم تس
ة)  ات الحكومي ة، الجه وك محلي اني  -المركزي بن ون الحساب الث ويك

  دائنا بها .

 31/3/2018عهدة الطوابع المالية العامة في  رصيد  000     806  484  237
 

 31/3/2017عهدة الطوابع المالية العامة في  رصيد  500     895  900  242
 

 31/3/2017الرصيد في  عن %(2.3) بنسبة نقص  )(500    089  416  5
 

ع اعلى رصيد  العامةالحسابات  – الماليةحققت وزاره و  ده الطواب لعه
% من 100دينار و بنسبه   237,484,806.000 العامة بمبلغالمالية 

  . اجمالي الرصيد
 

  و يندرج تحت هذا الحساب البنود التالية: 
 

 رئيسي –الطوابع المالية العامة   229  832  102     750
  فرعي –الطوابع المالية العامة  250     703  652  7
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   الطوابع المالية اإللكترونية 

 الطوابع المالية اإللكترونية  
يقيد على النوعين قيمة الطوابع المالية االلكترونية المصدرة عن طريق 

  .أجهزة الخدمة الذاتية و التي قامت الجات الحكومية بتفعيلها
  

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي
  

  31/3/2018 الطوابع المالية اإللكترونية فيرصيد   (500      303  821  42)
 

  31/3/2017الطوابع المالية اإللكترونية فيرصيد    500      607  060  6
 

 31/3/2017عن الرصيــد في % (806.6)ة بنسب نقص  (000     911  881  48)
 

    
    
   ذات القيمة النقديةبطاقات األوراق وال عهدة   

  

 ذات القيمـة النقديـةات ـبطاقاألوراق وال  
  

البطاقات ذات في اثبات قيمة األوراق ويستخدم هذان الحسابان 
القيمة النقدية التي تستخدم كوسيلة للحصول على بعض الخدمات 
المتعلقة بأعمال الجهات الحكومية و التي تسلم عهدة الحد موظفي هذه 
الجهات، على ان يجعل الطرف األول مدينا و الثاني دائنا عند استالم 

يتم  مسؤول العهدة لهذه البطاقات و يتم عكس القيد المعنى بقيمة ما
 استهالكه منها أوال بأول.

 
  :وقد بلغ الرصيد كما يلي  

 
  31/3/2018 ذات القيمة النقديةبطاقات األوراق وال عهدة رصيد  920     337  221

  31/3/2017 ذات القيمـة النقديةات ـبطاقاألوراق والرصيد   340     943  204

 31/3/2017عن الرصيــد في % 8.0 بنسبة زيادة  580     394  16
 

 
 
 
 
 

ات رصيد  اعلى الكهرباء و الماء حققت وزارهو د األوراق و البطاق عه
غ القيمةذات  ة بمبل به  190,173.340  النقدي ار و بنس ن 86.0دين % م

  اجمالي الرصيد .
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  أمالك الدولة العقارية 
  قيم أمالك الدولة العقارية 

ـابان  ـذان الحس ـدم ه عير يستخ ي تس يم  ف ةوتقي ة  كاف الك الدول أم
ة  اني(العقاري ىو  مب ة ارض ه جمل دينا بقيم اب م ذا الحس ل ه ) يجع

واع و  توى األن ى مس ودات عل يالموج ة  األراض اني المملوك او المب
ل  ى ان يجع ت، عل ة الكوي للجهات في الدولة سواء داخل او خارج دول

  بنفس المبلغ.الحساب الثاني دائنا 
 

  :وقد بلغ الرصيد كما يلي 
 

  31/3/2018أمالك الدولة العقارية في  رصيد  875     844  574  826  12
  

  31/3/2017أمالك الدولة العقارية في  رصيد  015     968  205  040  12
 

  31/3/2017عن الرصيد في % 6.5بنسبة  زيادة  860     876  368  786
 

ديوان و  ق ال ريحق يد  االمي ى رص الكاعل ة ألم ة الدول غ  العقاري بمبل
  % من اجمالي الرصيد .36.0بنسبه  4,615,661,750.000دينار 

 
   
   
   
   
   
   
    
    
    

  



 

)217( 
  

 دينـــــــــــار   فلس
 

 
 
 

   إهالك أمالك الدولة العقارية 
 متراكم إهالك أمالك الدولة العقارية 

  
ابان  ذان الحس تخدم ه نوي يس الك الس ة االه دين بقيم د م رف قي كط

أثر  ا يت اني كم يم المب دريجي بق نقص الت ن ال اتج ع ى الن راكم للمبن المت
يم  اني،الحساب بأي تغييرات عند إعادة تقي نفس  المب ن ب د دائ كطرف قي

  . المبانيالقيمة كما يتأثر الحساب بأي تغييرات عند إعادة تقييم 
 
  

 :وقد بلغ الرصيد كما يلي  
 

  31/3/2018إهالك أمالك الدولة العقارية في  رصيد  809     742  176  153
  

  31/3/2017متراكم إهالك أمالك الدولة العقارية في رصيد  672     996  843  125
 

  31/3/2017عن الرصيد في % 21.7بنسبة زيادة   137    746  332  27
  
 

بمبلغ   العقاريةاهالك أمالك الدولة على رصيد االداخلية حققت وزاره و 
  % من اجمالي الرصيد .48.1بنسبه  73,697,972.295دينار 
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ةالمالية  أصدرت وزارة ة المنظم ة بشأن  التعليمات المالي يم األصول العقاري أسس حصر وتقي

ة ة للدول ل وزارة أو وو المملوك ي ك ودات ف ناف الموج ة أص امل لكاف ق وش رد دقي راء ج وب إج ج
د والتشغيل إدارة حكومية ، والسيما إن الجرد السليم يؤدي إلى اتخاذ قرارات صحيحة بشأن ا لتزوي

  وبرامج الصيانة والتخلص من المواد الراكدة .
  

ا للسجالت ودرجة  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 

 
 :العقارية  والموجودات المنقولة اجمالي 

 
  المبلــغ  جرد الموجودات 

  دينار كويتي  17,738,543,685.132       31/3/2018
  
  

  موجودات منقولة وعقارية .وتنقسم الموجودات إلى *  
  
  الموجودات المنقولة : -أ

  
ة  ويتضمن جرد الموجودات ا ، جرد االمنقول ورش وم ة ومخازن ال ية والفرعي لمخازن الرئيس

وظفين والموج ازل الم ة ومن ودات المثبت ية والموج د الشخص ابهها والعه ة ش ودات المتحرك
  .والموجودات األخرى

  
 31/3/2018في المنقولة ) قيمة الموجودات 21) وجدول رقم (زهذا ويوضح جدول حرف ( 

  . على حده وإدارةحسب أنواعها لكل وزارة 
  
      

  المبلــغ  جرد الموجودات 

         دينار كويتي2,122,762,114.195     31/3/2018
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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 زرف ( هذا ويوضح جدول ح ي العقاري  31/3/2018ف
  . على حده وإدارةحسب أنواعها لكل وزارة 

  
      
  

  المبلــغ  جرد الموجودات 

     دينار كويتي15,615,781,570.937     31/3/2018
        

  
  
  
  
  


