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إيرادات السنة المالية
2021/2020

مصروفات السنة المالية
2020/2019

البيــــــــــــان

البـيــــــــــان

2021/2020

2020/2019

8,789,700,076.217

اﻹيــــــرادات النفطيـــــــة

15,369,618,468.704

7,445,825,478.298

تعويضات العاملين

7,585,264,261.450

473,500,074.939

الضرائـــــب والرســـــوم

529,751,276.788

2,873,600,241.583

السلع والخدمات

3,193,251,676.435

المساهمـــــــات اﻹجتماعيــــة

اﻹعــــــــــــــانات

619,476,357.721

87,116,732.000
1,168,605,932.822
1,335,057.640

إيـــــــــــرادات أخــــــــــرى
إيرادات التخلص من أصول وإيرادات غير تشغيلية أخرى

107,285,907.000

556,663,178.047

1,200,358,187.132

5,432,467,000.000

13,311,556.347

847,154,134.076

المنــــــــــــح
المنافع اﻹجتماعية

2,394,328,976.988
10,520,257,873.618

جملة اﻹيـــــــــــــــــــــــــــرادات

17,220,325,395.971

10,520,257,873.618

الجـــملـــــــــــــــــــــــــــة

17,220,325,395.971

مصروفات وتحويﻼت أخرى

5,252,221,000.000
959,792,069.865
1,229,576,716.936

1,742,708,465.592

النفقات الرأسمالية

2,300,686,260.337

21,292,747,474.584

جملة المصروفــــــــــــــــــــــــــات

21,140,268,342.744

-10,772,489,600.966

زيادة  /نقص اﻹيرادات عن المصروفات

-3,919,942,946.773

10,520,257,873.618

الجملـــــــــــــــــــــة

17,220,325,395.971


2021/2020
اﻹيــــرادات
2021/2020

10,520,257,873.618

البيــــــــــان

إجمالى إيرادات الوزارات واﻹدارات الحكومية

المصروفات والمخصصات
2020/2019

2021/2020

17,220,325,395.971
21,292,747,474.584
-10,772,489,600.966

10,520,257,873.618

الجملــــــــــــة

البيــــــــان

2021/2019

17,220,325,395.971

10,520,257,873.618

إجمالى مصــروفات الوزارات واﻹدارات الحكوميـة
زيادة  /نقص اﻹيرادات عن المصروفات والمخصصات
الجملــــــــــــــــــــة

21,140,268,342.744
-3,919,942,946.773
17,220,325,395.971

جــــداول الحســـاب الختـــامي
دليــل الحسـاب الختـامي لﻺدارة المـاليـة للدولـة عـن السنـة الماليـة 2021/2020

الجـــداول الرئيســـية
جـدول حـرف ) أ (  :إيرادات الوزارات واﻹدارات الحكومية حسب اﻷبواب و المجموعـات .
جـدول حـرف ) ب (  :مصروفــــات الوزارات و اﻹدارات الحكوميـة حسب الوزارات .
جـدول حـرف ) ج (  :تحليل اﻹيرادات والمصروفات على المستوى اﻻقتصادي
جـدول حـرف ) د (  :أرصـــــدة حسابات فئات اﻷصول والخصوم مع مقارنتها بالسنة المالية السابقة.
جـدول حـرف ) ه (  :أرصدة البنوك والصندوق.
جـدول حـرف ) و (  :الحسابات النظامية
جـدول حـرف ) ز (  :موجودات وممتلكــات الدولــــة .
تابع جـدول حـرف ) ز (  :قيمة ممتلكــات الدولــــة )المباني والمنشآت( .

)(1

إيرادات الوزارات و اﻻدرات الحكومية
حسب اﻷبواب و المجموعات

جدول حرف ) أ (

الباب

البيــــــــــــــــــــــــــــــــان

مجموعة

التقـــــــــديرات

المحصـــــــل

ح .خ 2021/2020

الفـــــــــــــرق

إيرادات السنة المالية
2020/2019

اﻹيرادات النفطية

11
111

النفط الخام و الغــــــــــــــــاز

إجمالي الباب اﻷول

5,628,227,000.000

8,789,700,076.217

3,161,473,076.217

15,369,618,468.704

5,628,227,000.000

8,789,700,076.217

3,161,473,076.217

15,369,618,468.704

الضرائب و الرسوم

12
121

الضرائب على الدخل و اﻷرباح والمكاسب الرأسمالية

190,000,000.000

161,511,709.478

)(28,488,290.522

151,309,983.344

123

الضرائب على الماكية

18,000,000.000

14,684,406.555

)(3,315,593.445

16,848,039.808

125

الضرائب على التجارة و المعامﻼت الدولية

378,253,000.000

297,303,958.906

)(80,949,041.094

361,593,253.636

إجمالي الباب الثاني

586,253,000.000

473,500,074.939

)(112,752,925.061

529,751,276.788

المساهمات اﻻجتماعية

13
132

مساهمات اجتماعية أخرى

إجمالي الباب الثالث

110,000,000.000

87,116,732.000

)(22,883,268.000

107,285,907.000

110,000,000.000

87,116,732.000

)(22,883,268.000

107,285,907.000

إيرادات أخرى

15
151

دخل ملكية

76,438,000.000

41,340,493.987

)(35,097,506.013

65,163,602.217

152

مبيعات السلع و الخدمات

767,409,000.000

379,643,801.361

)(387,765,198.639

481,073,951.457

153

الغرامات و الجزاءات و المصادرات

146,651,000.000

121,312,767.921

)(25,338,232.079

140,817,619.492

155

إيرادات متنوعة و غير مصنفة في مكان آخر

168,641,000.000

626,308,869.553

457,667,869.553

513,303,013.966

1,159,139,000.000

1,168,605,932.822

9,466,932.822

1,200,358,187.132

إجمالي الباب الخامس
إيرادات التخلص من أصول و إيرادات غير تشغيلية أخرى

16
162

إيرادات التخلص من اﻷصول غير المالية

13,800,000.000

163

إيرادات فروقات تغير أسعار العملة

5,152,000.000

1,335,057.640

18,952,000.000

1,335,057.640

7,502,571,000.000

10,520,257,873.618

إجمالي الباب السادس

الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

)(2

)(13,800,000.000

9,412,745.000

)(3,816,942.360

3,898,811.347

)(17,616,942.360

13,311,556.347

3,017,686,873.618

17,220,325,395.971

ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
ﺟﺩﻭﻝ ﺣﺭﻑ )ﺏ(
ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﺡ.ﺥ 2021/2020
ﺍﻟﺟﻬــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺕ

ﺇﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

01

ﻣﺧﺻﺻـــــــﺎﺕ ﺭﺋﻳــــــــــﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟــــــــــﺔ

50,000,000.000

02

ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ
50,000,000.000

ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ
50,000,000.000

ﺍﻟﻔﺭﻕ *
0.000

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
2020/2019
50,000,000.000

2019/2018
50,000,000.000

ﺍﻟﺩﻳـــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻷﻣــــــــــــــــــــﻳﺭﻱ

298,456,000.000

298,456,000.000

253,327,555.058

45,128,444.942

245,719,868.597

237,140,295.077

03

ﺩﻳــــــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣـــــــــــﺎﺳﺑـــــــﺔ

57,528,000.000

57,528,000.000

55,630,012.911

1,897,987.089

53,723,063.984

50,480,545.359

04

ﻣﺟﻠـــﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  -ﺍ ﻷﻣﺎﻧـــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ

140,737,000.000

140,737,000.000

118,506,102.591

22,230,897.409

132,085,825.317

140,362,332.342

05

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ

46,098,000.000

06

ﺍﻟﻣﺟـــﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠـــﻰ ﻟﻠﺗﺧﻁﻳــﻁ ﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳــــﺔ

13,121,000.000

07

4,768,165.000

50,866,165.000

49,931,924.095

934,240.905

41,961,590.819

33,625,972.754

13,121,000.000

9,979,425.588

3,141,574.412

11,167,977.738

16,242,303.475

ﺩﻳـــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧــﺩﻣــــــﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳــــــــــــــﺔ

62,467,000.000

4,380,326.000

66,847,326.000

65,609,416.015

1,237,909.985

75,230,804.320

77,437,653.211

08

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧــــــــــــــــــــــﺎﺭﺟﻳــــــــــــــــــــﺔ

258,441,000.000

137,861.000

258,578,861.000

245,943,323.268

12,635,537.732

215,117,428.252

181,348,214.632

09

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ

126,839,000.000

10

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣـــﺔ

6,240,195,000.000

11

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣــــــــــــــــــﺎﺭﻙ

101,411,000.000

12

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟـــــــــــﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋـــــــــــــــﺔ

282,111,000.000

13

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺩﻝ

600,000,000.000

2,419,300.000

126,839,000.000

113,940,464.347

12,898,535.653

214,829,592.705

188,976,411.095

6,840,195,000.000

6,825,908,332.789

14,286,667.211

5,495,634,000.000

5,500,093,000.000

101,411,000.000

98,352,826.647

3,058,173.353

96,192,530.997

94,800,655.011

284,530,300.000

276,715,713.147

7,814,586.853

263,528,431.481

279,452,423.066

320,109,000.000

2,926,500.000

323,035,500.000

307,937,173.264

15,098,326.736

308,483,670.362

257,750,195.789

14

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧـــــﻠﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

1,183,775,000.000

35,934,459.000

1,219,709,459.000

1,163,845,932.526

55,863,526.474

1,190,612,668.047

1,123,629,550.833

15

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــــــﺩﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻉ

1,650,891,000.000

16

ﺍﻟﺣــــــــــــــــــــﺭﺱ ﺍﻟــــﻭﻁــﻧـــــــــــــــــﻰ

438,475,000.000

17

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــــــــﺭﺑﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

2,187,000.000

1,653,078,000.000

1,585,611,339.154

67,466,660.846

1,833,422,610.387

1,832,986,762.776

438,475,000.000

422,151,622.407

16,323,377.593

422,041,799.996

367,014,266.621

1,991,046,000.000

1,117,822.000

1,992,163,822.000

1,971,922,488.850

20,241,333.150

2,089,261,739.678

2,068,083,012.958

18

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــﻌﻠﻳــــــــــــﻡ ﺍﻟﻌــــــــﺎﻟــــــــــــﻰ

605,479,000.000

513,550.000

605,992,550.000

583,794,345.163

22,198,204.837

540,545,709.925

739,540,779.286

19

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻــــــــــﺣــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

2,382,854,000.000

20

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺋـــﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻣــــــﻝ

387,049,000.000

21

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﻡ

199,031,000.000

22

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـــﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﺷــﺋﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳــــﺔ

318,442,000.000

23

1,895,377.000

32,555,000.000

2,382,854,000.000

2,328,798,063.315

54,055,936.685

2,469,111,725.560

2,489,840,825.379

388,944,377.000

369,709,399.312

19,234,977.688

373,507,852.927

396,985,055.450

199,031,000.000

183,212,344.155

15,818,655.845

216,155,300.626

201,499,744.326

350,997,000.000

345,485,281.751

5,511,718.249

356,395,208.391

305,855,145.787

ﺍﻷﻣـــــﺎﻧـــﺔ ﺍﻟﻌـــــﺎﻣــــــﺔ ﻟﻼﻭﻗــــــــــــﺎﻑ

8,387,000.000

8,387,000.000

7,343,149.570

1,043,850.430

7,190,616.280

7,825,558.455

24

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﺕ

144,177,000.000

144,177,000.000

111,416,941.942

32,760,058.058

135,858,112.702

147,212,990.529

25

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺷﻐــــــــــــــﺎﻝ ﺍﻟﻌـــــــــﺎﻣــــــــــﺔ

1,046,423,000.000

1,046,423,000.000

931,917,394.446

114,505,605.554

1,053,191,352.849

1,126,035,177.318

26

ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺏ

26,227,000.000

26,227,000.000

21,537,065.672

4,689,934.328

28,616,172.663

33,305,693.141

27

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻁ

343,830,000.000

28

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬـــــــــــــــــﺭﺑﺎء ﻭ ﺍﻟﻣـــــــــــــﺎء

2,543,876,000.000

29

392,839.000

344,222,839.000

343,844,337.354

378,501.646

400,638,961.756

1,195,556,233.139

2,543,876,000.000

2,272,079,203.291

271,796,796.709

2,649,760,746.086

2,527,546,942.058

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻟﻠﻁــــــﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣــــــــﺩﻧﻰ

161,963,000.000

13,873,951.000

175,836,951.000

158,328,817.615

17,508,133.385

149,975,633.758

157,501,758.112

31

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛــــــــــــﺯﻳﺔ ﻟﻺﺣﺻــــــــــــــﺎء

7,179,000.000

197,850.000

7,376,850.000

5,966,750.401

1,410,099.599

6,337,596.796

6,645,583.378

32

ﺟـــــــــﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑـــــــــﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﻳـــــــــــﻥ

12,389,000.000

33

ﻭﺣــــﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳــــﺎﺕ ﺍﻟﻣــﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻛــــــــﻭﻳﺗﻳﺔ

88

ﺍﻹﻋﺗﻣــــــــــــــــــــــﺎﺩ ﺍﻟﺗﻛﻣﻳـــــــــــــــــﻠﻲ

ﺍﻟﺟﻣﻠـــــــــــــــــــــــــــــﺔ

12,389,000.000

11,490,430.257

898,569.743

11,436,721.333

11,282,391.919

2,694,000.000
103,300,000.000

)(103,300,000.000

2,694,000.000
0.000

2,510,297.683

183,702.317
0.000

2,533,028.412

2,645,859.286

21,555,000,000.000

600,000,000.000

22,155,000,000.000

)(3

21,292,747,474.584

862,252,525.416

21,140,268,342.744

21,848,703,332.562

تحليل اﻹيرادات و المصروفات على المستوى اﻻقتصادي
ح.خ 2021/2020

جدول حرف )ج(
نسبة التحصيل

نسبة التحصيل

و الصرف إلى المقدر

و الصرف إلى اﻹجمالي

5,628,227,000.000

8,789,700,076.217

3,161,473,076.217

%156.2

%83.6

15,369,618,468.704

5,628,227,000.000

8,789,700,076.217

3,161,473,076.217

%156.2

%83.6

15,369,618,468.704

الباب الثاني  -الضرائب و الرسوم

586,253,000.000

586,253,000.000

473,500,074.939

)(112,752,925.061

%80.8

%4.5

529,751,276.788

الباب الثالث  -المساهمات اﻻجتماعية

110,000,000.000

110,000,000.000

87,116,732.000

)(22,883,268.000

%79.2

%0.8

107,285,907.000

الباب الخامس  -إيرادات أخرى

1,159,139,000.000

1,159,139,000.000

1,168,605,932.822

9,466,932.822

%100.8

%11.1

1,200,358,187.132

الباب السادس  -إيرادات التخلص من أصول و إيرادات

18,952,000.000

18,952,000.000

1,335,057.640

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
أوﻻ :إيرادات الوزارات و اﻹدارات الحكومية
اﻹيرادات النفطية

إعتماد الميزانية

التعديل

5,628,227,000.000
5,628,227,000.000

0.000

حركة اﻹيرادات

اﻹعتماد بعد التعديل

الفرق

و المصروفات الفعلية

السنة المالية 2020/2019

اﻹيرادات غير النفطية

)(17,616,942.360

%7.0

%0.0

13,311,556.347

غير تشغيلية أخرى
جملة اﻹيرادات غير النفطية

1,874,344,000.000

0.000

1,874,344,000.000

1,730,557,797.401

جملة اﻹيرادات العامــــــــــــــة

7,502,571,000.000

0.000

7,502,571,000.000

10,520,257,873.618

)(143,786,202.599
3,017,686,873.618

%92.3

%16.4

1,850,706,927.267

%140.2

%100

17,220,325,395.971

ثانيا :مصروفات الوزارات و اﻹدارات الحكومية
اﻻنفاق الجاري
الباب اﻷول  -تعويضات العاملين

7,398,605,000.000

7,501,905,000.000

7,445,825,478.298

56,079,521.702

%99.3

%35.0

7,585,264,261.450

الباب الثاني  -السلع و الخدمات

3,011,451,000.000

3,011,451,000.000

2,873,600,241.583

137,850,758.417

%95.4

%13.5

3,193,251,676.435

103,300,000.000

الباب الخامس  -اﻹعانات

577,571,000.000

577,571,000.000

556,663,178.047

20,907,821.953

%96.4

%2.6

619,476,357.721

الباب السادس  -المنح

5,432,467,000.000

5,432,467,000.000

5,432,467,000.000

0.000

%100

%25.5

5,252,221,000.000

الباب السابع  -المنافع اﻻجتماعية

866,417,000.000

الباب الثامن  -مصروفات و تحويﻼت أخرى

866,417,000.000

847,154,134.076

19,262,865.924

%97.8

%4.0

959,792,069.865

1,853,469,000.000

600,000,000.000

2,453,469,000.000

2,394,328,976.988

59,140,023.012

%97.6

%11.2

1,229,576,716.936

جملة اﻻنفاق الجاري

19,139,980,000.000

703,300,000.000

19,843,280,000.000

19,550,039,008.992

293,240,991.008

%98.5

%91.8

18,839,582,082.407

شراء اﻷصول غير المتداولة

2,311,720,000.000

جملة اﻹنفاق الرأس مالي

2,311,720,000.000

اﻻنفاق الرأس مالي

اﻻعتماد التكميلي

103,300,000.000

0.000
)(103,300,000.000

2,311,720,000.000

1,742,708,465.592

569,011,534.408

%75.4

%8.2

2,300,686,260.337

2,311,720,000.000

1,742,708,465.592

569,011,534.408

%75.4

%8.2

2,300,686,260.337

0.000

0.000

جملة المصروفات العامة

21,555,000,000.000

600,000,000.000

22,155,000,000.000

21,292,747,474.584

رابعا  :الفائض  /العجز

)(14,052,429,000.000

)(600,000,000.000

)(14,652,429,000.000

)(10,772,489,600.966

)(4

862,252,525.416

%96.1

3,879,939,399.034

%73.5

%100

21,140,268,342.744
)(3,919,942,946.773

ﺃﺭﺻﺩﺓ ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻓﺋﺎﺕ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻭ ﺍﻟﺧﺻﻭﻡ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺟﺩﻭﻝ ﺣﺭﻑ )ﺩ(

ﺍﻷﺭﺻـــــــــــــــــــــــــــــﺩﺓ ﺍﻟﻣــــــــــــــــــــــــــــــﺩﻳﻧﺔ
ﺍﻷﺻﻭﻝ

ﺍﻷﺭﺻـــــــــــــــــــــــــﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﺋﻧــــــــــــــــــــــــــــﺔ

2021/2020

ﺍﻟﺧﺻﻭﻡ

2020/2019

ﺍﻟﺧﺻﻭﻡ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ

ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﻧﺩﺍﻭﻟﺔ

ﺍﻟﺻﻧـــــــــــــــــــــــﺩﻭﻕ

47,076.101

40,770.243

ﺫﻣﻡ ﺩﺍﺋﻧـــــــــــــــــــﺔ

121,463,026.656

ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺕ ﻭ ﻣﺧﺻﺻﺎﺕ

ﺑﻧﻙ ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ﺍﻟﻣﺭﻛــــــــﺯﻱ*

)(69,483,394.096

ﺑﻧﻭﻙ ﻣﺣﻠﻳﺔ ﺃﺧـــــــــــــﺭﻯ

8,267,255.284

6,337,373.173

ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﺧـــــــــــﺭﻯ

3,005,613,231.766

1,991,638,649.162

ﺟﺎﺭﻱ ﺍﻟﻣـــــــــــــــــﺎﻟﻳﺔ

1,811,299,685.277

1,014,596,170.035

ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻧﻭﻙ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ

1,755,641,399.979

1,632,664,756.098

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ

6,511,385,254.311

4,766,740,745.367

ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺩﺍﺋﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﺧﺻﻭﻡ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ

ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﻪ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺍﻟﺧﺻﻭﻡ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ

ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﺧــــــــــــــﺭﻯ

ﻣﺳﺗﺣــــــــــــــــﻘﺎﺕ

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ

ﺟﻣـــــــــــــــــــــــــــﻠﺔ ﺍﻷﺻﻭﻝ

2021/2020

2020/2019

)(12,550.517

)(8,619.447

5,265,250,186.195

3,425,845,238.046

1,245,581,583.659

1,340,691,127.165

6,510,819,219.337

4,766,527,745.764

ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺩﺍﺋﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ

566,034.974

212,999.603

0.000

0.000

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ

566,034.974

212,999.603

6,511,385,254.311

4,766,740,745.367

ﺟﻣـــــــــــــــــــــــــــﻠﺔ ﺍﻟﺧﺻﻭﻡ

6,511,385,254.311

4,766,740,745.367

)(5

ﺃﺭﺻــــــــــــــﺩﺓ ﺍﻟﺑﻧــــــــــــــــﻭﻙ ﻭ ﺍﻟﺻﻧـــــــــــــــــــﺩﻭﻕ
ﺟﺩﻭﻝ ﺣﺭﻑ )ﻫـ(

ﺡ.ﺥ 2021/2020

2021/2020

ﺍﻟﺑﻳــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻥ

ﺍﻟﺻﻧـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺩﻭﻕ

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻱ 2021/3/31

ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺟﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻱ 2020/3/31

84,576.523

47,076.101

40,770.243

ﺑﻧـــــــﻙ ﺍﻟﻛــــﻭﻳﺕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ  -ﺭﺋﻳـــــــــــــﺳﻲ

0.000

75,053,936.565

277,493,257.243

ﺑﻧﻙ ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ  -ﺇﻳــــــــــــــــــــﺭﺍﺩﺍﺕ

0.000

)(18,886,352.175

926,850.128

ﺑﻧﻙ ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ  -ﻋـــــــــــــــــــــــــﺎﻡ

18,955,018.113

317,114,470.690

159,826,694.244

ﺑﻧﻙ ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ  -ﺇﻳــــﺭﺍﺩﺍﺕ ﺿﺭﻳﺑﻳﺔ

0.000

0.000

413.507

ﺑﻧﻙ ﺍﻟﻛـــﻭﻳﺕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ  -ﻋﻼﺝ ﺑﺎﻟﺧـــــــــﺎﺭﺝ

0.000

)(2,485,286.657

)(434,556.013

ﺑﻧﻙ ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ  -ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺗﻣﻭﻳﻠﻳﺔ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ

0.000

)(472,667,989.110

)(360,386,310.152

ﺑﻧﻙ ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ -ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻁﺎﺭﺋﺔ  -ﻛﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺟﺩ

0.000

)(3,290,754.769

ﺑﻧﻙ ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ -ﺻﻧﺩﻭﻕ ﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ ﻓﻳﺭﻭﺱ ﻛﺭﻭﻧﺎ
ﺍﻟﻣﺳﺗﺟﺩ

35,678,581.360

35,678,581.360

44,036,677.699

ﺑﻧــــــــــــــﻭﻙ ﻣﺣﻠﻳـــــــــــــــــﺔ ﺃﺧـــــــــــﺭﻯ

5,315,198.784

8,267,255.284

6,337,373.173

ﺑﻧـــــــــــــــــــــــــﻭﻙ ﺃﺟﻧﺑﻳـــــــﺔ ﺃﺧـــــــــﺭﻯ

78,095.000

78,095.000

100,039.003

ﺍﻟﺟﻣﻠـــــــــــــــــــــــــــــﺔ

)(61,090,967.711

60,111,469.780

)(6

127,941,209.075

ﺍﻟﺣﺳـــــــــــــــــــــــــــــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻧﻅــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻣﻳــﺔ

ﺟﺩﻭﻝ ﺣﺭﻑ )ﻭ(

ﺡ.ﺥ 2021/2020

ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

2021/2020

2020/2019

ﺍﻟﺑﻳــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻥ
ﺩﻳﻭﻥ ﻣﺳﺗــــــــــــــــــﺣﻘﺔ ﻟﻠﺣـــــــــــــــــــــــﻛﻭﻣﺔ

1,729,847,748.593

1,639,040,693.649

ﺩﻳﻭﻥ ﻣﺳﺗــــــــــــــــــﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣـــــــــــــــــــــــﻛﻭﻣﺔ

409,277,073.387

534,487,899.089

ﻣﺳﺗــــــــﺣﻘﺎﺕ ﺻﻧﻭﻗﻲ ﺍﻟﻣﺗــــــــــﻌﺛﺭﻳﻥ ﻭ ﺍﻷﺳﺭﺓ

412,797,506.649

434,397,426.154

ﺍﻋﺗـــــــــــﻣﺎﺩﺍﺕ ﻣﺳﺗـــــــــــﻧﺩﻳﺔ ﺗﺣـﺕ ﺍﻟﺗﻧـــــﻔﻳﺫ
ﺑﻧﻙ ﺷﻳــــــــــــــﻛﺎﺕ ﻭ ﺧﻁﺎﺑﺎﺕ ﺿﻣـــــــــــــــــﺎﻥ

5,291,319,440.638

5,017,401,993.792

ﺑﻧﻙ ﺷﻳــــــــــــــﻛﺎﺕ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺣﺻـــــــــــــــــــــﻳﻝ

14,941.620

100.000

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻋﻥ ﺧﺩﻣــــــــــــــﺎﺕ ﻭ ﺃﻋﻣـــــــــــﺎﻝ ﻣﺅﺩﺍﺓ

200,038,483.342

196,771,663.978

ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺕ ﺿﺭﻳﺑﻳـــــــــــــــﺔ ﻟﻠﺣـــــــــــــــــــــﻛﻭﻣﺔ

269,796,295.949

268,878,663.739

ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻁـــــــــــــــــــﻭﺍﺑﻊ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳـــــــــــــــــــــــــــﺔ

1,744,513.503

2,407,170.343

ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻁـــــــــــــــــــــــﻭﺍﺑﻊ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩﻳــــــــــــــــــــــﺔ

4,225,424.731

4,271,839.731

ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻁﻭﺍﺑﻊ ﺍﻟﻣـــــــــــــــــــــﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــــــــــﺔ

138,100,000.000

143,458,449.033

ﺍﻟﻁﻭﺍﺑﻊ ﺍﻟﻣـــــــــــــــــــــــﺎﻟﻳﺔ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳــــــــــــــﺔ

999,520.730

1,236,673.810

ﻋﻬﺩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗــــــــــﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ

210,123.340

216,643.340

ﺃﻣــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳــــــــــﺔ

14,484,338,762.231

14,379,855,339.296

ﺍﻫـــــــــــﻼﻙ ﺃﻣــــــﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟــﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳــــــــــــــــﺔ

591,587,620.179

498,596,064.766

23,534,297,454.892

23,121,020,620.720

ﺍﻟﺟﻣﻠــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

)(7

موجـــــودات وممتلكــــــــــــــــات الدولــــــــــــــــــــــــة
ح.خ 2021/2020

جدول (ز)

السنة المالية

بيـــــــــــــــــــــان

2021/2020

الفرق

2020/2019

الموجودات المنقولة
المخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازن

1,114,477,864.729

935,638,362.131

178,839,502.598

عهـــــــــــــــــــــد المـــــــــــــواد

391,285,705.199

328,545,364.502

62,740,340.697

وسائل النقــــــــــــــل و اإلنتقال

338,202,839.764

373,532,647.112

)(35,329,807.348

أصول أخــــــــــــــــــــــــــــــرى

241,463,016.112

209,524,353.260

31,938,662.852

المكتبــــــــــــــــــــــــــــــــات

42,850,683.896

47,526,218.488

)(4,675,534.592

المواد ذات الطبيعة الخـــــاصة

47,461,680.000

43,894,640.790

3,567,039.210

أصول حيوانية و مائيــــــــــــة

196,278.000

219,774.000

)(23,496.000

المتـــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــف

95,250.000

95,250.000

0.000

الخزانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

40.000

40.000

0.000

28,025,978.000

)(28,025,978.000

عهد المنازل المملوكة و المستاجره
إجمالي قيم الموجودات المنقولة

1,967,002,628.283

2,176,033,357.700

209,030,729.417

الموجودات العقارية:
أراضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

10,831,978,301.056

10,530,044,484.077

301,933,816.979

مبانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

5,626,204,903.966

6,561,056,511.856

)(934,851,607.890

إجمالي قيم الموجودات العقارية

16,458,183,205.022

17,091,100,995.933

)(632,917,790.911

إجمالي قيم الموجودات المنقولة و العقارية

18,634,216,562.722

19,058,103,624.216

)(423,887,061.494

)(8

قيمة ممتلكات الدولة العقارية
المباني و األراضي
تابع جدول (ز)
الرقم

ح.خ 2021/2020
السنة المالية

الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات
2021/2020

الفرق

نسبة التغير

2020/2019

02

الديـــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــيري

4,427,802,220.940

4,472,992,055.480

)(45,189,834.540

03

ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة

40,557,173.000

40,557,173.000

0.000

%0.0

04

مجلـــس الوزراء  -ا ألمانـــــة العامــــــة

80,135,901.000

80,135,901.000

0.000

%0.0

05

مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع

32,808,364.400

32,808,364.400

0.000

%0.0

06

المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة

103,834,500.000

104,097,000.000

)(262,500.000

)%(0.3

07

ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة

4,561,810.089

4,830,151.859

)(268,341.770

)%(5.6

08

وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة

585,255.843

407,131,818.000

)(406,546,562.157

)%(99.9

09

وزارة المـــــــــــالية  -اإلدارة العامــــــــة

2,917,450,553.958

3,012,161,610.257

)(94,711,056.299

)%(3.1

11

اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك

375,819,862.420

375,211,120.990

608,741.430

12

وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة

33,830,375.000

35,667,000.000

)(1,836,625.000

)%(5.1

13

وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

528,790,206.000

486,529,075.475

42,261,130.525

%8.7

14

وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

2,120,181,043.000

2,019,368,512.260

100,812,530.740

%5.0

16

الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى

194,952,131.320

230,061,406.500

)(35,109,275.180

)%(15.3

17

وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

622,207,180.024

622,207,180.024

0.000

18

وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى

70,073,527.453

70,249,920.829

)(176,393.376

)%(0.3

19

وزارة الصــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــة العامـة

612,989,498.000

1,196,096,806.099

)(583,107,308.099

)%(48.8

20

وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل

288,209,060.000

289,702,936.000

)(1,493,876.000

)%(0.5

21

وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

1,686,190,930.000

1,370,064,545.000

22

وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة

194,436,685.000

154,684,855.000

23

األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف

122,900,000.000

122,900,000.000

316,126,385.000
39,751,830.000
0.000

)%(1.0

%0.2

%0.0

%23.1
%25.7
%0.0

25

وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة

1,135,553,052.320

1,137,373,097.505

)(1,820,045.185

)%(0.2

26

المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب

122,788,352.000

84,744,943.000

38,043,409.000

%44.9

29

اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى

741,525,523.255

741,525,523.255

16,458,183,205.022

17,091,100,995.933

الجملـــــــــــــــــــــــــــــة

)(9

0.000

)(632,917,790.911

%0.0
)%(3.7

دليـــل الحســـاب الختــامي لــﻼدارة الماليـــة للدولــــة عن السنــــة الماليـــــة 2021/2020
الجــــداول اﻻيضاحيــــة

 -1جدول رقم ): (1إيرادات الوزارات واﻹدارات الحكومية حسب اﻷبواب والمجموعات .

 -10جدول رقم ) : (10تحليل المصروفات لخطة التنمية حسب الوزارات واﻹدارات الحكومية .
جدول رقم ) : (10الباب الثاني  -السلع والخدمات .

 -2جدول رقم ) : (2مقارنة اﻹيرادات المحصلة باﻹيرادات التقديرية حسب الوزارات و اﻹدارات الحكومية .
 -3جدول رقم ) : (3اﻹيرادات المحصلة )علي مستوي الوظائف( .

جدول رقم ) : (10الباب الثامن  -مصروفات وتحويﻼت أخرى .

 -4جدول رقم ) : (4اﻻعتمادات اﻹضافية الماخوذة من المال اﻻحتياطي العام .

جدول رقم ) : (10شراء اﻷصول غير المتداولة

 -5جدول رقم ) : (5اﻻعتمادات المنقولة من و إلي البنود في حدود ربط الباب المختص.
 -6جدول رقم ) : (6اﻻعتمادات المنقولة من اﻻعتماد التكميلي العام .
 -7جدول رقم ): (7تحليل اﻹعتمادات والمصروفات مستوى الوزارات واﻹدارات الحكومية.
جدول رقم ) : (7الباب اﻷول  -تعويضات العاملين .

 -11جدول رقم ) : (11بيان الدرجات الشاغرة والمشغورلة .
 -12جدول رقم ) : (12الوظائف المدرجة على بند العقود

جدول رقم ) : (7الباب الثاني  -السلع والخدمات .
جدول رقم ) : (7الباب الخامس  -اﻹعانات .

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

جدول رقم ) : (7الباب السادس  -المنح

جدول رقم ) : (13الباب اﻷول  -تعويضات العاملين .

جدول رقم ) : (7الباب السابع  -المنافع اﻻجتماعية

جدول رقم ) : (13الباب الثاني  -السلع والخدمات .

جدول رقم ) : (7الباب الثامن  -مصروفات وتحويﻼت أخرى .

جدول رقم ) : (13الباب الخامس  -اﻹعانات .

جدول رقم ) : (7شراء اﻷصول غير المتداولة

جدول رقم ) : (13الباب السادس  -المنح
جدول رقم ) : (13الباب السابع  -المنافع اﻻجتماعية
جدول رقم ) : (13الباب الثامن  -مصروفات وتحويﻼت أخرى .

 -8جدول رقم ) : (8تحليل اﻹعتمادات والمصروفات حسب اﻻبواب و الفئات .

جدول رقم ) : (13شراء اﻷصول غير المتداولة

جدول رقم ) : (8الباب اﻷول  -تعويضات العاملين .
جدول رقم ) : (8الباب الثاني  -السلع والخدمات .
جدول رقم ) : (8الباب الخامس  -اﻹعانات .
جدول رقم ) : (8الباب السادس  -المنح

 -14جدول رقم ) : (14الخصوم  -مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية  -اﻹجمالي
 -14جدول رقم ) : (14الخصوم  -مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية  -المتداولة

جدول رقم ) : (8الباب السابع  -المنافع اﻻجتماعية

جدول رقم ) : (14الباب اﻷول  -تعويضات العاملين .

جدول رقم ) : (8الباب الثامن  -مصروفات وتحويﻼت أخرى .

جدول رقم ) : (14الباب الثاني  -السلع والخدمات .

جدول رقم ) : (8شراء اﻷصول غير المتداولة

جدول رقم ) : (14الباب الخامس  -اﻹعانات .
جدول رقم ) : (14الباب السادس  -المنح
جدول رقم ) : (14الباب السابع  -المنافع اﻻجتماعية
جدول رقم ) : (14الباب الثامن  -مصروفات وتحويﻼت أخرى .
جدول رقم ) : (14شراء اﻷصول غير المتداولة

 -9جدول رقم ): (9تحليل المصروفات وﻹدارات الحكومية على مستوى الوظائف
جدول رقم ) : (9الباب اﻷول  -تعويضات العاملين .
جدول رقم ) : (9الباب الثاني  -السلع والخدمات .

) ( 10

دليـــل الحســـاب الختــامي لــﻼدارة الماليـــة للدولــــة عن السنــــة الماليـــــة 2021/2020
الجــــداول اﻻيضاحيــــة
جدول رقم ) : (15تفصيل الخصوم  -بند مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية
الباب الثامن  -مصروفات وتحويﻼت أخرى  :الخصوم المتداولة .

جدول رقم ) : (15تفصيل الخصوم  -بند مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية
الباب الثامن  -مصروفات وتحويﻼت أخرى -وزارة المالية  -إدارة الحسابات العامة .
جدول رقم ): (16اﻷصول على مستوى الوزارات واﻹدارات الحكومية .

جدول رقم ): (17اﻷصول المتداولة المالية المحلية  -حسابات مدينة أخرى .
جدول رقم ): (18الخصوم على مستوى الوزارات واﻹدارات الحكومية .

جدول رقم ): (19مقارنة رصيد الصندوق والبنوك من واقع الجرد الفعلي والرصيد الدفتري في 2021/3/31

جدول رقم ): (20الحسابات النظامية
جدول رقم ) : (21جرد الموجودات

)(11

إيرادات الوزارات واﻻدارات الحكوم ة
حسب اﻷبواب والمجموعات )أ(
جدول رقم )(1

الباب

ح .خ 2021/2020

مجموعة

الفئة

11
111
1111

1112

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان

البند

اﻹيرادات النفطية
النفط الخام والغــــــــــــاز
النفط الخام:
 111101النفط الخام
إجمالي الفئة )(1111
الغـــــــــــاز:
 - 111201الغاز
إجمالي الفئة )(1112
إجمالي المجموعة )(111
إجمالي الباب اﻷول

12
121
1212
121202
121203
121204
121205

123
1231
123101
1235
123501

125
1251
125101
125102
1256
125601
125602
125603
125699

الضرائب والرسوم
الضرائب على الدخل واﻷرباح والمكاسب الرأسمالية
من الشركات ومشروعات أخرى:
ضرائب الدخل من الشركات اﻷجنبية
ضريبة الدخل من الشركات الكويتية لدعم العمالة الوطنية
حصيلة الزكاة من الشركات الكويتية
مساهمة الشركات في خدمات الدولة
إجمالي الفئة )(1212
إجمالي المجموعة )(121
الضرائب على الملكية
الضرائب المتكررة على الممتلكات غير المنقولة:
الضرائب المتكررة على اﻷراضي والمرافق السياحية
إجمالي الفئة )(1231
الضرائب غير المتكررة اﻷخرى على الملكية:
رسوم نقل الملكية
إجمالي الفئة )(1235
إجمالي المجموعة )(123
الضرائب على التجارة والمعامﻼت الدولية
الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم اﻻستيراد اﻷخرى:
ضرائب جمركية
رسوم جمركية
إجمالي الفئة )(1251
الضرائب اﻷخرى على التجارة والمعامﻼت الدولية:
رسوم مغادرة المطار الدولي
رسوم تصاريح السفر للسفن
رسوم عبور اﻷجواء الكويتية على الطائرات
رسوم أخرى
إجمالي الفئة )(1256
إجمالي المجموعة )(125

إجــــــــــــــــــــمالي البـــــــــــــاب الثــــــــــــــــــاني

المحصـــــــل

التقديرات

الفرق

نسبة المحصل الى
المقدر

ايرادات السنة المالية 2020/2019

5,461,165,880.000
5,461,165,880.000

8,595,420,566.498
8,595,420,566.498

3,134,254,686.498
3,134,254,686.498

%157.4
%157.4

15,013,500,070.927
15,013,500,070.927

167,061,120.000
167,061,120.000
5,628,227,000.000

194,279,509.719
194,279,509.719
8,789,700,076.217

27,218,389.719
27,218,389.719
3,161,473,076.217

%116.3
%116.3
%156.2

356,118,397.777
356,118,397.777
15,369,618,468.704

5,628,227,000.000

8,789,700,076.217

3,161,473,076.217

%156.2

15,369,618,468.704

110,000,000.000
40,000,000.000
8,000,000.000
32,000,000.000
190,000,000.000
190,000,000.000

83,379,154.306
40,250,524.409
11,212,389.000
26,669,641.763
161,511,709.478
161,511,709.478

)(26,620,845.694
250,524.409
3,212,389.000
)(5,330,358.237
)(28,488,290.522
)(28,488,290.522

%75.8
%100.6
%140.2
%83.3
%85.0
%85.0

81,266,082.495
40,767,956.349
9,728,320.500
19,547,624.000
151,309,983.344
151,309,983.344

0.000

1,635,867.000
1,635,867.000

1,635,867.000
1,635,867.000

!#DIV/0
!#DIV/0

0.000

18,000,000.000
18,000,000.000
18,000,000.000

13,048,539.555
13,048,539.555
14,684,406.555

)(4,951,460.445
)(4,951,460.445
)(3,315,593.445

%72.5
%72.5
%81.6

16,848,039.808
16,848,039.808
16,848,039.808

359,600,000.000
70,000.000
359,670,000.000

291,520,081.667
104,081.163
291,624,162.830

)(68,079,918.333
34,081.163
)(68,045,837.170

%81.1
%148.7
%81.1

342,551,568.732
82,585.140
342,634,153.872

11,000,000.000
1,000.000
7,232,000.000
350,000.000
18,583,000.000
378,253,000.000

2,082,560.000
3,402,139.726
195,096.350
5,679,796.076
297,303,958.906

)(8,917,440.000
)(1,000.000
)(3,829,860.274
)(154,903.650
)(12,903,203.924
)(80,949,041.094

%18.9
%0.0
%47.0
%55.7
%30.6
%78.6

11,034,321.674
1,431.000
7,673,344.230
250,002.860
18,959,099.764
361,593,253.636

586,253,000.000

473,500,074.939

)(112,752,925.061

%80.8

529,751,276.788
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إيرادات الوزارات واﻻدارات الحكومية
حسب اﻷبواب والمجموعات )ب(

جدول رقم )(1

الباب

مجموعة

الفئة

البند

13
132
1322
132201

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان
المساهمات اﻻجتماعية
مساهمات إجتماعية أخرى
مساهمات أرباب العمل:
إيرادات الضمان الصحي
إجمالي الفئة )(1322
إجمالي المجموعة )(132

إجــــــــــــــــــــمالي البـــــــــــــاب الثــــــــــــــــــالث

المحصـــــــل

التقديرات

ح .خ 2021/2020

الفرق

نسبة المحصل الى
المقدر

ايرادات السنة المالية 2020/2019

110,000,000.000

87,116,732.000

)(22,883,268.000

%79.2

107,285,907.000

110,000,000.000

87,116,732.000

)(22,883,268.000

%79.2

107,285,907.000

110,000,000.000

87,116,732.000

)(22,883,268.000

%79.2

107,285,907.000

110,000,000.000

87,116,732.000

)(22,883,268.000

%79.2

107,285,907.000

الضرائب والرسوم

15
151
1511
151101
1514
151401
151402
151403

152
1521
152101
152102
152103
152104
152105
152106
152107
1522
152201
152202
152203
152206
152207
152209
152210
152212
152213
152214
152215
152217
152218
152219
152220
152221
152224
152225
152299

دخل ملكية
فائدة:
أرباح الحسابات الجارية
إجمالي الفئة )(1511
الريع:
ريع اﻷراضي
إيجار تردد )موجات فضائية(
رخص موجات ﻻسلكية
إجمالي الفئة )(1514
إجمالي المجموعة )(151
مبيعات السلع والخدمات
مبيعات من جانب منشآت بالقيمة السوقية:
إعﻼنات
مبيع برامج تلفزيونية
إيجارات
مطبوعات الجهات الحكومية
إيرادات خدمات إذاعية وتلفزيونية
عقود الخدمات الملزمة لشركات خاصة
مبيع أدوية وعقاقير
إجمالي الفئة )(1521
رسوم إدارية:
رسوم تسجيل الشركات ووثائق التامين
رسوم طلبات الترخيص
رسوم دمغ المعادن الثمينة
رسوم قضائية
رسوم إصدار رخص القيادة بأنواعها
رسوم صﻼحية الطائرات وإجازات الطيارين
رسوم مسح وتسجيل البواخر
رسوم إدارية – مناقصات وممارسات
رسوم إدارية – مزادات
رسوم إدارية – فحص عينات وأجهزة
رسوم إدارية – إشراف
رسوم إدارية – إصدار شهادات
رسوم إقامات
رسوم المزايدات
رسوم التصاريح واﻷذونات
رسوم إجراءات بيع اﻷراضي والعقارات بالمزاد العلني
رسوم تأهيل الشركات
رسوم على اﻷراضي الفضاء
رسوم متنوعة
إجمالي الفئة )(1522

2,525,000.000

306,013.144

)(2,218,986.856

%12.1

3,620,158.138

2,525,000.000

306,013.144

)(2,218,986.856

%12.1

3,620,158.138

71,965,000.000
1,948,000.000

39,060,489.654
1,973,991.189

)(32,904,510.346
25,991.189
0.000

%54.3
%101.3
!#DIV/0

59,613,444.079
1,930,000.000

73,913,000.000

41,034,480.843

)(32,878,519.157

%55.5

61,543,444.079

76,438,000.000

41,340,493.987

)(35,097,506.013

%54.1

65,163,602.217

3,475,000.000
50,000.000
53,219,600.000
600,000.000
45,000.000
4,772,000.000
4,000,000.000

317,902.000
185,600.595
17,580,127.117
117,788.097
39,515.203
434,741.052
4,444,505.905

)(3,157,098.000
135,600.595
)(35,639,472.883
)(482,211.903
)(5,484.797
)(4,337,258.948
444,505.905

%9.1
%371.2
%33.0
%19.6
%87.8
%9.1
%111.1

1,989,635.000
5,081.510
50,176,174.001
420,028.359
9,168.628
4,220,261.542
6,166,411.085

66,161,600.000

23,120,179.969

)(43,041,420.031

%34.9

62,986,760.125

11,302,300.000
7,100,000.000
3,500,000.000
25,350,000.000
30,000.000
1,040,000.000
16,000.000
7,019,400.000
25,300.000
1,045,000.000
130,000.000
204,800.000
9,600,000.000
60,500.000
292,000.000
32,000.000
27,000.000
3,000,000.000
1,774,300.000

5,350,052.063
5,132,686.487
1,717,129.275
15,867,983.035
1,836,973.000
739,197.170
4,897,157.300
18,315.000
399,830.581
138,260.000
457,243.950
3,646,788.000
13,340.000
163,821.000
8,400.000
8,050.000
6,481,160.869
7,395,835.490

)(5,952,247.937
)(1,967,313.513
)(1,782,870.725
)(9,482,016.965
1,806,973.000
)(300,802.830
)(16,000.000
)(2,122,242.700
)(6,985.000
)(645,169.419
8,260.000
252,443.950
)(5,953,212.000
)(47,160.000
)(128,179.000
)(23,600.000
)(18,950.000
3,481,160.869
5,621,535.490

%47.3
%72.3
%49.1
%62.6
%6123.2
%71.1
%0.0
%69.8
%72.4
%38.3
%106.4
%223.3
%38.0
%22.0
%56.1
%26.3
%29.8
%216.0
%416.8

10,780,574.009
6,087,795.705
1,737,222.049
22,804,174.460
1,940.000
642,977.370
384.000
7,105,250.278
24,442.161
752,852.663
158,060.000
151,970.810
8,441,760.000
143,765.000
223,166.500
13,200.000
19,550.050
4,026,244.866
1,919,496.215

71,548,600.000

54,272,223.220

)(17,276,376.780

%75.9

65,034,826.136

) ( 13

إيرادات الوزارات واﻻدارات الحكومية
حسب اﻷبواب والمجموعات )ج(
ح .خ 2021/2020

جدول رقم )(1

الباب

مجموعة

الفئة

15

152

1523

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان

البند

التقديرات

الفرق

المحصـــــــل

نسبة المحصل الى المقدر

ايرادات السنة المالية 2020/2019

مبيعات عرضية من جانب منشآت بالقيمة غير السوقية:
152301

مبيع مواد مصادرة

)(1,000.000

%0.0

152302

حصيلة عدادات انتظار السيارات

15,000.000

1,015.380

)(13,984.620

%6.8

6,766.640

152303

رسوم دراسية

467,000.000

236,635.000

)(230,365.000

%50.7

639,867.476

152304

مبيع إصدارات مطبوعات حكومية

2,878,500.000

2,356,808.884

)(521,691.116

%81.9

3,190,208.322

152306

رسوم الحجر الصحي

25,000.000

32,960.500

%131.8

13,447.000

152307

إيرادات المستشفيات

45,000,000.000

35,505,326.373

)(9,494,673.627

%78.9

27,146,735.241

152308

إيرادات التأمين الصحي

5,000.000

)(5,000.000

%0.0

29,300.000

152309

إيرادات الكهرباء

305,577,000.000

166,908,115.312

)(138,668,884.688

%54.6

194,398,428.030

152310

إيرادات المياه

180,757,000.000

82,205,222.842

)(98,551,777.158

%45.5

89,330,843.102

152311

إيرادات خدمات الطيران المدني

21,292,000.000

4,241,997.900

)(17,050,002.100

%19.9

20,913,840.999

152312

إيرادات خدمات البريد

486,000.000

148,314.712

)(337,685.288

%30.5

421,240.490

152313

إيرادات البرق والهاتف

65,160,000.000

3,871,354.851

)(61,288,645.149

%5.9

8,130,919.828

152314

إيرادات خدمات الموانىء

7,640,000.000

6,599,771.959

)(1,040,228.041

%86.4

8,210,802.628

152315

إيرادات صيانة

70,000.000

63,883.322

)(6,116.678

%91.3

69,917.340

152316

إيرادات حفﻼت

288,000.000

7,894.000

)(280,106.000

%2.7

539,359.000

35,000.000

1,674.100

)(33,325.900

%4.8

5,765.100

1,300.000

166.000

)(1,134.000

%12.8

293.000

1,000.000

70,257.037

69,257.037

%7025.7

152317
152322
152324

مخططات ومواصفات
مبيع مواد ومنتجات حكومية
إيرادات كراج حجز المركبات

1,000.000

7,960.500

4,631.000

إجمالي الفئة )(1523

629,698,800.000

302,251,398.172

)(327,447,401.828

%48.0

353,052,365.196

إجمالي المجموعة )(152

767,409,000.000

379,643,801.361

)(387,765,198.639

%49.5

481,073,951.457

الغرامات والجزاءات والمصادرات

153

الغرامات والجزاءات:

1531
153101

غرامات جزائية

22,750,000.000

20,285,957.112

)(2,464,042.888

%89.2

22,523,150.365

153102

مخالفات مرورية

68,709,000.000

61,631,925.950

)(7,077,074.050

%89.7

61,031,675.135

153103

جزاءات على الموظفين

4,707,600.000

1,561,576.198

)(3,146,023.802

%33.2

3,764,219.164

39,522,500.000

37,799,994.950

)(1,722,505.050

%95.6

50,747,491.578

135,689,100.000

121,279,454.210

)(14,409,645.790

%89.4

138,066,536.242

)(1,350,550.000

)%(140.4

1,435,616.000

)(727,794.570

%48.0

1,315,467.250

)(2,078,344.570

)%(5.9

2,751,083.250

)(8,850,241.719

%1.7

9,000,000.000

149,758.281

)(8,850,241.719

%1.7

146,651,000.000

121,312,767.921

)(25,338,232.079

%82.7

153105

غرامات
إجمالي الفئة )(1531
المصادرات:

1532
153201
153202

مصادرة كفاﻻت

561,900.000

تعهدات ورخص مؤقتة مصادرة
إجمالي الفئة )(1532

)(788,650.000

1,400,000.000

672,205.430

1,961,900.000

)(116,444.570

9,000,000.000

149,758.281

مصروفات مستردة:

1533
153301

مصروفات مستردة
إجمالي الفئة )(1533
إجمالي المجموعة )(153

) ( 14

0.000
140,817,619.492

إيرادات الوزارات واﻻدارات الحكومية
حسب اﻷبواب والمجموعات )د(
ح .خ 2021/2020

جدول رقم )(1

الباب

مجموعة

15

155

الفئة

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان

البند

التقديرات

الفرق

المحصـــــــل

نسبة المحصل الى
المقدر

ايرادات السنة المالية 2020/2019

إيرادات متنوعة وغير مصنفة في مكان آخر
1551

مبيع مواد مستهلكة:
155101

2,274,600.000

576,310.513

)(1,698,289.487

%25.3

10,614,895.463

2,274,600.000

576,310.513

)(1,698,289.487

%25.3

10,614,895.463

مبيع مواد مستهلكة

64,382,700.000
64,382,700.000

83,907,304.513

19,524,604.513

%130.3

77,385,308.607

83,907,304.513

19,524,604.513

%130.3

77,385,308.607

32,900,000.000

25,830,793.133

)(7,069,206.867

%78.5

34,612,158.410

32,900,000.000

25,830,793.133

)(7,069,206.867

%78.5

34,612,158.410

50,000.000

407,019,713.381
407,019,713.381

406,969,713.381

%814039.4

219,491,464.163

406,969,713.381

%814039.4

219,491,464.163

6,080,000.000

5,373,379.783

)(706,620.217

%88.4

12,600,002.317

6,080,000.000

5,373,379.783

)(706,620.217

%88.4

12,600,002.317

62,953,700.000

103,601,368.230

40,647,668.230

%164.6

158,599,185.006

إجمالي الفئة )(1559

62,953,700.000

103,601,368.230

40,647,668.230

%164.6

158,599,185.006

إجمالي المجموعة )(155

168,641,000.000

626,308,869.553

457,667,869.553

%371.4

513,303,013.966

1,159,139,000.000

1,168,605,932.822

9,466,932.822

%100.8

1,200,358,187.132

إجمالي الفئة )(1551
1552

إيرادات قيدية:
155201

إيرادات قيدية
إجمالي الفئة )(1552

1553

مصروفات مستردة:
155301

مصروفات مستردة
إجمالي الفئة )(1553

1554

تعويضات:
155401

تعويضات عن أضرار الممتلكات
إجمالي الفئة )(1554

1555

50,000.000

إيرادات الطوابع المالية:
155501

إيرادات الطوابع المالية
إجمالي الفئة )(1555

1559

إيرادات متنوعة أخرى:
155901

إيرادات متنوعة أخرى

إجــــــــــــــــــــمالي البـــــــــــــاب الخــــــــــــــــــامس
16

إيرادات التخلص من أصول ،وإيرادات غير تشغيلية أخرى
إيرادات التخلص من اﻷصول غير المتداولة غير المالية

162
1621

0.000

إيرادات التخلص من اﻷصول غير المتداولة غير المالية الملموسة:

162101

إيرادات التخلص من اﻷراضي

162103

إيرادات التخلص من اﻵﻻت ومعدات وأصول أخرى

163

)(13,800,000.000

13,800,000.000

0.000

!#DIV/0
%0.0
!#DIV/0

9,411,535.000
1,210.000

إجمالي الفئة )(1621

13,800,000.000

0.000

)(13,800,000.000

%0.0

9,412,745.000

إجمالي المجموعة )(162

13,800,000.000

0.000

)(13,800,000.000

%0.0

9,412,745.000

إيرادات فروقات تغير أسعار العملة
1631

إيرادات فروقات تغير أسعار العملة:
163101

5,152,000.000

1,335,057.640

)(3,816,942.360

%25.9

3,898,811.347

إجمالي الفئة )(1631

5,152,000.000

1,335,057.640

)(3,816,942.360

%25.9

3,898,811.347

إجمالي المجموعة )(163

5,152,000.000

1,335,057.640

)(3,816,942.360

%25.9

3,898,811.347

18,952,000.000

1,335,057.640

)(17,616,942.360

%7.0

13,311,556.347

7,502,571,000.000

10,520,257,873.618

إيرادات فروقات تغير أسعار العملة

إجــــــــــــــــــــمالي البـــــــــــــاب الســـــــــــــــــــــــــادس
إجمالي اﻹيرادات

) ( 15

3,017,686,873.618

%140.2

17,220,325,395.971

مقارنة اﻹيرادات المحصلة باﻹيرادات التقديرية
حسب الوزارات و اﻹدارات الحكومية
ح .خ 2021/2020

جدول رقم )(2
السنة المالية 2021/2020
الرقم
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33

الفرق

نسبة المحصل

إيرادات السنة المالية

زيادة  /نقص

الى المقدر

2020/2019

الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات
الديـــــــــــــــــــــوان اﻷمــــــــــــــــــــيري
ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة
مجلـــس الوزراء  -ا ﻷمانـــــة العامــــــة
مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع
المجـــلس اﻷعلـــى للتخطيــط و التنميــــة
ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة
وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة
وزارة المـــــــــــالية  -اﻹدارة العامــــــــة
وزارة المـــــــــــالية  -الحسابات العامـــة
اﻹدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك
وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة
وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى
وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى
وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
وزارة الشئـــون اﻻجتمــاعية و العمــــــل
وزارة اﻻعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼم
وزارة اﻷوقـــاف و الشــئون اﻹسﻼميــــة
اﻷمـــــانـــة العـــــامــــــة لﻼوقــــــــــــاف
وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼت
وزارة اﻻشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة
المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و اﻻداب
وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء
اﻹدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى
اﻹدارة المركــــــــــــزية لﻺحصــــــــــــــاء
جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن
وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية
الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

التقديرات

المحصل

4,340,000.000
184,000.000
8,717,000.000
168,000.000
337,000.000
930,000.000
16,163,000.000
304,178,000.000
20,500,000.000
378,843,000.000
20,925,000.000
56,281,000.000
142,000,000.000
4,900,000.000
1,751,000.000
24,650,000.000
2,187,000.000
214,765,000.000
7,974,000.000
7,000,000.000
3,074,000.000
80,000.000
70,782,000.000
17,856,000.000
935,000.000
5,628,350,000.000
496,439,000.000
68,097,000.000
147,000.000
13,000.000
5,000.000

9,542,791.539
147,728.804
3,480,309.327
126,112.083
663,924.391
278,915.683
11,201,099.431
223,770,779.373
39,213,687.486
313,421,613.928
12,314,706.128
46,291,031.158
133,735,815.088
9,799,908.414
1,532,060.645
23,761,693.968
1,905,707.592
152,370,033.210
5,613,878.471
4,332,964.808
1,436,957.087
73,865.786
36,993,045.532
8,719,947.350
2,331,203.892
9,205,155,378.611
254,547,829.317
17,453,744.629
36,190.549
631.559
4,317.779

5,202,791.539
)(36,271.196
)(5,236,690.673
)(41,887.917
326,924.391
)(651,084.317
)(4,961,900.569
)(80,407,220.627
18,713,687.486
)(65,421,386.072
)(8,610,293.872
)(9,989,968.842
)(8,264,184.912
4,899,908.414
)(218,939.355
)(888,306.032
)(281,292.408
)(62,394,966.790
)(2,360,121.529
)(2,667,035.192
)(1,637,042.913
)(6,134.214
)(33,788,954.468
)(9,136,052.650
1,396,203.892
3,576,805,378.611
)(241,891,170.683
)(50,643,255.371
)(110,809.451
)(12,368.441
)(682.221

%219.9
%80.3
%39.9
%75.1
%197.0
%30.0
%69.3
%73.6
%191.3
%82.7
%58.9
%82.2
%94.2
%200.0
%87.5
%96.4
%87.1
%70.9
%70.4
%61.9
%46.7
%92.3
%52.3
%48.8
%249.3
%163.5
%51.3
%25.6
%24.6
%4.9
%86.4

1,311,450.091
182,337.908
8,401,897.006
305,337.273
239,475.296
1,088,948.648
18,416,420.042
246,616,704.339
51,027,925.764
363,443,230.791
16,454,584.026
54,235,891.016
188,784,731.637
5,605,915.902
1,630,495.271
32,116,178.875
3,704,002.751
194,355,609.196
3,578,756.370
9,350,376.832
3,111,902.323
87,396.779
21,888,006.515
15,366,022.082
1,523,925.643
15,600,864,219.685
311,279,181.016
65,216,706.155
115,624.958
18,054.141
4,087.640

7,502,571,000.000

10,520,257,873.618

3,017,686,873.618

%140.2

17,220,325,395.971

) ( 16

اﻻيرادات المحصلة )على مستوى الوظائف (
)أ(
جدول رقم )(3
رمز
المجموعة
الوظيفية

ح.خ 2021/2020
النسب المالية

رمز القسم
الوظيفي

المقدر

مسمى القسم والمجموعة الوظيفية

الفرق

المحصل

نسبة المحصل إلى المقدر

000

افتراضى *

701

الخدمات العمومية العامة

جملة الوظيفة

0.000

0.000

نسبة المحصل الى اﻻجمالي

0.000

%0.0

0.000

%0.0

7011

اﻷجهزة التنفيذية والتشريعية ،والشئون المالية وشئون المالية العامة والشئون
الخارجية

713,536,000.000

561,969,981.727

)(151,566,018.273

%78.8

%5.3

7013

خدمات عامة

18,340,000.000

9,420,062.290

)(8,919,937.710

%51.4

%0.1

7016

خدمات عمومية عامة غير مصنفة في مكان آخر

20,500,000.000

39,213,687.486

18,713,687.486

%191.3

%0.4

752,376,000.000

610,603,731.503

)(141,772,268.497

%81.2

%5.8

جملة الوظيفة
702
7021

الدفاع
6,651,000.000

الدفاع العسكري
جملة الوظيفة
703

6,651,000.000

11,331,969.059
11,331,969.059

4,680,969.059

%170.4

%0.1

4,680,969.059

%170.4

%0.1

النظام العام وشئون السﻼمة العامة

7033

المحاكم

56,281,000.000

46,291,031.158

)(9,989,968.842

%82.2

%0.4

7036

شؤون النظام العام وشؤون السﻼمة العامة غير المصنفة في مكان آخر

142,000,000.000

133,735,815.088

)(8,264,184.912

%94.2

%1.3

198,281,000.000

180,026,846.246

)(18,254,153.754

%90.8

%1.7

جملة الوظيفة
704

الشؤون اﻹقتصادية

7041

الشؤون اﻹقتصادية والتجارية وشؤون العمالة

20,930,000.000

12,319,023.907

7043

الوقود والطاقة

5,628,350,000.000

9,205,155,378.611

7045

النقل

68,097,000.000

17,453,744.629

)(50,643,255.371

7046

اﻹتصاﻻت

70,782,000.000

36,993,045.532

)(33,788,954.468

5,788,159,000.000

9,271,921,192.679

جملة الوظيفة

) ( 17

)(8,610,976.093
3,576,805,378.611

3,483,762,192.679

%58.9

%0.1

%163.5

%87.5

%25.6

%0.2

%52.3

%0.4

%160.2

%88.1

اﻻيرادات المحصلة )على مستوى الوظائف (
) ب (
جدول رقم )(3

رمز
المجموعة
الوظيفية

ح.خ 2021/2020

النســــب المـــــــــالية

رمز القسم
الوظيفي
706

7066

مسمى القسم والمجموعة الوظيفية

496,439,000.000

254,547,829.317

)(241,891,170.683

%51.3

%2.4

496,439,000.000

254,547,829.317

)(241,891,170.683

%51.3

%2.4

الصحة
شئون صحية غير مصنفة في مكان آخر
جملة الوظيفة

708

نسبة المحصل الى اﻻجمالي

اﻹسكان ومرافق المجتمع

جملة الوظيفة

7076

المقدر

نسبة المحصل إلى المقدر

اﻹسكان ومرافق المجتمع غير المصنفين في مكان آخر

707

المحصل

الفرق

214,765,000.000

152,370,033.210

)(62,394,966.790

%70.9

%1.4

214,765,000.000

152,370,033.210

)(62,394,966.790

%70.9

%1.4

الدين والثقافة والترفيه

7082

الخدمات الثقافية

935,000.000

2,331,203.892

1,396,203.892

%249.3

%0.0

7083

خدمات اﻹذاعة والنشر

7,000,000.000

4,332,964.808

)(2,667,035.192

%61.9

%0.0

7084

الخدمات الدينية والخدمات المجتمعية اﻷخرى

3,154,000.000

1,510,822.873

)(1,643,177.127

%47.9

%0.0

11,089,000.000

8,174,991.573

)(2,914,008.427

%73.7

%0.1

جملة الوظيفة
709
7098

التعليم
شؤون التعليم غير المصنفة في مكان آخر
جملة الوظيفة

710
7109

26,837,000.000

25,667,401.560

)(1,169,598.440

%95.6

%0.2

26,837,000.000

25,667,401.560

)(1,169,598.440

%95.6

%0.2

الحماية اﻻجتماعية
الحماية اﻻجتماعية غير المصنفة في مكان آخر
جملة الوظيفة
جمـــــــــــــــلـة اﻹيـــــــــــــــرادات

7,974,000.000

5,613,878.471

)(2,360,121.529

%70.4

%0.1

7,974,000.000

5,613,878.471

)(2,360,121.529

%70.4

%0.1

7,502,571,000.000

10,520,257,873.618

%140.2

%100

) ( 18

3,017,686,873.618

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻣﺄﺧﻭﺫﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻹﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(4

ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺍﻟﺟﻬــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺕ

ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ

ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ

ﺍﻟﻣﻧﺢ

ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ

ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﺷﺭﺍء ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ

02

ﺍﻟﺩﻳـــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻷﻣــــــــــــــــــــﻳﺭﻱ

0.000

03

ﺩﻳــــــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣـــــــــــﺎﺳﺑـــــــﺔ

0.000

04

ﻣﺟﻠـــﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  -ﺍﻷﻣﺎﻧـــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ

0.000

05

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ

0.000

06

ﺍﻟﻣﺟـــﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠـــﻰ ﻟﻠﺗﺧﻁﻳــﻁ ﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳــــﺔ

0.000

07

ﺩﻳـــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧــﺩﻣــــــﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳــــــــــــــﺔ

0.000

08

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧــــــــــــــــــــــﺎﺭﺟﻳــــــــــــــــــــﺔ

0.000

09

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ

0.000

10

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣـــﺔ

11

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣــــــــــــــــــﺎﺭﻙ

0.000

12

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟـــــــــــﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋـــــــــــــــﺔ

0.000

13

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺩﻝ

0.000

14

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧـــــﻠﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

0.000

600,000,000.000

600,000,000.000

15

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــــــﺩﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻉ

0.000

16

ﺍﻟﺣــــــــــــــــــــﺭﺱ ﺍﻟــــﻭﻁــﻧـــــــــــــــــﻰ

0.000

17

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــــــــﺭﺑﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

0.000

18

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــﻌﻠﻳــــــــــــﻡ ﺍﻟﻌــــــــﺎﻟــــــــــــﻰ

0.000

19

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻــــــــــﺣــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

0.000

20

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺋـــﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻣــــــﻝ

0.000

21

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﻡ

0.000

22

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـــﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﺷــﺋﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳــــﺔ

0.000

23

ﺍﻷﻣـــــﺎﻧـــﺔ ﺍﻟﻌـــــﺎﻣــــــﺔ ﻟﻼﻭﻗــــــــــــﺎﻑ

0.000

24

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﺕ

0.000

25

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺷﻐــــــــــــــﺎﻝ ﺍﻟﻌـــــــــﺎﻣــــــــــﺔ

0.000

26

ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺏ

0.000

27

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻁ

0.000

28

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬـــــــــــــــــﺭﺑﺎء ﻭ ﺍﻟﻣـــــــــــــﺎء

0.000

29

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻟﻠﻁــــــﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣــــــــﺩﻧﻰ

0.000

31

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛــــــــــــﺯﻳﺔ ﻟﻺﺣﺻــــــــــــــﺎء

0.000

32

ﺟـــــــــﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑـــــــــﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﻳـــــــــــﻥ

0.000

33

ﻭﺣــــﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳــــﺎﺕ ﺍﻟﻣــﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻛــــــــﻭﻳﺗﻳﺔ

0.000

ﺍﻟﺟﻣـــــــــــــــﻠﺔ

0.000

0.000

0.000

0.000

) ( 19

0.000

600,000,000.000

0.000

600,000,000.000

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﻘﻭﻟﺔ ﻣﻥ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﻓﻲ ﺣﺩﻭﺩ ﺭﺑﻁ ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﻣﺧﺗﺹ
ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(5
ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﺡ .ﺥ 2021/2020
ﺍﻟﺟﻬــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺕ

ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ

ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ

01

ﻣﺧﺻﺻـــــــﺎﺕ ﺭﺋﻳــــــــــﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟــــــــــﺔ

02

ﺍﻟﺩﻳـــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻷﻣــــــــــــــــــــﻳﺭﻱ

870,517.000

5,311,130.000

03

ﺩﻳــــــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣـــــــــــﺎﺳﺑـــــــﺔ

1,208,600.000

35,130.000

04

ﻣﺟﻠـــﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  -ﺍﻷﻣﺎﻧـــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ

5,710,000.000

1,587,314.000

05

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ

6,349,329.000

231,635.000

ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ

ﺑﺎﺏ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ

ﺍﻟﻣﻧﺢ )ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ(

ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺗﺣﻭﻳﻼﺕ
ﺃﺧﺭﻯ

ﺷﺭﺍء ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻐﻳﺭ
ﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ

27,809.000

11,322,472.000

17,531,928.000

1,000.000

1,244,730.000

260,260.000

7,658,870.000

25,000.000

6,605,964.000

ﺍﻟﺟﻣــــــــــــــــﻠﺔ
0.000

101,296.000

06

ﺍﻟﻣﺟـــﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠـــﻰ ﻟﻠﺗﺧﻁﻳــﻁ ﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳــــﺔ

133,769.000

140,550.000

1,420.000

07

ﺩﻳـــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧــﺩﻣــــــﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳــــــــــــــﺔ

5,172,992.053

116,856.540

237,804.806

08

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧــــــــــــــــــــــﺎﺭﺟﻳــــــــــــــــــــﺔ

4,256,223.000

3,033,914.000

09

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ

2,139,280.000

621,508.000

10

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣـــﺔ

2,603,464.000

201,556,709.215

275,739.000
54,854.000

5,582,507.399

9,000.000

111,796.000

10,014,397.000

154,331.000

2,351,816.000

5,266,935.000
828,326,917.852

626,770,208.637

11

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣــــــــــــــــــﺎﺭﻙ

7,283,639.000

69,219.000

12

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟـــــــــــﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋـــــــــــــــﺔ

4,997,893.000

223,161.000

13

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺩﻝ

4,167,474.000

14

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧـــــﻠﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

64,549,768.000

10,989,700.000

15

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــــــﺩﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻉ

37,523,803.000

47,909,223.000

8,626,382.000

16

ﺍﻟﺣــــــــــــــــــــﺭﺱ ﺍﻟــــﻭﻁــﻧـــــــــــــــــﻰ

1,800,000.000

1,987,000.000

43,870.000

17

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــــــــﺭﺑﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

268,477,328.294

15,942,484.000

18

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــﻌﻠﻳــــــــــــﻡ ﺍﻟﻌــــــــﺎﻟــــــــــــﻰ

2,083,523.000

391,889.000

19

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻــــــــــﺣــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

27,967,177.000

48,464,300.000

20

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺋـــﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻣــــــﻝ

4,890,977.000

395,200.000

181,000.000

21

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﻡ

7,609,930.919

2,780,052.446

407,500.000

10,797,483.365

22

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـــﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﺷــﺋﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳــــﺔ

35,807,250.000

3,052,343.000

3,506,000.000

42,425,273.000

23

ﺍﻷﻣـــــﺎﻧـــﺔ ﺍﻟﻌـــــﺎﻣــــــﺔ ﻟﻼﻭﻗــــــــــــﺎﻑ

233,765.000

9,900.000

24

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﺕ

520.000

7,353,378.000

8,315.000

26,000.000

5,255,369.000

812,000.000

1,707,358.000

78,773,395.282

21,539,416.000

115,598,824.000

1,262,890.000

5,093,760.000

1,500.000

619,103.000

285,048,615.294

134,770.000

14,390.000

2,624,572.000

49.000

17,249,000.000

93,750,526.000
5,467,177.000

4,167,474.000
714,569.282

8,200.000

70,000.000

59,680.000

243,665.000

2,076,038.000

99,305.000

25,612.000

683,300.000

2,884,255.000

25

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺷﻐــــــــــــــﺎﻝ ﺍﻟﻌـــــــــﺎﻣــــــــــﺔ

17,945,593.538

2,141,040.297

172,214.000

64,286,814.000

84,545,661.835

26

ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺏ

1,158,967.000

177,095.000

4,136.000

27

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻁ

875,287.000

304,030.000

28

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬـــــــــــــــــﺭﺑﺎء ﻭ ﺍﻟﻣـــــــــــــﺎء

46,962,940.000

50,060,910.000

29

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻟﻠﻁــــــﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣــــــــﺩﻧﻰ

15,928,793.196

2,054,045.000

31

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛــــــــــــﺯﻳﺔ ﻟﻺﺣﺻــــــــــــــﺎء

703,150.000

25,000.000

32

ﺟـــــــــﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑـــــــــﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﻳـــــــــــﻥ

115,514.255

3,952.385

33

ﻭﺣــــﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳــــﺎﺕ ﺍﻟﻣــﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻛــــــــﻭﻳﺗﻳﺔ

5,250.000

8,893.830

88

ﺍﻹﻋﺗﻣـــــــــــﺎﺩ ﺍﻟﺗﻛﻣﻳـــــــــــﻠﻲ ﺍﻟﻌـــــــــﺎﻡ

103,300,000.000

ﺍﻟﺟﻣـــــــــــــــــــــــــــــﻠﺔ

682,304,771.255

10,960.000

26,570.000

1,340,198.000
11,310.000

1,201,587.000

34,103,450.000

131,127,300.000

192,270.000

18,201,678.196

4,950.000

733,100.000
134,466.640

15,000.000
27,332.000

41,475.830
103,300,000.000

198,166,780.498

0.000

0.000

) ( 20

201,556,709.215

3,396,233.282

637,242,927.443

159,949,801.000

1,882,617,222.693

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﻘﻭﻟﺔ ﻣﻥ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻷﺑﻭﺍﺏ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(6

ﺍﻟﺭﻗﻡ
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33

ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ

ﺍﻟﺟﻬــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺕ
ﺍﻟﺩﻳـــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻷﻣــــــــــــــــــــﻳﺭﻱ
ﺩﻳــــــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣـــــــــــﺎﺳﺑـــــــﺔ
ﻣﺟﻠـــﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  -ﺍﻷﻣﺎﻧـــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ
ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ
ﺍﻟﻣﺟـــﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠـــﻰ ﻟﻠﺗﺧﻁﻳــﻁ ﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳــــﺔ
ﺩﻳـــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧــﺩﻣــــــﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳــــــــــــــﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧــــــــــــــــــــــﺎﺭﺟﻳــــــــــــــــــــﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣـــﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣــــــــــــــــــﺎﺭﻙ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟـــــــــــﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋـــــــــــــــﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺩﻝ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧـــــﻠﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــــــﺩﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻉ
ﺍﻟﺣــــــــــــــــــــﺭﺱ ﺍﻟــــﻭﻁــﻧـــــــــــــــــﻰ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــــــــﺭﺑﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــﻌﻠﻳــــــــــــﻡ ﺍﻟﻌــــــــﺎﻟــــــــــــﻰ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻــــــــــﺣــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺋـــﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻣــــــﻝ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﻡ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـــﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﺷــﺋﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳــــﺔ
ﺍﻷﻣـــــﺎﻧـــﺔ ﺍﻟﻌـــــﺎﻣــــــﺔ ﻟﻼﻭﻗــــــــــــﺎﻑ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﺕ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺷﻐــــــــــــــﺎﻝ ﺍﻟﻌـــــــــﺎﻣــــــــــﺔ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺏ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻁ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬـــــــــــــــــﺭﺑﺎء ﻭ ﺍﻟﻣـــــــــــــﺎء
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻟﻠﻁــــــﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣــــــــﺩﻧﻰ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛــــــــــــﺯﻳﺔ ﻟﻺﺣﺻــــــــــــــﺎء
ﺟـــــــــﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑـــــــــﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﻳـــــــــــﻥ
ﻭﺣــــﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳــــﺎﺕ ﺍﻟﻣــﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻛــــــــﻭﻳﺗﻳﺔ

4,768,165.000
4,380,326.000
137,861.000

2,419,300.000
2,926,500.000
35,934,459.000
2,187,000.000
1,117,822.000
513,550.000
1,895,377.000
32,555,000.000

392,839.000
13,873,951.000
197,850.000

ﺍﻟﺟﻣـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻠﺔ

103,300,000.000

) ( 21

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ
ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(7

ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺍﻟﺟﻬــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺕ

ﺍﻋﺗﻣــﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻌـــــــــــﺩﻳﻝ

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻣﺻــــــــــــﺭﻭﻓﺎﺕ

ﺍﻟﻭﻓــــــــــــﻭﺭﺍﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
2020/2019

01

ﻣﺧﺻﺻـــــــﺎﺕ ﺭﺋﻳــــــــــﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟــــــــــﺔ

50,000,000.000

50,000,000.000

50,000,000.000

0.000

%100

%0.2

%0.0

%0.0

02

ﺍﻟﺩﻳـــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻷﻣــــــــــــــــــــﻳﺭﻱ

298,456,000.000

298,456,000.000

253,327,555.058

45,128,444.942

%84.9

%1.2

%15.1

%5.2

245,719,868.597

03

ﺩﻳــــــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣـــــــــــﺎﺳﺑـــــــﺔ

57,528,000.000

57,528,000.000

55,630,012.911

1,897,987.089

%96.7

%0.3

%3.3

%0.2

53,723,063.984

04

ﻣﺟﻠـــﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  -ﺍﻷﻣﺎﻧـــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ

140,737,000.000

140,737,000.000

118,506,102.591

22,230,897.409

%84.2

%0.6

%15.8

%2.6

132,085,825.317

05

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ

46,098,000.000

50,866,165.000

49,931,924.095

934,240.905

%98.2

%0.2

%1.8

%0.1

41,961,590.819

06

ﺍﻟﻣﺟـــﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠـــﻰ ﻟﻠﺗﺧﻁﻳــﻁ ﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳــــﺔ

13,121,000.000

13,121,000.000

9,979,425.588

3,141,574.412

%76.1

%0.0

%23.9

%0.4

11,167,977.738

66,847,326.000

65,609,416.015

1,237,909.985

%98.1

%0.3

%1.9

%0.1

75,230,804.320

258,578,861.000

245,943,323.268

12,635,537.732

%95.1

%1.2

%4.9

%1.5

215,117,428.252

126,839,000.000

113,940,464.347

12,898,535.653

%89.8

%0.5

%10.2

%1.5

214,829,592.705

6,840,195,000.000

6,825,908,332.789

14,286,667.211

%99.8

%32.1

%0.2

%1.7

5,495,634,000.000

101,411,000.000

98,352,826.647

3,058,173.353

%97.0

%0.5

%3.0

%0.4

96,192,530.997

284,530,300.000

276,715,713.147

7,814,586.853

%97.3

%1.3

%2.7

%0.9

263,528,431.481

323,035,500.000

307,937,173.264

15,098,326.736

%95.3

%1.4

%4.7

%1.8

308,483,670.362

1,219,709,459.000

1,163,845,932.526

55,863,526.474

%95.4

%5.5

%4.6

%6.5

1,190,612,668.047

1,653,078,000.000

1,585,611,339.154

67,466,660.846

%95.9

%7.4

%4.1

%7.8

1,833,422,610.387

438,475,000.000

422,151,622.407

16,323,377.593

%96.3

%2.0

%3.7

%1.9

422,041,799.996

1,992,163,822.000

1,971,922,488.850

20,241,333.150

%99.0

%9.3

%1.0

%2.3

2,089,261,739.678

605,992,550.000

583,794,345.163

22,198,204.837

%96.3

%2.7

%3.7

%2.6

540,545,709.925

2,382,854,000.000

2,328,798,063.315

54,055,936.685

4,768,165.000

07

ﺩﻳـــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧــﺩﻣــــــﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳــــــــــــــﺔ

62,467,000.000

08

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧــــــــــــــــــــــﺎﺭﺟﻳــــــــــــــــــــﺔ

258,441,000.000

09

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ

126,839,000.000

10

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣـــﺔ

6,240,195,000.000

11

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣــــــــــــــــــﺎﺭﻙ

101,411,000.000

12

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟـــــــــــﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋـــــــــــــــﺔ

282,111,000.000

2,419,300.000

13

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺩﻝ

320,109,000.000

2,926,500.000

14

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧـــــﻠﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

1,183,775,000.000

35,934,459.000

15

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــــــﺩﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻉ

1,650,891,000.000

2,187,000.000

16

ﺍﻟﺣــــــــــــــــــــﺭﺱ ﺍﻟــــﻭﻁــﻧـــــــــــــــــﻰ

438,475,000.000

17

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــــــــﺭﺑﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

1,991,046,000.000

18

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــﻌﻠﻳــــــــــــﻡ ﺍﻟﻌــــــــﺎﻟــــــــــــﻰ

605,479,000.000

19

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻــــــــــﺣــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

2,382,854,000.000

20

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺋـــﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻣــــــﻝ

387,049,000.000

21

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﻡ

199,031,000.000

22

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـــﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﺷــﺋﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳــــﺔ

318,442,000.000

23

ﺍﻷﻣـــــﺎﻧـــﺔ ﺍﻟﻌـــــﺎﻣــــــﺔ ﻟﻼﻭﻗــــــــــــﺎﻑ

8,387,000.000

24

4,380,326.000
137,861.000

600,000,000.000

1,117,822.000
513,550.000

1,895,377.000

32,555,000.000

50,000,000.000

%97.7

%10.9

%2.3

%6.3

2,469,111,725.560

388,944,377.000

369,709,399.312

19,234,977.688

%95.1

%1.7

%4.9

%2.2

373,507,852.927

199,031,000.000

183,212,344.155

15,818,655.845

%92.1

%0.9

%7.9

%1.8

216,155,300.626

350,997,000.000

345,485,281.751

5,511,718.249

%98.4

%1.6

%1.6

%0.6

356,395,208.391

8,387,000.000

7,343,149.570

1,043,850.430

%87.6

%0.0

%12.4

%0.1

7,190,616.280

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﺕ

144,177,000.000

144,177,000.000

111,416,941.942

32,760,058.058

%77.3

%0.5

%22.7

%3.8

135,858,112.702

25

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺷﻐــــــــــــــﺎﻝ ﺍﻟﻌـــــــــﺎﻣــــــــــﺔ

1,046,423,000.000

1,046,423,000.000

931,917,394.446

114,505,605.554

%89.1

%4.4

%10.9

%13.3

1,053,191,352.849

26

ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺏ

26,227,000.000

26,227,000.000

21,537,065.672

4,689,934.328

%82.1

%0.1

%17.9

%0.5

28,616,172.663

27

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻁ

343,830,000.000

344,222,839.000

343,844,337.354

378,501.646

28

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬـــــــــــــــــﺭﺑﺎء ﻭ ﺍﻟﻣـــــــــــــﺎء

2,543,876,000.000

29

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻟﻠﻁــــــﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣــــــــﺩﻧﻰ

161,963,000.000

31

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛــــــــــــﺯﻳﺔ ﻟﻺﺣﺻــــــــــــــﺎء

7,179,000.000

32

ﺟـــــــــﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑـــــــــﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﻳـــــــــــﻥ

12,389,000.000

33

ﻭﺣــــﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳــــﺎﺕ ﺍﻟﻣــﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻛــــــــﻭﻳﺗﻳﺔ

2,694,000.000

88

ﺍﻹﻋﺗﻣــــــــــــــــــــــﺎﺩ ﺍﻟﺗﻛﻣﻳـــــــــــــــــﻠﻲ

103,300,000.000

ﺟﻣـــــــــــــــﻠﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓـــــﺎﺕ

21,555,000,000.000

392,839.000

13,873,951.000
197,850.000

%99.9

%1.6

%0.1

%0.0

400,638,961.756

2,543,876,000.000

2,272,079,203.291

271,796,796.709

%89.3

%10.7

%10.7

%31.5

2,649,760,746.086

175,836,951.000

158,328,817.615

17,508,133.385

%90.0

%0.7

%10.0

%2.0

149,975,633.758

7,376,850.000

5,966,750.401

1,410,099.599

%80.9

%0.0

%19.1

%0.2

6,337,596.796

12,389,000.000

11,490,430.257

898,569.743

%92.7

%0.1

%7.3

%0.1

11,436,721.333

%93.2

%0.0

%6.8

%0.0

2,533,028.412

2,694,000.000
)(103,300,000.000
600,000,000.000

2,510,297.683

0.000

183,702.317

%0.0

0.000

22,155,000,000.000

21,292,747,474.584

) ( 22

862,252,525.416

%96.1

%100

%0.0
%3.9

%100

21,140,268,342.744

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻻﻭﻝ ــ ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ
ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(7

ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺍﻟﺟﻬــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺕ

ﺍﻋﺗﻣــﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻣﺻــــــــــــﺭﻭﻓﺎﺕ

02

ﺍﻟﺩﻳـــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻷﻣــــــــــــــــــــﻳﺭﻱ

43,337,000.000

43,337,000.000

41,283,982.769

2,053,017.231

03

ﺩﻳــــــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣـــــــــــﺎﺳﺑـــــــﺔ

53,438,000.000

53,438,000.000

53,351,101.272

86,898.728

04

ﻣﺟﻠـــﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  -ﺍﻷﻣﺎﻧـــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ

99,450,000.000

05

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ

44,018,000.000

06

ﺍﻟﻣﺟـــﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠـــﻰ ﻟﻠﺗﺧﻁﻳــﻁ ﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳــــﺔ

10,544,000.000

07

ﺩﻳـــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧــﺩﻣــــــﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳــــــــــــــﺔ

35,046,000.000

08

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧــــــــــــــــــــــﺎﺭﺟﻳــــــــــــــــــــﺔ

135,742,000.000

ﺍﻟﺗﻌـــــــــــﺩﻳﻝ

4,768,165.000

4,380,326.000
137,861.000

%99.8

%0.7

%0.2

%0.2

99,450,000.000

93,182,451.819

6,267,548.181

%93.7

%1.3

%6.3

101,802,049.120

48,786,165.000

48,734,551.561

51,613.439

%99.9

%0.7

%0.1

%0.1

40,947,488.813

10,544,000.000

8,500,511.224

2,043,488.776

%80.6

%0.1

%19.4

%3.6

9,163,408.825

39,426,326.000

39,409,008.099

17,317.901

%100.0

%0.5

%0.0

%0.0

46,330,826.195

135,879,861.000

135,875,483.432

4,377.568

%100.0

%1.8

%0.0

%0.0

113,648,844.971

70,460,000.000

69,870,961.993

589,038.007

%99.2

%0.9

%0.8

%1.1

66,910,549.888

98,120,000.000

97,349,223.657

770,776.343

%99.2

%1.3

%0.8

%1.4

93,763,678.985

47,436,300.000

47,434,379.044

1,920.956

%100.0

%0.6

%0.0

%0.0

47,029,138.113

%99.9

%0.3

%0.1

%0.0

21,388,532.296

1,038,909,459.000

1,037,667,086.278

1,242,372.722

%99.9

%13.9

%0.1

%2.2

1,035,318,527.772

946,285,000.000

942,942,369.334

3,342,630.666

%99.6

%12.7

%0.4

%6.0

967,433,800.961

316,487,000.000

312,302,233.649

4,184,766.351

%98.7

%4.2

%1.3

%7.5

310,653,228.969

1,890,626,822.000

1,890,624,908.062

1,913.938

%100.0

%25.4

%0.0

%0.0

1,983,931,830.561

27,156,550.000

26,996,477.060

160,072.940

%99.4

%0.4

%0.6

%0.3

26,943,673.309

1,067,576,000.000

1,062,806,022.024

4,769,977.976

%99.6

%14.3

%0.4

%8.5

1,099,226,763.337

104,134,377.000

104,134,376.370

0.630

%100.0

%1.4

%0.0

%0.0

94,103,648.326

150,734,000.000

150,734,000.000

0.000

%100.0

%2.0

%0.0

%0.0

165,085,722.022

%98.9

%4.0

%1.1

%5.9

299,230,556.571

6,425,836.693

625,163.307

%91.1

%0.1

%8.9

%1.1

6,232,939.319

102,218,875.628

15,843,124.372

%86.6

%1.4

%13.4

%28.3

112,314,407.330

242,771,027.392

7,228,972.608

%97.1

%3.3

%2.9

%12.9

236,988,432.016

16,912,764.682

2,202,235.318

%88.5

%0.2

%11.5

%3.9

17,319,105.667

10,471,839.000

10,457,832.247

14,006.753

%99.9

%0.1

%0.1

%0.0

10,600,463.860

471,421,000.000

470,904,865.858

516,134.142

%99.9

%6.3

%0.1

%0.9

481,286,496.606

93,436,951.000

93,376,882.046

60,068.954

%99.9

%1.3

%0.1

%0.1

87,965,416.187

5,527,850.000

5,495,992.149

31,857.851

%99.4

%0.1

%0.6

%0.1

5,721,403.409

11,447,512.449

546,487.551

%95.4

%0.2

%4.6

%1.0

11,230,704.388

1,740,924.626

90,075.374

%95.1

%0.0

%4.9

%0.2

1,719,809.358

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

56,079,521.702

%99.3

%100

%0.7

%100

09

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ

11

98,120,000.000

12

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟـــــــــــﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋـــــــــــــــﺔ

45,017,000.000

13

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺩﻝ

20,864,000.000

14

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧـــــﻠﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

1,002,975,000.000

35,934,459.000

15

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــــــﺩﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻉ

944,098,000.000

2,187,000.000

16

ﺍﻟﺣــــــــــــــــــــﺭﺱ ﺍﻟــــﻭﻁــﻧـــــــــــــــــﻰ

316,487,000.000

17

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــــــــﺭﺑﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

1,889,509,000.000

18

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــﻌﻠﻳــــــــــــﻡ ﺍﻟﻌــــــــﺎﻟــــــــــــﻰ

26,643,000.000

19

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻــــــــــﺣــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

1,067,576,000.000

20

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺋـــﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻣــــــﻝ

102,239,000.000

21

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﻡ

150,734,000.000

22

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـــﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﺷــﺋﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳــــﺔ

267,862,000.000

23

ﺍﻷﻣـــــﺎﻧـــﺔ ﺍﻟﻌـــــﺎﻣــــــﺔ ﻟﻼﻭﻗــــــــــــﺎﻑ

7,051,000.000

7,051,000.000

24

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﺕ

118,062,000.000

118,062,000.000

25

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺷﻐــــــــــــــﺎﻝ ﺍﻟﻌـــــــــﺎﻣــــــــــﺔ

250,000,000.000

250,000,000.000

26

ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺏ

19,115,000.000

19,115,000.000

27

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻁ

10,079,000.000

28

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬـــــــــــــــــﺭﺑﺎء ﻭ ﺍﻟﻣـــــــــــــﺎء

471,421,000.000

29

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻟﻠﻁــــــﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣــــــــﺩﻧﻰ

79,563,000.000

13,873,951.000

31

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛــــــــــــﺯﻳﺔ ﻟﻺﺣﺻــــــــــــــﺎء

5,330,000.000

197,850.000

32

ﺟـــــــــﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑـــــــــﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﻳـــــــــــﻥ

11,994,000.000

11,994,000.000

33

ﻭﺣــــﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳــــﺎﺕ ﺍﻟﻣــﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻛــــــــﻭﻳﺗﻳﺔ

1,831,000.000

1,831,000.000

ﺍﻹﻋﺗﻣــــــــــــــــــــــﺎﺩ ﺍﻟﺗﻛﻣﻳـــــــــــــــــﻠﻲ

103,300,000.000

ﺟﻣـــــــــــــــﻠﺔ ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ

7,501,905,000.000

1,117,822.000
513,550.000

1,895,377.000

32,555,000.000

392,839.000

)(103,300,000.000
0.000

%4.7

%3.7

41,095,327.861

%11.2

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣــــــــــــــــــﺎﺭﻙ

2,926,500.000

%95.3

%0.6

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
2020/2019

49,877,486.415

70,460,000.000

2,419,300.000

ﺍﻟﻭﻓــــــــــــﻭﺭﺍﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ

23,790,500.000

300,417,000.000

23,772,446.806

297,101,390.075

0.000
7,501,905,000.000

7,445,825,478.298

) ( 23

18,053.194

3,315,609.925

7,585,264,261.450

تحليل اإلعتمادات والمصروفات حسب الوزارات واإلدارات الحكومية
الباب الثاني ــ السلع والخدمات
ح .خ 2021/2020

جدول رقم ()7

اعتمــاد الميزانية

التعـــــــــــديل

نسبة المنصرف
إلى اجمالي
المصروفات

اإلعتماد بعد التعديل

المصــــــــــــروفات

الوفــــــــــــورات

نسبة المنصرف
إلى اإلعتماد بعد
التعديل

نسبة الوفر إلى
اإلعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر إلى
اجمالي الوفورات

مصروفات السنة المالية
2020/2019

72,952,000.000

60,432,985.984

12,519,014.016

%82.8

%2.1

%17.2

%9.1

73,817,927.473

1,149,862.493

984,137.507

%53.9

%0.0

%46.1

%0.7

2,055,373.345

6,780,863.355

%75.1

%0.7

%24.9

%4.9

21,592,266.643

500,166.091

%66.9

%0.0

%33.1

%0.4

760,752.606

1,256,464.219

827,535.781

%60.3

%0.0

%39.7

%0.6

1,664,677.385

702,140.132

%73.5

%0.1

%26.5

%0.5

3,258,948.234

%99.2

%2.2

%0.8

%0.4

58,134,214.661

%72.3

%0.8

%27.7

%6.1

26,181,726.776

911,811.800

537,188.200

%62.9

%0.0

%37.1

%0.4

1,314,344.381

988,256.217

%82.1

%0.2

%17.9

%0.7

4,393,723.235

%79.0

%0.0

%21.0

%0.2

821,187.779

%87.0

%2.9

%13.0

%9.0

88,353,067.740

328,672,525.355

18,111,474.645

%94.8

%11.4

%5.2

%13.1

383,992,400.137

2,691,238.501

%88.1

%0.7

%11.9

%2.0

26,124,413.794

%88.9

%2.0

%11.1

%5.3

69,586,127.695

%84.1

%0.1

%15.9

%0.4

3,701,169.096

575,821,568.464

24,713,431.536

%95.9

%20.0

%4.1

%17.9

594,925,293.693

2,335,260.598

%75.5

%0.3

%24.5

%1.7

9,300,202.604

%73.5

%0.9

%26.5

%7.0

41,616,327.752

%99.3

%1.1

%0.7

%0.1

38,305,602.921

777,617.852

333,382.148

%70.0

%0.0

%30.0

%0.2

661,423.536

6,621,964.806

%36.4

%0.1

%63.6

%4.8

9,350,659.717

%97.9

%1.5

%2.1

%0.7

37,967,576.325

%81.8

%0.1

%18.2

%0.5

5,741,965.414

1,226,295.393

94,704.607

%92.8

%0.0

%7.2

%0.1

693,169.697

16,134,635.409

%98.9

%52.2

%1.1

%11.7

1,680,740,334.956

%93.2

%0.3

%6.8

%0.4

6,843,118.581

%25.9

%0.0

%74.1

%0.9

512,419.557

20,263.348

186,736.652

%9.8

%0.0

%90.2

%0.1

140,869.315

79,209.943

%89.0

%0.0

%11.0

%0.1

700,391.387

137,850,758.417

%95.4

%100

%4.6

%100

3,193,251,676.435

الرقم

الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات

02

الديـــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــيري

72,952,000.000

03

ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة

2,134,000.000

2,134,000.000

04

مجلـــس الوزراء  -األمانـــــة العامــــــة

27,254,000.000

27,254,000.000

20,473,136.645

05

مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع

1,511,000.000

1,511,000.000

1,010,833.909

06

المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة

2,084,000.000

2,084,000.000

07

ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة

2,646,000.000

2,646,000.000

1,943,859.868

08

وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة

64,280,000.000

64,280,000.000

63,744,279.228

535,720.772

09

وزارة المـــــــــــالية  -اإلدارة العامــــــــة

30,511,000.000

30,511,000.000

22,044,221.774

8,466,778.226

11

اإلدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك

1,449,000.000

1,449,000.000

12

وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة

5,533,000.000

5,533,000.000

4,544,743.783

13

وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

1,066,000.000

1,066,000.000

841,786.055

224,213.945

14

وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

95,795,000.000

95,795,000.000

83,377,788.707

12,417,211.293

15

وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

346,784,000.000

346,784,000.000

16

الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى

22,616,000.000

22,616,000.000

19,924,761.499

17

وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

66,046,000.000

66,046,000.000

58,734,685.123

7,311,314.877

18

وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى

3,402,000.000

3,402,000.000

2,860,816.226

541,183.774

19

وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

600,535,000.000

600,535,000.000

20

وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل

9,548,000.000

9,548,000.000

7,212,739.402

21

وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

36,350,000.000

36,350,000.000

26,699,330.234

9,650,669.766

22

وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة

30,866,000.000

30,866,000.000

30,663,654.356

202,345.644

23

األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف

1,111,000.000

1,111,000.000

24

وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

10,407,000.000

10,407,000.000

3,785,035.194

25

وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة

44,801,000.000

44,801,000.000

43,840,666.981

960,333.019

26

المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب

3,425,000.000

3,425,000.000

2,802,276.131

622,723.869

27

وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

1,321,000.000

1,321,000.000

28

وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء

1,515,895,000.000

1,515,895,000.000

1,499,760,364.591

29

اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى

8,593,000.000

8,593,000.000

8,009,496.610

583,503.390

31

اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء

1,610,000.000

1,610,000.000

416,580.302

1,193,419.698

32

جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن

207,000.000

207,000.000

33

وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية

719,000.000

719,000.000

639,790.057

جمـــــــــــــــلة الباب الثانـــــــى

3,011,451,000.000

3,011,451,000.000

2,873,600,241.583

0.000

) ( 24

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ــ ﺍﻹﻋﺎﻧـــﺎﺕ
ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(7

ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺍﻟﺟﻬــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺕ

01

ﻣﺧﺻﺻـــــــﺎﺕ ﺭﺋﻳــــــــــﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟــــــــــﺔ

02

ﺍﻟﺩﻳـــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻷﻣــــــــــــــــــــﻳﺭﻱ

03

ﺩﻳــــــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣـــــــــــﺎﺳﺑـــــــﺔ

04

ﻣﺟﻠـــﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  -ﺍﻷﻣﺎﻧـــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ

05

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ

06

ﺍﻟﻣﺟـــﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠـــﻰ ﻟﻠﺗﺧﻁﻳــﻁ ﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳــــﺔ

07

ﺩﻳـــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧــﺩﻣــــــﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳــــــــــــــﺔ

08

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧــــــــــــــــــــــﺎﺭﺟﻳــــــــــــــــــــﺔ

09

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ

10

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣـــﺔ

11

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣــــــــــــــــــﺎﺭﻙ

12

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟـــــــــــﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋـــــــــــــــﺔ

13

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺩﻝ

14

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧـــــﻠﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

15

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــــــﺩﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻉ

16

ﺍﻟﺣــــــــــــــــــــﺭﺱ ﺍﻟــــﻭﻁــﻧـــــــــــــــــﻰ

17

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــــــــﺭﺑﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

18

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــﻌﻠﻳــــــــــــﻡ ﺍﻟﻌــــــــﺎﻟــــــــــــﻰ

19

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻــــــــــﺣــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

20

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺋـــﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻣــــــﻝ

21

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﻡ

22

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـــﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﺷــﺋﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳــــﺔ

23

ﺍﻷﻣـــــﺎﻧـــﺔ ﺍﻟﻌـــــﺎﻣــــــﺔ ﻟﻼﻭﻗــــــــــــﺎﻑ

24

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﺕ

25

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺷﻐــــــــــــــﺎﻝ ﺍﻟﻌـــــــــﺎﻣــــــــــﺔ

26

ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺏ

27

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻁ

28

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬـــــــــــــــــﺭﺑﺎء ﻭ ﺍﻟﻣـــــــــــــﺎء

29

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻟﻠﻁــــــﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣــــــــﺩﻧﻰ

31

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛــــــــــــﺯﻳﺔ ﻟﻺﺣﺻــــــــــــــﺎء

32

ﺟـــــــــﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑـــــــــﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﻳـــــــــــﻥ

33

ﻭﺣــــﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳــــﺎﺕ ﺍﻟﻣــﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻛــــــــﻭﻳﺗﻳﺔ

ﺟﻣـــــــــــــــﻠﺔ ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺧﺎﻣــــــــﺱ

ﺍﻋﺗﻣــﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻌـــــــــــﺩﻳﻝ

19,200,000.000

19,200,000.000

230,000,000.000

230,000,000.000

328,371,000.000

577,571,000.000

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

328,371,000.000

0.000

577,571,000.000

ﺍﻟﻣﺻــــــــــــﺭﻭﻓﺎﺕ

4,913,332.789

223,378,845.258

328,371,000.000

556,663,178.047

) ( 25

ﺍﻟﻭﻓــــــــــــﻭﺭﺍﺕ

14,286,667.211

6,621,154.742

0.000

20,907,821.953

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
2020/2019

%25.6

%0.9

%74.4

%68.3

24,000,000.000

%97.1

%40.1

%2.9

%31.7

210,015,357.721

%100.0

%96.4

%59.0

%100

%0.0

%3.6

%0.0

%100

385,461,000.000

619,476,357.721

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ

ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ ــ ﺍﻟﻣﻧﺢ
ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(7

ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺍﻟﺟﻬــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺕ

ﺍﻋﺗﻣــﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻌـــــــــــﺩﻳﻝ

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻣﺻــــــــــــﺭﻭﻓﺎﺕ

ﺍﻟﻭﻓــــــــــــﻭﺭﺍﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ

01

ﻣﺧﺻﺻـــــــﺎﺕ ﺭﺋﻳــــــــــﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟــــــــــﺔ

0.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

!#DIV/0

02

ﺍﻟﺩﻳـــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻷﻣــــــــــــــــــــﻳﺭﻱ

0.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

!#DIV/0

03

ﺩﻳــــــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣـــــــــــﺎﺳﺑـــــــﺔ

0.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

!#DIV/0

04

ﻣﺟﻠـــﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  -ﺍﻷﻣﺎﻧـــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ

0.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

!#DIV/0

05

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ

0.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

!#DIV/0

06

ﺍﻟﻣﺟـــﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠـــﻰ ﻟﻠﺗﺧﻁﻳــﻁ ﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳــــﺔ

0.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

!#DIV/0

07

ﺩﻳـــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧــﺩﻣــــــﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳــــــــــــــﺔ

0.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

!#DIV/0

08

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧــــــــــــــــــــــﺎﺭﺟﻳــــــــــــــــــــﺔ

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

!#DIV/0

09

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ

0.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

!#DIV/0

0.000

%100.0

%100

%0.0

!#DIV/0

0.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

!#DIV/0

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

!#DIV/0

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

!#DIV/0

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

!#DIV/0

!#DIV/0

!#DIV/0

!#DIV/0

!#DIV/0
!#DIV/0

0.000

10

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣـــﺔ

11

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣــــــــــــــــــﺎﺭﻙ

12

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟـــــــــــﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋـــــــــــــــﺔ

0.000

13

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺩﻝ

0.000

14

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧـــــﻠﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

0.000

0.000

15

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــــــﺩﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻉ

0.000

0.000

!#DIV/0

16

ﺍﻟﺣــــــــــــــــــــﺭﺱ ﺍﻟــــﻭﻁــﻧـــــــــــــــــﻰ

0.000

0.000

!#DIV/0

17

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــــــــﺭﺑﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

0.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

18

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــﻌﻠﻳــــــــــــﻡ ﺍﻟﻌــــــــﺎﻟــــــــــــﻰ

0.000

!#DIV/0

%0.0

19

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻــــــــــﺣــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

0.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

20

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺋـــﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻣــــــﻝ

0.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

!#DIV/0

21

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﻡ

0.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

!#DIV/0

0.000

5,431,167,000.000

5,431,167,000.00

5,431,167,000.000

0.000

0.000

22

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـــﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﺷــﺋﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳــــﺔ

23

ﺍﻷﻣـــــﺎﻧـــﺔ ﺍﻟﻌـــــﺎﻣــــــﺔ ﻟﻼﻭﻗــــــــــــﺎﻑ

0.000

24

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﺕ

0.000

25

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺷﻐــــــــــــــﺎﻝ ﺍﻟﻌـــــــــﺎﻣــــــــــﺔ

0.000

26

ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺏ

0.000

27

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻁ

0.000

0.000

28

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬـــــــــــــــــﺭﺑﺎء ﻭ ﺍﻟﻣـــــــــــــﺎء

0.000

0.000

29

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻟﻠﻁــــــﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣــــــــﺩﻧﻰ

0.000

0.000

!#DIV/0

31

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛــــــــــــﺯﻳﺔ ﻟﻺﺣﺻــــــــــــــﺎء

0.000

0.000

!#DIV/0

32

ﺟـــــــــﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑـــــــــﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﻳـــــــــــﻥ

0.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

33

ﻭﺣــــﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳــــﺎﺕ ﺍﻟﻣــﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻛــــــــﻭﻳﺗﻳﺔ

0.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

ﺍﻹﻋﺗﻣــــــــــــــــــــــﺎﺩ ﺍﻟﺗﻛﻣﻳـــــــــــــــــﻠﻲ

0.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

0.000

%100.0

%100

%0.0

ﺟﻣـــــــــــــــﻠﺔ ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺳـــــﺎﺩﺱ

1,300,000.00

5,432,467,000.000

1,300,000.000

0.000

5,432,467,000.000

) ( 26

1,300,000.000

5,432,467,000.000

%100.0

%0.0

%0.0

!#DIV/0

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

!#DIV/0

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

!#DIV/0

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

!#DIV/0

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

!#DIV/0

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

!#DIV/0

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

!#DIV/0

!#DIV/0

!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
2020/2019

5,249,221,000.000

3,000,000.000

5,252,221,000.000

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ــ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(7

ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺍﻟﺟﻬــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺕ

ﺍﻋﺗﻣــﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻌـــــــــــﺩﻳﻝ

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻣﺻــــــــــــﺭﻭﻓﺎﺕ

ﺍﻟﻭﻓــــــــــــﻭﺭﺍﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
2020/2019

02

ﺍﻟﺩﻳـــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻷﻣــــــــــــــــــــﻳﺭﻱ

10,000,000.000

10,000,000.000

9,188,115.213

811,884.787

%91.9

%1.1

%8.1

%4.2

9,898,865.608

03

ﺩﻳــــــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣـــــــــــﺎﺳﺑـــــــﺔ

35,000.000

35,000.000

900.918

34,099.082

%2.6

%0.0

%97.4

%0.2

6,223.013

04
05

ﻣﺟﻠـــﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  -ﺍﻷﻣﺎﻧـــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ

0.000

0.000

%0.0

%0.0

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ

0.000

0.000

%0.0

%0.0

06

ﺍﻟﻣﺟـــﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠـــﻰ ﻟﻠﺗﺧﻁﻳــﻁ ﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳــــﺔ

0.000

0.000

%0.0

%0.0

07

ﺩﻳـــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧــﺩﻣــــــﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳــــــــــــــﺔ

0.000

%0.0

%0.0

08

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧــــــــــــــــــــــﺎﺭﺟﻳــــــــــــــــــــﺔ

22,915,000.000

22,915,000.000

09

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ

4,000.000

4,000.000

10

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣـــﺔ

13,250,000.000

11

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣــــــــــــــــــﺎﺭﻙ

12

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟـــــــــــﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋـــــــــــــــﺔ

13

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺩﻝ

14

13,250,000.000

0.000
22,860,217.031

13,250,000.000

0.000
62,000.000

62,000.000

54,782.969

%99.8

%2.7

%0.2

%0.3

16,536,307.418

4,000.000

%0.0

%0.0

%100.0

%0.0

536.882

%100.0

%1.6

%0.0

%0.0

13,246,000.000

0.000

%0.0

0.000
61,502.000

0.000

498.000

%99.2

%0.0

%0.0
%0.8

%0.0

0.000

%0.0

61,734.000

%0.0

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧـــــﻠﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

16,000,000.000

16,000,000.000

15,845,450.342

154,549.658

%99.0

%1.9

%1.0

%0.8

25,791,950.303

15

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــــــﺩﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻉ

16,930,000.000

16,930,000.000

16,763,702.384

166,297.616

%99.0

%2.0

%1.0

%0.9

39,232,838.216

16

ﺍﻟﺣــــــــــــــــــــﺭﺱ ﺍﻟــــﻭﻁــﻧـــــــــــــــــﻰ

10,000.000

10,000.000

9,999.138

0.862

%100.0

%0.0

%0.0

%0.0

9,999.140

17

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــــــــﺭﺑﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

7,069,000.000

7,069,000.000

4,093,593.290

2,975,406.710

%57.9

%0.5

%42.1

%15.4

6,329,504.408

18

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــﻌﻠﻳــــــــــــﻡ ﺍﻟﻌــــــــﺎﻟــــــــــــﻰ

650,000.000

650,000.000

647,332.947

2,667.053

%99.6

%0.1

%0.4

%0.0

649,951.925

19

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻــــــــــﺣــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

514,410,000.000

514,410,000.000

514,399,395.885

10,604.115

%100.0

%60.7

%0.0

%0.1

586,948,837.750

20

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺋـــﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻣــــــﻝ

265,007,000.000

265,007,000.000

250,016,554.547

14,990,445.453

%94.3

%29.5

%5.7

%77.8

261,040,615.177

21

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﻡ

75,000.000

%23.2

%0.0

%76.8

%0.3

38,706.025

22

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـــﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﺷــﺋﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳــــﺔ

75,000.000

17,370.381

57,629.619

0.000

0.000

%0.0

%0.0

23

ﺍﻷﻣـــــﺎﻧـــﺔ ﺍﻟﻌـــــﺎﻣــــــﺔ ﻟﻼﻭﻗــــــــــــﺎﻑ

0.000

0.000

%0.0

%0.0

24

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﺕ

0.000

0.000

%0.0

%0.0

25

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺷﻐــــــــــــــﺎﻝ ﺍﻟﻌـــــــــﺎﻣــــــــــﺔ

0.000

0.000

%0.0

%0.0

26

ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺏ

0.000

0.000

%0.0

%0.0

27

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻁ

0.000

0.000

%0.0

%0.0

28

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬـــــــــــــــــﺭﺑﺎء ﻭ ﺍﻟﻣـــــــــــــﺎء

0.000

0.000

%0.0

%0.0

29

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻟﻠﻁــــــﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣــــــــﺩﻧﻰ

0.000

0.000

%0.0

%0.0

31

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛــــــــــــﺯﻳﺔ ﻟﻺﺣﺻــــــــــــــﺎء

0.000

0.000

%0.0

%0.0

32

ﺟـــــــــﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑـــــــــﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﻳـــــــــــﻥ

0.000

0.000

%0.0

%0.0

33

ﻭﺣــــﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳــــﺎﺕ ﺍﻟﻣــﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻛــــــــﻭﻳﺗﻳﺔ

0.000

0.000

%0.0

%0.0

ﺍﻹﻋﺗﻣــــــــــــــــــــــﺎﺩ ﺍﻟﺗﻛﻣﻳـــــــــــــــــﻠﻲ

0.000

%0.0

%0.0

ﺟﻣـــــــــــــــﻠﺔ ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺳﺎﺑـــــــﻊ

866,417,000.000

0.000

866,417,000.000

0.000
847,154,134.076

) ( 27

19,262,865.924

%97.8

%100

%2.2

%100

959,792,069.865

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ ــ ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(7

ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﺍﻟﺟﻬــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺕ

ﺍﻋﺗﻣــﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻌـــــــــــﺩﻳﻝ

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻣﺻــــــــــــﺭﻭﻓﺎﺕ

50,000,000.000

50,000,000.000

01

ﻣﺧﺻﺻـــــــﺎﺕ ﺭﺋﻳــــــــــﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟــــــــــﺔ

50,000,000.000

02

ﺍﻟﺩﻳـــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻷﻣــــــــــــــــــــﻳﺭﻱ

49,701,000.000

49,701,000.000

03

ﺩﻳــــــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣـــــــــــﺎﺳﺑـــــــﺔ

144,000.000

144,000.000

04

ﻣﺟﻠـــﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  -ﺍﻷﻣﺎﻧـــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ

ﺍﻟﻭﻓــــــــــــﻭﺭﺍﺕ

ﺡ .ﺥ 2021/2020
ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ
2020/2019
ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ

%100

%2.1

%0.0

%0.0

50,000,000.000

41,597,691.095

8,103,308.905

%83.7

%1.7

%16.3

%13.7

50,591,321.128

4,120.097

139,879.903

0.000

%2.9

%0.0

%97.1

%0.2

386,956.907

3,585,000.000

3,585,000.000

790,082.775

2,794,917.225

%22.0

%0.0

%78.0

%4.7

3,332,580.850

05

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ

125,000.000

125,000.000

4,677.525

120,322.475

%3.7

%0.0

%96.3

%0.2

207,032.050

06

ﺍﻟﻣﺟـــﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠـــﻰ ﻟﻠﺗﺧﻁﻳــﻁ ﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳــــﺔ

55,000.000

55,000.000

1,417.525

53,582.475

%2.6

%0.0

%97.4

%0.1

124,237.850

07

ﺩﻳـــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧــﺩﻣــــــﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳــــــــــــــﺔ

24,066,000.000

24,066,000.000

23,906,703.948

159,296.052

%99.3

%1.0

%0.7

%0.3

25,474,140.963

08

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧــــــــــــــــــــــﺎﺭﺟﻳــــــــــــــــــــﺔ

14,691,000.000

14,691,000.000

13,407,785.838

1,283,214.162

%91.3

%0.6

%8.7

%2.2

3,988,720.923

09

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ

8,381,000.000

8,381,000.000

8,379,774.911

1,225.089

10

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣـــﺔ

776,578,000.000

600,000,000.000

%100.0

%0.3

%0.0

%0.0

19,748,788.042

1,376,578,000.000

1,376,578,000.000

0.000

%100

%57.5

%0.0

%0.0

209,167,000.000

235,000.000

17,849.430

217,150.570

%7.6

%0.0

%92.4

%0.4

1,048,697.991

199,073.949

5,926.051

%97.1

%0.0

%2.9

%0.0

1,120,277.986

279,570,165.503

13,927,834.497

%95.3

%11.7

%4.7

%23.6

282,717,848.558

8,378,303.053

989,696.947

%89.4

%0.3

%10.6

%1.7

10,192,661.977

14,548,548.585

1,849,451.415

%88.7

%0.6

%11.3

%3.1

21,539,799.124

%86.5

%0.1

%13.5

%0.5

3,105,586.531

1,183,183.332

1,792,816.668

%39.8

%0.0

%60.2

%3.0

2,882,581.005

552,903,023.001

21,346,976.999

%96.3

%23.1

%3.7

%36.1

508,695,858.767

1,172,742.656

2,557,257.344

%31.4

%0.0

%68.6

%4.3

6,233,317.928

3,470,213.500

3,786.500

%99.9

%0.1

%0.1

%0.0

2,198,195.316

486,093.997

467,906.003

%51.0

%0.0

%49.0

%0.8

1,774,110.987

3,033,953.070

919,046.930

%76.8

%0.1

%23.2

%1.6

6,092,088.544

23,395.525

41,604.475

%36.0

%0.0

%64.0

%0.1

171,012.975

94,180.674

7,819.326

11

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣــــــــــــــــــﺎﺭﻙ

235,000.000

12

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟـــــــــــﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋـــــــــــــــﺔ

205,000.000

205,000.000

13

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺩﻝ

293,498,000.000

293,498,000.000

14

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧـــــﻠﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

9,368,000.000

9,368,000.000

15

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــــــﺩﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻉ

16,398,000.000

16,398,000.000

16

ﺍﻟﺣــــــــــــــــــــﺭﺱ ﺍﻟــــﻭﻁــﻧـــــــــــــــــﻰ

2,259,000.000

17

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــــــــﺭﺑﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

2,976,000.000

2,976,000.000

18

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــﻌﻠﻳــــــــــــﻡ ﺍﻟﻌــــــــﺎﻟــــــــــــﻰ

574,250,000.000

574,250,000.000

19

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻــــــــــﺣــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

3,730,000.000

3,730,000.000

20

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺋـــﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻣــــــﻝ

3,474,000.000

3,474,000.000

21

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﻡ

954,000.000

954,000.000

22

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـــﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﺷــﺋﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳــــﺔ

3,953,000.000

3,953,000.000

23

ﺍﻷﻣـــــﺎﻧـــﺔ ﺍﻟﻌـــــﺎﻣــــــﺔ ﻟﻼﻭﻗــــــــــــﺎﻑ

65,000.000

65,000.000

24

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﺕ

102,000.000

102,000.000

25

2,259,000.000

1,954,526.333

304,473.667

%92.3

%0.0

%7.7

%0.0

636,037.737

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺷﻐــــــــــــــﺎﻝ ﺍﻟﻌـــــــــﺎﻣــــــــــﺔ

8,612,000.000

8,612,000.000

8,611,895.889

104.111

%100

%0.4

%0.0

%0.0

3,122,905.949

26

ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺏ

836,000.000

836,000.000

138,372.099

697,627.901

%16.6

%0.0

%83.4

%1.2

2,166,693.851

27

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻁ

4,001,000.000

4,001,000.000

3,737,865.304

263,134.696

%93.4

%0.2

%6.6

%0.4

3,851,777.749

28

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬـــــــــــــــــﺭﺑﺎء ﻭ ﺍﻟﻣـــــــــــــﺎء

1,095,000.000

1,095,000.000

66,402.759

1,028,597.241

%6.1

%0.0

%93.9

%1.7

8,529,491.114

29

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻟﻠﻁــــــﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣــــــــﺩﻧﻰ

55,000.000

55,000.000

53,894.615

1,105.385

%98.0

%0.0

%2.0

%0.0

321,598.984

31

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛــــــــــــﺯﻳﺔ ﻟﻺﺣﺻــــــــــــــﺎء

49,000.000

49,000.000

40.000

48,960.000

%0.1

%0.0

%99.9

%0.1

50,784.000

32

ﺟـــــــــﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑـــــــــﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﻳـــــــــــﻥ

15,000.000

15,000.000

0.000

%100

%0.0

%0.0

%0.0

36,586.200

33

ﻭﺣــــﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳــــﺎﺕ ﺍﻟﻣــﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻛــــــــﻭﻳﺗﻳﺔ

13,000.000

13,000.000

13,000.000

%0.0

%0.0

%100

%0.0

68,024.950

ﺟﻣـــــــــــــــﻠﺔ ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺛﺎﻣــــــﻥ

1,853,469,000.000

59,140,023.012

%97.6

%100

%2.4

%100

1,229,576,716.936

600,000,000.000

2,453,469,000.000

15,000.000

2,394,328,976.988

) ( 28

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
ﺑﺎﺏ ﺷﺭﺍء ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ
ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(7

ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺍﻟﺟﻬــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺕ

ﺍﻋﺗﻣــﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻌـــــــــــﺩﻳﻝ

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻣﺻــــــــــــﺭﻭﻓﺎﺕ

ﺍﻟﻭﻓــــــــــــﻭﺭﺍﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
2020/2019

02

ﺍﻟﺩﻳـــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻷﻣــــــــــــــــــــﻳﺭﻱ

122,466,000.000

122,466,000.000

100,824,779.997

21,641,220.003

%82.3

%5.8

%17.7

%3.8

70,316,426.527

03

ﺩﻳــــــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣـــــــــــﺎﺳﺑـــــــﺔ

1,777,000.000

1,777,000.000

1,124,028.131

652,971.869

%63.3

%0.1

%36.7

%0.1

1,397,024.304

04

ﻣﺟﻠـــﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  -ﺍﻷﻣﺎﻧـــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ

10,448,000.000

10,448,000.000

4,060,431.352

6,387,568.648

%38.9

%0.2

%61.1

%1.1

5,358,928.704

05

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ

444,000.000

444,000.000

181,861.100

262,138.900

%41.0

%0.0

%59.0

%0.0

46,317.350

06

ﺍﻟﻣﺟـــﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠـــﻰ ﻟﻠﺗﺧﻁﻳــﻁ ﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳــــﺔ

438,000.000

438,000.000

221,032.620

216,967.380

%50.5

%0.0

%49.5

%0.0

215,653.678

07

ﺩﻳـــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧــﺩﻣــــــﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳــــــــــــــﺔ

709,000.000

709,000.000

349,844.100

359,155.900

%49.3

%0.0

%50.7

%0.1

166,888.928

08

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧــــــــــــــــــــــﺎﺭﺟﻳــــــــــــــــــــﺔ

20,813,000.000

20,813,000.000

10,055,557.739

10,757,442.261

%48.3

%0.6

%51.7

%1.9

22,809,340.279

09

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ

17,483,000.000

17,483,000.000

13,645,505.669

3,837,494.331

%78.1

%0.8

%21.9

%0.7

101,987,991.117

11

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣــــــــــــــــــﺎﺭﻙ

1,607,000.000

1,607,000.000

73,941.760

1,533,058.240

%4.6

%0.0

%95.4

%0.3

65,809.640

12

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟـــــــــــﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋـــــــــــــــﺔ

1,294,000.000

1,294,000.000

1,097,169.113

196,830.887

%84.8

%0.1

%15.2

%0.0

908,200.426

13

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺩﻝ

4,681,000.000

4,681,000.000

3,752,774.900

928,225.100

%80.2

%0.2

%19.8

%0.2

3,556,101.729

14

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧـــــﻠﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

59,637,000.000

59,637,000.000

18,577,304.146

41,059,695.854

%31.2

%1.1

%68.8

%7.2

30,956,460.255

15

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــــــﺩﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻉ

326,681,000.000

326,681,000.000

282,684,193.496

43,996,806.504

%86.5

%16.2

%13.5

%7.7

421,223,771.949

16

ﺍﻟﺣــــــــــــــــــــﺭﺱ ﺍﻟــــﻭﻁــﻧـــــــــــــــــﻰ

97,103,000.000

97,103,000.000

87,960,101.788

9,142,898.212

%90.6

%5.0

%9.4

%1.6

82,148,571.562

17

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــــــــﺭﺑﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

25,446,000.000

25,446,000.000

17,286,119.043

8,159,880.957

%67.9

%1.0

%32.1

%1.4

26,531,696.009

18

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــﻌﻠﻳــــــــــــﻡ ﺍﻟﻌــــــــﺎﻟــــــــــــﻰ

534,000.000

534,000.000

386,695.929

147,304.071

%72.4

%0.0

%27.6

%0.0

555,056.828

19

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻــــــــــﺣــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

196,603,000.000

196,603,000.000

174,598,334.286

22,004,665.714

%88.8

%10.0

%11.2

%3.9

181,777,512.852

20

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺋـــﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻣــــــﻝ

6,781,000.000

6,781,000.000

4,875,515.493

1,905,484.507

%71.9

%0.3

%28.1

%0.3

6,865,191.504

21

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﻡ

10,918,000.000

10,918,000.000

5,275,549.543

5,642,450.457

%48.3

%0.3

%51.7

%1.0

7,640,433.840

22

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـــﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﺷــﺋﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳــــﺔ

14,461,000.000

14,461,000.000

13,386,284.250

1,074,715.750

%92.6

%0.8

%7.4

%0.2

9,766,960.355

23

ﺍﻷﻣـــــﺎﻧـــﺔ ﺍﻟﻌـــــﺎﻣــــــﺔ ﻟﻼﻭﻗــــــــــــﺎﻑ

160,000.000

160,000.000

116,299.500

43,700.500

%72.7

%0.0

%27.3

%0.0

125,240.450

24

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﺕ

15,606,000.000

15,606,000.000

5,318,850.446

10,287,149.554

%34.1

%0.3

%65.9

%1.8

13,557,007.918

25

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺷﻐــــــــــــــﺎﻝ ﺍﻟﻌـــــــــﺎﻣــــــــــﺔ

743,010,000.000

743,010,000.000

636,693,804.184

106,316,195.816

%85.7

%36.5

%14.3

%18.7

775,112,438.559

26

ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺏ

2,851,000.000

2,851,000.000

1,683,652.760

1,167,347.240

%59.1

%0.1

%40.9

%0.2

3,388,407.731

27

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻁ

58,000.000

58,000.000

51,344.410

6,655.590

%88.5

%0.0

%11.5

%0.0

32,550.450

28

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬـــــــــــــــــﺭﺑﺎء ﻭ ﺍﻟﻣـــــــــــــﺎء

555,465,000.000

555,465,000.000

301,347,570.083

254,117,429.917

%54.3

%17.3

%45.7

%44.7

479,204,423.410

29

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻟﻠﻁــــــﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣــــــــﺩﻧﻰ

73,752,000.000

73,752,000.000

56,888,544.344

16,863,455.656

%77.1

%3.3

%22.9

%3.0

54,845,500.006

31

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛــــــــــــﺯﻳﺔ ﻟﻺﺣﺻــــــــــــــﺎء

190,000.000

190,000.000

54,137.950

135,862.050

%28.5

%0.0

%71.5

%0.0

52,989.830

32

ﺟـــــــــﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑـــــــــﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﻳـــــــــــﻥ

173,000.000

173,000.000

7,654.460

165,345.540

%4.4

%0.0

%95.6

%0.0

28,561.430

33

ﻭﺣــــﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳــــﺎﺕ ﺍﻟﻣــﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻛــــــــﻭﻳﺗﻳﺔ

131,000.000

131,000.000

129,583.000

1,417.000

%98.9

%0.0

%1.1

%0.0

44,802.717

2,311,720,000.000

1,742,708,465.592

569,011,534.408

%75.4

%100

%24.6

%100

2,300,686,260.337

ﺟﻣــﻠﺔ ﺑﺎﺏ ﺷﺭﺍء ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ

2,311,720,000.000

0.000

) ( 29

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ )ﺃ(
ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(8

ﺍﻋﺗﻣــﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻌـــــــــــﺩﻳﻝ

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻣﺻــــــــــــﺭﻭﻓﺎﺕ

ﺍﻟﻭﻓــــــــــــﻭﺭﺍﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
2020/2019

ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ  -ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ:
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  - 211 :ﺃﺟﻭﺭ ﻭﺭﻭﺍﺗﺏ

6,888,250,470.000

95,714,349.971

6,983,964,819.971

6,935,989,240.093

47,975,579.878

%99.3

%32.6

%0.7

%5.6

7,077,333,878.084

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ - 212 :ﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

492,540,530.000

3,414,588.029

495,955,118.029

487,898,315.554

8,056,802.475

%98.4

%2.3

%1.6

%0.9

477,829,081.441

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  - 213 :ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﻋﺎﻣﻠﻳﻥ ﻣﺣﺗﺳﺑﺔ

17,814,000.000

4,171,062.000

21,985,062.000

21,937,922.651

47,139.349

%99.8

%0.1

%0.2

%0.0

30,101,301.925

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  - 219 :ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻲ

103,300,000.000

)(103,300,000.000

0.000

7,501,905,000.000

0.000

7,501,905,000.000

ﺟﻣـــــــــــــــــــــﻠﺔ ﺍﻟﺑــــــــــــــﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ

0.000
7,445,825,478.298

56,079,521.702

%0.0
%99.3

%35.0

%0.0
%0.7

%6.5

7,585,264,261.450

ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  -ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ:
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  - 221 :ﺍﻟﺳﻠﻊ

2,001,005,400.000

62,140,507.326

2,063,145,907.326

2,011,130,050.805

52,015,856.521

%97.5

%9.4

%2.5

%6.0

2,299,838,198.467

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  - 222 :ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ

1,010,445,600.000

)(62,140,507.326

948,305,092.674

862,470,190.778

85,834,901.896

%90.9

%4.1

%9.1

%10.0

893,413,477.968

3,011,451,000.000

0.000

3,011,451,000.000

2,873,600,241.583

137,850,758.417

%95.4

%13.5

%4.6

%16.0

3,193,251,676.435

ﺟﻣـــــــــــــــــــــﻠﺔ ﺍﻟﺑــــــــــــــﺎﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ  -ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ:
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  - 251 :ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ  -ﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ

347,571,000.000

347,571,000.000

333,284,332.789

14,286,667.211

%95.9

%1.6

%4.1

%1.7

409,461,000.000

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  - 252 :ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ  -ﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ

230,000,000.000

230,000,000.000

223,378,845.258

6,621,154.742

%97.1

%1.0

%2.9

%0.8

210,015,357.721

577,571,000.000

556,663,178.047

20,907,821.953

%96.4

%2.6

%3.6

%2.4

619,476,357.721

ﺟﻣـــــــــــــــــــــﻠﺔ ﺍﻟﺑــــــــــــــﺎﺏ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ

577,571,000.000

0.000

ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ  -ﺍﻟﻣﻧﺢ:
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  - 261 :ﺍﻟﻣﻧﺢ  -ﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ

57,125,000.000

)(7,089,568.000

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  - 262 :ﺍﻟﻣﻧﺢ  -ﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﻳﺔ

50,035,432.000

50,035,432.000

0.000

0.000

%100.0

0.000

%0.2

%0.0

%0.0

%0.0

356,186,621.036

%0.0

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  - 263 :ﺍﻟﻣﻧﺢ  -ﻟﻭﺣﺩﺍﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

5,373,042,000.000

8,089,568.000

5,381,131,568.000

5,381,131,568.000

0.000

%100.0

%25.3

%0.0

%0.0

4,893,004,003.964

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  - 264 :ﺍﻟﻣﻧﺢ  -ﻟﺟﻬﺎﺕ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ

2,300,000.000

)(1,000,000.000

1,300,000.000

1,300,000.000

0.000

%100.0

%0.0

%0.0

%0.0

3,030,375.000

5,432,467,000.000

0.000

5,432,467,000.000

5,432,467,000.000

0.000

%100.0

%25.5

%0.0

%0.0

5,252,221,000.000

ﺟﻣـــــــــــــــــــــﻠﺔ ﺍﻟﺑــــــــــــــﺎﺏ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ

) ( 30

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ )ﺏ(
ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(8

ﺍﻋﺗﻣــﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻌـــــــــــﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻣﺻــــــــــــﺭﻭﻓﺎﺕ

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻭﻓــــــــــــﻭﺭﺍﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺇﻟﻰ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
2020/2019

ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ  -ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ:
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  - 271 :ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

114,000,000.00

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  - 272 :ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

726,067,000.000

)(800,374.282

26,350,000.000

800,374.282

27,150,374.282

866,417,000.000

0.000

866,417,000.000

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  - 273 :ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ
ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ

ﺟﻣـــــــــــــــــــــﻠﺔ ﺍﻟﺑــــــــــــــﺎﺏ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ

114,000,000.000

113,999,985.885

725,266,625.718

%100.0

%0.5

%0.0

%0.0

118,547,598.174

%97.4

%3.3

%2.6

%2.2

821,653,230.123

26,836,724.595

313,649.687

%98.8

%0.1

%1.2

%0.0

19,591,241.568

847,154,134.076

19,262,865.924

%97.8

%4.0

%2.2

%2.2

959,792,069.865

706,317,423.596

14.115

18,949,202.122

ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ  -ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺃﺣﺭﻯ:
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  - 281 :ﺇﻳﺟﺎﺭ ﺃﺻﻭﻝ ﻁﺑﻳﻌﻳﺔ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  - 282 :ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ
ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  - 285 :ﺧﺳﺎﺋﺭ ﻭﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ

ﺟﻣـــــــــــــــــــــﻠﺔ ﺍﻟﺑــــــــــــــﺎﺏ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ

32,000.000

1,549.000

33,549.000

33,540.840

8.160

%100.0

%0.0

%0.0

%0.0

32,670.832

1,843,783,400.000

598,478,060.419

2,442,261,460.419

2,383,183,872.281

59,077,588.138

%97.6

%11.2

%2.4

%6.9

1,228,484,927.157

9,653,600.000

1,520,390.581

11,173,990.581

11,111,563.867

62,426.714

%99.4

%0.1

%0.6

%0.0

1,059,118.947

1,853,469,000.000

600,000,000.000

2,453,469,000.000

2,394,328,976.988

59,140,023.012

%97.6

%11.2

%2.4

%6.9

1,229,576,716.936

ﺑﺎﺏ ﺷﺭﺍء ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  - 323 :ﺷﺭﺍء ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ ﻏﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻠﻣﻭﺳﺔ

451,410,000.000

3,960,000.000

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  - 324 :ﺷﺭﺍء ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ ﻏﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻠﻣﻭﺳﺔ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  - 326 :ﺷﺭﺍء ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺑﻳﻭﻟﻭﺟﻳﺔ )ﺃﺻﻭﻝ
ﻓﻼﺣﻳﺔ(

20,000.000

362,720,620.544

455,370,000.000

92,649,379.456

0.000

0.000

20,000.000

%79.7

%1.7

%20.3

%0.0

%10.7

579,095,172.459

%0.0

2,230.000

20,000.000

%0.0

%0.0

%100.0

%0.0

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  - 327 :ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺇﻧﺷﺎﺋﻳﺔ ﻭﺻﻳﺎﻧﺔ ﺟﺫﺭﻳﺔ

1,860,290,000.000

)(3,960,000.000

1,856,330,000.000

1,379,987,845.048

476,342,154.952

%74.3

%6.5

%25.7

%55.2

1,721,588,857.878

ﺟﻣـﻠﺔ ﺷﺭﺍء ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ

2,311,720,000.000

0.000

2,311,720,000.000

1,742,708,465.592

569,011,534.408

%75.4

%8.2

%24.6

%66.0

2,300,686,260.337

ﺍﻟﺟﻣـــــــــــــــــــــــــــــــــﻠﺔ

21,555,000,000.000

600,000,000.000

22,155,000,000.000

21,292,747,474.584

862,252,525.416

%96.1

%100

%3.9

%100

21,140,268,342.744

) ( 31

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ
ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻻﻭﻝ ــ ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ
ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(8

ﺍﻋﺗﻣــﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻌـــــــــــﺩﻳﻝ

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻣﺻــــــــــــﺭﻭﻓﺎﺕ

ﺍﻟﻭﻓــــــــــــﻭﺭﺍﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
2020/2019

ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ  -ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ:
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ )  - ( 211ﺃﺟﻭﺭ ﻭﺭﻭﺍﺗﺏ
ﻓﺋﺔ  - 2111 :ﺃﺟﻭﺭ ﻭﺭﻭﺍﺗﺏ ﻧﻘﺩﻳﺔ

6,842,097,730.000

95,548,517.966

6,937,646,247.966

6,891,610,955.877

46,035,292.089

%99.3

%92.6

%0.7

%82.1

7,032,252,615.695

ﻓﺋﺔ  - 2112 :ﺃﺟﻭﺭ ﻭﺭﻭﺍﺗﺏ ﻋﻳﻧﻳﺔ

46,152,740.000

165,832.005

46,318,572.005

44,378,284.216

1,940,287.789

%95.8

%0.6

%4.2

%3.5

45,081,262.389

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ )  -( 211ﺃﺟﻭﺭ ﻭﺭﻭﺍﺗﺏ

6,888,250,470.000

95,714,349.971

6,983,964,819.971

6,935,989,240.093

47,975,579.878

%99.3

%93.2

%0.7

%85.5

7,077,333,878.084

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ )  -( 212ﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﺇﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﻓﺋﺔ  - 2121 :ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ

485,588,090.000

ﻓﺋﺔ  - 2122 :ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺻﺣﻲ

5,324,740.000

ﻓﺋﺔ  - 2123 :ﺍﻟﺗﺎﻣﻳﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﻁﻧﻲ ﺩﻭﻝ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ

1,627,700.000

1,408,660.000

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ )  -( 212ﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

492,540,530.000

3,414,588.029

2,122,578.029

)(116,650.000

487,710,668.029

481,879,898.531

5,830,769.498

%98.8

%6.5

%1.2

%10.4

470,631,207.377

5,208,090.000

3,462,351.165

1,745,738.835

%66.5

%0.0

%33.5

%3.1

4,962,120.660

3,036,360.000

2,556,065.858

480,294.142

%84.2

%0.0

%15.8

%0.9

2,235,753.404

495,955,118.029

487,898,315.554

8,056,802.475

%98.4

%6.6

%1.6

%14.4

477,829,081.441

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ) -( 213ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﻋﺎﻣﻠﻳﻥ ﻣﺣﺗﺳﺑﺔ
ﻓﺋﺔ  - 2131 :ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ

17,814,000.000

4,171,062.000

21,985,062.000

21,937,922.651

47,139.349

%99.8

%0.3

%0.2

%0.1

30,101,301.925

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ )  -( 213ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﻋﺎﻣﻠﻳﻥ ﻣﺣﺗﺳﺑﺔ

17,814,000.000

4,171,062.000

21,985,062.000

21,937,922.651

47,139.349

%99.8

%0.3

%0.2

%0.1

30,101,301.925

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ) -( 219ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻲ
ﻓﺋﺔ  - 2199 :ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻲ

103,300,000.000

)(103,300,000.000

0.000

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ )  - ( 219ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻲ

103,300,000.000

)(103,300,000.000

0.000

0.000

7,501,905,000.000

7,445,825,478.298

ﻣﺟــــــــــــــﻣﻭﻉ ﺍﻟﺑـــــــــــــﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ

7,501,905,000.000

0.000

) ( 32

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

0.000

56,079,521.702

%99.3

%100

%0.7

%100

7,585,264,261.450

تحليل اإلعتمادات والمصروفات حسب المجموعات و الفئات
الباب الثاني  :السلع والخدمات
ح .خ 2021/2020

جدول رقم ()8

اعتمــاد الميزانية

التعـــــــــــديل

اإلعتماد بعد التعديل

المصــــــــــــروفات

الوفــــــــــــورات

نسبة المنصرف
إلى اإلعتماد بعد
التعديل

نسبة المنصرف
إلى اجمالي
المصروفات

نسبة الوفر إلى
اإلعتماد بعد
التعديل

نسبة الوفر إلى مصروفات السنة المالية
اجمالي الوفورات
2020/2019

الباب الثانى ـ السلع والخدمات :
المجموعة ( -) 221السلع
فئة - 2211 :قطع غيار وعدد وأدوات صغيرة

41,209,410.000

)(5,220,971.200

35,988,438.800

28,192,234.742

7,796,204.058

%78.3

%1.0

%21.7

%5.7

33,198,530.507

فئة - 2212 :مواد وخامات

512,378,450.000

)(16,636,866.756

495,741,583.244

460,972,587.465

34,768,995.779

%93.0

%16.0

%7.0

%25.2

533,817,644.727

فئة - 2213 :وقود وزيوت وقوى محركة

1,354,252,000.000

36,715,990.000

1,390,967,990.000

1,384,426,641.276

6,541,348.724

%99.5

%48.2

%0.5

%4.7

1,558,331,474.777

فئة - 2214 :مياه وكهرباء

57,160,540.000

47,282,355.282

104,442,895.282

101,538,587.327

2,904,307.955

%97.2

%3.5

%2.8

%2.1

144,440,805.121

فئة - 2215 :مياه معالجة

36,000,000.000

36,000,000.000

35,999,999.995

0.005

%100

%1.3

%0.0

%0.0

30,045,583.335

فئة - 2219 :مستلزمات أخرى

5,000.000

5,000.000

5,000.000

%0.0

%0.0

%100

%0.0

4,160.000

جملــــــــــــــــــــــــة المجموعة ( -) 221السلع

2,001,005,400.000

52,015,856.521

%97.5

%70.0

%2.5

%37.7

2,299,838,198.467

62,140,507.326

2,063,145,907.326

2,011,130,050.805

المجموعة ( -) 222الخدمات
فئة - 2221 :نقل ومواصالت

72,148,650.000

)(13,664,724.552

58,483,925.448

47,846,851.214

10,637,074.234

%81.8

%1.7

%18.2

%7.7

43,256,502.921

فئة - 2222 :إيجارات

70,891,430.000

)(9,443,632.190

61,447,797.810

55,276,115.856

6,171,681.954

%90.0

%1.9

%10.0

%4.5

65,176,874.366

فئة - 2223 :صيانة

175,962,840.000

)(20,363,149.306

155,599,690.694

136,052,174.265

19,547,516.429

%87.4

%4.7

%12.6

%14.2

152,391,687.447

فئة - 2224 :خدمات إعالمية واجتماعية

47,210,600.000

)(3,695,055.090

43,515,544.910

28,402,682.947

15,112,861.963

%65.3

%1.0

%34.7

%11.0

60,151,305.998

فئة - 2225 :أبحاث ودراسات واستشارات

66,310,350.000

)(13,720,647.134

52,589,702.866

37,341,120.771

15,248,582.095

%71.0

%1.3

%29.0

%11.1

44,890,013.142

فئة - 2226 :مصروفات خاصة

62,000,000.000

1,050,000.000

63,050,000.000

62,969,342.282

80,657.718

%99.9

%2.2

%0.1

%0.1

64,099,095.869

فئة - 2229 :خدمات اخرى

515,921,730.000

)(2,303,299.054

513,618,430.946

494,581,903.443

19,036,527.503

%96.3

%17.2

%3.7

%13.8

463,447,998.225

جملـــــــــــــــــــــة المجموعة (-)222الخدمات

1,010,445,600.000

)(62,140,507.326

948,305,092.674

862,470,190.778

85,834,901.896

%90.9

%30.0

%9.1

%62.3

893,413,477.968

3,011,451,000.000

0.000

3,011,451,000.000

2,873,600,241.583

137,850,758.417

%95.4

%100

%4.6

%100

3,193,251,676.435

مجـــــــــموع البــــــــــاب الثـــــــاني

) ( 33

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ
ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ــ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ
ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(8

ﺍﻋﺗﻣــﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻌـــــــــــﺩﻳﻝ

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻣﺻــــــــــــﺭﻭﻓﺎﺕ

ﺍﻟﻭﻓــــــــــــﻭﺭﺍﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ
2020/2019

ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺧﺎﻣـــﺱ ــ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ

ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ) -( 251ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ – ﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ

ﻓﺋﺔ - 2511 :ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ – ﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺎﻟﻳﺔ

347,571,000.000

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ)(251ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ -ﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺎﻟﻳﺔ

347,571,000.000

0.000

347,571,000.000

333,284,332.789

14,286,667.211

%95.9

%59.9

%4.1

%68.3

409,461,000.000

347,571,000.000

333,284,332.789

14,286,667.211

%95.9

%59.9

%4.1

%68.3

409,461,000.000

ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ) -( 252ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ – ﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ

ﻓﺋﺔ ) -( 2521ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ – ﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺎﻟﻳﺔ

230,000,000.000

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ)(252ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ -ﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻏﻳﺭ
ﻣﺎﻟﻳﺔ

230,000,000.000

0.000

577,571,000.000

0.000

ﺟﻣﻠـــــﺔ ﺍﻟــﺑــﺎﺏ ﺍﻟﺧﺎﻣــــــــــــــــــــــــــــــﺱ

230,000,000.000

223,378,845.258

6,621,154.742

%97.1

%40.1

%2.9

%31.7

210,015,357.721

230,000,000.000

223,378,845.258

6,621,154.742

%97.1

%40.1

%2.9

%31.7

210,015,357.721

577,571,000.000

556,663,178.047

20,907,821.953

%96.4

%100

%3.6

%100

619,476,357.721

) ( 34

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ
ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ ـ ﺍﻟﻣﻧﺢ )ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ(
ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(8

ﺍﻋﺗﻣــﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻌـــــــــــﺩﻳﻝ

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻣﺻــــــــــــﺭﻭﻓﺎﺕ

ﺍﻟﻭﻓــــــــــــﻭﺭﺍﺕ

ﻧﺳﺑﺔ
ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ
ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ
ﻧﺳﺑﺔ
ﺇﻟﻰ
ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺇﻟﻰ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ 2020/2019

ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ -ﺍﻟﻣﻧﺢ )ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ(
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ) -( 261ﺍﻟﻣﻧﺢ – ﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ

ﻓﺋﺔ - 2611 :ﺍﻟﻣﻧﺢ ﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ – ﺟﺎﺭﻳﺔ

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ) -( 261ﺍﻟﻣﻧﺢ – ﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ

57,125,000.000

)(7,089,568.000

50,035,432.000

50,035,432.000

0.000

%100.0

%0.9

%0.0

!#DIV/0

356,186,621.036

57,125,000.000

)(7,089,568.000

50,035,432.000

50,035,432.000

0.000

%100.0

%0.9

%0.0

!#DIV/0

356,186,621.036

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ) -( 262ﺍﻟﻣﻧﺢ – ﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﻳﺔ
ﻓﺋﺔ - 2621 :ﺍﻟﻣﻧﺢ ﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﻳﺔ – ﺟﺎﺭﻳﺔ
ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ) -( 262ﺍﻟﻣﻧﺢ – ﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﻳﺔ

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

!#DIV/0

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

!#DIV/0

0.000

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

ﻓﺋﺔ - 2631 :ﺍﻟﻣﻧﺢ ﻟﻭﺣﺩﺍﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ – ﺟﺎﺭﻳﺔ

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

5,373,042,000.000

8,089,568.000

5,381,131,568.000

5,381,131,568.000

0.000

%100.0

%99.1

%0.0

!#DIV/0

4,893,004,003.964

5,373,042,000.000

8,089,568.000

5,381,131,568.000

5,381,131,568.000

0.000

%100.0

%99.1

%0.0

!#DIV/0

4,893,004,003.964

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ) -( 264ﺍﻟﻣﻧﺢ  -ﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﺟﻧﺑﻳﻪ ﺍﺧﺭﻯ

ﻓﺋﺔ - 2641 :ﺍﻟﻣﻧﺢ  -ﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﺟﻧﺑﻳﻪ ﺍﺧﺭﻯ -ﺟﺎﺭﻳﻪ

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ) -( 264ﺍﻟﻣﻧﺢ  -ﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﺟﻧﺑﻳﻪ ﺍﺧﺭﻯ

ﺟﻣـــــــــــﻠﺔ ﺍﻟﺑـــــــــــﺎﺏ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ

2,300,000.000

)(1,000,000.000

1,300,000.000

1,300,000.000

0.000

%100.0

%0.0

%0.0

!#DIV/0

3,030,375.000

2,300,000.000

)(1,000,000.000

1,300,000.000

1,300,000.000

0.000

%100.0

%0.0

%0.0

!#DIV/0

3,030,375.000

5,432,467,000.000

0.000

5,432,467,000.000

5,432,467,000.000

0.000

%100.0

%100

%0.0

!#DIV/0

5,252,221,000.000

) ( 35

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ
ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ـ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(8

ﺍﻋﺗﻣــﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻌـــــــــــﺩﻳﻝ

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻣﺻــــــــــــﺭﻭﻓﺎﺕ

ﺍﻟﻭﻓــــــــــــﻭﺭﺍﺕ

ﻧﺳﺑﺔ
ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ
ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ ﺇﻟﻰ
ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ
ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ
ﺇﻟﻰ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
2020/2019

ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ  -ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ) -( 271ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

ﻓﺋﺔ - 2712 :ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﻳﻧﻳﺔ

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ) -( 271ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

114,000,000.000

114,000,000.000

0.000

114,000,000.000

113,999,985.885

14.115

%100.0

%13.5

%0.0

%0.0

118,547,598.174

114,000,000.000

113,999,985.885

14.115

%100.0

%13.5

%0.0

%0.0

118,547,598.174

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ) -( 272ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

ﻓﺋﺔ - 2721 :ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ

285,457,000.000

)(8,200.000

285,448,800.000

267,457,931.247

17,990,868.753

%93.7

%31.6

%6.3

%93.4

280,737,636.302

ﻓﺋﺔ - 2722 :ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻌﻳﻧﻳﺔ

440,610,000.000

)(792,174.282

439,817,825.718

438,859,492.349

958,333.369

%99.8

%51.8

%0.2

%5.0

540,915,593.821

726,067,000.000

)(800,374.282

725,266,625.718

706,317,423.596

18,949,202.122

%97.4

%83.4

%2.6

%98.4

821,653,230.123

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ) -( 272ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ) -( 273ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ

ﻓﺋﺔ - 2732 :ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ

26,350,000.000

800,374.282

27,150,374.282

26,836,724.595

313,649.687

%98.8

%3.2

%1.2

%1.6

19,591,241.568

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ) -( 273ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺃﺭﺑﺎﺏ
ﺍﻟﻌﻣﻝ

26,350,000.000

800,374.282

27,150,374.282

26,836,724.595

313,649.687

%98.8

%3.2

%1.2

%1.6

19,591,241.568

866,417,000.000

0.000

866,417,000.000

847,154,134.076

19,262,865.924

%97.8

%100

%2.2

%100

959,792,069.865

ﺟﻣـــــــــــــﻠﺔ ﺍﻟﺑـــــــــﺎﺏ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ

) ( 36

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ
ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ ـ ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ
ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(8

ﺍﻋﺗﻣــﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻌـــــــــــﺩﻳﻝ

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻣﺻــــــــــــﺭﻭﻓﺎﺕ

ﺍﻟﻭﻓــــــــــــﻭﺭﺍﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺇﻟﻰ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
2020/2019

ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ -ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ) -( 281ﺇﻳﺟﺎﺭ ﺃﺻﻭﻝ ﻁﺑﻳﻌﻳﺔ
ﻓﺋﺔ - 2811 :ﺇﻳﺟﺎﺭ ﺃﺭﺍﺿﻲ

32,000.000

1,549.000

33,549.000

33,540.840

8.160

%100

%0.0

%0.0

%0.0

32,670.832

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ) -( 281ﺇﻳﺟﺎﺭ ﺃﺻﻭﻝ ﻁﺑﻳﻌﻳﺔ

32,000.000

1,549.000

33,549.000

33,540.840

8.160

%100

%0.0

%0.0

%0.0

32,670.832

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ) -( 282ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ
ﻓﺋﺔ - 2821 :ﺑﻌﺛﺎﺕ

537,746,000.000

ﻓﺋﺔ - 2822 :ﺍﻟﺣﻣﻼﺕ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ

398,000.000

ﻓﺋﺔ - 2823 :ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﺣﻛﺎﻡ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ

18,831,500.000

)(1,064,477.775

ﻓﺋﺔ - 2824 :ﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ

243,088,000.000

)(32,222,381.637

ﻓﺋﺔ - 2825 :ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻻﻫﻠﻳﺔ

2,525,000.000

2,525,000.000

ﻓﺋﺔ - 2826 :ﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺯﻛﺎﺓ

9,500,000.000

9,500,000.000

9,500,000.000

ﻓﺋﺔ - 2827 :ﺗﻌﻭﻳﺽ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ

135,000,200.000

626,713,972.637

761,714,172.637

757,981,098.769

3,733,073.868

ﻓﺋﺔ - 2829 :ﺇﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻭﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ

896,694,700.000

6,089,834.000

902,784,534.000

877,353,503.468

25,431,030.532

%97.2

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ) -( 282ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ
ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ

1,843,783,400.000

598,478,060.419

2,442,261,460.419

2,383,183,872.281

59,077,588.138

%97.6

)(1,097,636.806
58,750.000

536,648,363.194

515,389,036.327

21,259,326.867

%96.0

%21.5

%4.0

%35.9

474,762,014.158

456,750.000

219,039.521

237,710.479

%48.0

%0.0

%52.0

%0.4

922,625.204

17,767,022.225

13,781,991.060

3,985,031.165

%77.6

%0.6

%22.4

%6.7

24,336,223.079

210,865,618.363

206,769,556.559

4,096,061.804

%98.1

%8.6

%1.9

%6.9

204,109,801.021

2,189,646.577

335,353.423

%86.7

%0.1

%13.3

%0.6

2,365,074.038

0.000

%100

%0.4

%0.0

%0.0

19,500,000.000

%99.5

%31.7

%0.5

%6.3

101,436,997.886

%36.6

%2.8

%43.0

401,052,191.771

%99.5

%2.4

%99.9

1,228,484,927.157

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ) -( 285ﺧﺳﺎﺋﺭ ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ
ﻓﺋﺔ - 2851 :ﺧﺳﺎﺋﺭ ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ

9,653,600.000

1,520,390.581

11,173,990.581

11,111,563.867

62,426.714

%99.4

%0.5

%0.6

%0.1

1,059,118.947

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ) -( 285ﺧﺳﺎﺋﺭ ﻓﺭﻭﻗﺎﺕ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ

9,653,600.000

1,520,390.581

11,173,990.581

11,111,563.867

62,426.714

%99.4

%0.5

%0.6

%0.1

1,059,118.947

1,853,469,000.000

600,000,000.000

2,453,469,000.000

2,394,328,976.988

59,140,023.012

%97.6

%100

%2.4

%100

1,229,576,716.936

ﻣﺟـــــــﻣﻭﻉ ﺍﻟﺑــــــــــﺎﺏ ﺍﻟﺛﺎﻣـــــــﻥ

) ( 37

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ
ﺍﻟﺑﺎﺏ  32ــ ﺷﺭﺍء ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ
ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(8

ﺍﻋﺗﻣــﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻌـــــــــــﺩﻳﻝ

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻣﺻــــــــــــﺭﻭﻓﺎﺕ

ﺍﻟﻭﻓــــــــــــﻭﺭﺍﺕ

ﻧﺳﺑﺔ
ﻧﺳﺑﺔ
ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ
ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ ﺇﻟﻰ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ
ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ
ﺇﻟﻰ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
2020/2019

ﺍﻟﺑﺎﺏ  - 32ﺷﺭﺍء ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ - 323 :ﺷﺭﺍء ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻠﻣﻭﺳﺔ

ﻓﺋﺔ - 3231 :ﺷﺭﺍء ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

65,502,000.000

1,085,000.000

24,000.000

1,109,000.000

873,877.375

235,122.625

%78.8

%0.1

%21.2

%0.0

5,645,406.512

ﻓﺋﺔ - 3233 :ﺷﺭﺍء ﺁﻻﺕ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ ﻭﺃﺻﻭﻝ ﺃﺧﺭﻯ

450,255,000.000

3,929,400.000

454,184,400.000

361,808,576.721

92,375,823.279

%79.7

%20.8

%20.3

%16.2

507,901,682.789

ﻓﺋﺔ - 3235 :ﺷﺭﺍء ﺃﺻﻭﻝ ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻭﺗﺭﺍﺛﻳﺔ

70,000.000

6,600.000

76,600.000

38,166.448

38,433.552

%49.8

%0.0

%50.2

%0.0

46,083.158

451,410,000.000

3,960,000.000

455,370,000.000

362,720,620.544

92,649,379.456

%79.7

%20.8

%20.3

%16.3

579,095,172.459

ﻓﺋﺔ - 3232 :ﺷﺭﺍء ﺍﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺗﺣﺳﻳﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ) ( 323

0.000

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

ﻓﺋﺔ - 3241 :ﺷﺭﺍء ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻠﻣﻭﺳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺗﻧﺎﺓ
ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ )(324

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

2,230.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

2,230.000

ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ) -( 326ﺷﺭﺍء ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺑﻳﻭﻟﻭﺟﻳﺔ )ﺃﺻﻭﻝ ﻓﻼﺣﻳﺔ(

ﻓﺋﺔ - 3262 :ﺷﺭﺍء ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺑﻳﻭﻟﻭﺟﻳﺔ )ﺃﺻﻭﻝ ﻓﻼﺣﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ(
ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ )(326

20,000.000
20,000.000

20,000.000
0.000

20,000.000

0.000

20,000.000

%0.0

%0.0

%100

%0.0

20,000.000

%0.0

%0.0

%100

%0.0

0.000

ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ - 327 :ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺇﻧﺷﺎﺋﻳﺔ ﻭﺻﻳﺎﻧﺔ ﺟﺫﺭﻳﺔ

ﻓﺋﺔ - 3271 :ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺇﻧﺷﺎﺋﻳﺔ ﻭﺻﻳﺎﻧﺔ ﺟﺫﺭﻳﺔ – ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻭﺗﺣﺳﻳﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ

914,056,400.000

)(13,764,899.000

900,291,501.000

718,567,691.167

181,723,809.833

%79.8

%41.2

%20.2

%31.9

843,821,197.695

ﻓﺋﺔ - 3272 :ﺻﻳﺎﻧﺔ ﺟﺫﺭﻳﺔ  -ﺁﻻﺕ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ ﻭﺃﺻﻭﻝ ﺃﺧﺭﻯ

240,199,100.000

)(21,778,540.000

218,420,560.000

107,993,259.461

110,427,300.539

%49.4

%6.2

%50.6

%19.4

159,796,358.392

706,034,500.000

31,583,439.000

737,617,939.000

553,426,894.420

184,191,044.580

%75.0

%31.8

%25.0

%32.4

717,971,301.791

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ) ( 327

1,860,290,000.000

)(3,960,000.000

1,856,330,000.000

1,379,987,845.048

476,342,154.952

%74.3

%79.2

%25.7

%83.7

1,721,588,857.878

ﺟﻣﻠﺔ ﺑﺎﺏ ) (32ﺷﺭﺍء ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ

2,311,720,000.000

0.000

2,311,720,000.000

1,742,708,465.592

569,011,534.408

%75.4

%100

%24.6

%100

2,300,686,260.337

ﻓﺋﺔ - 3273 :ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺇﻧﺷﺎﺋﻳﺔ ﻭﺻﻳﺎﻧﺔ ﺟﺫﺭﻳﺔ  -ﺃﺻﻭﻝ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ

) ( 38

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋـــــــﻑ

ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ )ﺃ(
ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(9

ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺭﻣﺯ
ﺭﻣﺯ ﺍﻟﻘﺳﻡ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻲ
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ
701

ﺍﻟﻧﺳﺏ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻣﺳﻣﻰ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻭﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ

ﺍﻋﺗﻣــﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻌـــــــــــﺩﻳﻝ

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻣﺻــــــــــــﺭﻭﻓﺎﺕ

ﺍﻟﻭﻓــــــــــــﻭﺭﺍﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
2020/2019

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

7011

ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ

929,510,250.000

9,185,773.378

938,696,023.378

865,996,858.580

72,699,164.798

%92.3

%4.1

%7.7

%8.4

964,018,218.447

7012

ﺍﻟﻣﻌﻭﻧﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ

58,125,000.000

)(8,089,568.000

50,035,432.000

50,035,432.000

0.000

%100.0

%0.2

%0.0

%0.0

356,216,996.036

7013

ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ

352,542,600.000

23,645,450.926

376,188,050.926

336,493,236.441

39,694,814.485

%89.4

%1.6

%10.6

%4.6

320,803,516.532

7016

ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻋﻣﻭﻣﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ

627,914,000.000

626,132,745.637

1,254,046,745.637

1,253,500,783.269

545,962.368

%100.0

%5.9

%0.0

%0.1

96,964,220.698

7018

ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻳﻥ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ

5,476,342,000.000

)(95,210,432.000

5,381,131,568.000

5,381,131,568.000

0.000

%100.0

%25.3

%0.0

%0.0

4,893,004,003.964

7,444,433,850.000

555,663,969.941

8,000,097,819.941

7,887,157,878.290

112,939,941.651

%98.6

%37.0

%1.4

%13.1

6,631,006,955.677

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

702

ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ

7021

ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ

2,082,696,000.000

3,092,935.000

2,085,788,935.000

2,003,055,614.567

82,733,320.433

%96.0

%9.4

%4.0

%9.6

2,256,590,403.438

7022

ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ

1,631,694.000

)(11,000.000

1,620,694.000

1,475,649.330

145,044.670

%91.1

%0.0

%8.9

%0.0

556,607.930

2,084,327,694.000

3,081,935.000

2,087,409,629.000

2,004,531,263.897

82,878,365.103

%96.0

%9.4

%4.0

%9.6

2,257,147,011.368

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

703

ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

7031

ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ

875,305,343.000

43,589,357.000

918,894,700.000

869,600,979.991

49,293,720.009

%94.6

%4.1

%5.4

%5.7

1,047,615,218.021

7033

ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ

375,464,000.000

)(2,444,558.000

373,019,442.000

348,072,924.085

24,946,517.915

%93.3

%1.6

%6.7

%2.9

347,680,052.175

7034

ﺍﻟﺳﺟﻭﻥ

6,481,990.000

1,842,605.000

8,324,595.000

7,818,148.195

506,446.805

%93.9

%0.0

%6.1

%0.1

11,034,657.793

7036

ﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ
ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ

334,186,019.000

)(7,900,851.000

326,285,168.000

313,175,326.548

13,109,841.452

%96.0

%1.5

%4.0

%1.5

161,793,665.024

1,591,437,352.000

35,086,553.000

1,626,523,905.000

1,538,667,378.819

87,856,526.181

%94.6

%7.2

%5.4

%10.2

1,568,123,593.013

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

) ( 39

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋـــــــﻑ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ )ﺏ(

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(9
ﺭﻣﺯ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ

ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺭﻣﺯ
ﺍﻟﻘﺳﻡ
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻲ
704

ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﻣﺳﻣﻰ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻭﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ

ﺍﻋﺗﻣــﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻌـــــــــــﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻧﺳﺏ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻣﺻــــــــــــﺭﻭﻓﺎﺕ

ﺍﻟﻭﻓــــــــــــﻭﺭﺍﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
2020/2019

ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ

ﺍﻟﺷﺋﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

7041

ﺍﻟﺷﺋﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

308,267,170.000

2,549,631.000

310,816,801.000

302,205,203.110

8,611,597.890

%97.2

%1.4

%2.8

%1.0

288,287,917.813

7043

ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ

974,374,900.000

20,343,829.000

994,718,729.000

758,005,161.078

236,713,567.922

%76.2

%3.6

%23.8

%27.5

988,371,346.989

7045

ﺍﻟﻧﻘﻝ

777,772,582.000

)(31,355,465.000

746,417,117.000

636,039,460.305

110,377,656.695

%85.2

%3.0

%14.8

%12.8

815,453,023.908

7046

ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ

138,962,318.000

662,342.000

139,624,660.000

108,687,862.725

30,936,797.275

%77.8

%0.5

%22.2

%3.6

129,386,361.377

7047

ﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ

62,219,240.000

)(1,304,042.542

60,915,197.458

58,341,625.396

2,573,572.062

%95.8

%0.3

%4.2

%0.3

59,174,570.965

7049

ﺍﻟﺷﺋﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺍﺧﺭ

20,000.000

20,000.000

%0.0

%0.0

%100.0

%0.0

389,233,191.844

%82.7

%8.8

%17.3

%45.1

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

705

2,261,616,210.000

)(9,103,705.542

2,252,512,504.458

1,863,279,312.614

2,280,673,221.052

ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ

7051

ﺗﺻﺭﻳﻑ ﺍﻟﻧﻔﺎﻳﺎﺕ

5,000.00

7052

ﺗﺻﺭﻳﻑ ﻣﻳﺎﻩ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻟﺻﺣﻲ

120,825,870.000

7053

ﺗﺧﻔﻳﻑ ﺍﻟﺗﻠﻭﺙ
ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

706

20,000.000

5,000.000
18,744,879.703

139,570,749.703

5,000.000
137,138,365.066

0.000
120,830,870.000

18,744,879.703

139,575,749.703

2,432,384.637

%0.0

%0.0

%100.0

%0.0

%98.3

%0.6

%1.7

%0.3

0.000
137,138,365.066

2,437,384.637

%0.0
%98.3

%0.6

%1.7

%0.0

107,065,460.997

%0.3

107,065,460.997

ﺍﻹﺳﻛﺎﻥ ﻭﻣﺭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

7062

ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

4,992,410.000

)(236,750.000

4,755,660.000

3,272,433.327

1,483,226.673

%68.8

%0.0

%31.2

%0.2

3,514,464.674

7063

ﺇﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ

125,555,500.000

)(8,460,390.000

117,095,110.000

98,949,058.346

18,146,051.654

%84.5

%0.5

%15.5

%2.1

150,343,334.934

7064

ﺇﻧﺎﺭﺓ ﺍﻟﺷﻭﺍﺭﻉ

500,000.000

500,000.000

%0.0

%0.0

%100.0

%0.1

0.000

7066

ﺍﻹﺳﻛﺎﻥ ﻭﻣﺭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﻧﻔﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ

1,780,255,600.000

)(11,450,330.000

1,768,805,270.000

1,753,372,991.854

15,432,278.146

%99.1

%8.2

%0.9

%1.8

1,908,543,073.927

1,911,303,510.000

)(20,147,470.000

1,891,156,040.000

1,855,594,483.527

35,561,556.473

%98.1

%8.7

%1.9

%4.1

2,062,400,873.535

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

707

500,000.000

ﺍﻟﺻﺣﺔ

7071

ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻭﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ

88,009,300.000

)(6,781,106.000

81,228,194.000

79,466,004.037

1,762,189.963

%97.8

%0.4

%2.2

%0.2

93,736,194.269

7072

ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ

1,458,000.000

733,235.000

2,191,235.000

1,931,282.493

259,952.507

%88.1

%0.0

%11.9

%0.0

1,089,229.336

7073

ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎﺕ

2,194,897,800.000

18,355,787.000

2,213,253,587.000

2,174,359,622.398

38,893,964.602

%98.2

%10.2

%1.8

%4.5

2,295,144,011.032

7074

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

26,873,200.000

2,027,067.000

28,900,267.000

25,602,187.266

3,298,079.734

%88.6

%0.1

%11.4

%0.4

25,675,056.910

7075

ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺻﺣﺔ

301,700.000

301,700.000

15,565.412

286,134.588

%5.2

%0.0

%94.8

%0.0

176,027.538

7076

ﺷﺋﻭﻥ ﺻﺣﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ

97,743,200.000

)(13,711,298.000

84,031,902.000

74,532,399.248

9,499,502.752

%88.7

%0.4

%11.3

%1.1

75,668,708.037

2,409,283,200.000

623,685.000

2,409,906,885.000

2,355,907,060.854

53,999,824.146

%97.8

%11.1

%2.2

%6.3

2,491,489,227.122

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

) ( 40

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋـــــــﻑ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ )ﺝ(
ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(9

ﺭﻣﺯ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ

ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺭﻣﺯ
ﺍﻟﻘﺳﻡ
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻲ
708

ﻣﺳﻣﻰ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻭﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻣﺻــــــــــــﺭﻭﻓﺎﺕ

ﺍﻟﻭﻓــــــــــــﻭﺭﺍﺕ

ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﺇﻟﻰ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ

187,802.000

4,240,052.000

3,755,777.982

484,274.018

%88.6

%0.0

%11.4

%0.1

5,207,305.861

9,002,656.000

78,544,656.000

72,275,559.933

6,269,096.067

%92.0

%0.3

%8.0

%0.7

41,355,102.409

1,534,711.341

194,716,661.341

179,947,715.881

14,768,945.460

%92.4

%0.8

%7.6

%1.7

210,941,576.528

32,188,895.000

361,517,895.000

352,828,431.321

8,689,463.679

%97.6

%1.7

%2.4

%1.0

364,177,098.363

1,500,000.000

1,500,000.000

0.000

%100.0

%0.0

%0.0

%0.0

1,500,000.000

640,519,264.341

610,307,485.117

30,211,779.224

%95.3

%2.9

%4.7

%3.5

623,181,083.161

ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﻓﻳﻪ

7081

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺭﻓﻳﻬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺔ

7082

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ

7083

ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ

7084

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ

7086

ﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﻓﻳﻪ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ
ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

709

ﺍﻋﺗﻣــﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻌـــــــــــﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻧﺳﺏ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
2020/2019

4,052,250.000
69,542,000.000
193,181,950.000
329,329,000.000
1,500,000.000
597,605,200.000

42,914,064.341

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ

7091

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ

802,085,800.000

42,062,096.049

844,147,896.049

843,884,980.528

262,915.521

%100.0

%4.0

%0.0

%0.0

872,649,845.519

7092

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻱ

759,103,300.000

14,115,841.685

773,219,141.685

772,736,006.214

483,135.471

%99.9

%3.6

%0.1

%0.1

807,531,200.423

7093

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻱ ﺑﺧﻼﻑ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

250,000.000

250,000.000

182,124.490

67,875.510

%72.8

%0.0

%27.2

%0.0

249,767.755

7094

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

576,165,934.000

)(2,033,184.806

574,132,749.194

550,159,552.408

23,973,196.786

%95.8

%2.6

%4.2

%2.8

512,093,160.762

7095

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﺑﻣﺳﺗﻭﻯ

68,012,050.000

)(5,752,596.000

62,259,454.000

60,396,331.582

1,863,122.418

%97.0

%0.3

%3.0

%0.2

71,003,842.647

7096

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ

200,390.000

200,390.000

196,767.587

3,622.413

%98.2

%0.0

%1.8

%0.0

156,018.753

7097

ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ

100,000.000

100,000.000

100,000.000

%0.0

%0.0

%100.0

%0.0

5,170,549.163

7098

ﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ

437,217,880.000

)(49,364,959.734

387,852,920.266

368,224,590.934

19,628,329.332

%94.9

%1.7

%5.1

%2.3

404,695,378.487

2,643,135,354.000

)(972,802.806

2,642,162,551.194

2,595,780,353.743

46,382,197.451

%98.2

%12.2

%1.8

%5.4

2,673,549,763.509

7101

ﺍﻟﻣﺭﺽ ﻭﺍﻟﻌﺟﺯ

850,000.000

850,000.000

643,600.304

206,399.696

%75.7

%0.0

%24.3

%0.0

7102

ﺍﻟﺷﻳﺧﻭﺧﺔ

330,000.000

330,000.000

225,999.581

104,000.419

%68.5

%0.0

%31.5

%0.0

1,018,704.518

7103

ﺍﻟﻭﺭﺛﺔ

5,064,000.000

5,064,000.000

2,779,642.166

2,284,357.834

%54.9

%0.0

%45.1

%0.3

3,588,051.248

7104

ﺍﻷﺳﺭﺓ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎﻝ

13,250,000.000

13,250,000.000

13,250,000.000

0.000

%100.0

%0.1

%0.0

%0.0

13,246,000.000

7105

ﺍﻟﺑﻁﺎﻟﺔ

7106

ﺍﻹﺳﻛﺎﻥ

149,128,000.000

)(26,257,946.471

122,870,053.529

122,870,053.529

0.000

%100.0

%0.6

%0.0

%0.0

96,234,545.308

7107

ﺍﻻﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﻧﻑ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ

2,660,000.000

)(181,000.000

2,479,000.000

1,331,694.443

1,147,305.557

%53.7

%0.0

%46.3

%0.1

2,039,062.004

7109

ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ

319,744,760.000

547,837.834

320,292,597.834

303,282,902.634

17,009,695.200

%94.7

%1.4

%5.3

%2.0

328,668,590.682

491,026,760.000

)(25,891,108.637

465,135,651.363

444,383,892.657

20,751,758.706

%95.5

%2.1

%4.5

%2.4

445,631,153.310

21,555,000,000.000

600,000,000.000

22,155,000,000.000

21,292,747,474.584

862,252,525.416

%96.1

%100

%3.9

%100

21,140,268,342.744

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

710

ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

0.000

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

ﺇﺟﻣــــــــــــﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓـــــــــــــــــــــــــﺎﺕ

) ( 41

%0.0

0.000

836,199.550

%0.0

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋـــــــﻑ

ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ  -ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ) ﺃ (
ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(9

ﺭﻣﺯ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ

ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺭﻣﺯ
ﺍﻟﻘﺳﻡ
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻲ
701

ﺍﻟﻧﺳﺏ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺻــــــــــــﺭﻭﻓﺎﺕ

ﻣﺳﻣﻰ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻭﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ
ﺍﻋﺗﻣــﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻌـــــــــــﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻭﻓــــــــــــﻭﺭﺍﺕ

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
2020/2019
ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ

ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﺇﻟﻰ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

7011

ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺷﺋﻭﻥ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ

534,944,980.000

6,745,112.892

541,690,092.892

534,503,220.561

7,186,872.331

%98.7

%7.2

%1.3

%12.8

500,492,496.295

7013

ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ

231,398,310.000

2,106,590.809

233,504,900.809

225,899,400.141

7,605,500.668

%96.7

%3.0

%3.3

%13.6

231,989,870.253

7016

ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻋﻣﻭﻣﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ

1,991,300.000

)(676,500.000

1,314,800.000

1,262,264.200

52,535.800

%96.0

%0.0

%4.0

%0.1

1,219,803.041

7018

ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻳﻥ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ 103,300,000.000

)(103,300,000.000

0.000

0.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

)(95,124,796.299

776,509,793.701

761,664,884.902

14,844,908.799

%98.1

%10.2

%1.9

%26.5

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

702

7021

ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ

ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

703

871,634,590.000

733,702,169.589

1,260,585,000.000

2,187,000.000

1,262,772,000.000

1,255,244,602.983

7,527,397.017

%99.4

%16.9

%0.6

%13.4

1,278,087,029.930

1,260,585,000.000

2,187,000.000

1,262,772,000.000

1,255,244,602.983

7,527,397.017

%99.4

%16.9

%0.6

%13.4

1,278,087,029.930

ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

7031

ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ

737,826,000.000

50,558,127.000

788,384,127.000

787,465,321.755

918,805.245

%99.9

%10.6

%0.1

%1.6

937,826,986.988

7033

ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ

20,864,000.000

2,926,500.000

23,790,500.000

23,772,446.806

18,053.194

%99.9

%0.3

%0.1

%0.0

21,388,532.296

7036

ﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ
ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ

282,872,000.000

)(12,837,791.000

270,034,209.000

268,748,559.345

1,285,649.655

%99.5

%3.6

%0.5

%2.3

107,702,470.437

1,041,562,000.000

40,646,836.000

1,082,208,836.000

1,079,986,327.906

2,222,508.094

%99.8

%14.5

%0.2

%4.0

1,066,917,989.721

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

) ( 42

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋـــــــﻑ
ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ  -ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ) ﺏ(
ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(9

ﺭﻣﺯ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ

ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺭﻣﺯ
ﺍﻟﻘﺳﻡ
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻲ
704

ﺍﻟﻧﺳﺏ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺻــــــــــــﺭﻭﻓﺎﺕ

ﻣﺳﻣﻰ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻭﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ
ﺍﻋﺗﻣــﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻌـــــــــــﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻭﻓــــــــــــﻭﺭﺍﺕ

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
2020/2019

ﺍﻟﺷﺋﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

7041

ﺍﻟﺷﺋﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

50,362,770.000

2,433,621.000

52,796,391.000

52,660,614.569

135,776.431

%99.7

%0.7

%0.3

%0.2

52,058,330.622

7043

ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ

104,647,600.000

18,106,629.000

122,754,229.000

122,701,800.245

52,428.755

%100.0

%1.6

%0.0

%0.1

117,158,682.361

7045

ﺍﻟﻧﻘﻝ

98,025,432.000

13,714,109.000

111,739,541.000

109,383,627.065

2,355,913.935

%97.9

%1.5

%2.1

%4.2

104,530,899.195

7046

ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ

114,049,468.000

)(9,158.000

114,040,310.000

99,499,841.447

14,540,468.553

%87.2

%1.3

%12.8

%25.9

109,440,468.977

7047

ﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ

51,459,250.000

)(1,203,842.542

50,255,407.458

50,255,407.458

0.000

%100.0

%0.7

%0.0

%0.0

52,152,391.367

418,544,520.000

33,041,358.458

451,585,878.458

434,501,290.784

17,084,587.674

%96.2

%5.8

%3.8

%30.5

435,340,772.522

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

705
7052

ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ
ﺗﺻﺭﻳﻑ ﻣﻳﺎﻩ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻟﺻﺣﻲ
ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

706

61,362,900.000

413,100.000

61,776,000.000

60,282,928.064

1,493,071.936

%97.6

%0.8

%2.4

%2.7

57,371,906.114

61,362,900.000

413,100.000

61,776,000.000

60,282,928.064

1,493,071.936

%97.6

%0.8

%2.4

%2.7

57,371,906.114

ﺍﻹﺳﻛﺎﻥ ﻭﻣﺭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

7062

ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

3,017,900.000

)(372,500.000

2,645,400.000

1,537,290.049

1,108,109.951

%58.1

%0.0

%41.9

%2.0

2,248,458.188

7063

ﺇﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ

84,374,700.000

)(1,363,260.000

83,011,440.000

82,948,921.127

62,518.873

%99.9

%1.1

%0.1

%0.1

82,370,194.702

7066

ﺍﻹﺳﻛﺎﻥ ﻭﻣﺭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﻧﻔﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ

292,477,700.000

)(16,350,530.000

276,127,170.000

275,711,976.733

415,193.267

%99.8

%3.7

%0.2

%0.7

292,358,083.403

379,870,300.000

)(18,086,290.000

361,784,010.000

360,198,187.909

1,585,822.091

%99.6

%4.8

%0.4

%2.8

376,976,736.293

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

707

ﺍﻟﺻﺣﺔ

7071

ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻭﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ

71,129,000.000

)(696,406.000

70,432,594.000

69,568,951.681

863,642.319

%98.8

%0.9

%1.2

%1.5

65,606,302.621

7073

ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎﺕ

910,818,000.000

3,241,177.000

914,059,177.000

912,024,923.267

2,034,253.733

%99.8

%12.2

%0.2

%3.6

956,850,121.820

7074

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

22,650,000.000

)(433,973.000

22,216,027.000

21,576,136.867

639,890.133

%97.1

%0.3

%2.9

%1.1

20,373,863.762

7076

ﺷﺋﻭﻥ ﺻﺣﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ

58,940,000.000

)(1,992,798.000

56,947,202.000

55,941,897.694

1,005,304.306

%98.2

%0.8

%1.8

%1.8

52,154,488.820

1,063,537,000.000

118,000.000

1,063,655,000.000

1,059,111,909.509

4,543,090.491

%99.6

%14.2

%0.4

%8.1

1,094,984,777.023

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

) ( 43

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋـــــــﻑ
ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ  -ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ )ﺝ(
ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(9

ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺭﻣﺯ
ﺭﻣﺯ ﺍﻟﻘﺳﻡ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻲ
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ
708

ﺍﻟﻧﺳﺏ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺻــــــــــــﺭﻭﻓﺎﺕ

ﻣﺳﻣﻰ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻭﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ
ﺍﻋﺗﻣــﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻌـــــــــــﺩﻳﻝ

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ

ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﻓﻳﻪ

7081

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺭﻓﻳﻬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺔ

770,490.000

7082

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ

19,115,000.000

7083

ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ

146,097,450.000

1,533,719.841

7084

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ

274,913,000.000

32,555,000.000

307,468,000.000

440,895,940.000

34,073,219.841

474,969,159.841

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

709

ﺍﻟﻭﻓــــــــــــﻭﺭﺍﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
2020/2019

)(15,500.000

754,990.000

508,737.313

246,252.687

%67.4

%0.0

%32.6

%0.4

882,873.592

19,115,000.000

16,912,764.682

2,202,235.318

%88.5

%0.2

%11.5

%3.9

17,319,105.667

147,631,169.841

147,631,169.841

0.000

%100.0

%2.0

%0.0

%0.0

160,652,750.069

303,527,226.768

3,940,773.232

%98.7

%4.1

%1.3

%7.0

305,463,495.890

468,579,898.604

6,389,261.237

%98.7

%6.3

%1.3

%11.4

484,318,225.218

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ

7091

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ

792,543,400.000

41,336,076.049

833,879,476.049

833,878,365.203

1,110.846

%100.0

%11.2

%0.0

%0.0

856,783,420.751

7092

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻱ

750,567,500.000

13,288,801.685

763,856,301.685

763,855,851.261

450.424

%100.0

%10.3

%0.0

%0.0

795,070,457.265

7094

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

15,725,300.000

129,510.000

15,854,810.000

15,822,054.459

32,755.541

%99.8

%0.2

%0.2

%0.1

16,006,212.619

7095

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﺑﻣﺳﺗﻭﻯ

63,292,300.000

)(5,783,186.000

57,509,114.000

57,281,988.925

227,125.075

%99.6

%0.8

%0.4

%0.4

67,601,255.887

7098

ﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ

298,062,500.000

)(47,457,829.734

250,604,670.266

250,477,237.789

127,432.477

%99.9

%3.4

%0.1

%0.2

279,656,143.662

1,920,191,000.000

1,513,372.000

1,921,704,372.000

1,921,315,497.637

388,874.363

%100.0

%25.8

%0.0

%0.7

2,015,117,490.184

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

710
7109

ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ

43,721,750.000

1,218,200.000

44,939,950.000

44,939,950.000

0.000

%100.0

%0.6

%0.0

%0.0

42,447,164.856

43,721,750.000

1,218,200.000

44,939,950.000

44,939,950.000

0.000

%100.0

%0.6

%0.0

%0.0

42,447,164.856

7,501,905,000.000

0.000

7,501,905,000.000

7,445,825,478.298

56,079,521.702

%99.3

%100

%0.7

%100

7,585,264,261.450

) ( 44

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف

الباب الثاني -سلع وخدمات ( أ )
جدول رقم ()9
رمز
المجموعة
الوظيفية

ح .خ 2021/2020
الميزانية

رمز
القسم
الوظيفي

701

النسب المالية
المصــــــــــــروفات

مسمى القسم والمجموعة الوظيفية
اعتمــاد الميزانية

التعـــــــــــديل

الوفــــــــــــورات

اإلعتماد بعد التعديل

نسبة المنصرف إلى نسبة المنصرف إلى
اإلعتماد بعد التعديل اجمالي المصروفات

نسبة الوفر إلى
اإلعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر إلى
اجمالي الوفورات

مصروفات السنة المالية
2020/2019

الخدمات العمومية العامة

7011

األجهزة التنفيذية والتشريعية ،والشئون المالية وشئون المالية العامة
والشئون الخارجية

171,294,470.000

978,718.680

172,273,188.680

147,616,384.079

24,656,804.601

%85.7

%5.1

%14.3

%17.9

160,361,645.386

7013

خدمات عامة

18,079,690.000

237,270.117

18,316,960.117

12,187,673.230

6,129,286.887

%66.5

%0.4

%33.5

%4.4

13,865,943.386

7016

خدمات عمومية عامة غير مصنفة في مكان آخر

182,350.000

42,287.000

224,637.000

43,153.382

181,483.618

%19.2

%0.0

%80.8

%0.1

133,034.122

189,556,510.000

1,258,275.797

190,814,785.797

159,847,210.691

30,967,575.106

%83.8

%5.6

%16.2

%22.5

174,360,622.894

جملة الوظيفة

702

الدفاع

7021

الدفاع العسكري

369,400,000.000

7022

الدفاع المدني

1,011,694.000

)(11,000.000

370,411,694.000

)(11,000.000

جملة الوظيفة

703

369,400,000.000

348,597,286.854

20,802,713.146

%94.4

%12.1

%5.6

%15.1

410,116,813.931

1,000,694.000

871,722.580

128,971.420

%87.1

%0.0

%12.9

%0.1

555,007.930

370,400,694.000

349,469,009.434

20,931,684.566

%94.3

%12.2

%5.7

%15.2

410,671,821.861

النظام العام وشئون السالمة العامة

7031

خدمات الشرطة

50,872,183.000

7033

المحاكم

1,066,000.000

7034

السجون

3,408,380.000

862,700.000

7036

شئون النظام العام وشئون السالمة العامة غير المصنفة في مكان آخر

43,105,189.000

4,857,690.000

47,962,879.000

98,451,752.000

348,470.000

98,800,222.000

جملة الوظيفة

)(5,371,920.000

45,500,263.000

39,110,527.330

6,389,735.670

%86.0

%1.4

%14.0

%4.6

37,538,067.106

1,066,000.000

841,786.055

224,213.945

%79.0

%0.0

%21.0

%0.2

821,187.779

4,271,080.000

3,901,587.351

369,492.649

%91.3

%0.1

%8.7

%0.3

5,131,289.490

41,495,867.769

6,467,011.231

%86.5

%1.4

%13.5

%4.7

47,751,839.528

85,349,768.505

13,450,453.495

%86.4

%3.0

%13.6

%9.8

91,242,383.903

) ( 45

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف
الباب الثاني -سلع وخدمات ( ب )
ح .خ 2021/2020

جدول رقم ()9

رمز
المجموع رمز القسم
الوظيفي
ة
الوظيفية
704

النسب المالية

الميزانية
المصــــــــــــروفات

مسمى القسم والمجموعة الوظيفية
اعتمــاد الميزانية

التعـــــــــــديل

الوفــــــــــــورات

اإلعتماد بعد التعديل

نسبة المنصرف
إلى اإلعتماد بعد
التعديل

نسبة المنصرف
إلى اجمالي
المصروفات

نسبة الوفر إلى
اإلعتماد بعد
التعديل

نسبة الوفر إلى
اجمالي الوفورات

مصروفات السنة المالية
2020/2019

الشئون االقتصادية

7041

الشئون االقتصادية والتجارية وشئون العمالة العامة

23,370,250.000

)(18,289.000

23,351,961.000

21,730,407.436

1,621,553.564

%93.1

%0.8

%6.9

%1.2

21,894,110.214

7043

الوقود والطاقة

27,947,800.000

)(1,307,800.000

26,640,000.000

20,179,175.754

6,460,824.246

%75.7

%0.7

%24.3

%4.7

79,540,210.065

7045

النقل

9,557,250.000

)(237,374.000

9,319,876.000

8,526,654.672

793,221.328

%91.5

%0.3

%8.5

%0.6

11,201,392.923

7046

االتصاالت

10,196,350.000

1,500.000

10,197,850.000

3,775,194.158

6,422,655.842

%37.0

%0.1

%63.0

%4.7

5,752,846.745

7047

صناعات أخرى

1,648,500.000

)(100,200.000

1,548,300.000

944,733.815

603,566.185

%61.0

%0.0

%39.0

%0.4

2,188,101.933

72,720,150.000

)(1,662,163.000

71,057,987.000

55,156,165.835

15,901,821.165

%77.6

%1.9

%22.4

%11.5

120,576,661.880

جملة الوظيفة

705

حماية البيئة
تصريف مياه الصرف الصحي

7052

جملة الوظيفة

706

36,895,070.000

)(322,964.297

36,572,105.703

36,495,465.389

76,640.314

%99.8

%1.3

%0.2

%0.1

30,682,814.934

36,895,070.000

)(322,964.297

36,572,105.703

36,495,465.389

76,640.314

%99.8

%1.3

%0.2

%0.1

30,682,814.934

اإلسكان ومرافق المجتمع

7062

تنمية المجتمع

850,710.000

)(70,310.000

780,400.000

449,727.936

330,672.064

%57.6

%0.0

%42.4

%0.2

511,433.521

7063

إمدادات المياه

7,843,300.000

)(3,592,400.000

4,250,900.000

3,695,218.448

555,681.552

%86.9

%0.1

%13.1

%0.4

3,062,344.302

7066

اإلسكان ومرافق المجتمع غير المصنفين في مكان آخر

1,481,424,900.000

4,900,200.000

1,486,325,100.000

1,477,112,265.782

9,212,834.218

%99.4

%51.4

%0.6

%6.7

1,598,830,950.286

1,490,118,910.000

1,237,490.000

1,491,356,400.000

1,481,257,212.166

10,099,187.834

%99.3

%51.5

%0.7

%7.3

1,602,404,728.109

جملة الوظيفة

707

الصحة

7071

المنتجات واألجهزة والمعدات الطبية

7072

خدمات العيادات الخارجية

7073

خدمات المستشفيات

557,474,500.000

7074

الخدمات الصحية العامة

3,239,200.000

7075

البحوث والتطوير في مجال الصحة

297,000.000

7076

شئون صحية غير مصنفة في مكان آخر

24,829,200.000

)(5,300,500.000

599,616,200.000

163,800.000

جملة الوظيفة

13,776,300.000

758,142.034

%91.0

%0.3

%9.0

%0.5

27,252,656.566

)(5,384,700.000

8,391,600.000

7,633,457.966

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

35,258.000

8,387,960.000

565,862,460.000

549,327,819.517

16,534,640.483

%97.1

%19.1

%2.9

%12.0

546,583,496.002

2,461,040.000

5,700,240.000

3,055,241.149

2,644,998.851

%53.6

%0.1

%46.4

%1.9

4,824,432.132

297,000.000

14,845.412

282,154.588

%5.0

%0.0

%95.0

%0.2

17,872.500

19,528,700.000

15,153,390.903

4,375,309.097

%77.6

%0.5

%22.4

%3.2

15,599,388.855

599,780,000.000

575,184,754.947

24,595,245.053

%95.9

%20.0

%4.1

%17.8

594,313,104.055

0.000

) ( 46

تحليل المصروفات للوزارات واإلدارات الحكومية على مستوى الوظائـــــــف
الباب االثانى  -تعويضات العاملين (ج)
جدول رقم ()9
رمز
المجمو رمز القسم
الوظيفي
عة
الوظيفية
708

ح .خ 2021/2020
الميزانية
المصــــــــــــروفات

مسمى القسم والمجموعة الوظيفية
اعتمــاد الميزانية

التعـــــــــــديل

الوفــــــــــــورات

اإلعتماد بعد التعديل

نسبة المنصرف إلى
اإلعتماد بعد التعديل

نسبة المنصرف إلى
اجمالي المصروفات

نسبة الوفر إلى
اإلعتماد بعد التعديل

نسبة الوفر إلى
اجمالي الوفورات

مصروفات السنة المالية
2020/2019

الدين والثقافة والترفيه

7081

الخدمات الترفيهية والرياضية

444,760.000

7082

الخدمات الثقافية

3,425,000.000

7083

خدمات اإلذاعة والنشر

35,398,000.000

7084

الخدمات الدينية والخدمات المجتمعية األخرى

31,977,000.000

جملة الوظيفة

709

النسب المالية

71,244,760.000

25,000.000

991.500

25,991.500

469,760.000

302,614.396

167,145.604

%64.4

%0.0

%35.6

%0.1

519,859.887

3,425,000.000

2,802,276.131

622,723.869

%81.8

%0.1

%18.2

%0.5

5,741,965.414

35,398,991.500

26,538,702.119

8,860,289.381

%75.0

%0.9

%25.0

%6.4

40,838,396.782

31,977,000.000

31,441,272.208

535,727.792

%98.3

%1.1

%1.7

%0.4

38,967,026.457

71,270,751.500

61,084,864.854

10,185,886.646

%85.7

%2.1

%14.3

%7.4

86,067,248.540

التعليم

7091

التعليم ما قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي

9,442,400.000

726,020.000

10,168,420.000

10,006,615.325

161,804.675

%98.4

%0.3

%1.6

%0.1

14,298,992.879

7092

التعليم الثانوي

8,035,800.000

1,066,540.000

9,102,340.000

8,880,154.953

222,185.047

%97.6

%0.3

%2.4

%0.2

12,460,743.158

7094

التعليم العالي

4,726,234.000

)(550,780.000

4,175,454.000

2,092,097.418

2,083,356.582

%50.1

%0.1

%49.9

%1.5

3,010,762.957

7095

التعليم غير المحدد بمستوى

2,686,750.000

)(63,510.000

2,623,240.000

2,309,391.769

313,848.231

%88.0

%0.1

%12.0

%0.2

936,215.735

7096

الخدمات المساعدة للتعليـــم

200,390.000

200,390.000

196,767.587

3,622.413

%98.2

%0.0

%1.8

%0.0

156,018.753

7097

البحوث والتطوير في مجال التعليم

100,000.000

100,000.000

100,000.000

%0.0

%0.0

%100

%0.1

3,112,827.103

7098

شئون التعليم غير المصنفة في مكان آخر

49,062,380.000

)(2,058,070.000

47,004,310.000

40,198,908.360

6,805,401.640

%85.5

%1.4

%14.5

%4.9

41,535,795.455

74,253,954.000

)(879,800.000

73,374,154.000

63,683,935.412

9,690,218.588

%86.8

%2.2

%13.2

%7.0

75,511,356.040

جملة الوظيفة

710

الحماية االجتماعية

7103

الورثة

314,000.000

7109

الحماية االجتماعية غير المصنفة في مكان آخر

7,868,000.000

)(158,100.000

8,182,000.000

)(158,100.000

8,023,900.000

3,011,451,000.000

0.000

3,011,451,000.000

جملة الوظيفة

إجمــــــــــالي المصروفــــــــــــــــــات

314,000.000

133,472.127

180,527.873

%42.5

%0.0

%57.5

%0.1

169,249.568

7,709,900.000

5,938,382.223

1,771,517.777

%77.0

%0.2

%23.0

%1.3

7,251,684.651

6,071,854.350

1,952,045.650

%75.7

%0.2

%24.3

%1.4

7,420,934.219

2,873,600,241.583

137,850,758.417

%95.4

%100

%4.6

%100

3,193,251,676.435

) ( 47

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋـــــــﻑ
ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﺍﻹﻋـــــــــــــــــــﺎﻧـــــــــﺎﺕ
ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(9

ﺍﻟﻣـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺭﻣﺯ
ﺭﻣﺯ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﺳﻡ
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻲ

704

ﻣﺳﻣﻰ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻭﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ

ﺍﻟﻧﺳــــــــــﺏ ﺍﻟﻣــــــــــــــــﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺻــــــــــــﺭﻭﻓﺎﺕ

ﺍﻋﺗﻣــﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻌـــــــــــﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻭﻓــــــــــــﻭﺭﺍﺕ

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ
ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ
ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ
ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ
ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ
ﺇﻟﻰ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
2020/2019

ﺍﻟﺷﺋﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

7041

ﺍﻟﺷﺋﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

230,000,000.000

230,000,000.000

223,378,845.258

6,621,154.742

%97.1

%40.1

%2.9

%31.7

210,015,357.721

7043

ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ

328,371,000.000

328,371,000.000

328,371,000.000

0.000

%100.0

%59.0

%0.0

%0.0

385,461,000.000

7045

ﺍﻟﻧﻘﻝ

19,200,000.000

19,200,000.000

4,913,332.789

14,286,667.211

%25.6

%0.9

%74.4

%68.3

24,000,000.000

ﺟﻣﻠـــــــــﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔـــــــــــﺔ

577,571,000.000

0.000

577,571,000.000

556,663,178.047

20,907,821.953

%96.4

%100

%3.6

%100

619,476,357.721

ﺇﺟﻣـــــــــــــــــــــــﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺻــــــــــــــــــــــــــــــﺭﻭﻓﺎﺕ

577,571,000.000

0.000

577,571,000.000

556,663,178.047

20,907,821.953

%96.4

%100

%3.6

%100

619,476,357.721

) ( 48

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋـــــــﻑ
ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ ﺍﻟﻣﻧـــــــﺢ )ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ(
ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(9

ﺭﻣﺯ
ﺭﻣﺯ ﺍﻟﻘﺳﻡ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻲ
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ

701

ﺍﻟﻣـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
ﻣﺳﻣﻰ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻭﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ

ﺍﻟﻧﺳــــــــــﺏ ﺍﻟﻣــــــــــــــــﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺻــــــــــــﺭﻭﻓﺎﺕ

ﺍﻋﺗﻣــﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻌـــــــــــﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻭﻓــــــــــــﻭﺭﺍﺕ

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ
ﻧﺳﺑﺔ
ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ ﺇﻟﻰ
ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ
ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ
ﺇﻟﻰ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
2020/2019

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

7012

ﺍﻟﻣﻌﻭﻧﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ

58,125,000.000

)(8,089,568.000

50,035,432.000

50,035,432.000

0.000

%100.0

%0.9

%0.0

!#DIV/0

356,216,996.036

7018

ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻳﻥ ﻣﺧﺗﻠﻑ
ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ

5,373,042,000.000

8,089,568.000

5,381,131,568.000

5,381,131,568.000

0.000

%100.0

%99.1

%0.0

!#DIV/0

4,893,004,003.964

ﺟﻣﻠـــــــــﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔـــــــــــﺔ

5,431,167,000.000

0.000

5,431,167,000.000

5,431,167,000.000

0.000

%100.0

%100

%0.0

!#DIV/0

5,249,221,000.000

708

7084

ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﻓﻳﻪ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ

1,300,000.000

ﺟﻣﻠـــــــــﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔـــــــــــﺔ

1,300,000.000

0.000

5,432,467,000.000

0.000

ﺇﺟﻣـــــــــــــــــــــــﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺻــــــــــــــــــــــــــــــﺭﻭﻓﺎﺕ

1,300,000.000

1,300,000.000

0.000

%100.0

%0.0

%0.0

!#DIV/0

3,000,000.000

1,300,000.000

1,300,000.000

0.000

%100.0

%0.0

%0.0

!#DIV/0

3,000,000.000

5,432,467,000.000

5,432,467,000.000

0.000

%100.0

%100

%0.0

!#DIV/0

5,252,221,000.000

) ( 49

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋـــــــﻑ
ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ  -ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ) ﺃ (
ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(9

ﺭﻣﺯ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ

ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺭﻣﺯ
ﺍﻟﻘﺳﻡ
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻲ
701

ﻣﺳﻣﻰ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻭﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

702
7021

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

7031

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

7041

32,950,000.000

0.000

32,950,000.000

32,049,233.162

900,766.838

%97.3

%3.8

%2.7

%4.7

26,441,396.039

16,940,000.000

16,940,000.000

0.000

16,940,000.000

16,773,701.522

166,298.478

%99.0

%2.0

%1.0

%0.9

39,242,837.356

16,940,000.000

16,773,701.522

166,298.478

%99.0

%2.0

%1.0

%0.9

39,242,837.356

16,000,000.000

16,000,000.000

0.000

16,000,000.000

15,845,450.342

154,549.658

%99.0

%1.9

%1.0

%0.8

25,791,950.303

16,000,000.000

15,845,450.342

154,549.658

%99.0

%1.9

%1.0

%0.8

25,791,950.303

ﺍﻟﺷﺋﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺷﺋﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

707

32,950,000.000

32,950,000.000

32,049,233.162

900,766.838

%97.3

%3.8

%2.7

%4.7

26,441,396.039

ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ

704

ﺇﻟﻰ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ

ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ
ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ

703

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻣﺻــــــــــــﺭﻭﻓﺎﺕ

ﺍﻟﻭﻓــــــــــــﻭﺭﺍﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
2020/2019
ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺷﺋﻭﻥ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ

7011

ﺍﻋﺗﻣــﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻌـــــــــــﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻧﺳﺏ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

66,000.000

66,000.000

0.000

66,000.000

61,502.000

4,498.000

%93.2

%0.0

%6.8

%0.0

62,270.882

66,000.000

61,502.000

4,498.000

%93.2

%0.0

%6.8

%0.0

62,270.882

ﺍﻟﺻﺣﺔ

7073

ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎﺕ

7076

ﺷﺋﻭﻥ ﺻﺣﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

514,410,000.000

514,410,000.000

514,399,395.885

0.000

514,410,000.000

0.000

514,410,000.000

) ( 50

10,604.115

%100.0

0.000

514,399,395.885

10,604.115

%60.7

%0.0

%0.0

%100.0

%60.7

%0.1

586,948,837.750

%0.0

%0.0

%0.1

586,948,837.750

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋـــــــﻑ
ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ  -ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ) ﺏ (
ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(9

ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺭﻣﺯ
ﺭﻣﺯ ﺍﻟﻘﺳﻡ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻲ
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ

708

7083

ﻣﺳﻣﻰ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻭﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ

ﺍﻟﻣﺻــــــــــــﺭﻭﻓﺎﺕ
ﺍﻋﺗﻣــﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻌـــــــــــﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻭﻓــــــــــــﻭﺭﺍﺕ

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ

ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﻓﻳﻪ

ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

709

ﺍﻟﻧﺳﺏ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
2020/2019

75,000.000

75,000.000

0.000

75,000.000

17,370.381

57,629.619

%23.2

%0.0

%76.8

%0.3

38,706.025

75,000.000

17,370.381

57,629.619

%23.2

%0.0

%76.8

%0.3

38,706.025

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ

7094

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

650,000.000

650,000.000

647,332.947

2,667.053

%99.6

%0.1

%0.4

%0.0

641,098.325

7098

ﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ

7,069,000.000

7,069,000.000

4,093,593.290

2,975,406.710

%57.9

%0.5

%42.1

%15.4

6,338,358.008

7,719,000.000

4,740,926.237

2,978,073.763

%61.4

%0.6

%38.6

%15.5

6,979,456.333

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

710

7,719,000.000

0.000

ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

7104

ﺍﻷﺳﺭﺓ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎﻝ

7105

ﺍﻟﺑﻁﺎﻟﺔ

7109

ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ

13,250,000.000

13,250,000.000

13,250,000.000

0.000

265,007,000.000

0.000

%100.0

0.000

%1.6

%0.0

%0.0

%0.0

13,246,000.000

%0.0

265,007,000.000

250,016,554.547

14,990,445.453

%94.3

%29.5

%5.7

%77.8

261,040,615.177

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

278,257,000.000

0.000

278,257,000.000

263,266,554.547

14,990,445.453

%94.6

%31.1

%5.4

%77.8

274,286,615.177

ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ

866,417,000.000

0.000

866,417,000.000

847,154,134.076

19,262,865.924

%97.8

%100

%2.2

%100

959,792,069.865

) ( 51

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋـــــــﻑ

ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ -ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ )ﺃ(
ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(9

ﺭﻣﺯ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ

ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺭﻣﺯ
ﺍﻟﻘﺳﻡ
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻲ
701

ﻣﺳﻣﻰ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻭﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ

ﺍﻋﺗﻣــﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻌـــــــــــﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻧﺳﺏ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

7011

ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺷﺋﻭﻥ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ

7013

ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ

8,767,300.000

)(14.000

7016

ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻋﻣﻭﻣﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ

625,353,250.000

626,766,958.637

1,252,120,208.637

754,141,050.000

627,054,700.443

1,381,195,750.443

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

7021

287,755.806

120,308,255.806

111,098,362.614

9,209,893.192

%92.3

%4.6

%7.7

%15.6

123,828,174.786

8,767,286.000

8,612,150.414

155,135.586

%98.2

%0.4

%1.8

%0.3

3,286,263.249

1,252,120,208.637

0.000

%100

%52.3

%0.0

%0.0

95,351,080.000

1,371,830,721.665

9,365,028.778

%99.3

%57.3

%0.7

%15.8

222,465,518.035

ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ

ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

703

ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﺇﻟﻰ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

120,020,500.000

702

ﺍﻟﻣﺻــــــــــــﺭﻭﻓﺎﺕ

ﺍﻟﻭﻓــــــــــــﻭﺭﺍﺕ

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
2020/2019

13,157,000.000

1,774,170.000

14,931,170.000

13,659,013.667

1,272,156.333

%91.5

%0.6

%8.5

%2.2

21,428,111.945

13,157,000.000

1,774,170.000

14,931,170.000

13,659,013.667

1,272,156.333

%91.5

%0.6

%8.5

%2.2

21,428,111.945

ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

7031

ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ

587,500.000

7033

ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ

293,498,000.000

293,498,000.000

7036

ﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ
ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ

2,220,500.000

2,220,500.000

607,609.473

295,996,000.000

280,250,475.944

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

296,306,000.000

)(310,000.000

)(310,000.000

277,500.000

72,700.968

204,799.032

%26.2

%0.0

%73.8

%0.3

1,364,574.230

279,570,165.503

13,927,834.497

%95.3

%11.7

%4.7

%23.6

282,717,848.558

1,612,890.527

%27.4

%0.0

%72.6

%2.7

2,961,210.303

15,745,524.056

%94.7

%11.7

%5.3

%26.6

287,043,633.091

) ( 52

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋـــــــﻑ
ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ -ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ)ﺏ(
ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(9

ﺭﻣﺯ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ

ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺭﻣﺯ
ﺍﻟﻘﺳﻡ
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻲ

704

ﺍﻟﻧﺳﺏ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺻــــــــــــﺭﻭﻓﺎﺕ

ﻣﺳﻣﻰ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻭﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻌـــــــــــﺩﻳﻝ

ﺍﻋﺗﻣــﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺍﻟﻭﻓــــــــــــﻭﺭﺍﺕ

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

7041

ﺍﻟﺷﺋﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

7043

ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ

4,001,000.000

4,001,000.000

7045

ﺍﻟﻧﻘﻝ

55,000.000

55,000.000

53,894.615

7046

ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ

102,000.000

102,000.000

94,180.674

7,819.326

7047

ﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ

1,383,000.000

1,383,000.000

1,369,238.000

13,762.000

%99.0

5,765,049.000

5,460,301.482

304,747.518

%94.7

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

7052

5,811,750.000

)(46,701.000

)(46,701.000

224,049.000

205,122.889

18,926.111

%91.6

%0.0

%8.4

%0.0

1,229,270.797

3,737,865.304

263,134.696

%93.4

%0.2

%6.6

%0.4

3,851,777.749

1,105.385

%98.0

%0.0

%2.0

%0.0

321,598.984

%92.3

%0.0

%7.7

%0.0

636,037.737

%0.1

%1.0

%0.0

1,308,597.233

%0.2

%5.3

%0.5

7,347,282.500

ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ
ﺗﺻﺭﻳﻑ ﻣﻳﺎﻩ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻟﺻﺣﻲ

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

706

1,200.000

14.000

1,214.000

1,203.000

11.000

%99.1

%0.0

%0.9

%0.0

2,432.000

1,200.000

14.000

1,214.000

1,203.000

11.000

%99.1

%0.0

%0.9

%0.0

2,432.000

ﺍﻹﺳﻛﺎﻥ ﻭﻣﺭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

7062

ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

19,500.000

19,500.000

7066

ﺍﻹﺳﻛﺎﻥ ﻭﻣﺭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﻧﻔﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ

1,095,000.000

1,095,000.000

66,402.759

1,114,500.000

66,402.759

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

707

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ

ﺍﻟﺷﺋﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
270,750.000

705

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
2020/2019

1,114,500.000

0.000

19,500.000

%0.0

%0.0

%100

%0.0

32,091.300

1,028,597.241

%6.1

%0.0

%93.9

%1.7

8,529,491.114

1,048,097.241

%6.0

%0.0

%94.0

%1.8

8,561,582.414

ﺍﻟﺻﺣﺔ

7073

ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎﺕ

238,000.000

238,000.000

289.686

237,710.314

%0.1

%0.0

%99.9

%0.4

2,983,721.616

7076

ﺷﺋﻭﻥ ﺻﺣﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ

3,492,000.000

3,492,000.000

1,172,452.970

2,319,547.030

%33.6

%0.0

%66.4

%3.9

3,249,596.312

3,730,000.000

1,172,742.656

2,557,257.344

%31.4

%0.0

%68.6

%4.3

6,233,317.928

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

3,730,000.000

0.000

) ( 53

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋـــــــﻑ
ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ -ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭ ﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ )ﺝ(
ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(9
ﺭﻣﺯ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ

ﺡ .ﺥ 2021/2020
ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺭﻣﺯ
ﺍﻟﻘﺳﻡ
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻲ
708

ﺍﻟﻧﺳﺏ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻣﺳﻣﻰ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻭﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ

ﺍﻟﻣﺻــــــــــــﺭﻭﻓﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻌـــــــــــﺩﻳﻝ

ﺍﻋﺗﻣــﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺍﻟﻭﻓــــــــــــﻭﺭﺍﺕ

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
2020/2019

ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﻓﻳﻪ

7081

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺭﻓﻳﻬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺔ

824,500.000

824,500.000

761,030.000

63,470.000

%92.3

%0.0

%7.7

%0.1

575,411.050

7082

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ

836,000.000

836,000.000

138,372.099

697,627.901

%16.6

%0.0

%83.4

%1.2

2,166,693.851

7083

ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ

944,000.000

944,000.000

486,093.997

457,906.003

%51.5

%0.0

%48.5

%0.8

1,774,110.987

7084

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ

4,018,000.000

4,018,000.000

3,057,348.595

960,651.405

%76.1

%0.1

%23.9

%1.6

6,263,101.519

7086

ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ

1,500,000.000

1,500,000.000

1,500,000.000

0.000

%100

%0.1

%0.0

%0.0

1,500,000.000

8,122,500.000

5,942,844.691

2,179,655.309

%73.2

%0.2

%26.8

%3.7

12,279,317.407

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

709

8,122,500.000

0.000

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ

7094

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

554,448,000.000

)(1,612,484.806

552,835,515.194

531,435,943.535

21,399,571.659

%96.1

%22.2

%3.9

%36.2

491,997,012.697

7095

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﺑﻣﺳﺗﻭﻯ

2,000,000.000

)(1,500.000

1,998,500.000

706,023.425

1,292,476.575

%35.3

%0.0

%64.7

%2.2

1,510,783.224

7097

ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

2,250.000

7098

ﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ

58,108,000.000

)(87,990.000

58,020,010.000

56,122,535.062

1,897,474.938

%96.7

%2.3

%3.3

%3.2

54,085,954.932

614,556,000.000

)(1,701,974.806

612,854,025.194

588,264,502.022

24,589,523.172

%96.0

%24.6

%4.0

%41.6

547,596,000.853

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

710

0.000

0.000

ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

7103

ﺍﻟﻭﺭﺛﺔ

4,700,000.000

7106

ﺍﻹﺳﻛﺎﻥ

149,128,000.000

)(26,257,946.471

7109

ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ

2,701,000.000

)(512,262.166

2,188,737.834

156,529,000.000

)(26,770,208.637

129,758,791.363

127,680,769.102

2,453,469,000.000

2,394,328,976.988

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ

1,853,469,000.000

600,000,000.000

4,700,000.000

2,622,002.239

2,077,997.761

%55.8

%0.1

%44.2

%3.5

3,412,922.680

122,870,053.529

122,870,053.529

0.000

%100

%5.1

%0.0

%0.0

96,234,545.308

2,188,713.334

24.500

%100

%0.1

%0.0

%0.0

16,972,052.775

2,078,022.261

%98.4

%5.3

%1.6

%3.5

116,619,520.763

59,140,023.012

%97.6

%100

%2.4

%100

1,229,576,716.936

) ( 54

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋـــــــﻑ
ﺑﺎﺏ ﺷﺭﺍء ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ ) ﺃ (
ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(9

ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺭﻣﺯ
ﺭﻣﺯ ﺍﻟﻘﺳﻡ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻲ
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ
701

ﻣﺳﻣﻰ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻭﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ

ﺍﻋﺗﻣــﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻌـــــــــــﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻧﺳﺏ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻣﺻــــــــــــﺭﻭﻓﺎﺕ

ﺍﻟﻭﻓــــــــــــﻭﺭﺍﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
2020/2019

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

7011

ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ

70,300,300.000

1,174,186.000

71,474,486.000

40,729,658.164

30,744,827.836

%57.0

%2.3

%43.0

%5.4

152,894,505.941

7013

ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ

94,297,300.000

21,301,604.000

115,598,904.000

89,794,012.656

25,804,891.344

%77.7

%5.2

%22.3

%4.5

71,661,439.644

7016

ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻋﻣﻭﻣﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ

387,100.000

387,100.000

75,157.050

311,942.950

%19.4

%0.0

%80.6

%0.1

260,303.535

187,460,490.000

130,598,827.870

56,861,662.130

%69.7

%7.5

%30.3

%10.0

224,816,249.120

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

702

164,984,700.000

ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ

7021

ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ

422,614,000.000

7022

ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ

620,000.000

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

703

22,475,790.000

423,234,000.000

)(868,235.000

)(868,235.000

421,745,765.000

368,781,009.541

52,964,755.459

%87.4

%21.2

%12.6

%9.3

507,715,610.276

620,000.000

603,926.750

16,073.250

%97.4

%0.0

%2.6

%0.0

1,600.000

422,365,765.000

369,384,936.291

52,980,828.709

%87.5

%21.2

%12.5

%9.3

507,717,210.276

ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

7031

ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ

70,019,660.000

)(1,286,850.000

68,732,810.000

27,106,979.596

41,625,830.404

%39.4

%1.6

%60.6

%7.3

45,093,639.394

7033

ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ

60,036,000.000

)(5,371,058.000

54,664,942.000

43,888,525.721

10,776,416.279

%80.3

%2.5

%19.7

%1.9

42,752,483.542

7034

ﺍﻟﺳﺟﻭﻥ

3,073,610.000

979,905.000

4,053,515.000

3,916,560.844

136,954.156

%96.6

%0.2

%3.4

%0.0

5,903,368.303

7036

ﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ
ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ

5,988,330.000

79,250.000

6,067,580.000

2,323,289.961

3,744,290.039

%38.3

%0.1

%61.7

%0.7

3,378,144.756

139,117,600.000

)(5,598,753.000

133,518,847.000

77,235,356.122

56,283,490.878

%57.8

%4.4

%42.2

%9.9

97,127,635.995

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

) ( 55

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋـــــــﻑ
ﺑﺎﺏ ﺷﺭﺍء ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ ) ﺏ (
ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(9

ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺭﻣﺯ
ﺭﻣﺯ ﺍﻟﻘﺳﻡ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻲ
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ
704

ﻣﺳﻣﻰ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻭﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ

ﺍﻋﺗﻣــﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻌـــــــــــﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻧﺳﺏ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻣﺻــــــــــــﺭﻭﻓﺎﺕ

ﺍﻟﻭﻓــــــــــــﻭﺭﺍﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
2020/2019

ﺍﻟﺷﺋﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ

7041

ﺍﻟﺷﺋﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

4,197,400.000

181,000.000

4,378,400.000

4,168,710.958

209,689.042

%95.2

%0.2

%4.8

%0.0

3,028,577.577

7043

ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ

509,407,500.000

3,545,000.000

512,952,500.000

283,015,319.775

229,937,180.225

%55.2

%16.2

%44.8

%40.4

402,359,676.814

7044

ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻥ ﻭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻠﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺗﺷﻳﻳﺩ

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

7045

ﺍﻟﻧﻘﻝ

650,934,900.000

)(44,832,200.000

606,102,700.000

513,161,951.164

92,940,748.836

%84.7

%29.4

%15.3

%16.3

675,399,132.806

7046

ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ

14,614,500.000

670,000.000

15,284,500.000

5,318,646.446

9,965,853.554

%34.8

%0.3

%65.2

%1.8

13,557,007.918

7047

ﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ

7,728,490.000

7,728,490.000

5,772,246.123

1,956,243.877

%74.7

%0.3

%25.3

%0.3

3,525,480.432

7049

ﺍﻟﺷﺋﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺍﺧﺭ

20,000.000

20,000.000

20,000.000

%0.0

%0.0

%100

%0.0

335,029,715.534

%70.8

%46.6

%29.2

%58.9

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

705

1,186,902,790.000

)(40,436,200.000

1,146,466,590.000

811,436,874.466

1,097,869,875.547

ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ

7051

ﺗﺻﺭﻳﻑ ﺍﻟﻧﻔﺎﻳﺎﺕ

7052

ﺗﺻﺭﻳﻑ ﻣﻳﺎﻩ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻟﺻﺣﻲ

7053

ﺗﺧﻔﻳﻑ ﺍﻟﺗﻠﻭﺙ
ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

706

0.000

5,000.00
22,566,700.000

5,000.000
18,654,730.000

41,221,430.000

22,571,700.000

18,654,730.000

862,661.387

%97.9

%2.3

%2.1

%0.2

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

867,661.387

%97.9

%2.3

%2.1

%0.2

5,000.000
40,358,768.613

0.000
41,226,430.000

%0.0

%0.0

%100

%0.0

40,358,768.613

19,008,307.949

19,008,307.949

ﺍﻹﺳﻛﺎﻥ ﻭﻣﺭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

7062

ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

1,104,300.000

206,060.000

1,310,360.000

1,285,415.342

24,944.658

%98.1

%0.1

%1.9

%0.0

722,481.665

7063

ﺇﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ

33,337,500.000

)(3,504,730.000

29,832,770.000

12,304,918.771

17,527,851.229

%41.2

%0.7

%58.8

%3.1

64,910,795.930

7064

ﺇﻧﺎﺭﺓ ﺍﻟﺷﻭﺍﺭﻉ

500,000.000

500,000.000

500,000.000

%0.0

%0.0

%100

%0.1

7066

ﺍﻹﺳﻛﺎﻥ ﻭﻣﺭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﻧﻔﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ

5,258,000.000

5,258,000.000

482,346.580

4,775,653.420

%9.2

%0.0

%90.8

%0.8

8,824,549.124

36,901,130.000

14,072,680.693

22,828,449.307

%38.1

%0.8

%61.9

%4.0

74,457,826.719

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

707

40,199,800.000

)(3,298,670.000

ﺍﻟﺻﺣﺔ

7071

ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻭﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ

3,104,000.000

)(700,000.000

2,404,000.000

2,263,594.390

140,405.610

%94.2

%0.1

%5.8

%0.0

877,235.082

7072

ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ

1,458,000.000

733,235.000

2,191,235.000

1,931,282.493

259,952.507

%88.1

%0.1

%11.9

%0.0

1,053,971.336

7073

ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎﺕ

211,957,300.000

6,726,650.000

218,683,950.000

198,607,194.043

20,076,755.957

%90.8

%11.4

%9.2

%3.5

201,777,833.844

7074

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

984,000.000

984,000.000

970,809.250

13,190.750

%98.7

%0.1

%1.3

%0.0

476,761.016

7075

ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺻﺣﺔ

4,700.000

4,700.000

720.000

3,980.000

%15.3

%0.0

%84.7

%0.0

158,155.038

7076

ﺷﺋﻭﻥ ﺻﺣﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ

10,482,000.000

)(6,418,000.000

4,064,000.000

2,264,657.681

1,799,342.319

%55.7

%0.1

%44.3

%0.3

4,665,234.050

227,990,000.000

341,885.000

228,331,885.000

206,038,257.857

22,293,627.143

%90.2

%11.8

%9.8

%3.9

209,009,190.366

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

) ( 56

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋـــــــﻑ
ﺑﺎﺏ ﺷﺭﺍء ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ ) ﺝ (
ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(9

ﺭﻣﺯ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ

ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺭﻣﺯ
ﺍﻟﻘﺳﻡ
ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻲ
708

ﻣﺳﻣﻰ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻭﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ

ﺍﻋﺗﻣــﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻌـــــــــــﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻧﺳﺏ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻣﺻــــــــــــﺭﻭﻓﺎﺕ

ﺍﻟﻭﻓــــــــــــﻭﺭﺍﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
2020/2019
ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ

ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﻓﻳﻪ

7081

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺭﻓﻳﻬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺔ

2,012,500.000

178,302.000

2,190,802.000

2,183,396.273

7,405.727

%99.7

%0.1

%0.3

%0.0

3,229,161.332

7082

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ

46,166,000.000

9,002,656.000

55,168,656.000

52,422,147.021

2,746,508.979

%95.0

%3.0

%5.0

%0.5

16,127,337.477

7083

ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻧﺷﺭ

10,667,500.000

10,667,500.000

5,274,379.543

5,393,120.457

%49.4

%0.3

%50.6

%0.9

7,637,612.665

7084

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ

17,121,000.000

)(366,105.000

16,754,895.000

13,502,583.750

3,252,311.250

%80.6

%0.8

%19.4

%0.6

10,483,474.497

75,967,000.000

8,814,853.000

84,781,853.000

73,382,506.587

11,399,346.413

%86.6

%4.2

%13.4

%2.0

37,477,585.971

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

709

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ

7091

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ

100,000.000

7092

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻱ

500,000.000

7093

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻱ ﺑﺧﻼﻑ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

250,000.000

7094

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

616,400.000

570.000

7095

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﺑﻣﺳﺗﻭﻯ

33,000.000

95,600.000

7097

ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ

7098

ﺷﺋﻭﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ
ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

710

100,000.000

100,000.000

%0.0

%0.0

%100

%0.0

260,500.000

260,500.000

%0.0

%0.0

%100

%0.0

250,000.000

182,124.490

67,875.510

%72.8

%0.0

%27.2

%0.0

249,767.755

616,970.000

162,124.049

454,845.951

%26.3

%0.0

%73.7

%0.1

438,074.164

128,600.000

98,927.463

29,672.537

%76.9

%0.0

%23.1

%0.0

955,587.801

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

2,055,472.060

24,916,000.000

238,930.000

25,154,930.000

17,332,316.433

7,822,613.567

%68.9

%1.0

%31.1

%1.4

23,079,126.430

26,415,400.000

95,600.000

26,511,000.000

17,775,492.435

8,735,507.565

%67.0

%1.0

%33.0

%1.5

28,345,460.099

)(239,500.000

0.000

1,567,431.889

ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

7101

ﺍﻟﻣﺭﺽ ﻭﺍﻟﻌﺟﺯ

850,000.000

850,000.000

643,600.304

206,399.696

%75.7

%0.0

%24.3

%0.0

836,199.550

7102

ﺍﻟﺷﻳﺧﻭﺧﺔ

330,000.000

330,000.000

225,999.581

104,000.419

%68.5

%0.0

%31.5

%0.0

1,018,704.518

7103

ﺍﻟﻭﺭﺛﺔ

50,000.000

50,000.000

24,167.800

25,832.200

%48.3

%0.0

%51.7

%0.0

5,879.000

7105

ﺍﻟﺑﻁﺎﻟﺔ

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

7107

ﺍﻻﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﻧﻑ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ

2,660,000.000

2,479,000.000

1,331,694.443

1,147,305.557

%53.7

%0.1

%46.3

%0.2

2,039,062.004

7109

ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ

447,010.000

447,010.000

199,302.530

247,707.470

%44.6

%0.0

%55.4

%0.0

957,073.223

4,337,010.000

)(181,000.000

4,156,010.000

2,424,764.658

1,731,245.342

%58.3

%0.1

%41.7

%0.3

4,856,918.295

2,311,720,000.000

0.000

2,311,720,000.000

1,742,708,465.592

569,011,534.408

%75.4

%100

%24.6

%100

2,300,686,260.337

0.000

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ

ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ

)(181,000.000

) ( 57

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ
ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(10

ﺍﻟﺭﻗﻡ
01

ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺍﻟﺟﻬــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺕ

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭ ﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ

ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ

ﺍﻟﺟﻣــــــــــــــــــــــــــــــــﻠﺔ

ﺑﺎﺏ ﺷﺭﺍء ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ

ﻣﺧﺻﺻـــــــﺎﺕ ﺭﺋﻳــــــــــﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟــــــــــﺔ

0.000

02

ﺍﻟﺩﻳـــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻷﻣــــــــــــــــــــﻳﺭﻱ

0.000

03

ﺩﻳــــــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣـــــــــــﺎﺳﺑـــــــﺔ

0.000

04

ﻣﺟﻠـــﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  -ﺍ ﻷﻣﺎﻧـــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ

0.000

05

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ

0.000

06

ﺍﻟﻣﺟـــﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠـــﻰ ﻟﻠﺗﺧﻁﻳــﻁ ﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳــــﺔ

0.000

07

ﺩﻳـــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧــﺩﻣــــــﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳــــــــــــــﺔ

0.000

08

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧــــــــــــــــــــــﺎﺭﺟﻳــــــــــــــــــــﺔ

529,950.000

09

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ

590,150.196

10

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣـــﺔ

0.000

11

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣــــــــــــــــــﺎﺭﻙ

0.000

12

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟـــــــــــﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋـــــــــــــــﺔ

0.000

13

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺩﻝ

0.000

14

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧـــــﻠﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

846,922.814

529,950.000
590,150.196

846,922.814

15

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــــــﺩﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻉ

0.000

16

ﺍﻟﺣــــــــــــــــــــﺭﺱ ﺍﻟــــﻭﻁــﻧـــــــــــــــــﻰ

0.000

17

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــــــــﺭﺑﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

0.000

18

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــﻌﻠﻳــــــــــــﻡ ﺍﻟﻌــــــــﺎﻟــــــــــــﻰ

0.000

19

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻــــــــــﺣــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

2,113,223.027

20

105,962,877.171

108,076,100.198

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺋـــﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻣــــــﻝ

65,760.000

271,744.581

337,504.581

21

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﻡ

870,413.699

2,370.800

872,784.499

22

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـــﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﺷــﺋﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳــــﺔ

328,206.560

23

ﺍﻷﻣـــــﺎﻧـــﺔ ﺍﻟﻌـــــﺎﻣــــــﺔ ﻟﻼﻭﻗــــــــــــﺎﻑ

0.000

24

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﺕ

469,152.980

469,152.980

25

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺷﻐــــــــــــــﺎﻝ ﺍﻟﻌـــــــــﺎﻣــــــــــﺔ

274,821,105.666

274,821,105.666

26

ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺏ

27

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻁ

0.000

28

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬـــــــــــــــــﺭﺑﺎء ﻭ ﺍﻟﻣـــــــــــــﺎء

38,607,606.354

38,607,606.354

40,302,347.376

40,302,347.376

387,085.500

328,206.560

387,085.500

29

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻟﻠﻁــــــﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣــــــــﺩﻧﻰ

31

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛــــــــــــﺯﻳﺔ ﻟﻺﺣﺻــــــــــــــﺎء

32

ﺟـــــــــﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑـــــــــﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﻳـــــــــــﻥ

0.000

33

ﻭﺣــــﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳــــﺎﺕ ﺍﻟﻣــﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻛــــــــﻭﻳﺗﻳﺔ

0.000

ﺟﻣـــــــــــــــﻠﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓـــــﺎﺕ

0.000

4,556,582.422

461,612,334.302

0.000

) ( 58

466,168,916.724

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  :ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(10

ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﺍﻟﺟﻬــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺕ

ﺍﻋﺗﻣــﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻌـــــــــــﺩﻳﻝ

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻣﺻــــــــــــﺭﻭﻓﺎﺕ

ﺍﻟﻭﻓــــــــــــﻭﺭﺍﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ ﺇﻟﻰ
ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﻟﻠﺑﺎﺏ
ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

04

ﻣﺟﻠـــﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  -ﺍﻷﻣﺎﻧـــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ

0.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

05

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ

0.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

06

ﺍﻟﻣﺟـــﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠـــﻰ ﻟﻠﺗﺧﻁﻳــﻁ ﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳــــﺔ

100,000.000

100,000.000

%0.0

%0.0

%100

%1.6

07

ﺩﻳـــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧــﺩﻣــــــﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳــــــــــــــﺔ

0.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

08

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧــــــــــــــــــــــﺎﺭﺟﻳــــــــــــــــــــﺔ

623,000.000

995.000

623,995.000

529,950.000

94,045.000

%84.9

%11.6

%15.1

%1.5

09

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ

4,095,090.000

52,850.000

4,147,940.000

590,150.196

3,557,789.804

%14.2

%13.0

%85.8

%55.7

11

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣــــــــــــــــــﺎﺭﻙ

0.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

12

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟـــــــــــﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋـــــــــــــــﺔ

210,000.000

210,000.000

%0.0

%0.0

%100

%3.3

14

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧـــــﻠﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

0.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

17

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــــــــﺭﺑﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

100,000.000

100,000.000

100,000.000

%0.0

%0.0

%100

%1.6

19

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻــــــــــﺣــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

8,047,500.000

2,507,500.000

2,113,223.027

394,276.973

%84.3

%46.4

%15.7

%6.2

20

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺋـــﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻣــــــﻝ

900,000.000

900,000.000

65,760.000

834,240.000

%7.3

%1.4

%92.7

%13.1

21

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﻡ

1,375,000.000

1,375,000.000

870,413.699

504,586.301

%63.3

%19.1

%36.7

%7.9

22

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـــﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﺷــﺋﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳــــﺔ

0.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

24

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﺕ

0.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

25,914.500

%93.7

%8.5

%6.3

%0.4

569,000.000

%0.0

%0.0

%100

%8.9

6,389,852.578

%41.6

%100

%58.4

%100

100,000.000

210,000.000

)(5,540,000.000

26

ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺏ

413,000.000

413,000.000

31

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛــــــــــــﺯﻳﺔ ﻟﻺﺣﺻــــــــــــــﺎء

569,000.000

569,000.000

ﺟﻣـــــــــــــــﻠﺔ ﻣﺻﺭﻭﻓـــــﺎﺕ ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ

16,432,590.000

)(5,486,155.000

10,946,435.000

) ( 59

387,085.500

4,556,582.422

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
ﺑﺎﺏ ﺷﺭﺍء ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ
ﺡ .ﺥ 2021/2020
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ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ ﺇﻟﻰ
ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ
ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ

01

ﻣﺧﺻﺻـــــــﺎﺕ ﺭﺋﻳــــــــــﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟــــــــــﺔ

0.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

02

ﺍﻟﺩﻳـــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻷﻣــــــــــــــــــــﻳﺭﻱ

0.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

03

ﺩﻳــــــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣـــــــــــﺎﺳﺑـــــــﺔ

0.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

04

ﻣﺟﻠـــﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  -ﺍ ﻷﻣﺎﻧـــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ

0.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

05

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ

0.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

06

ﺍﻟﻣﺟـــﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠـــﻰ ﻟﻠﺗﺧﻁﻳــﻁ ﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳــــﺔ

0.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

07

ﺩﻳـــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧــﺩﻣــــــﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳــــــــــــــﺔ

0.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

08

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧــــــــــــــــــــــﺎﺭﺟﻳــــــــــــــــــــﺔ

0.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

09

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ

302,300.000

302,300.000

%0.0

%0.0

%100

%0.3

11

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣــــــــــــــــــﺎﺭﻙ

0.000

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

12

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟـــــــــــﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋـــــــــــــــﺔ

50,000.000

50,000.000

50,000.000

%0.0

%0.0

%100

%0.1

13

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺩﻝ

15,000.000

15,000.000

%0.0

%0.0

%100

%0.0

277,577.186

%75.3

%0.2

%24.7

%0.3

%0.0

%0.0

%100

%8.4

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

%13.2

%18.0

%38.2

%0.2
%1.1

ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﺍﻟﺟﻬــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺕ

ﺍﻋﺗﻣــﺎﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻌـــــــــــﺩﻳﻝ

302,300.000

ﺍﻹﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻣﺻــــــــــــﺭﻭﻓﺎﺕ

15,000.000

ﺍﻟﻭﻓــــــــــــﻭﺭﺍﺕ

14

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧـــــﻠﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

2,400,000.000

)(1,275,500.000

1,124,500.000

15

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــــــﺩﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻉ

11,260,000.000

)(3,739,120.000

7,520,880.000

7,520,880.000

16

ﺍﻟﺣــــــــــــــــــــﺭﺱ ﺍﻟــــﻭﻁــﻧـــــــــــــــــﻰ

0.000

0.000

17

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــــــــﺭﺑﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

0.000

0.000

18

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــﻌﻠﻳــــــــــــﻡ ﺍﻟﻌــــــــﺎﻟــــــــــــﻰ

0.000

0.000

!#DIV/0

16,159,122.829

%86.8

%23.0

271,744.581

168,255.419

%61.8

%0.1

1,007,629.200

%0.2

%0.0

%99.8

43.440

%100.0

%0.1

%0.0

%0.0

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

3,760,847.020

%11.1

%0.1

%88.9

%4.2

43,611,226.334

%86.3

%59.5

%13.7

%48.7

1,000,000.000

%0.0

%0.0

%100

%1.1

0.000

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

53,700,000.000

38,607,606.354

15,092,393.646

%71.9

%8.4

%28.1

%16.8

40,302,347.376

846,922.814

19

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻــــــــــﺣــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

129,590,000.000

20

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺋـــﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻣــــــﻝ

440,000.000

440,000.000

21

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﻡ

1,010,000.000

1,010,000.000

2,370.800

22

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـــﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﺷــﺋﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳــــﺔ

150,000.000

328,250.000

328,206.560

23

ﺍﻷﻣـــــﺎﻧـــﺔ ﺍﻟﻌـــــﺎﻣــــــﺔ ﻟﻼﻭﻗــــــــــــﺎﻑ

0.000

24

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﺕ

4,900,000.000

)(670,000.000

4,230,000.000

469,152.980

25

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺷﻐــــــــــــــﺎﻝ ﺍﻟﻌـــــــــﺎﻣــــــــــﺔ

330,500,000.000

)(12,067,668.000

318,432,332.000

274,821,105.666

26

ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺏ

1,000,000.000

27

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻁ

28

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬـــــــــــــــــﺭﺑﺎء ﻭ ﺍﻟﻣـــــــــــــﺎء

49,550,000.000

29

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻟﻠﻁــــــﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣــــــــﺩﻧﻰ

40,850,000.000

40,850,000.000

31

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛــــــــــــﺯﻳﺔ ﻟﻺﺣﺻــــــــــــــﺎء

76,000.000

76,000.000

32

ﺟـــــــــﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑـــــــــﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﻳـــــــــــﻥ

ﺟﻣﻠـــﺔ ﺑﺎﺏ ﺷﺭﺍء ﺍﻷﺻﻭﻝ

)(7,468,000.000

178,250.000

122,122,000.000

105,962,877.171

1,000,000.000
0.000
4,150,000.000

0.000
572,093,300.000

)(20,892,038.000

547,652.624

%98.7

%8.7

%1.3

%0.6

76,000.000

%0.0

%0.0

%100

%0.1

!#DIV/0

%0.0

!#DIV/0

%0.0

%83.7

%100

%16.3

%100

0.000

551,201,262.000

) ( 60

461,612,334.302

89,588,927.698

ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺷﺎﻏﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺷﻐﻭﻟﺔ
ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(11
ﺍﻟﺷــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻏﺭ

ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﺍﻟﺟﻬــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

ﺍﻟﺗﻌـــــــــــﺩﻳﻝ

ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﺑﺎﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻭﻅﺎﺋﻑ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﺧﺻﻡ

ﻭﻅﺎﺋﻑ ﻣﻠﻐﺎﺓ
02

ﺍﻟﺩﻳـــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻷﻣــــــــــــــــــــﻳﺭﻱ

1,123

2

1,125

03

ﺩﻳــــــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣـــــــــــﺎﺳﺑـــــــﺔ

1,250

3

1,253

04

ﻣﺟﻠـــﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  -ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ

54

5,533

5,533

05

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ

1,468

1,468

28

06

ﺍﻟﻣﺟـــﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠـــﻰ ﻟﻠﺗﺧﻁﻳــﻁ ﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳــــﺔ

580

580

12

07

ﺩﻳـــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧــﺩﻣــــــﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳــــــــــــــﺔ

898

898

37

08
09

1,988

1,988

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ

3,447

3,447

11

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣــــــــــــــــــﺎﺭﻙ

4,714

4,714

12

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟـــــــــــﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋـــــــــــــــﺔ

3,391

3,391

13

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺩﻝ

13,260

13,260

14

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧـــــﻠﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

64

15

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــــــﺩﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻉ

3,125

3,125

16

ﺍﻟﺣــــــــــــــــــــﺭﺱ ﺍﻟــــﻭﻁــﻧـــــــــــــــــﻰ

353

353

17

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــــــــﺭﺑﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

18

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــﻌﻠﻳــــــــــــﻡ ﺍﻟﻌــــــــﺎﻟــــــــــــﻰ

961

58

19

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻــــــــــﺣــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

27,003

2

27,005

20

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺋـــﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻣــــــﻝ

8

21

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﻡ

7,956

7,956

22

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـــﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﺷــﺋﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳــــﺔ

19,053

19,053

23

ﺍﻷﻣـــــﺎﻧـــﺔ ﺍﻟﻌـــــﺎﻣــــــﺔ ﻟﻼﻭﻗــــــــــــﺎﻑ

380

24

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﺕ

6,433

24
55

1
40

)(3

4,546
172

306

47

75

130
89,116
8

964

26,040

47

53

6,430
14,695

25
26

1,553

1,553

27

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻁ

597

597

28

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬـــــــــــــــــﺭﺑﺎء ﻭ ﺍﻟﻣـــــــــــــﺎء

22,912

29

22,912

7,909
19,053

346

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺷﻐــــــــــــــﺎﻝ ﺍﻟﻌـــــــــﺎﻣــــــــــﺔ

1,011

8

424

ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺏ

21,852
3,035

1,861

1

2,849
12,351

223

377

14,695

473

3,198

8

)(3

1,415

861

909

90

1,019

5,041

168

22,117

90,942

1,199

249

22,117

35

17

20

1,026

1,988

143

90,977

8

ﻟﻠﻧﻘﻝ

54
492

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧــــــــــــــــــــــﺎﺭﺟﻳــــــــــــــــــــﺔ

ﻟﻠﺗﻌﻳﻳﻥ  /ﻟﻠﻧﻘﻝ

ﺗﺭﻗﻳﺎﺕ

ﺍﻟﻣﺷﻐﻭﻝ ﺁﺧﺭ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

324
755

130
23

17
437

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻟﻠﻁــــــﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣــــــــﺩﻧﻰ

4,059

4,059

18

31

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛــــــــــــﺯﻳﺔ ﻟﻺﺣﺻــــــــــــــﺎء

326

326

9

32
33

1,530
3

43
64

5,329
14,141

577
22,432

235

3,742
317

ﺟـــــــــﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑـــــــــﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﻳـــــــــــﻥ

210

210

6

204

ﻭﺣــــﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳــــﺎﺕ ﺍﻟﻣــﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻛــــــــﻭﻳﺗﻳﺔ

33

33

4

29

ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ ﻟﻛﻝ ﺟﻬﻪ ﻫﻲ ﺣﺎﺻﻝ ﺟﻣﻊ ﻛﻝ ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻣﺷﻐﻭﻝ ﻣﻧﻬﺎ*

) ( 61

ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ
ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(12

ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﺑﺎﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﺍﻟﺟﻬــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
ﻋﺩﺩ

ﺍﻟﺗﻌـــــــــــﺩﻳﻝ
ﻋﺩﺩ

ﻗﻳﻣﺔ

02

ﺍﻟﺩﻳـــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻷﻣــــــــــــــــــــﻳﺭﻱ

815

2,904,000.000

)(15

03

ﺩﻳــــــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣـــــــــــﺎﺳﺑـــــــﺔ

184

1,398,000.000

)(3

04

ﻣﺟﻠـــﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء -ﺍﻷﻣﺎﻧـــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ

525

265,900.000

05

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ

14

105,000.000

06

ﺍﻟﻣﺟـــﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠـــﻰ ﻟﻠﺗﺧﻁﻳــﻁ ﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳــــﺔ

16

176,000.000

07

ﺩﻳـــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧــﺩﻣــــــﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳــــــــــــــﺔ

56

711,000.000

08

)(3

)(19

ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ

ﻗﻳﻣﺔ

)(145,500.000

)(60,945.000

ﻋﺩﺩ

ﺍﻟﻣﺷﻐﻭﻝ
ﻋﺩﺩ

ﻗﻳﻣﺔ

ﺍﻟﺷﺎﻏﺭ ﺁﺧﺭ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻗﻳﻣﺔ

ﻗﻳﻣﺔ

ﻋﺩﺩ

800

2,904,000.000

721

2,751,356.349

79

152,643.651

181

1,252,500.000

173

1,245,039.884

8

7,460.116

525

265,900.000

11

44,055.000

11

44,047.934

525

265,900.000

0

7.066

3,650.000

16

179,650.000

4

117,119.673

12

62,530.327

)(129,809.185

37

581,190.815

37

581,190.815

0

0.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧــــــــــــــــــــــﺎﺭﺟﻳــــــــــــــــــــﺔ

858

204,000.000

)(32,730.000

858

171,270.000

858

171,181.927

0

88.073

09

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ

124

787,500.000

)(159,000.000

124

628,500.000

43

598,172.950

81

30,327.050

11

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣــــــــــــــــــﺎﺭﻙ

34

216,000.000

)(37,000.000

34

179,000.000

22

163,572.872

12

15,427.128

12

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟـــــــــــﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋـــــــــــــــﺔ

15

260,000.000

13

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺩﻝ

800

4,865,000.000

14

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧـــــﻠﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

)(137,010.000

15

122,990.000

4

122,989.130

11

0.870

800

4,865,000.000

43

206,980.000

757

4,658,020.000

1,416

5,618,000.000

670,265.000

1,416

6,288,265.000

1,416

6,288,071.889

0

193.111

15

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــــــﺩﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻉ

4,789

58,229,000.000

-586,000.000

4,789

57,643,000.000

4,573

57,350,906.062

216

292,093.938

16

ﺍﻟﺣــــــــــــــــــــﺭﺱ ﺍﻟــــﻭﻁــﻧـــــــــــــــــﻰ

351

1,400,000.000

351

1,400,000.000

128

1,358,110.889

223

41,889.111

17

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــــــــﺭﺑﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

39,862

197,685,000.000

)(35

)(33,060,473.000

39,827

164,624,527.000

28,917

164,624,517.821

10,910

9.179

18

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــﻌﻠﻳــــــــــــﻡ ﺍﻟﻌــــــــﺎﻟــــــــــــﻰ

148

646,000.000

)(10

)(171,210.000

138

474,790.000

66

474,615.017

72

174.983

19

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻــــــــــﺣــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

34,806

371,370,000.000

)(134

)(13,157,850.000

34,672

358,212,150.000

34,672

358,202,764.397

0

9,385.603

20

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺋـــﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻣــــــﻝ

168

1,135,000.000

4,000.000

168

1,139,000.000

168

1,139,000.000

21

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﻡ

288

1,540,000.000

95,854.122

288

1,635,854.122

234

1,635,854.122

54

0.000

22

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـــﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﺷــﺋﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳــــﺔ

3,072

15,941,000.000

)(315,300.000

3,072

15,625,700.000

3,072

15,625,070.797

0

629.203

23

ﺍﻷﻣـــــﺎﻧـــﺔ ﺍﻟﻌـــــﺎﻣــــــﺔ ﻟﻼﻭﻗــــــــــــﺎﻑ

7

47,000.000

24

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﺕ

112

600,000.000

25

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺷﻐــــــــــــــﺎﻝ ﺍﻟﻌـــــــــﺎﻣــــــــــﺔ

560

3,160,000.000

26

ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺏ

46

242,000.000

7

47,000.000

4

36,454.464

3

10,545.536

26,700.000

102

626,700.000

102

427,833.166

0

198,866.834

15,000.000

560

3,175,000.000

340

2,751,789.143

220

423,210.857

46

242,000.000

16

104,123.038

30

137,876.962

27

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻁ

0

0.000

0

0.000

28

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬـــــــــــــــــﺭﺑﺎء ﻭ ﺍﻟﻣـــــــــــــﺎء

1,167

7,770,000.000

29

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻟﻠﻁــــــﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣــــــــﺩﻧﻰ

83

1,934,000.000

31

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛــــــــــــﺯﻳﺔ ﻟﻺﺣﺻــــــــــــــﺎء

19

227,000.000

32

ﺟـــــــــﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑـــــــــﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﻳـــــــــــﻥ

16

91,300.000

33

ﻭﺣــــﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳــــﺎﺕ ﺍﻟﻣــﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻛــــــــﻭﻳﺗﻳﺔ

7

75,600.000

)(10

)(21
)(9

)(669,800.000

1,167

7,100,200.000

1,001

7,085,275.460

166

14,924.540

)(176,611.000

62

1,757,389.000

62

1,757,387.858

0

1.142

)(44,300.000

)(2

) ( 62

10

182,700.000

10

182,413.100

0

286.900

16

91,300.000

15

88,815.000

1

2,485.000

5

75,600.000

5

65,115.516

0

10,484.484

ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻳﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
ﺍﻹﺟﻣـــــــــــــــــــــــــﺎﻟﻲ
ﺡ.ﺥ 2021/2020

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(13

ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ

ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﺍﻟﺟﻬــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺕ

01

ﻣﺧﺻﺻـــــــﺎﺕ ﺭﺋﻳــــــــــﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟــــــــــﺔ

50,000,000.000

ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻳﺩﻳﺔ

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﻪ

ﻧﺳﺑﺔ ﻡ .ﺍﻟﻘﻳﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻡ .ﺍﻟﻘﻳﺩﻳﺔ ﻟﻠﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻡ .ﺍﻟﻘﻳﺩﻳﺔ ﻟﻠﺑﺎﺏ
ﻡ .ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﻠﺟﻬﺔ

ﻧﺳﺑﺔ ﻡ .ﺍﻟﻘﻳﺩﻳﺔ ﻟﻠﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ

50,000,000.000

%0.0

%0.0

%0.0

02

ﺍﻟﺩﻳـــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻷﻣــــــــــــــــــــﻳﺭﻱ

227,509,711.386

25,817,843.672

253,327,555.058

%10.2

%0.7

%0.1

03

ﺩﻳــــــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣـــــــــــﺎﺳﺑـــــــﺔ

54,643,389.321

986,623.590

55,630,012.911

%1.8

%0.0

%0.0

04

ﻣﺟﻠـــﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  -ﺍﻷﻣﺎﻧـــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ

108,903,074.250

9,603,028.341

118,506,102.591

%8.1

%0.3

%0.0

05

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ

46,038,966.835

3,892,957.260

49,931,924.095

%7.8

%0.1

%0.0

06

ﺍﻟﻣﺟـــﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠـــﻰ ﻟﻠﺗﺧﻁﻳــﻁ ﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳــــﺔ

8,418,755.356

1,560,670.232

9,979,425.588

%15.6

%0.0

%0.0

07

ﺩﻳـــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧــﺩﻣــــــﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳــــــــــــــﺔ

57,233,538.389

8,375,877.626

65,609,416.015

%12.8

%0.2

%0.0

08

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧــــــــــــــــــــــﺎﺭﺟﻳــــــــــــــــــــﺔ

162,302,496.499

83,640,826.769

245,943,323.268

%34.0

%2.3

%0.4

09

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ

95,507,578.746

18,432,885.601

10

113,940,464.347

%16.2

%0.5

%0.1

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣـــﺔ

5,091,912,235.197

1,733,996,097.592

6,825,908,332.789

%25.4

%47.0

%8.1

11

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣــــــــــــــــــﺎﺭﻙ

95,802,341.932

2,550,484.715

98,352,826.647

%2.6

%0.1

%0.0

12

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟـــــــــــﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋـــــــــــــــﺔ

203,303,158.650

73,412,554.497

13

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺩﻝ

277,700,083.210

30,237,090.054

14

276,715,713.147

%26.5

%2.0

%0.3

307,937,173.264

%9.8

%0.8

%0.1

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧـــــﻠﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

1,126,852,761.676

36,993,170.850

1,163,845,932.526

%3.2

%1.0

%0.2

15

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــــــﺩﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻉ

1,215,120,845.936

370,490,493.218

1,585,611,339.154

%23.4

%10.0

%1.7

16

ﺍﻟﺣــــــــــــــــــــﺭﺱ ﺍﻟــــﻭﻁــﻧـــــــــــــــــﻰ

403,324,948.301

18,826,674.106

17

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــــــــﺭﺑﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

1,811,659,014.538

160,263,474.312

422,151,622.407

%4.5

%0.5

%0.1

1,971,922,488.850

%8.1

%4.3

%0.8

18

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــﻌﻠﻳــــــــــــﻡ ﺍﻟﻌــــــــﺎﻟــــــــــــﻰ

514,187,771.966

69,606,573.197

583,794,345.163

%11.9

%1.9

%0.3

19

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻــــــــــﺣــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

1,842,712,625.317

486,085,437.998

2,328,798,063.315

%20.9

%13.2

%2.3

20

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺋـــﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻣــــــﻝ

361,934,650.864

7,774,748.448

369,709,399.312

%2.1

%0.2

%0.0

21

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﻡ

155,515,995.686

27,696,348.469

183,212,344.155

%15.1

%0.8

%0.1

22

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـــﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﺷــﺋﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳــــﺔ

316,227,885.218

29,257,396.533

345,485,281.751

%8.5

%0.8

%0.1

23

ﺍﻷﻣـــــﺎﻧـــﺔ ﺍﻟﻌـــــﺎﻣــــــﺔ ﻟﻼﻭﻗــــــــــــﺎﻑ

6,457,631.065

885,518.505

7,343,149.570

%12.1

%0.0

%0.0

24

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﺕ

104,140,072.453

7,276,869.489

111,416,941.942

%6.5

%0.2

%0.0

25

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺷﻐــــــــــــــﺎﻝ ﺍﻟﻌـــــــــﺎﻣــــــــــﺔ

741,362,060.696

190,555,333.750

931,917,394.446

%20.4

26

ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺏ

19,927,064.056

1,610,001.616

21,537,065.672

%7.5

27

%5.2

%0.9

%0.0

%0.0

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻁ

342,659,298.712

1,185,038.642

343,844,337.354

%0.3

%0.0

%0.0

28

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬـــــــــــــــــﺭﺑﺎء ﻭ ﺍﻟﻣـــــــــــــﺎء

2,001,676,898.898

270,402,304.393

2,272,079,203.291

%11.9

%7.3

%1.3

29

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻟﻠﻁــــــﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣــــــــﺩﻧﻰ

138,217,400.719

20,111,416.896

31

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛــــــــــــﺯﻳﺔ ﻟﻺﺣﺻــــــــــــــﺎء

158,328,817.615

%12.7

%0.5

%0.1

5,475,625.352

491,125.049

5,966,750.401

%8.2

%0.0

%0.0

32

ﺟـــــــــﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑـــــــــﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﻳـــــــــــﻥ

11,209,052.274

281,377.983

11,490,430.257

%2.4

%0.0

%0.0

33

ﻭﺣــــﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳــــﺎﺕ ﺍﻟﻣــﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻛــــــــﻭﻳﺗﻳﺔ

1,994,522.609

515,775.074

2,510,297.683

%20.5

%0.0

%0.0

17,599,931,456.107

3,692,816,018.477

21,292,747,474.584

%17.3

%100

%17.3

ﺟﻣـــــــــــــــــــﻠﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓـــــــــﺎﺕ

) ( 63

المصروفات النقدية والقيدية بالوزارات واﻹدارات الحكومية
البــــــــــاب اﻷول  -تعويضات العاملين
ح.خ 2021/2020

جدول رقم )(13

الرقم

الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات

المصروفات النقدية

المصروفات القيدية

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

41,283,982.769

%8.5

%1.3

%0.0

%1.2

%0.2

%0.0

جملة المصروفات الفعليه

02

الديـــــــــــــــــــــوان اﻷمــــــــــــــــــــيري

37,769,419.963

3,514,562.806

03

ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة

52,710,927.805

640,173.467

53,351,101.272

04

مجلـــس الوزراء  -اﻷمانـــــة العامــــــة

91,675,560.885

1,506,890.934

93,182,451.819

%1.6

%0.5

%0.0

05

مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع

45,400,477.442

3,334,074.119

48,734,551.561

%6.8

%1.2

%0.0

06

المجـــلس اﻷعلـــى للتخطيــط و التنميــــة

8,004,131.221

496,380.003

8,500,511.224

%5.8

%0.2

%0.0

07

ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة

37,812,188.995

1,596,819.104

39,409,008.099

%4.1

%0.6

%0.0

08

وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة

104,672,198.749

31,203,284.683

135,875,483.432

%23.0

%11.4

%0.4

09

وزارة المـــــــــــالية  -اﻹدارة العامــــــــة

68,878,152.593

992,809.400

69,870,961.993

%1.4

%0.4

%0.0

11

اﻹدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك

95,264,339.409

2,084,884.248

97,349,223.657

%2.1

%0.8

%0.0

12

وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة

45,312,271.799

2,122,107.245

47,434,379.044

%4.5

%0.8

%0.0

13

وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

5,569,452.225

18,202,994.581

23,772,446.806

%76.6

%6.6

%0.2

14

وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

1,035,521,994.038

2,145,092.240

1,037,667,086.278

%0.2

%0.8

%0.0

15

وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

922,955,047.238

19,987,322.096

942,942,369.334

%2.1

%7.3

%0.3

16

الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى

308,897,649.202

3,404,584.447

312,302,233.649

%1.1

%1.2

%0.0

17

وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

1,784,563,167.087

106,061,740.975

1,890,624,908.062

%5.6

%38.6

%1.4

18

وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى

25,993,924.082

1,002,552.978

26,996,477.060

%3.7

%0.4

%0.0

19

وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

1,035,468,661.014

27,337,361.010

1,062,806,022.024

%2.6

%10.0

%0.4

20

وزارة الشئـــون اﻻجتمــاعية و العمــــــل

103,472,890.239

661,486.131

104,134,376.370

%0.6

%0.2

%0.0

21

وزارة اﻻعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼم

138,448,582.103

12,285,417.897

150,734,000.000

%8.2

%4.5

%0.2

22

وزارة اﻷوقـــاف و الشــئون اﻹسﻼميــــة

290,867,868.538

6,233,521.537

297,101,390.075

%2.1

%2.3

%0.1

23

اﻷمـــــانـــة العـــــامــــــة لﻼوقــــــــــــاف

6,061,183.117

364,653.576

6,425,836.693

%5.7

%0.1

%0.0

24

وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼت

98,526,121.096

3,692,754.532

102,218,875.628

%3.6

%1.3

%0.0

25

وزارة اﻻشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة

235,328,112.123

7,442,915.269

242,771,027.392

%3.1

%2.7

%0.1

26

المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و اﻻداب

16,346,026.570

566,738.112

16,912,764.682

%3.4

%0.2

%0.0

27

وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

10,127,299.940

330,532.307

10,457,832.247

%3.2

%0.1

%0.0

28

وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء

457,254,772.981

13,650,092.877

470,904,865.858

%2.9

%5.0

%0.2

29

اﻹدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى

90,448,023.103

2,928,858.943

93,376,882.046

%3.1

%1.1

%0.0

31

اﻹدارة المركــــــــــــزية لﻺحصــــــــــــــاء

5,134,082.332

361,909.817

5,495,992.149

%6.6

%0.1

%0.0

32

جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن

11,182,443.759

265,068.690

11,447,512.449

%2.3

%0.1

33

وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية

1,676,163.302

64,761.324

1,740,924.626

%3.7

%0.0

%0.0

7,171,343,132.950

274,482,345.348

7,445,825,478.298

%3.7

%100.0

%3.7

جمـــــــــــــــــــلة المصروفـــــــــــات

) ( 64

%0.0

ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻳﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
ﺍﻟﺑــــــــــﺎﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  -ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺡ.ﺥ 2021/2020

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(13

ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ

ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻳﺩﻳﺔ

ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﺍﻟﺟﻬــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺕ

02

ﺍﻟﺩﻳـــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻷﻣــــــــــــــــــــﻳﺭﻱ

50,752,675.366

03

ﺩﻳــــــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣـــــــــــﺎﺳﺑـــــــﺔ

940,751.167

209,111.326

04

ﻣﺟﻠـــﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  -ﺍﻷﻣﺎﻧـــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ

15,481,072.982

4,992,063.663

9,680,310.618

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

%16.0

%1.6

%0.3

1,149,862.493

%18.2

%0.0

%0.0

20,473,136.645

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﻪ
60,432,985.984

%24.4

%0.8

%0.2

05

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ

534,329.368

476,504.541

1,010,833.909

%47.1

%0.1

%0.0

06

ﺍﻟﻣﺟـــﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠـــﻰ ﻟﻠﺗﺧﻁﻳــﻁ ﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳــــﺔ

356,529.112

899,935.107

1,256,464.219

%71.6

%0.2

%0.0

07

ﺩﻳـــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧــﺩﻣــــــﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳــــــــــــــﺔ

1,328,457.651

615,402.217

1,943,859.868

%31.7

%0.1

%0.0

08

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧــــــــــــــــــــــﺎﺭﺟﻳــــــــــــــــــــﺔ

36,469,736.112

27,274,543.116

09

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ

14,161,552.395

7,882,669.379

63,744,279.228

%42.8

%4.6

%0.9

22,044,221.774

%35.8

%1.3

%0.3

11

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣــــــــــــــــــﺎﺭﻙ

497,878.083

413,933.717

911,811.800

%45.4

%0.1

%0.0

12

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟـــــــــــﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋـــــــــــــــﺔ

3,296,950.116

1,247,793.667

4,544,743.783

%27.5

%0.2

%0.0

13

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺩﻝ

168,048.457

673,737.598

841,786.055

%80.0

%0.1

%0.0

14

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧـــــﻠﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

61,032,940.733

22,344,847.974

83,377,788.707

%26.8

%3.7

%0.8

15

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــــــﺩﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻉ

186,871,955.153

141,800,570.202

328,672,525.355

%43.1

%23.7

%4.9

16

ﺍﻟﺣــــــــــــــــــــﺭﺱ ﺍﻟــــﻭﻁــﻧـــــــــــــــــﻰ

14,239,759.629

5,685,001.870

17

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــــــــﺭﺑﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

17,902,708.738

40,831,976.385

19,924,761.499

%28.5

%1.0

%0.2

58,734,685.123

%69.5

%6.8

%1.4

18

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــﻌﻠﻳــــــــــــﻡ ﺍﻟﻌــــــــﺎﻟــــــــــــﻰ

2,043,613.838

817,202.388

2,860,816.226

%28.6

%0.1

%0.0

19

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻــــــــــﺣــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

425,485,981.131

150,335,587.333

575,821,568.464

%26.1

%25.1

%5.2

20

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺋـــﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻣــــــﻝ

4,146,652.770

3,066,086.632

7,212,739.402

%42.5

%0.5

%0.1

21

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﻡ

15,349,396.99

11,349,933.246

26,699,330.234

%42.5

%1.9

%0.4

22

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـــﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﺷــﺋﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳــــﺔ

14,373,899.81

16,289,754.550

30,663,654.356

%53.1

%2.7

%0.6

23

ﺍﻷﻣـــــﺎﻧـــﺔ ﺍﻟﻌـــــﺎﻣــــــﺔ ﻟﻼﻭﻗــــــــــــﺎﻑ

368,236.423

409,381.429

24

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﺕ

2,635,632.036

777,617.852

%52.6

%0.1

%0.0

1,149,403.158

3,785,035.194

%30.4

%0.2

%0.0

25

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺷﻐــــــــــــــﺎﻝ ﺍﻟﻌـــــــــﺎﻣــــــــــﺔ

34,956,948.37

8,883,718.609

43,840,666.981

%20.3

%1.5

%0.3

26

ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺏ

2,332,873.036

469,403.095

2,802,276.131

%16.8

%0.1

%0.0

27

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻁ

410,244.828

816,050.565

1,226,295.393

%66.5

%0.1

%0.0

28

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬـــــــــــــــــﺭﺑﺎء ﻭ ﺍﻟﻣـــــــــــــﺎء

1,365,366,661.644

134,393,702.947

1,499,760,364.591

%9.0

%22.5

%4.7

29

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻟﻠﻁــــــﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣــــــــﺩﻧﻰ

3,100,674.897

4,908,821.713

8,009,496.610

%61.3

%0.8

%0.2

31

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛــــــــــــﺯﻳﺔ ﻟﻺﺣﺻــــــــــــــﺎء

329,144.970

87,435.332

416,580.302

%21.0

%0.0

%0.0

32

ﺟـــــــــﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑـــــــــﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﻳـــــــــــﻥ

9,205.095

11,058.253

20,263.348

%54.6

%0.0

%0.0

33

ﻭﺣــــﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳــــﺎﺕ ﺍﻟﻣــﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻛــــــــﻭﻳﺗﻳﺔ

310,008.307

329,781.750

2,275,254,519.203

598,345,722.380

ﺟﻣــــــــــــــــــــــﻠﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓــــــــــــــــــــﺎﺕ

) ( 65

639,790.057

%51.5

%0.1

%0.0

2,873,600,241.583

%20.8

%100

%20.8

ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻳﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
ﺍﻟﺑــــــــــﺎﺏ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ -ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ
ﺡ.ﺥ 2021/2020
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ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ

ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻳﺩﻳﺔ

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﻪ

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

!#DIV/0

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﺍﻟﺟﻬــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺕ

02

ﺍﻟﺩﻳـــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻷﻣــــــــــــــــــــﻳﺭﻱ

0.000

03

ﺩﻳــــــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣـــــــــــﺎﺳﺑـــــــﺔ

0.000

!#DIV/0

04

ﻣﺟﻠـــﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  -ﺍﻷﻣﺎﻧـــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ

0.000

!#DIV/0

%0.0

%0.0

05

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ

0.000

!#DIV/0

%0.0

%0.0

06

ﺍﻟﻣﺟـــﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠـــﻰ ﻟﻠﺗﺧﻁﻳــﻁ ﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳــــﺔ

0.000

!#DIV/0

%0.0

%0.0

07

ﺩﻳـــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧــﺩﻣــــــﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳــــــــــــــﺔ

0.000

!#DIV/0

%0.0

%0.0

08

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧــــــــــــــــــــــﺎﺭﺟﻳــــــــــــــــــــﺔ

0.000

!#DIV/0

%0.0

%0.0

09

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ

0.000

!#DIV/0

%0.0

%0.0

10

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣـــﺔ

796,941.543

4,116,391.246

11

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣــــــــــــــــــﺎﺭﻙ

12

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟـــــــــــﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋـــــــــــــــﺔ

153,791,074.194

69,587,771.064

13

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺩﻝ

4,913,332.789
0.000
223,378,845.258

%83.8

%5.6

%0.7

!#DIV/0

%0.0

%0.0

%31.2

%94.4

%12.5

0.000

!#DIV/0

%0.0

%0.0

14

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧـــــﻠﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

0.000

!#DIV/0

%0.0

%0.0

15

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــــــﺩﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻉ

0.000

!#DIV/0

%0.0

%0.0

16

ﺍﻟﺣــــــــــــــــــــﺭﺱ ﺍﻟــــﻭﻁــﻧـــــــــــــــــﻰ

0.000

!#DIV/0

%0.0

%0.0

17

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــــــــﺭﺑﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

0.000

!#DIV/0

%0.0

%0.0

18

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــﻌﻠﻳــــــــــــﻡ ﺍﻟﻌــــــــﺎﻟــــــــــــﻰ

0.000

!#DIV/0

%0.0

%0.0

19

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻــــــــــﺣــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

0.000

!#DIV/0

%0.0

%0.0

20

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺋـــﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻣــــــﻝ

0.000

!#DIV/0

%0.0

%0.0

21

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﻡ

0.000

!#DIV/0

%0.0

%0.0

22

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـــﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﺷــﺋﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳــــﺔ

0.000

!#DIV/0

%0.0

%0.0

23

ﺍﻷﻣـــــﺎﻧـــﺔ ﺍﻟﻌـــــﺎﻣــــــﺔ ﻟﻼﻭﻗــــــــــــﺎﻑ

0.000

!#DIV/0

%0.0

%0.0

24

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﺕ

25

0.000

!#DIV/0

%0.0

%0.0

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺷﻐــــــــــــــﺎﻝ ﺍﻟﻌـــــــــﺎﻣــــــــــﺔ

0.000

!#DIV/0

%0.0

%0.0

26

ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺏ

0.000

!#DIV/0

27

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻁ

328,371,000.000

328,371,000.000

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

28

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬـــــــــــــــــﺭﺑﺎء ﻭ ﺍﻟﻣـــــــــــــﺎء

0.000

!#DIV/0

%0.0

%0.0

29

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻟﻠﻁــــــﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣــــــــﺩﻧﻰ

0.000

!#DIV/0

31

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛــــــــــــﺯﻳﺔ ﻟﻺﺣﺻــــــــــــــﺎء

%0.0

%0.0

0.000

!#DIV/0

%0.0

%0.0

32

ﺟـــــــــﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑـــــــــﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﻳـــــــــــﻥ

0.000

!#DIV/0

%0.0

%0.0

33

ﻭﺣــــﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳــــﺎﺕ ﺍﻟﻣــﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻛــــــــﻭﻳﺗﻳﺔ

0.000

ﺟﻣــــــــــــــــــــﻠﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓـــــــــــﺎﺕ

482,959,015.737

73,704,162.310

) ( 66

556,663,178.047

!#DIV/0

%0.0

%0.0

%13.2

%100

%13.2

ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻳﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
ﺍﻟﺑــــــــــﺎﺏ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ -ﺍﻟﻣﻧﺢ
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ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(13

!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

0.000
0.000
0.000

ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﺍﻟﺟﻬــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺕ

02

ﺍﻟﺩﻳـــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻷﻣــــــــــــــــــــﻳﺭﻱ
ﺩﻳــــــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣـــــــــــﺎﺳﺑـــــــﺔ
ﻣﺟﻠـــﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  -ﺍﻷﻣﺎﻧـــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ
ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ

0.000
0.000
0.000
0.000

06

ﺍﻟﻣﺟـــﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠـــﻰ ﻟﻠﺗﺧﻁﻳــﻁ ﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳــــﺔ

0.000

!#DIV/0

07

ﺩﻳـــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧــﺩﻣــــــﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳــــــــــــــﺔ

0.000

!#DIV/0

0.000

08

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧــــــــــــــــــــــﺎﺭﺟﻳــــــــــــــــــــﺔ

0.000

!#DIV/0

0.000

09

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ

0.000

!#DIV/0

0.000

0.000

%9.2

03
04
05

ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ

10

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣـــﺔ

11

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣــــــــــــــــــﺎﺭﻙ

12

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟـــــــــــﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋـــــــــــــــﺔ

0.000

13

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺩﻝ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧـــــﻠﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــــــﺩﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻉ

0.000
0.000
0.000

16

ﺍﻟﺣــــــــــــــــــــﺭﺱ ﺍﻟــــﻭﻁــﻧـــــــــــــــــﻰ

0.000

0.000

17

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــــــــﺭﺑﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

0.000

0.000

0.000

18

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــﻌﻠﻳــــــــــــﻡ ﺍﻟﻌــــــــﺎﻟــــــــــــﻰ

0.000

0.000

0.000

19
20
21

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻــــــــــﺣــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺋـــﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻣــــــﻝ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﻡ

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

14
15

4,929,083,045.342

ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻳﺩﻳﺔ

0.000

0.000

5,431,167,000.000

0.000

0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

22

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـــﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﺷــﺋﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳــــﺔ

1,300,000.000

%34.1

%0.1

%0.0

23

ﺍﻷﻣـــــﺎﻧـــﺔ ﺍﻟﻌـــــﺎﻣــــــﺔ ﻟﻼﻭﻗــــــــــــﺎﻑ

0.000

!#DIV/0

0.000

24

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﺕ

0.000

!#DIV/0

0.000

0.000

25

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺷﻐــــــــــــــﺎﻝ ﺍﻟﻌـــــــــﺎﻣــــــــــﺔ

0.000

!#DIV/0

0.000

0.000

26

ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺏ

0.000

!#DIV/0

0.000

0.000

27

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻁ

0.000

!#DIV/0

0.000

0.000

28

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬـــــــــــــــــﺭﺑﺎء ﻭ ﺍﻟﻣـــــــــــــﺎء

0.000

!#DIV/0

0.000

0.000

29

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻟﻠﻁــــــﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣــــــــﺩﻧﻰ

0.000

!#DIV/0

0.000

0.000

31

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛــــــــــــﺯﻳﺔ ﻟﻺﺣﺻــــــــــــــﺎء

0.000

!#DIV/0

0.000

0.000

32

ﺟـــــــــﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑـــــــــﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﻳـــــــــــﻥ

0.000

!#DIV/0

0.000

0.000

33

ﻭﺣــــﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳــــﺎﺕ ﺍﻟﻣــﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻛــــــــﻭﻳﺗﻳﺔ

0.000

!#DIV/0

0.000

0.000

%9.3

%100

%9.3

4,929,940,038.342

443,007.000

%99.9

%9.2
0.000

0.000

ﺟﻣــــــــــــــــــــﻠﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓــــــــــــﺎﺕ

856,993.000

502,083,954.658

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﻪ

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

502,526,961.658

) ( 67

5,432,467,000.000

ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻳﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
ﺍﻟﺑــــــــــﺎﺏ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ -ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﺡ.ﺥ 2021/2020

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(13

9,188,115.213

%0.0

%0.0

900.918

%0.0

%0.0

%0.0

0.000

%0.0

%0.0
%0.0
%0.0

02

ﺍﻟﺩﻳـــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻷﻣــــــــــــــــــــﻳﺭﻱ

9,185,647.683

03

ﺩﻳــــــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣـــــــــــﺎﺳﺑـــــــﺔ

900.918

04

ﻣﺟﻠـــﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  -ﺍﻷﻣﺎﻧـــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ

05

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ

0.000

%0.0

06

ﺍﻟﻣﺟـــﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠـــﻰ ﻟﻠﺗﺧﻁﻳــﻁ ﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳــــﺔ

0.000

%0.0

07

ﺩﻳـــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧــﺩﻣــــــﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳــــــــــــــﺔ

0.000

%0.0

08

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧــــــــــــــــــــــﺎﺭﺟﻳــــــــــــــــــــﺔ

22,860,217.031

%39.8

%3.9

%1.1

09

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ

0.000

%0.0

%0.0

10

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣـــﺔ

13,250,000.000

%6.2

%0.4

11

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣــــــــــــــــــﺎﺭﻙ

12

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟـــــــــــﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋـــــــــــــــﺔ

13

ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ

%0.0

ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﺍﻟﺟﻬــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺕ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺩﻝ

ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻳﺩﻳﺔ

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

2,467.530

13,751,850.306

9,108,366.725

12,426,000.000

824,000.000

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﻪ

0.000
61,502.000

61,502.000

0.000

%0.0

0.000

%0.0

%0.1

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

14

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧـــــﻠﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

8,851,723.436

6,993,726.906

15,845,450.342

%44.1

%3.0

%0.8

15

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــــــﺩﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻉ

16,749,627.884

14,074.500

16,763,702.384

%0.1

%0.0

%0.0

16

ﺍﻟﺣــــــــــــــــــــﺭﺱ ﺍﻟــــﻭﻁــﻧـــــــــــــــــﻰ

7,591.138

2,408.000

9,999.138

17

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــــــــﺭﺑﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

917,722.790

3,175,870.500

18

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــﻌﻠﻳــــــــــــﻡ ﺍﻟﻌــــــــﺎﻟــــــــــــﻰ

647,332.947

19

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻــــــــــﺣــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

%24

%0.0

%0.0

4,093,593.290

%77.6

%1.4

%0.4

647,332.947

%0.0

300,330,697.651

214,068,698.234

%0.0

%0.0

514,399,395.885

%41.6

%91.2

%25.3

20

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺋـــﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻣــــــﻝ

249,426,900.261

589,654.286

250,016,554.547

%0.2

%0.3

%0.1

21

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﻡ

17,329.461

40.920

17,370.381

%0.2

22

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـــﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﺷــﺋﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳــــﺔ

%0.0

%0.0

0.000

%0.0

%0.0

23

ﺍﻷﻣـــــﺎﻧـــﺔ ﺍﻟﻌـــــﺎﻣــــــﺔ ﻟﻼﻭﻗــــــــــــﺎﻑ

0.000

%0.0

%0.0

24

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﺕ

0.000

%0.0

%0.0

25

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺷﻐــــــــــــــﺎﻝ ﺍﻟﻌـــــــــﺎﻣــــــــــﺔ

0.000

%0.0

%0.0

26

ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺏ

0.000

%0.0

%0.0

27

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻁ

0.000

%0.0

%0.0

28

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬـــــــــــــــــﺭﺑﺎء ﻭ ﺍﻟﻣـــــــــــــﺎء

0.000

%0.0

%0.0

29

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻟﻠﻁــــــﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣــــــــﺩﻧﻰ

0.000

%0.0

%0.0

31

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛــــــــــــﺯﻳﺔ ﻟﻺﺣﺻــــــــــــــﺎء

0.000

%0.0

%0.0

32

ﺟـــــــــﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑـــــــــﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﻳـــــــــــﻥ

0.000

%0.0

%0.0

33

ﻭﺣــــﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳــــﺎﺕ ﺍﻟﻣــﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻛــــــــﻭﻳﺗﻳﺔ

0.000

%0.0

%0.0

%100

%27.7

ﺟﻣـــــــــــــــــــــﻠﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓــــــــــــﺎﺕ

612,374,826.475

234,779,307.601

) ( 68

847,154,134.076

%27.7

ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻳﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
ﺍﻟﺑــــــــــﺎﺏ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ  -ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ
ﺡ.ﺥ 2021/2020

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(13

ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ

ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﺍﻟﺟﻬــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺕ

01

ﻣﺧﺻﺻـــــــــــــــﺎﺕ ﺭﺋﻳـــــــــــــــﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ

50,000,000.000

02

ﺍﻟﺩﻳـــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻷﻣــــــــــــــــــــﻳﺭﻱ

36,404,808.415

03

ﺩﻳــــــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣـــــــــــﺎﺳﺑـــــــﺔ

4,120.097

04

ﻣﺟﻠـــﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  -ﺍﻷﻣﺎﻧـــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ

416,171.025

05

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ

4,677.525

06

ﺍﻟﻣﺟـــﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠـــﻰ ﻟﻠﺗﺧﻁﻳــﻁ ﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳــــﺔ

07

ﺩﻳـــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧــﺩﻣــــــﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳــــــــــــــﺔ

17,923,826.643

ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻳﺩﻳﺔ

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﻪ

ﻧﺳﺑﺔ ﻡ .ﺍﻟﻘﻳﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻡ .ﺍﻟﻘﻳﺩﻳﺔ ﻟﻠﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻡ .ﺍﻟﻘﻳﺩﻳﺔ ﻟﻠﺑﺎﺏ
ﻡ .ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﻠﺟﻬﺔ

ﻧﺳﺑﺔ ﻡ .ﺍﻟﻘﻳﺩﻳﺔ ﻟﻠﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ

50,000,000.000

%0.0

%0.0

41,597,691.095

%12.5

%0.4

%0.2

4,120.097

%0.0

%0.0

%0.0

790,082.775

%47.3

%0.0

%0.0

4,677.525

%0.0

%0.0

%0.0

1,417.525

1,417.525

%100

%0.0

%0.0

5,982,877.305

23,906,703.948

%25.0

%0.4

%0.2

5,192,882.680
373,911.750

%0.0

08

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧــــــــــــــــــــــﺎﺭﺟﻳــــــــــــــــــــﺔ

804,979.243

12,602,806.595

13,407,785.838

%94.0

%0.9

%0.5

09

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ

5,825,501.493

2,554,273.418

8,379,774.911

%30.5

%0.2

%0.1

10

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣـــﺔ

149,606,248.312

1,226,971,751.688

1,376,578,000.000

%89.1

%91.4

%51.2

11

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣــــــــــــــــــﺎﺭﻙ

17,622.990

226.440

17,849.430

%1.3

%0.0

%0.0

12

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟـــــــــــﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋـــــــــــــــﺔ

175,653.949

23,420.000

199,073.949

%11.8

%0.0

%0.0

13

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺩﻝ

268,636,720.961

10,933,444.542

279,570,165.503

%3.9

%0.8

%0.5

14

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧـــــﻠﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

7,906,733.076

471,569.977

8,378,303.053

%5.6

%0.0

%0.0

15

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــــــﺩﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻉ

9,045,036.171

5,503,512.414

14,548,548.585

%37.8

%0.4

%0.2

16

ﺍﻟﺣــــــــــــــــــــﺭﺱ ﺍﻟــــﻭﻁــﻧـــــــــــــــــﻰ

1,495,742.569

458,783.764

1,954,526.333

%23

%0.0

%0.0

17

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــــــــﺭﺑﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

866,897.957

316,285.375

1,183,183.332

%26.7

%0.0

%0.0

18

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــﻌﻠﻳــــــــــــﻡ ﺍﻟﻌــــــــﺎﻟــــــــــــﻰ

485,302,606.660

67,600,416.341

552,903,023.001

%12.2

%5.0

%2.8

19

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻــــــــــﺣــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

1,149,462.656

23,280.000

1,172,742.656

%2.0

%0.0

%0.0

20

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺋـــﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻣــــــﻝ

2,318,819.500

1,151,394.000

3,470,213.500

%33.2

%0.1

%0.0

21

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﻡ

366,429.930

119,664.067

486,093.997

%24.6

%0.0

%0.0

22

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـــﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﺷــﺋﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳــــﺔ

566,982.820

2,466,970.250

3,033,953.070

%81.3

%0.2

%0.1

23,395.525

%0.0

%0.0

%0.0

94,180.674

%60.0

%0.0

%0.0

25

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺷﻐــــــــــــــﺎﻝ ﺍﻟﻌـــــــــﺎﻣــــــــــﺔ

8,611,895.889

8,611,895.889

%0.0

%0.0

%0.0

26

ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺏ

133,152.099

5,220.000

138,372.099

%3.8

%0.0

%0.0

637.310

23

ﺍﻷﻣـــــﺎﻧـــﺔ ﺍﻟﻌـــــﺎﻣــــــﺔ ﻟﻼﻭﻗــــــــــــﺎﻑ

23,395.525

24

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﺕ

37,625.187

56,555.487

27

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻁ

3,737,227.994

3,737,865.304

%0.0

%0.0

%0.0

28

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬـــــــــــــــــﺭﺑﺎء ﻭ ﺍﻟﻣـــــــــــــﺎء

66,402.759

66,402.759

%0.0

%0.0

%0.0

29

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻟﻠﻁــــــﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣــــــــﺩﻧﻰ

53,894.615

53,894.615

%0.0

%0.0

%0.0

31

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛــــــــــــﺯﻳﺔ ﻟﻺﺣﺻــــــــــــــﺎء

40.000

40.000

%0.0

%0.0

%0.0

32

ﺟـــــــــﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑـــــــــﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﻳـــــــــــﻥ

15,000.000

%25.3

%0.0

%0.0

33

ﻭﺣــــﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳــــﺎﺕ ﺍﻟﻣــﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻛــــــــﻭﻳﺗﻳﺔ

!#DIV/0

%0.0

%0.0

%56.1

%100

%56.1

ﺟﻣـــــــــــــــــــﻠﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓـــــــــــــﺎﺕ

11,205.860

3,794.140

0.000

1,051,513,881.920

1,342,815,095.068

) ( 69

2,394,328,976.988

ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻳﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
ﺑﺎﺏ ﺷﺭﺍء ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ
ﺡ.ﺥ 2021/2020

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(13

ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ

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

%7.4

%1.1

%0.4

1,124,028.131

%12.2

%0.0

%0.0

4,060,431.352

%67.2

82,378.600

181,861.100

ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻳﺩﻳﺔ

ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﺍﻟﺟﻬــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺕ

02

ﺍﻟﺩﻳـــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻷﻣــــــــــــــــــــﻳﺭﻱ

93,397,159.959

03

ﺩﻳــــــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣـــــــــــﺎﺳﺑـــــــﺔ

986,689.334

137,338.797

04

ﻣﺟﻠـــﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  -ﺍﻷﻣﺎﻧـــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ

1,330,269.358

2,730,161.994

05

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ

99,482.500

7,427,620.038

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﻪ
100,824,779.997

%0.4

%0.2

%45.3

%0.0

%0.0

06

ﺍﻟﻣﺟـــﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠـــﻰ ﻟﻠﺗﺧﻁﻳــﻁ ﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳــــﺔ

58,095.023

162,937.597

221,032.620

%73.7

%0.0

%0.0

07

ﺩﻳـــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧــﺩﻣــــــﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳــــــــــــــﺔ

169,065.100

180,779.000

349,844.100

%51.7

%0.0

%0.0

08

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧــــــــــــــــــــــﺎﺭﺟﻳــــــــــــــــــــﺔ

6,603,732.089

3,451,825.650

10,055,557.739

%34.3

%0.5

%0.2

09

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ

6,642,372.265

7,003,133.404

13,645,505.669

%51.3

%1.1

%0.4

10

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣـــﺔ

%0.0

%0.0

11

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣــــــــــــــــــﺎﺭﻙ

22,501.450

51,440.310

73,941.760

%69.6

%0.0

%0.0

12

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟـــــــــــﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋـــــــــــــــﺔ

665,706.592

431,462.521

1,097,169.113

%39.3

%0.1

%0.0

13

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺩﻝ

3,325,861.567

426,913.333

3,752,774.900

%11.4

%0.1

%0.0

14

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧـــــﻠﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

13,539,370.393

5,037,933.753

18,577,304.146

%27.1

%0.8

%0.3

15

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــــــﺩﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻉ

79,499,179.490

203,185,014.006

0.000

282,684,193.496

%71.9

%30.5

%11.7

16

ﺍﻟﺣــــــــــــــــــــﺭﺱ ﺍﻟــــﻭﻁــﻧـــــــــــــــــﻰ

78,684,205.763

9,275,896.025

87,960,101.788

%10.5

%1.4

%0.5

17

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــــــــﺭﺑﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

7,408,517.966

9,877,601.077

17,286,119.043

%57.1

%1.5

%0.6

18

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــﻌﻠﻳــــــــــــﻡ ﺍﻟﻌــــــــﺎﻟــــــــــــﻰ

200,294.439

186,401.490

386,695.929

%48.2

19

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻــــــــــﺣــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

80,277,822.865

94,320,511.421

%0.0

%0.0

174,598,334.286

%54.0

%14.2

%5.4

20

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺋـــﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻣــــــﻝ

2,569,388.094

2,306,127.399

4,875,515.493

%47.3

%0.3

%0.1

21

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﻡ

1,334,257.204

3,941,292.339

5,275,549.543

%74.7

%0.6

%0.2

22

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـــﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﺷــﺋﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳــــﺔ

9,562,141.054

3,824,143.196

13,386,284.250

%28.6

%0.6

%0.2

23

ﺍﻷﻣـــــﺎﻧـــﺔ ﺍﻟﻌـــــﺎﻣــــــﺔ ﻟﻼﻭﻗــــــــــــﺎﻑ

4,816.000

111,483.500

116,299.500

%95.9

%0.0

%0.0

24

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﺕ

2,940,694.134

2,378,156.312

5,318,850.446

%44.7

%0.4

%0.1

25

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺷﻐــــــــــــــﺎﻝ ﺍﻟﻌـــــــــﺎﻣــــــــــﺔ

462,465,104.312

174,228,699.872

636,693,804.184

%27.4

%26.2

%10.0

26

ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺏ

1,115,012.351

568,640.409

27

1,683,652.760

%33.8

%0.1

%0.0

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻁ

13,525.950

37,818.460

51,344.410

%73.7

%0.0

%0.0

28

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬـــــــــــــــــﺭﺑﺎء ﻭ ﺍﻟﻣـــــــــــــﺎء

178,989,061.514

122,358,508.569

301,347,570.083

%40.6

%18.4

%7.0

29

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻟﻠﻁــــــﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣــــــــﺩﻧﻰ

44,614,808.104

12,273,736.240

31

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛــــــــــــﺯﻳﺔ ﻟﻺﺣﺻــــــــــــــﺎء

12,358.050

41,779.900

56,888,544.344

%21.6

%1.8

%0.7

54,137.950

%77.2

%0.0

%0.0

32

ﺟـــــــــﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑـــــــــﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﻳـــــــــــﻥ

6,197.560

1,456.900

7,654.460

%19.0

%0.0

%0.0

33

ﻭﺣــــﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳــــﺎﺕ ﺍﻟﻣــﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻛــــــــﻭﻳﺗﻳﺔ

8,351.000

121,232.000

1,076,546,041.480

666,162,424.112

ﺟﻣـــــــــــــــــــﻠﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓـــــــــــــﺎﺕ

) ( 70

129,583.000

%93.6

%0.0

%0.0

1,742,708,465.592

%38.2

%100

%38.2

الخصوم ــ مبالغ مخصوم بها علي انواع بنود مصروفات الميزانيه
اﻹجمــــــــــــــــــــــالي
جدول رقم )(14
الرقم

الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات

الرصيد
في 2020/4/1

المنصرف خﻼل السنة
المالية 2021/2020

الرصيد في 2021/3/31
) قبل التعلية(

خصوم معﻼه
في 2021/3/31

ح .خ 2021/2020
الرصيد اﻹجمالي
2021/3/31

02

الديـــــــــــــــــــــوان اﻷمــــــــــــــــــــيري

29,663,843.293

23,787,785.089

5,876,058.204

22,303,280.866

28,179,339.070

03

ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة

1,202,413.796

1,169,173.736

33,240.060

353,456.473

386,696.533

04

مجلـــس الوزراء  -اﻷمانـــــة العامــــــة

11,741,545.776

8,244,223.258

3,497,322.518

8,187,746.907

11,685,069.425

05

مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع

1,285,935.000

668,605.772

617,329.228

587,170.141

1,204,499.369

06

المجـــلس اﻷعلـــى للتخطيــط و التنميــــة

1,753,320.114

1,349,909.261

403,410.853

1,065,321.267

1,468,732.120

07

ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة

8,822,682.175

4,482,752.070

4,339,930.105

6,779,058.522

11,118,988.627

08

وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة

34,014,861.607

6,826,743.442

27,188,118.165

82,477,802.509

109,665,920.674

09

وزارة المـــــــــــالية  -اﻹدارة العامــــــــة

160,232,117.821

28,720,589.742

131,511,528.079

17,768,976.201

149,280,504.280

10

وزارة المـــــــــــالية  -الحسابات العامـــة

493,385,054.582

287,682,904.290

205,702,150.292

1,733,996,097.592

1,939,698,247.884

11

اﻹدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك

917,012.796

903,500.736

13,512.060

465,600.467

479,112.527

12

وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة

30,069,831.237

29,745,244.999

324,586.238

71,290,447.252

71,615,033.490

13

وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

18,036,563.157

9,423,189.913

8,613,373.244

12,036,836.173

20,650,209.417

14

وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

77,873,750.717

68,187,267.194

9,686,483.523

35,078,571.302

44,765,054.825

15

وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

1,052,463,041.290

197,357,384.308

855,105,656.982

366,424,222.030

1,221,529,879.012

16

الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى

26,583,507.572

21,081,274.086

5,502,233.486

15,515,757.209

21,017,990.695

17

وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

87,472,227.952

55,568,170.625

31,904,057.327

78,271,489.967

110,175,547.294

18

وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى

19,935,187.122

19,737,120.379

198,066.743

68,607,447.116

68,805,513.859

19

وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

615,746,723.430

494,163,768.319

121,582,955.111

459,288,531.679

580,871,486.790

20

وزارة الشئـــون اﻻجتمــاعية و العمــــــل

7,762,394.017

5,842,688.402

1,919,705.615

7,124,262.317

9,043,967.932

21

وزارة اﻻعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼم

24,288,636.229

19,909,482.158

4,379,154.071

23,438,186.453

27,817,340.524

22

وزارة اﻷوقـــاف و الشــئون اﻹسﻼميــــة

28,768,975.174

24,070,335.289

4,698,639.885

23,213,874.996

27,912,514.881

23

اﻷمـــــانـــة العـــــامــــــة لﻼوقــــــــــــاف

524,374.530

363,501.960

160,872.570

520,864.929

681,737.499

24

وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼت

10,299,677.736

7,392,147.007

2,907,530.729

3,584,114.957

6,491,645.686

25

وزارة اﻻشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة

145,040,605.544

130,665,274.260

14,375,331.284

183,112,418.481

197,487,749.765

26

المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و اﻻداب

6,628,736.601

5,138,032.374

1,490,704.227

1,046,863.504

2,537,567.731

27

وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

689,832.916

686,850.940

2,981.976

854,706.335

857,688.311

28

وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء

190,000,671.635

176,899,317.801

13,101,353.834

256,808,864.266

269,910,218.100

29

اﻹدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى

17,705,381.893

10,985,705.737

6,719,676.156

17,186,358.403

23,906,034.559

31

اﻹدارة المركــــــــــــزية لﻺحصــــــــــــــاء

261,128.272

138,621.700

122,506.572

131,815.232

254,321.804

32

جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن

28,715.727

7,465.727

21,250.000

16,314.503

37,564.503

33

وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية

جمــــــــــــــــــــلة المصروفــــــــــــات

300,460.798

223,733.798

76,727.000

451,025.074

527,752.074

3,103,499,210.509

1,641,422,764.372

1,462,076,446.137

3,497,987,483.123

4,960,063,929.260

) ( 71

الخصوم ــ مبالغ مخصوم بها علي انواع بنود مصروفات الميزانيه
الباب اﻷول  -تعويضات العاملين
ح .خ 2021/2020

جدول رقم )(14

02

الديـــــــــــــــــــــوان اﻷمــــــــــــــــــــيري

0.000

الرصيد في 2021/3/31
) قبل التعلية(
0.000

0.000

0.000

03

ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة

95,126.430

95,126.430

0.000

7,006.350

7,006.350

04

مجلـــس الوزراء  -اﻷمانـــــة العامــــــة

350,658.787

88,683.439

261,975.348

91,609.500

353,584.848

05

مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع

583,791.264

233,908.314

349,882.950

28,287.000

378,169.950

06

المجـــلس اﻷعلـــى للتخطيــط و التنميــــة

3,580.565

3,580.565

0.000

1,031.038

1,031.038

07

ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة

1,163,646.283

1,126,392.775

37,253.508

0.000

37,253.508

08

وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة

6,590,316.512

382,719.400

6,207,597.112

30,040,260.423

36,247,857.535

09

وزارة المـــــــــــالية  -اﻹدارة العامــــــــة

235,437.819

142,919.819

92,518.000

328,900.000

421,418.000

10

وزارة المـــــــــــالية  -الحسابات العامـــة

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

11

اﻹدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك

16,492.742

16,492.742

0.000

الرقم

الرصيد
في 2020/4/1

الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات

المنصرف خﻼل السنة
المالية 2021/2020
0.000

الرصيد اﻹجمالي
في 2021/3/31

خصوم معﻼه
في 2021/3/31

0.000

12

وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

13

وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

0.000

0.000

0.000

2,740.700

2,740.700

14

وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

498,753.534

49,704.172

449,049.362

230,492.692

679,542.054

15

وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

8,554,276.670

6,597,184.774

1,957,091.896

15,921,050.908

17,878,142.804

16

الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى

80,001.000

80,001.000

0.000

93,667.550

93,667.550

17

وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

22,664,744.404

22,603,167.811

61,576.593

24,069,756.630

24,131,333.223

18

وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى

1,188.915

734.368

454.547

3,426.897

3,881.444

19

وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

17,170,000.543

10,928,534.626

6,241,465.917

540,454.691

6,781,920.608

20

وزارة الشئـــون اﻻجتمــاعية و العمــــــل

14,000.000

0.000

14,000.000

11,000.000

25,000.000

21

وزارة اﻻعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼم

5,409,024.480

5,402,214.941

6,809.539

8,027,255.881

8,034,065.420

22

وزارة اﻷوقـــاف و الشــئون اﻹسﻼميــــة

903,698.600

10,079.100

893,619.500

190,000.000

1,083,619.500

23

اﻷمـــــانـــة العـــــامــــــة لﻼوقــــــــــــاف

0.000

0.000

0.000

24

وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼت

587.240

587.240

0.000

0.000

0.000

25

وزارة اﻻشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة

21,385.500

21,385.500

0.000

0.000

0.000

26

المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و اﻻداب

20,566.544

20,566.544

0.000

3,600.000

3,600.000

27

وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

579.995

479.995

100.000

200.000

300.000

28

وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء

1,119.700

0.000

1,119.700

56,652.750

57,772.450

29

اﻹدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى

2,803.000

1,803.000

1,000.000

3,800.450

4,800.450

31

اﻹدارة المركــــــــــــزية لﻺحصــــــــــــــاء

1,633.750

1,633.750

0.000

2,600.000

2,600.000

32

جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن

788.477

788.477

0.000

5.210

5.210

33

وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية

0.000

0.000

0.000

11.324

11.324

64,384,202.754

47,808,688.782

16,575,513.972

79,653,809.994

96,229,323.966

جمـــــــــــــــــــــلة المصروفــــــــــــات

) ( 72

الخصوم المتداولة ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية
الباب الثاني  -السلع والخدمات
جدول رقم )(14
الرقم

ح .خ 2021/2020
الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات

الرصيد

المنصرف خﻼل السنة

الرصيد في 2021/3/31

خصوم معﻼه

الرصيد اﻹجمالي

في 2020/4/1

المالية 2021/2020

) قبل التعلية(

في 2021/3/31

2021/3/31

02

الديـــــــــــــــــــــوان اﻷمــــــــــــــــــــيري

6,182,268.430

2,828,956.892

3,353,311.538

9,680,310.618

13,033,622.156

03

ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة

795,722.974

771,482.914

24,240.060

209,111.326

233,351.386

04

مجلـــس الوزراء  -اﻷمانـــــة العامــــــة

4,021,699.460

2,811,419.597

1,210,279.863

4,992,063.663

6,202,343.526

05

مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع

545,392.786

375,384.358

170,008.428

476,504.541

646,512.969

06

المجـــلس اﻷعلـــى للتخطيــط و التنميــــة

1,639,462.007

1,268,593.654

370,868.353

899,935.107

1,270,803.460

07

ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة

5,445,688.634

4,070,691.139

615,402.217

4,686,093.356

08

وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة

17,488,276.438

3,720,878.884

13,767,397.554

27,274,543.116

41,041,940.670

09

وزارة المـــــــــــالية  -اﻹدارة العامــــــــة

21,480,579.382

6,979,859.076

14,500,720.306

7,882,669.379

22,383,389.685

11

اﻹدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك

858,954.664

845,442.604

13,512.060

413,933.717

427,445.777

12

وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة

2,119,275.648

1,805,439.410

313,836.238

1,247,793.667

1,561,629.905

13

وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

1,093,184.891

847,283.712

245,901.179

673,737.598

919,638.777

14

وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

35,131,788.912

28,222,999.093

6,908,789.819

22,344,847.974

29,253,637.793

15

وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

246,438,084.190

177,999,841.881

68,438,242.309

141,800,570.202

210,238,812.511

16

1,374,997.50

الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى

7,374,506.298

6,627,925.704

746,580.594

5,685,001.870

6,431,582.464

17

وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

44,980,789.379

16,788,226.347

28,192,563.032

40,831,976.385

69,024,539.417

18

وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى

625,658.765

625,658.765

0.000

817,202.388

817,202.388

19

وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

299,683,734.716

277,475,377.678

22,208,357.038

150,335,587.333

172,543,944.371

20

وزارة الشئـــون اﻻجتمــاعية و العمــــــل

3,547,518.330

2,245,939.142

1,301,579.188

3,066,086.632

4,367,665.820

21

وزارة اﻻعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼم

11,967,724.692

10,270,769.192

1,696,955.500

11,349,933.246

13,046,888.746

22

وزارة اﻷوقـــاف و الشــئون اﻹسﻼميــــة

19,201,645.414

18,950,980.856

250,664.558

16,289,754.550

16,540,419.108

23

اﻷمـــــانـــة العـــــامــــــة لﻼوقــــــــــــاف

291,893.741

143,219.380

148,674.361

409,381.429

558,055.790

24

وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼت

3,979,903.904

2,403,420.518

1,576,483.386

1,149,403.158

2,725,886.544

25

وزارة اﻻشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة

8,586,824.514

7,077,571.418

1,509,253.096

8,883,718.609

10,392,971.705

26

المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و اﻻداب

1,894,834.809

1,873,288.309

21,546.500

469,403.095

490,949.595

27

وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

650,767.792

661,163.593

)(10,395.801

816,050.565

805,654.764

28

وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء

60,690,561.178

58,626,574.126

2,063,987.052

134,393,702.947

136,457,689.999

29

اﻹدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى

3,302,954.863

2,547,586.039

755,368.824

4,908,821.713

5,664,190.537

31

اﻹدارة المركــــــــــــزية لﻺحصــــــــــــــاء

249,932.022

127,425.450

122,506.572

87,435.332

209,941.904

32

جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن

26,030.500

4,780.500

21,250.000

11,058.253

32,308.253

33

وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية

261,342.881

209,515.881

51,827.000

329,781.750

381,608.750

810,557,002.214

636,512,002.468

174,044,999.746

598,345,722.380

772,390,722.126

جمــــــــــــــــــلة المصروفــــــــــات

) ( 73

الخصوم المتداولة ــ مبالغ مخصوم بها علي انواع بنود مصروفات الميزانيه
الباب الخامس  -اﻹعانــــــــــــات
جدول رقم )(14
الرقم

الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات

02

الديـــــــــــــــــــــوان اﻷمــــــــــــــــــــيري

03

ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة

04

مجلـــس الوزراء  -اﻷمانـــــة العامــــــة

05

مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع

06

المجـــلس اﻷعلـــى للتخطيــط و التنميــــة

07

ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة

08

وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة

09

وزارة المـــــــــــالية  -اﻹدارة العامــــــــة

10

وزارة المـــــــــــالية  -الحسابات العامـــة

11

اﻹدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك

12

وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة

13

وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

14

وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

15

وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

16

الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى

17

وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

18

وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى

19

وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

20

وزارة الشئـــون اﻻجتمــاعية و العمــــــل

21

وزارة اﻻعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼم

22

وزارة اﻷوقـــاف و الشــئون اﻹسﻼميــــة

23

اﻷمـــــانـــة العـــــامــــــة لﻼوقــــــــــــاف

24

وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼت

25

وزارة اﻻشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة

26

المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و اﻻداب

27

وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

28

وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء

29

اﻹدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى

31

اﻹدارة المركــــــــــــزية لﻺحصــــــــــــــاء

32

جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن

33

وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية

جمـــــــــــــــلة المصروفـــــات

الرصيد
في 2020/4/1

13,359,424.395

27,495,360.799

40,854,785.194

المنصرف خﻼل السنة
المالية 2021/2020

12,237,260.809

الرصيد في 2021/3/31
) قبل التعلية(

1,122,163.586

0.000

27,495,360.799

1,122,163.586

39,732,621.608

) ( 74

خصوم معﻼه
في 2021/3/31

4,116,391.246

69,587,771.064

73,704,162.310

ح .خ 2021/2020
الرصيد اﻹجمالي
2021/3/31

5,238,554.832

69,587,771.064

74,826,325.896

الخصوم المتداولة ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية
الباب الســادس  -المــــنح
جدول رقم )(14
الرقم

الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات

02

الديـــــــــــــــــــــوان اﻷمــــــــــــــــــــيري

03
04
05

ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة
مجلـــس الوزراء  -اﻷمانـــــة العامــــــة
مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع

06
07
08

الرصيد
في 2020/4/1

المنصرف خﻼل السنة
المالية 2021/2020

الرصيد في 2021/3/31
) قبل التعلية(

ح .خ 2021/2020
الرصيد اﻹجمالي
2021/3/31

خصوم معﻼه
في 2021/3/31

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

المجـــلس اﻷعلـــى للتخطيــط و التنميــــة
ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة
وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

09

وزارة المـــــــــــالية  -اﻹدارة العامــــــــة

0.000

0.000

10

وزارة المـــــــــــالية  -الحسابات العامـــة

11

اﻹدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك

0.000

12

وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة

0.000

0.000

13

وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

0.000

0.000

14

وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

0.000

0.000

15

وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

0.000

0.000

16

الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى

0.000

0.000

17
18
19

وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى
وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

20

وزارة الشئـــون اﻻجتمــاعية و العمــــــل

0.000

0.000

21

وزارة اﻻعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼم

0.000

0.000

22

وزارة اﻷوقـــاف و الشــئون اﻹسﻼميــــة

23

416,018,216.509

3,492,403.488

222,262,121.764

1,228,350.488

193,756,094.745

2,264,053.000

502,083,954.658

695,840,049.403
0.000

443,007.000

2,707,060.000

اﻷمـــــانـــة العـــــامــــــة لﻼوقــــــــــــاف

0.000

0.000

24

وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼت

0.000

0.000

25

وزارة اﻻشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة

0.000

0.000

26

المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و اﻻداب

0.000

0.000

27

وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

0.000

0.000

28

وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء

0.000

0.000

29

اﻹدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى

0.000

0.000

31

اﻹدارة المركــــــــــــزية لﻺحصــــــــــــــاء

0.000

0.000

32

جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن

0.000

0.000

33

وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية

0.000

0.000

جمـــــــــــــــــــــلة المصروفـــــــــــــات

419,510,619.997

223,490,472.252

) ( 75

196,020,147.745

502,526,961.658

698,547,109.403

الخصوم المتداولة ــ مبالغ مخصوم بها علي انواع بنود مصروفات الميزانيه
الباب السـابع  -المنافع اﻻجتماعية
جدول رقم )(14
الرقم

الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات

02

الديـــــــــــــــــــــوان اﻷمــــــــــــــــــــيري

03

ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة

الرصيد
في 2020/4/1

المنصرف خﻼل السنة
المالية 2021/2020

الرصيد في 2021/3/31
) قبل التعلية(
0.000

941.449

941.449

ح .خ 2021/2020
الرصيد اﻹجمالي
2021/3/31

خصوم معﻼه
في 2021/3/31
2,467.530

2,467.530

0.000

0.000

04

مجلـــس الوزراء  -اﻷمانـــــة العامــــــة

0.000

0.000

05

مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع

0.000

0.000

06

المجـــلس اﻷعلـــى للتخطيــط و التنميــــة

0.000

0.000

07

ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة

0.000

0.000

08

وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة

828,907.130

9,427.900

819,479.230

09

وزارة المـــــــــــالية  -اﻹدارة العامــــــــة

4,615.181

4,615.181

0.000

2,968,000.000

2,968,000.000

0.000

10

وزارة المـــــــــــالية  -الحسابات العامـــة

11

9,108,366.725

9,927,845.955
0.000

824,000.000

824,000.000

اﻹدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك

0.000

0.000

12

وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة

0.000

0.000

13

وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

0.000

0.000

14

وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

20,750,302.417

19,998,164.730

752,137.687

6,993,726.906

7,745,864.593

15

وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

7,995,075.543

5,474,106.161

2,520,969.382

14,074.500

2,535,043.882

16

الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى

2,890.490

2,890.490

0.000

2,408.000

2,408.000

17

وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

4,478,920.125

3,673,873.440

805,046.685

3,175,870.500

3,980,917.185

18

وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى

6,031.900

6,031.900

0.000

0.000

19

وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

167,836,577.613

131,230,435.809

36,606,141.804

214,068,698.234

250,674,840.038

20

وزارة الشئـــون اﻻجتمــاعية و العمــــــل

93,895.389

93,895.389

0.000

589,654.286

589,654.286

21

وزارة اﻻعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼم

0.000

22

وزارة اﻷوقـــاف و الشــئون اﻹسﻼميــــة

0.000

0.000

23

اﻷمـــــانـــة العـــــامــــــة لﻼوقــــــــــــاف

0.000

0.000

24

وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼت

0.000

0.000

25

وزارة اﻻشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة

0.000

0.000

26

المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و اﻻداب

0.000

0.000

27

وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

0.000

0.000

28

وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء

0.000

0.000

29

اﻹدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى

0.000

0.000

31

اﻹدارة المركــــــــــــزية لﻺحصــــــــــــــاء

0.000

0.000

32

جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن

0.000

0.000

33

وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية

0.000

جمـــــــــــــــــــلة المصروفــــــــــــات

204,966,157.237

163,462,382.449

) ( 76

41,503,774.788

40.920

40.920

0.000
234,779,307.601

276,283,082.389

الخصوم المتداولة ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية
الباب الثامـــن  -مصروفات وتحويﻼت أخرى
جدول رقم )(14
الرقم

الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات

الرصيد
في 2020/4/1

المنصرف خﻼل السنة
المالية 2021/2020

الرصيد في 2021/3/31
) قبل التعلية(

02

الديـــــــــــــــــــــوان اﻷمــــــــــــــــــــيري

4,549,586.969

4,540,342.719

9,244.250

03

ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة

5,825.549

5,825.549

0.000

04

مجلـــس الوزراء  -اﻷمانـــــة العامــــــة

1,483,287.985

1,293,525.805

189,762.180

05

مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع

97,448.950

38,590.100

58,858.850

ح .خ 2021/2020
الرصيد اﻹجمالي
في 2021/3/31

خصوم معﻼه
في 2021/3/31
5,192,882.680

5,202,126.930
0.000

373,911.750

563,673.930
58,858.850

06

المجـــلس اﻷعلـــى للتخطيــط و التنميــــة

30,705.400

24,242.900

6,462.500

1,417.525

7,880.025

07

ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة

2,129,721.052

1,932,878.580

196,842.472

5,982,877.305

6,179,719.777

08

وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة

3,419,481.212

72,944.264

3,346,536.948

12,602,806.595

15,949,343.543

09

وزارة المـــــــــــالية  -اﻹدارة العامــــــــة

16,616,275.539

10,896,438.062

5,719,837.477

2,554,273.418

8,274,110.895

10

وزارة المـــــــــــالية  -الحسابات العامـــة

61,039,413.678

50,215,521.717

10,823,891.961

1,226,971,751.688

1,237,795,643.649

11

اﻹدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك

6,297.250

6,297.250

0.000

226.440

226.440

12

وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة

64,369.750

64,369.750

0.000

23,420.000

23,420.000

13

وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

14,499,316.888

6,858,786.805

7,640,530.083

10,933,444.542

18,573,974.625

14

وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

1,880,599.179

1,416,067.862

464,531.317

471,569.977

936,101.294

15

وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

5,403,350.740

478,958.242

4,924,392.498

5,503,512.414

10,427,904.912

16

الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى

579,218.332

394,755.440

184,462.892

458,783.764

643,246.656

17

وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

560,412.874

552,210.110

8,202.764

316,285.375

324,488.139

18

وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى

19,215,817.582

19,081,989.586

133,827.996

67,600,416.341

67,734,244.337

19

وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

5,894,529.471

2,033,378.578

3,861,150.893

23,280.000

3,884,430.893

20

وزارة الشئـــون اﻻجتمــاعية و العمــــــل

1,121,713.100

869,433.100

252,280.000

1,151,394.000

1,403,674.000

21

وزارة اﻻعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼم

474,240.247

337,568.891

136,671.356

119,664.067

256,335.423

22

وزارة اﻷوقـــاف و الشــئون اﻹسﻼميــــة

1,275,522.434

606,464.275

669,058.159

2,466,970.250

3,136,028.409

23

اﻷمـــــانـــة العـــــامــــــة لﻼوقــــــــــــاف

126,090.270

124,640.270

1,450.000

24

وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼت

78,528.695

34,913.270

43,615.425

25

وزارة اﻻشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة

26

المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و اﻻداب

481,356.470

27

1,450.000
56,555.487

0.000
2,640.000

478,716.470

100,170.912
0.000

5,220.000

7,860.000

وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

25,149.569

11,871.792

13,277.777

28

وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء

28,155.200

28,105.200

50.000

50.000

29

اﻹدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى

40,103.950

40,103.950

0.000

0.000

31

اﻹدارة المركــــــــــــزية لﻺحصــــــــــــــاء

0.000

0.000

32

جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن

1,896.750

33

وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية

جمــــــــــــــــــلة المصروفـــــــــــات

0.000

1,896.750

6,810.450

6,810.450

0.000

141,135,225.535

102,447,647.737

38,687,577.798

) ( 77

637.310

3,794.140

13,915.087

3,794.140
0.000

1,342,815,095.068

1,381,502,672.866

الخصوم المتداولة ـ مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية
باب شراء اﻷصول غير المتداولة
جدول رقم )(14
الرقم

الرصيد
في 2020/4/1

الجهــــــــــــــــــــــــــــــــات

المنصرف خﻼل السنة
المالية 2021/2020

الرصيد في 2021/3/31
) قبل التعلية(

ح .خ 2021/2020
الرصيد اﻹجمالي
2021/3/31

خصوم معﻼه
في 2021/3/31

02

الديـــــــــــــــــــــوان اﻷمــــــــــــــــــــيري

18,931,987.894

16,418,485.478

2,513,502.416

7,427,620.038

9,941,122.454

03

ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة

304,797.394

295,797.394

9,000.000

137,338.797

146,338.797

04

مجلـــس الوزراء  -اﻷمانـــــة العامــــــة

5,885,899.544

4,050,594.417

1,835,305.127

2,730,161.994

4,565,467.121

05

مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع

59,302.000

20,723.000

38,579.000

82,378.600

120,957.600

06

المجـــلس اﻷعلـــى للتخطيــط و التنميــــة

79,572.142

53,492.142

26,080.000

162,937.597

189,017.597

07

ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة

83,626.206

48,483.220

35,142.986

180,779.000

215,921.986

08

وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة

5,687,880.315

2,640,772.994

3,047,107.321

3,451,825.650

6,498,932.971

09

وزارة المـــــــــــالية  -اﻹدارة العامــــــــة

121,895,209.900

10,696,757.604

111,198,452.296

7,003,133.404

118,201,585.700

10

وزارة المـــــــــــالية  -الحسابات العامـــة

0.000

11

0.000

اﻹدارة العـــامــــــــــة للجمــــــــــــــــــارك

35,268.140

35,268.140

0.000

51,440.310

51,440.310

12

وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة

390,825.040

380,075.040

10,750.000

431,462.521

442,212.521

13

وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

2,444,061.378

1,717,119.396

726,941.982

426,913.333

1,153,855.315

14

وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

19,612,306.675

18,500,331.337

1,111,975.338

5,037,933.753

6,149,909.091

15

وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

784,072,254.147

6,807,293.250

777,264,960.897

203,185,014.006

980,449,974.903

16

الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى

18,546,891.452

13,975,701.452

4,571,190.000

9,275,896.025

13,847,086.025

17

وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

14,787,361.170

11,950,692.917

2,836,668.253

9,877,601.077

12,714,269.330

18

وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى

86,489.960

22,705.760

63,784.200

186,401.490

250,185.690

19

وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

125,161,881.087

72,496,041.628

52,665,839.459

94,320,511.421

146,986,350.880

20

وزارة الشئـــون اﻻجتمــاعية و العمــــــل

2,985,267.198

2,633,420.771

351,846.427

2,306,127.399

2,657,973.826

21

وزارة اﻻعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼم

6,437,646.810

3,898,929.134

2,538,717.676

3,941,292.339

6,480,010.015

22

وزارة اﻷوقـــاف و الشــئون اﻹسﻼميــــة

3,895,705.238

3,274,460.570

621,244.668

3,824,143.196

4,445,387.864

23

اﻷمـــــانـــة العـــــامــــــة لﻼوقــــــــــــاف

106,390.519

95,642.310

10,748.209

111,483.500

122,231.709

24

وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼت

6,240,657.897

4,953,225.979

1,287,431.918

2,378,156.312

3,665,588.230

25

وزارة اﻻشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة

136,432,395.530

123,566,317.342

12,866,078.188

174,228,699.872

187,094,778.060

26

المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و اﻻداب

4,231,978.778

2,765,461.051

1,466,517.727

568,640.409

2,035,158.136

27

وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

13,335.560

13,335.560

0.000

37,818.460

37,818.460

28

وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء

129,280,835.557

118,244,638.475

11,036,197.082

122,358,508.569

133,394,705.651

29

اﻹدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى

14,359,520.080

8,396,212.748

5,963,307.332

12,273,736.240

18,237,043.572

31

اﻹدارة المركــــــــــــزية لﻺحصــــــــــــــاء

9,562.500

9,562.500

0.000

41,779.900

41,779.900

32

جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن

0.000

0.000

1,456.900

1,456.900

33

وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية

جمـــــــــــــــلة المصروفـــــات

32,307.467

7,407.467

24,900.000

121,232.000

146,132.000

1,422,091,217.578

427,968,949.076

994,122,268.502

666,162,424.112

1,660,284,692.614

) ( 78

تفصيل الخصوم  -بند مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية
الباب الساس  -المنﺢ
الخصوم المتداولة و الخصوم الغير متداولة

جدول رقم )(15

إسم النـــــــــــــوع

رقم الحساب

ح.خ 2021/2020

الرصيـــــــــــــــد

المنصرف خﻼل السنة

الرصيد في 2021/3/31

خصوم معﻼة

الرصيد اﻹجمالي

في 2020/4/1

المالية 2021/2020

)قبل التعلية(

في 2021/3/31

في 2021/3/31

41160506

مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية ) منﺢ (

3,492,403.488

1,228,350.488

2,264,053.000

443,007.000

2,707,060.000

41160541

مجلس اﻷمة

2,461,897.486

2,461,897.486

0.000

901,820.562

901,820.562

41160542

جامعة الكويت

138,318,387.220

26,500,000.000

111,818,387.220

23,770,263.848

135,588,651.068

41160543

معهد الكويت لﻸبحاث

0.000

7,032,019.771

7,032,019.771

41160544

المؤسسة العامة للتأمينات اﻻجتماعية

35,501,481.525

35,501,481.525

0.000

187,646,618.287

187,646,618.287

41160545

وكالة اﻻنباء الكويتية

570,605.022

570,605.022

0.000

799,570.043

799,570.043

41160546

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

135,145.385

135,145.385

0.000

890,927.101

890,927.101

41160547

الهيئة العامة للبيئة

4,502,647.138

4,502,647.138

0.000

2,562,667.082

2,562,667.082

41160548

بلدية الكويت

18,845,475.555

18,845,475.555

0.000

27,871,079.476

27,871,079.476

41160549

اﻹدارة العامة لﻺطفاء

17,788,336.062

17,788,336.062

0.000

5,098,318.267

5,098,318.267

4,669,897.955

1,212,531.008

5,882,428.963

41160550

الهيئة العامة لﻺستثمار

41160551

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي

0.000

41160552

الهيئة العامة لشئوون القصر

4,669,897.955

0.000

0.000

74,175.268

74,175.268

41160553

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

23,492,802.641

23,492,802.641

0.000

18,090,377.505

18,090,377.505

41160556

الهيئة العامة للرياضة

19,805,431.544

19,805,431.544

0.000

7,475,472.204

7,475,472.204

41160557

الهيئة العامة للرعاية السكنية

11,573,012.024

11,573,012.024

0.000

77,450,480.846

77,450,480.846

41160558

الهيئة العامة للقرآن

76,809.570

76,809.570

176,307.730

253,117.300

41160559

الهيئة العامة لشئون ذوي اﻹعاقة

35,612,292.372

0.000

41,477,400.451

41,477,400.451

41160560

الهيئة العامة للقوى العاملة

0.000

63,302,289.912

63,302,289.912

41160562

اﻹعانات الخارجية

98,349,944.741

21,158,944.741

77,191,000.000

30,400,000.000

107,591,000.000

41160563

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

255,731.524

255,731.524

0.000

41160564

هيئة تشجيع اﻻستثمار المباشر

35,612,292.372

0.000

0.000
239,191.940

239,191.940

41160565

هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

159,015.894

159,015.894

0.000

0.000

41160566

الهيئة العامة للتغذية

1,213,036.978

1,213,036.978

0.000

0.000

41160567

الهيئة العامة للشباب والرياضة

0.000

2,195,478.353

2,195,478.353

41160568

الصندوق الوطنى لرعاية وتنمية المشروعات

780,139.714

780,139.714

0.000

1,382,483.615

1,382,483.615

41160570

بيت الزكاة

1,906,126.159

1,906,126.159

0.000

1,857,653.839

1,857,653.839

41160571

حقوق اﻻنسان

0.000

176,827.550

176,827.550

إجمـــــــــالي الخصـــــــــــوم المتــــــــــــداولة

419,510,619.997

223,490,472.252

196,020,147.745

502,526,961.658

698,547,109.403

إجمـــــــالي الخصــــــــوم الغـــــير متـــــداولة

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

419,510,619.997

223,490,472.252

196,020,147.745

502,526,961.658

698,547,109.403

إجمـــــــــــــــــــــــــالي الخصــــــــــــــــــــــــوم

)(79

تفصيل الخصوم  -بند مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية
الباب الثامن  -مصروفات و تحويﻼت أخرى
الخصوم المتداولة والغير متداولة
ح.خ 2021/2020

جدول رقم )(15

إسم النـــــــــــــوع

رقم الحساب
41160508

مصاريف أخرى

41160512

تعزيزات عسكرية

0.000

41160513

الرصيـــــــــــــــد

المنصرف خﻼل السنة

الرصيد في 2021/3/31

خصوم معﻼة

الرصيد اﻹجمالي

في 2020/4/1

المالية 2021/2020

)قبل التعلية(

في 2021/3/31

في 2021/3/31

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

بعثات دراسية للموظفين

5,528,669.394

2,443,567.862

3,085,101.532

6,934,665.390

10,019,766.922

41160514

بعثات دراسية للطلبة

19,519,241.939

19,036,266.163

482,975.776

67,381,693.841

67,864,669.617

41160515

حمﻼت دينية

117,160.733

108,760.733

8,400.000

2,315.250

10,715.250

41160516

مياه وإناره إسكان الموظفين

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

41160517

تنفيذ أحكام قضائية

277,060.490

271,540.090

5,520.400

333,563.698

339,084.098

41160518

تعويضات حوادث

11,457.000

7,387.000

4,070.000

10,000.000

14,070.000

41160519

مكافأت وجوائز لغير الموظفين

6,564,739.980

3,600,374.586

2,964,365.394

3,250,712.415

6,215,077.809

41160520

فوائد قروض عقارية

19,030,095.916

19,030,095.916

0.000

55,774,194.966

55,774,194.966

41160521

إعفاء من قروض عقارية

1,645,855.285

5,000.000

1,640,855.285

955,000.000

2,595,855.285

41160523

تحويﻼت أخرى لﻸفراد

9,034,272.857

2,725,135.465

6,309,137.392

112.500

6,309,249.892

41160524

دعم الصحف المحلية

86,400.161

86,400.161

0.000

83,328.767

83,328.767

41160525

مساعدات اﻻندية واﻷنشطة الرياضية

106,606.123

106,606.123

0.000

24,191.524

24,191.524

41160526
41160527

مساعدات النقابات وجمعيات النفع العام

1,099,525.100

847,695.100

251,830.000

1,126,000.000

1,377,830.000

إعانات بيت الزكاة

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

41160528

زكاة الشركات المحولة

8,547,736.168

8,547,736.168

0.000

2,553,654.168

2,553,654.168

41160530

تعويض اﻷنشطة المختلفة

41,562,718.053

31,694,085.658

9,868,632.395

673,003,123.867

682,871,756.262

41160532

مؤتمرات محلية

2,468,156.365

891,382.485

1,576,773.880

68.420

1,576,842.300

41160533

مؤتمرات خارجية

18,125.900

18,125.900

0.000

0.000

0.000

41160534

الدورات الرياضية

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

41160535

الشئون القضائية

14,448,424.766

6,807,894.683

7,640,530.083

10,829,074.327

18,469,604.410

41160536

مهمات رسمية بالخارج

6,446,738.092

1,642,196.431

4,804,541.661

6,162,315.078

10,966,856.739

41160538

تكاليف تشغيل الطائرات الحكومية

4,538,573.019

4,538,573.019

0.000

5,116,580.857

5,116,580.857

41160539

وزارة الدفاع

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

41160540

التزامات أخرى

38,056.750

38,056.750

0.000

0.000

0.000

41160544

الموسسه العامه للتامينات اﻻجتماعيه

767.444

767.444

0.000

0.000

0.000

41160557

الموسسه العامه للرعايه السكنيه

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

41160597

خسائر فروقات عملة

44,844.000

0.000

44,844.000

9,274,500.000

9,319,344.000

41160599

المصروفات الطارئة

إجمــــــــــالي الخصـــــــــوم المتــــــــــــــداولة
إجمــــــــــالي الخصـــــــــوم غير المتــــــــــــــداولة
إجمــــــــــالي الخصـــــــــوم

0.000

0.000

500,000,000.000

500,000,000.000

141,135,225.535

102,447,647.737

38,687,577.798

1,342,815,095.068

1,381,502,672.866

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

141,135,225.535

102,447,647.737

38,687,577.798

1,342,815,095.068

1,381,502,672.866

) ( 80

ﺗﻔﺻﻳﻝ ﺍﻟﺧﺻﻭﻡ  -ﺑﻧﺩ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺧﺻﻭﻡ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺑﻧﻭﺩ ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ
ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ  -ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭ ﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺡ.ﺥ 2021/2020

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(15

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ

ﺃﻭﻻ

ﺇﺳﻡ ﺍﻟﻧــــــــــــــــــــــــﻭﻉ

ﺍﻟﺭﺻﻳـــــــــــــــﺩ

ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻑ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﻪ

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ 2021/3/31

ﺍﻟﺧﺻﻭﻡ ﺍﻟﻣﻌﻼﺓ

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

ﻓﻲ 2020/4/1

ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ 2021/2020

) ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﺔ(

ﻓﻲ 2021/3/31

ﻓﻲ 2021/3/31

ﺑﻧﺩ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺧﺻﻭﻡ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺑﻧﻭﺩ ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

) ﺍﻟﺧﺻﻭﻡ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ(

 41160518ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺍﻟﺣﻭﺍﺩﺙ

11,457.000

7,387.000

4,070.000

10,000.000

14,070.000

 41160520ﻓﻭﺍﺋﺩ ﻗﺭﻭﺽ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ

19,030,095.916

19,030,095.916

0.000

55,774,194.966

55,774,194.966

 41160521ﺇﻋﻔﺎء ﻣﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ

1,645,855.285

5,000.000

1,640,855.285

955,000.000

2,595,855.285

 41160523ﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ

8,674,246.798

2,527,221.715

6,147,025.083

 41160530ﺗﻌﻭﻳﺽ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ

31,677,758.679

28,645,817.086

 41160599ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺋﺔ

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﺣﺳـــــــــــــــــــــــــــــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

50,215,521.717

61,039,413.678

) ( 81

6,147,025.083

3,031,941.593

670,232,556.722

673,264,498.315

0.000

500,000,000.000

500,000,000.000

10,823,891.961

1,226,971,751.688

1,237,795,643.649

ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
ﺡ.ﺥ 2021/2020

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(16
ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ

ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
ﺍﻟﺭﻗـﻡ

ﺍﻟﺟــﻬــﺎﺕ

01

ﻣﺧﺻﺻــــــــﺎﺕ ﺭﺋﻳــــــــﺱ ﺍﻟــﺩﻭﻟـــــــــــﺔ

ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ

*ﺑﻧﻙ ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ

ﺑﻧﻭﻙ ﻣﺣﻠﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ

ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻧﻭﻙ ﺍﺟﻧﺑﻳﺔ

ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ

ﺟﺎﺭﻱ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺑﻧﻭﻙ ﺍﺟﻧﺑﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ

ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ

ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻻﺭﺻﺩﺓ ﻓﻲ
2021/3/31

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻻﺭﺻﺩﺓ ﻓﻲ
2020/3/31

ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ

50,000,000.000

)(50,000,000.000

0.000

02

ﺍﻟﺩﻳـــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻷﻣﻳـــــــــــــــــــــــــــﺭﻱ

5,000.000

)(26,946.843

27,367,118.610

26,140,680.885

53,485,852.652

54,297,107.979

03

ﺩﻳـــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑـــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

787.396

)(1,270.952

31,778.736

989,971.520

1,021,266.700

2,097,975.337

04

ﻣﺟﻠــﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ـ ﺍﻷﻣﺎﻧــــﺔ ﺍﻟـﻌـﺎﻣــــــــــﺔ

7,202.412

35,678,581.360

55,956,412.119

)(41,938,674.490

49,743,521.401

57,171,935.016

05

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  -ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗـﻭﻯ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﻳـﻊ

)(143,911.471

150,087.637

4,680,997.650

4,687,173.816

4,795,376.987

06

ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋــــــــﻠﻰ ﻟﻠﺗﺧﻁﻳـــﻁ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ

50.000

)(4,700.334

19,696.203

2,211,601.625

2,226,647.494

2,653,523.587

07

ﺩﻳـــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣـــــــــﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳـــــــــــــﺔ

)(0.025

)(2,107,524.961

10,471,538.544

2,689,735.667

4,944,182.443

15,997,931.668

13,230,887.476

08

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

21,335.729

31,642,913.695

125,790,549.934

)(388,955,703.765

413,574,665.628

182,073,761.221

120,925,097.587

09

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ ـ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟـﻌــﺎﻣــــــــــــــــﺔ

3,745.440

)(478,571.285

88,283,992.885

95,619,612.130

5,733.707

185,093,119.280

199,722,972.526

10

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ ـ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺣﺳـــــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

5,514,070.274

156,173,388.168

1,805,443,863.693

1,967,131,322.135

586,171,867.194

11

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣــــــــــــــــــــــﺎﺭﻙ

12,788,834.983

1,128,746.627

1,173,275.037

15,090,856.647

17,830,482.003

12

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟـــــــــﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋـــــــــــــــــــﺔ

)(4,901,986.875

1,187,407.000

85,070,512.547

81,355,932.672

33,620,530.515

)(243,914.398

24,592.105

2,133,162.629

124,960,015.124

126,915,812.851

115,696,007.492

)(13,275,862.454

97,683.279

67,519,317.152

4,907,194.330

59,248,332.307

96,057,524.458

1,432,460,925.979

)(182,303,058.776

1,461,034,725.513

1,309,798,853.371

13

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺩﻝ

14

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

15

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻉ

5,000.000

16

ﺍﻟﺣــــــــــــــــــﺭﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧــــــــــــــــــــــــــﻲ

17

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

)(21,048.691

18

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳــــــــــــــﻡ ﺍﻟﻌـــﺎﻟــــــــــــــــــــﻲ

19

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﺣــــــــــــــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــــــــــــــﺔ

20

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـــﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣـــــــــﻝ

21

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﻡ

22

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـــﺎﻑ ﻭﺍﻟﺷـــــﺅﻭﻥ ﺍﻷﺳﻼﻣﻳــﺔ

23

ﺍﻷﻣﺎﻧـــــــــــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ ﻟﻸﻭﻗـــــــــﺎﻑ

24

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﺕ

25

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺷﻐـــــــــــﺎﻝ ﺍﻟﻌـﺎﻣـــــــــــــــــــــﺔ

26

ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ

41,957.391

40,000.000

1,658,606.403

12,005,792.729
14,400.000
)(7,507,019.716

1,289,807.774

)(92,944,862.605

7,275,407.804

1,632,762.254
)(46,992.381

240,534,626.506

61,757,698.268

)(2,070,327.187

9,893,242.285

71,213,375.620

21,458,388.344

244,065,426.615

)(560,390,105.487

1,127,851,937.609

725,810,811.555

2,448,548.364

16,455,033.737

18,150,982.620

19,667,643.952

436,122.516

10,717.500

17,775,070.438

18,053,200.506

36,474,790.113

35,350,669.206

)(127,022.415

72,095.441

24,395,471.947

19,923,950.593

44,342,590.566

43,578,906.799

6,104.009

1,067,331.575

1,073,435.584

840,177.744

5,379,592.734

1,558.940

152,116,399.034

94,407,734.801

248,753.304

43,965,910.536

54,558,380.209
215,221,825.131

752,302,958.603

)(752,599.481
20,954.731

55,536,281.943

)(11,584,771.407

198,866,065.581

)(2,201,655.022

178,724.422
78,095.000

2,662,267.129

20,247,826.075

26,088,030.916

36,156,366.974

)(20,304,991.663

294,055,436.546

191,935,163.944

465,685,608.827

459,543,817.126

)(824,268.043

733,821.983

5,125,297.799

5,036,410.679

9,257,145.286

27

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻧـــــــــــﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻁ

)(343,556.913

1,180,289.722

446,675.825

1,283,408.634

1,179,303.054

28

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬـــــــــــﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣـــــــــــــــــــــﺎء

)(28,635,246.615

91,781,367.900

506,176,962.714

569,323,083.999

463,437,518.153

29

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌــــــﺎﻣﻪ ﻟﻠﻁﻳــﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺩﻧـــــــــــــﻲ

)(1,895,561.510

38,398,756.800

19,213,129.337

55,723,849.786

37,804,118.105

)(46,201.893

6,598.026

708,713.193

669,109.326

636,551.924

14,022.555

296,448.058

310,470.613

1,325,977.216

5,548.264

597,398.024

592,502.074

350,856.013

3,005,613,231.766

1,811,299,685.277

6,511,385,254.311

4,766,740,745.367

31

ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣــــﺭﻛــــــــــﺯﻳﺔ ﻟﻼﺣﺻــــــــــﺎء

32

ﺟـــــــــــــﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑـــــــــــــﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﻳﻥ

33

ﻭﺣــــﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣــــﺭﻳـــــﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳــﺔ ﺍﻟﻛﻭﻳﺗﻳﺔ
ﺍﻟﺟﻣــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻠـــﺔ

7,525.159

)(10,444.214
47,076.101

)(69,483,394.096

8,267,255.284

*ﻳﺷﻣﻝ ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﻙ ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ.
) ( 82

78,095.000

1,755,563,304.979

0.000

ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ  -ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ
ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ ) (17

ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ  -ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ
ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﺍﻟﺟـــــــــــــــﻬﺎﺕ

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺗﺣﺕ ﺗﺳﻭﻳﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺑﻧﻭﺩ ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

01

ﻣﺧﺻﺻـــــــــــﺎﺕ ﺭﺋﻳــــــــــــﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟــــــﺔ

50,000,000.000

02

ﺍﻟﺩﻳـــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻷﻣﻳــــــــــــــــــــــــﺭﻱ

27,331,745.468

03

ﺩﻳـــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑــــــــــــــــــــــــــــﺔ

20,740.422

04

ﻣﺟﻠــﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ـ ﺍﻷﻣﺎﻧــــﺔ ﺍﻟـﻌـﺎﻣــــــــــــﺔ

352,720.005

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺣﺻﻳﻝ

ﻋﻬﺩ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﺅﻗﺗﺔ

ﻋﻬﺩ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﺩﺍﺋﻣﺔ

ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ

ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻋﻥ ﺇﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ
ﻣﺳﺗﻧﺩﻳﺔ

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻻﺭﺻﺩﺓ ﻓﻲ
2021/3/31

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻻﺭﺻﺩﺓ ﻓﻲ
2020/3/31

50,000,000.000
35,373.142

27,367,118.610

32,267,873.517

1,164.036

9,874.278

31,778.736

13,478.535

55,307,173.634

118,624.846

55,956,412.119

1,912,891.220

05

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  -ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗـﻭﻯ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﻳــــﻊ

73,569.026

49,886.030

26,019.806

150,087.637

107,633.416

06

ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋــــــــﻠﻰ ﻟﻠﺗﺧﻁﻳـــﻁ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳــــــﺔ

1,059.446

18,636.757

19,696.203

64,623.731

07

ﺩﻳـــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣـــــــــﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳـــــــــــــــﺔ

08

10,471,538.544

8,874,052.298

125,790,549.934
88,283,992.885

82,260,460.250

161,613.085

156,173,388.168

99,099,753.585

321,749.173

1,128,746.627

1,178,586.042

5,385,955.124

5,085,583.420

92,030,495.964

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

09

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ ـ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟـﻌــﺎﻣـــــــــــــــــــﺔ

10,482,349.362

10

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ ـ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺣﺳـــــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣــــﺔ

66,307,834.427

89,703,940.656

11

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣــــــــــــــــــــــﺎﺭﻙ

806,997.355

0.099

77,280,925.224

519,041.989

12

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟـــــــــﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋـــــــــــــــــــﺔ

834,729.458

2,067.860

350,609.682

13

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺩﻝ

779,684.642

476,177.995

876,405.204

14

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

17,086,908.644

4,273,036.983

1,769,810.451

15

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻉ

451,398,991.925

100,599,573.840

20,832,286.558

16

ﺍﻟﺣــــــــــــــــــﺭﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧــــــــــــــــــــــــﻲ

27,965,189.152

8,454,025.888

53,288.705

17

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

59,499,351.015

18

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳــــــــــــــﻡ ﺍﻟﻌـــﺎﻟــــــــــــــــــــﻲ

11,544,011.139

19

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﺣــــــــــــــــﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــــــــــــــﺔ

86,401,786.996

164,008.648
38,148,310.477
118,679,586.997

612.775

121,688,320.784

4,962,774.659

28,779,700.571

177,893.634

4,974,039.543

7,743.865
40.000

9,834.875
1,636.310

2,455.000

31,711.745

14,500.000

19,164.486

12,028,787.583
38,951,002.187

20

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـــﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣـــــــــــــﻝ

36,784.375

4,764.264

2,401,880.790

4,069.435

1,049.500

21

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﻡ

6,637,919.470

90,562.114

582,005.422

22

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـــﺎﻑ ﻭﺍﻟﺷـــــﺅﻭﻥ ﺍﻷﺳﻼﻣﻳــــــﺔ

23,704,814.555

597,178.000

85,379.392

23

ﺍﻷﻣﺎﻧـــــــــــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ ﻟﻸﻭﻗـــــــــﺎﻑ

4,068.215

275.000

1,760.794

24

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﺕ

2,059,505.866

200,436.316

401,772.333

25

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺷﻐـــــــــــﺎﻝ ﺍﻟﻌـﺎﻣـــــــــــــــــــــﺔ

262,395,055.462

26

ﺍﻟﻣﺟﻠـــﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻧـــﻭﻥ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ

213,113.791

27

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻧـــــــــــﻔــــــــــــــــــــــــــــــــــﻁ

28

19,587.035

15.329

21,317,512.252
39,219.942

1,119,187.291

19,779.781

41,322.650

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬـــــــــــﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣـــــــــــــــــــــﺎء

90,967,273.019

176,036.476

617,716.452

29

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌــــــﺎﻣﻪ ﻟﻠﻁﻳــﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺩﻧـــــــــــــﻲ

23,049,085.205

14,664,759.786

257,526.563

550.200

1,018.663

31

ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣــــﺭﻛــــــــــﺯﻳﺔ ﻟﻼﺣﺻــــــــــــﺎء

4.125

6,590.201

3.700

1,448.592

6,647.703

32

ﺟﻬــــﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗــﺑﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣـــــــــــــــــــــﺎﻟﻳﻳﻥ

33

ﻭﺣـــﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳـــﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳـــﺔ ﺍﻟﻛﻭﻳﺗﻳــــــــــﺔ

ﺟﻣـــــــــــــــﻠﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓـــــﺎﺕ

1,249,864,591.380

617,064,187.824

116,854,855.562

855,580,122.121

1,432,460,925.979

952,985,396.130

19,063,778.198

55,536,281.943

52,226,344.745

87,428,123.597

152,116,399.034

7,628,672.531

36,589.069

61,757,698.268

40,149,680.409

244,065,426.615

170,564,590.588

2,448,548.364

4,604,455.369

17,775,070.438

1,645,536.887

24,395,471.947

2,590,027.447

6,104.009

6,509.381

4,032,996.535

10,444,996.397

78,784.677

) ( 83

2,662,267.129

2,417,307.826

)(117,814.612

294,055,436.546

297,439,748.915

190,617.225

733,821.983

719,989.748

537.285

9,501.168

5,548.264

67,519,317.152

23,041,932.490

8,100.000

10,840.785

5,926.260

2,133,162.629
44,389,561.074

14,594.235

290,871.025

519,708.376
1,307,058.087

894.788

18,456.200

10,460,683.444

1,187,407.000

98,132.702

425,816.383

146,405,069.285

875,247,610.336

1,180,289.722

1,149,949.713

91,781,367.900

66,111,999.763

38,398,756.800

19,013,335.365

6,598.026

9,699.127

14,022.555

27,557.571

5,548.264

11,475.316

3,005,613,231.766

1,991,638,649.162

ﺍﻟﺧﺻﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ) ﺃ (
ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ ) (18

ﺍﻟﺧﺻﻭﻡ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﺫﻣﻡ ﺩﺍﺋﻧﺔ

ﺍﻟﺟﻬــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺕ

ﺫﻣﻡ ﺩﺍﺋﻧﺔ  -ﻣﻭﺭﺩﻳﻥ

ﺫﻣﻡ ﺩﺍﺋﻧﺔ  -ﻣﻭﻅﻔﻳﻥ

ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺕ ﻭ ﻣﺧﺻﺻﺎﺕ
ﻣﺭﺗﺟﻊ ﻣﺭﺗﺑﺎﺕ

01

ﻣﺧﺻﺻـــــــﺎﺕ ﺭﺋﻳــــــــــﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟــــــــــﺔ

02

ﺍﻟﺩﻳـــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻷﻣــــــــــــــــــــﻳﺭﻱ

3,548,993.806

ﺧﺻﻣﻳﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﺎﺕ
ﻟﺣﺳﺎﺏ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ

191,250.584

ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺩﺍﺋﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺧﺻﻭﻡ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺑﻧﻭﺩ ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺛﺭﻳﻥ

ﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ

ﻣﻘﺑﻭﺿﺎﺕ ﺗﺣﺕ
ﺗﺳﻭﻳﺗﻬﺎ ﻟﻺﻳﺭﺍﺩﺍﺕ

28,179,339.070

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﻓﻲ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﺣﺳﺎﺏ
2021/3/31
ﺟﻬﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ

53,485,852.652

21,566,269.192

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﻓﻲ
2020/3/31

54,297,107.979

03

ﺩﻳــــــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣـــــــــــﺎﺳﺑـــــــﺔ

633,324.008

816.084

386,696.533

430.075

1,021,266.700

2,097,975.337

04

ﻣﺟﻠـــﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  -ﺍﻷﻣﺎﻧـــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ

1,668,516.132

34,538.216

11,685,069.425

36,355,397.628

49,743,521.401

57,171,935.016

05

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ

3,448,437.134

1,204,499.369

34,237.313

4,687,173.816

4,795,376.987

06

ﺍﻟﻣﺟـــﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠـــﻰ ﻟﻠﺗﺧﻁﻳــﻁ ﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳــــﺔ

529,028.965

1,468,732.120

900.000

228,783.169

2,226,647.494

2,653,523.587

07

ﺩﻳـــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧــﺩﻣــــــﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳــــــــــــــﺔ

1,605,969.224

6,776.210

11,118,988.627

13,070.950

3,215,698.985

37,427.672

15,997,931.668

13,230,887.476

08

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧــــــــــــــــﺎﺭﺟﻳــــــــــــــــــــﺔ

1,163,024.260

3,803,524.030

109,665,920.674

148.517

1,807,151.159

64,985,196.049

649,425.069

182,073,761.221

120,925,097.587

966,076.230

1,765.599

149,280,504.280

44,407.043

10,808,290.992

23,992,075.136

185,093,119.280

199,722,972.526

1,967,131,322.135

586,171,867.194

2,614,420.517

15,090,856.647

17,830,482.003

6,951,384.642

81,355,932.672

33,620,530.515

126,915,812.851

115,696,007.492

09

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ

10

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣـــﺔ

)(628.537

)(796.760

1,939,698,247.884

11

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣــــــــــــــــــﺎﺭﻙ

2,265,208.589

19,032.029

479,112.527

12

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟـــــــــــﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋـــــــــــــــﺔ

2,718,093.674

71,420.866

71,615,033.490

13

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺩﻝ

21,522,856.107

294,743.607

20,650,209.417

1,089.552

5,514,070.274
9,711,612.433

1,470.552

65,007,695.230

19,391,081.423

21,917,914.425

49,227.067

14

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧـــــﻠﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

2,955,999.927

482,125.862

44,765,054.825

15

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــــــﺩﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻉ

8,378,650.973

7,269,944.576

1,221,529,879.012

16

ﺍﻟﺣــــــــــــــــــﺭﺱ ﺍﻟــــﻭﻁــﻧـــــــــــــﻰ

3,592,546.816

7,187.576

21,017,990.695

17

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــــــــﺭﺑﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

93,585,948.816

26,729,408.001

110,175,547.294

2,493,630.000

18

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــﻌﻠﻳــــــــــــﻡ ﺍﻟﻌــــــــﺎﻟــــــــــــﻰ

1,087,871.533

270,310.935

68,805,513.859

205,852.525

19

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻــــــــــﺣــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

37,037,577.870

2,384,460.138

580,871,486.790

4,303,713.521

51,965.426

20

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺋـــﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻣــــــﻝ

2,856,345.603

938,811.289

9,043,967.932

2,361,418.900

467,446.005

2,478,867.891

21

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﻡ

7,134,476.157

)(1,364,344.996

27,817,340.524

109,414.000

619,507.837

2,158,396.591

22

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـــﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﺷــﺋﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳــــﺔ

7,267,850.830

4,504,227.337

27,912,514.881

1,308,683.687

3,349,313.831

44,342,590.566

23

ﺍﻷﻣـــــﺎﻧـــﺔ ﺍﻟﻌـــــﺎﻣــــــﺔ ﻟﻼﻭﻗــــــــــــﺎﻑ

378,807.314

3,661.022

681,737.499

600.000

8,629.749

1,073,435.584

840,177.744

24

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﺕ

7,008,172.899

929,991.353

6,491,645.686

2,734,752.681

1,303,411.989

7,620,056.308

26,088,030.916

36,156,366.974

25

3,304,837.408

197,487,749.765

20,000.000

14,676,189.686

242,675,245.532

465,685,608.827

459,543,817.126

2,537,567.731

5,000.000

38,811.137

1,931,134.684

5,036,410.679

9,257,145.286

6,688.610

1,283,408.634

1,179,303.054

4,107,341.065

198,236,129.619

568,819,490.392

463,224,518.550

29,317.099

27,771,679.481

55,723,849.786

37,804,118.105

11,956.000

446.258

669,109.326

636,551.924

931.636

310,470.613

1,325,977.216

592,502.074

350,856.013

6,510,819,219.337

4,766,527,745.764

)(11,921.980

2,997,273.293

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺷﻐــــــــــــــﺎﻝ ﺍﻟﻌـــــــــﺎﻣــــــــــﺔ

7,521,486.436

26

ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺏ

579,816.378

)(55,919.251

27

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻁ

330,332.307

88,699.406

857,688.311

28

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬـــــــــــــــــﺭﺑﺎء ﻭ ﺍﻟﻣـــــــــــــﺎء

19,735,471.490

6,535,856.313

269,910,218.100

70,294,473.805

29

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻟﻠﻁــــــﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣــــــــﺩﻧﻰ

2,925,058.493

34,807.518

23,906,034.559

1,056,952.636

31

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛــــــــــــﺯﻳﺔ ﻟﻺﺣﺻــــــــــــــﺎء

391,877.338

10,507.926

254,321.804

32

ﺟـــــــــﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑـــــــــﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﻳـــــــــــﻥ

268,303.480

3,670.994

37,564.503

33

ﻭﺣــــﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳــــﺎﺕ ﺍﻟﻣــﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻛــــــــﻭﻳﺗﻳﺔ

64,750.000

ﺍﻟﺟﻣـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻠﺔ

)(12,550.517

0.000

243,170,872.789

8,047,878.400

59,248,332.307

96,057,524.458

223,856,250.952

1,461,034,725.513

1,309,798,853.371

52,498.853

19,295,686.596

43,965,910.536

54,558,380.209

1,024,000.138

6,537,002.237

240,534,626.506

215,221,825.131

87,540.335

756,286.433

71,213,375.620

21,458,388.344

101,092,818.193

6,348.250

725,748,370.188

752,302,958.603

4,125.000

18,150,982.620

19,667,643.952

36,474,790.113

35,350,669.206
43,578,906.799

1,012.000

100.000

527,752.074
56,501,313.872

4,960,063,929.260

) ( 84

5,514,070.274

96,338,649.354

101,417,848.140

1,025,159,506.682

22,665,579.483

ﺍﻟﺧﺻﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ )ﺏ(
ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ ) (18

ﺍﻟﺧﺻﻭﻡ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﺍﻟﺟﻬــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﺕ

ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺕ
ﻣﺭﺗﺟﻊ ﻣﺭﺗﺑﺎﺕ

ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺩﺍﺋﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺧﺻﻭﻡ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺑﻧﻭﺩ
ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ

ﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﻓﻲ
2021/3/31

01

ﻣﺧﺻﺻـــــــﺎﺕ ﺭﺋﻳــــــــــﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟــــــــــﺔ

02

ﺍﻟﺩﻳـــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻷﻣــــــــــــــــــــﻳﺭﻱ

-

03

ﺩﻳــــــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣـــــــــــﺎﺳﺑـــــــﺔ

-

04

ﻣﺟﻠـــﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  -ﺍﻷﻣﺎﻧـــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ

-

05

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ

-

06

ﺍﻟﻣﺟـــﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠـــﻰ ﻟﻠﺗﺧﻁﻳــﻁ ﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳــــﺔ

-

07

ﺩﻳـــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧــﺩﻣــــــﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳــــــــــــــﺔ

-

08

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧــــــــــــــــــــــﺎﺭﺟﻳــــــــــــــــــــﺔ

-

09

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ

-

10

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣـــﺔ

-

11

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣــــــــــــــــــﺎﺭﻙ

-

12

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟـــــــــــﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋـــــــــــــــﺔ

-

13

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺩﻝ

-

14

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧـــــﻠﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

-

15

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــــــﺩﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻉ

-

16

ﺍﻟﺣــــــــــــــــــــﺭﺱ ﺍﻟــــﻭﻁــﻧـــــــــــــــــﻰ

-

17

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــــــــﺭﺑﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

-

18

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــﻌﻠﻳــــــــــــﻡ ﺍﻟﻌــــــــﺎﻟــــــــــــﻰ

-

19

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻــــــــــﺣــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

20

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺋـــﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻣــــــﻝ

-

21

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﻡ

-

62,441.367

62,441.367

22

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـــﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﺷــﺋﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳــــﺔ

-

23

ﺍﻷﻣـــــﺎﻧـــﺔ ﺍﻟﻌـــــﺎﻣــــــﺔ ﻟﻼﻭﻗــــــــــــﺎﻑ

-

24

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﺕ

25

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺷﻐــــــــــــــﺎﻝ ﺍﻟﻌـــــــــﺎﻣــــــــــﺔ

-

26

ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺏ

-

27

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻁ

-

28

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬـــــــــــــــــﺭﺑﺎء ﻭ ﺍﻟﻣـــــــــــــﺎء

29

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻟﻠﻁــــــﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣــــــــﺩﻧﻰ

-

31

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛــــــــــــﺯﻳﺔ ﻟﻺﺣﺻــــــــــــــﺎء

-

503,593.607

503,593.607

32

ﺟـــــــــﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑـــــــــﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﻳـــــــــــﻥ

-

33

ﻭﺣــــﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳــــﺎﺕ ﺍﻟﻣــﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻛــــــــﻭﻳﺗﻳﺔ

-

ﺍﻟﺟﻣـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻠﺔ

0.000

0.000

503,593.607

) ( 85

62,441.367

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﻓﻲ
2020/3/31

566,034.974

212,999.603

212,999.603

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﻭﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻣﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺟﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻱ ﻓﻲ 2021/3/31
)ﺃ(
ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ ) (19

ﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻣﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺟﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﺍﻟﺟـــــــــــــــﻬﺎﺕ

ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ
ﺍﻟﺟﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ

02

ﺍﻟﺩﻳـــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻷﻣﻳــــــــــــــــــــــــﺭﻱ

5,000.000

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻱ

03

ﺩﻳـــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑــــــــــــــــــــــــــــﺔ

787.396

787.396

04

ﻣﺟﻠــﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ـ ﺍﻷﻣﺎﻧــــﺔ ﺍﻟـﻌـﺎﻣــــــــــــﺔ

7,202.412

05
06

ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋــــــــﻠﻰ ﻟﻠﺗﺧﻁﻳـــﻁ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳــــــﺔ

07

ﺩﻳـــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣـــــــــﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳـــــــــــــــﺔ

08

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

09

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ ـ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟـﻌــﺎﻣـــــــــــــــــــﺔ

10

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ ـ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺣﺳـــــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣــــﺔ

11

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣــــــــــــــــــــــﺎﺭﻙ

12

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟـــــــــﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋـــــــــــــــــــﺔ

13

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺩﻝ

14

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

15

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻉ

16

ﺍﻟﺣــــــــــــــــــﺭﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧــــــــــــــــــــــــﻲ

17

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

18

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳــــــــــــــﻡ ﺍﻟﻌـــﺎﻟــــــــــــــــــــﻲ

19

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﺣــــــــــــــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــــــــــــــﺔ

20

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـــﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣـــــــــــــﻝ

21

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﻡ

22

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـــﺎﻑ ﻭﺍﻟﺷـــــﺅﻭﻥ ﺍﻷﺳﻼﻣﻳــــــﺔ

23

ﺍﻷﻣﺎﻧـــــــــــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ ﻟﻸﻭﻗـــــــــﺎﻑ

ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺑﻧﻙ

5,000.000

7,202.412

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  -ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗـﻭﻯ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﻳــــﻊ

ﺑﻧﻙ ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ  -ﺭﺋﻳﺳﻲ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻱ

)(1,270.952

)(146,864.483
50.000

50.000
)(0.025

167,153,104.309

3,745.440

28
29
31

ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣــــﺭﻛــــــــــﺯﻳﺔ ﻟﻼﺣﺻــــــــــــﺎء

32

ﺟﻬــــﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗــﺑﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣـــــــــــــــــــــﺎﻟﻳﻳﻥ

33

ﻭﺣـــﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳـــﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳـــﺔ ﺍﻟﻛﻭﻳﺗﻳــــــــــﺔ

ﺍﻟﺟﻣﻠــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

5,514,070.274

5,514,070.274

13,140,474.145

12,790,952.878

105,963.392

16,592.801

)(243,914.398

41,957.391

)(13,275,862.454
5,000.000

12,005,792.729

5,000.000

14,400.000
5,757.298

)(21,048.691

19,415.250

)(46,992.381

14,164.322

20,954.731

)(6,985,433.243

)(521,586.473

53,460,546.888

14,347.309

)(84,038,017.061

259,269.041

)(2,254,935.528

2,691,058.044

)(752,599.481

)(126,422.415

24

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌــــــﺎﻣﺔ ﻟﻠﻁﻳــﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺩﻧـــــــــــــﻲ

194,510.302

298,809,447.538

)(4,901,986.875

25

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬـــــــــــﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣـــــــــــــــــــــﺎء

120,345.336

)(2,117.895

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﺕ

26

)(16,883,854.144

)(598,916.621

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺷﻐـــــــــــﺎﻝ ﺍﻟﻌـﺎﻣـــــــــــــــــــــﺔ

27

)(324.000

)(2,107,524.961

21,335.729
3,737.290

2,953.012

)(4,376.334

5,096,975.119

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻧـــــــــــﻔــــــــــــــــــــــــــــــــــﻁ

ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺑﻧﻙ

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻱ

ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺑﻧﻙ

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻱ

ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺑﻧﻙ

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻱ

)(26,946.843

)(20,305,082.163

ﺍﻟﻣﺟﻠـــﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻧـــﻭﻥ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ

ﺑﻧﻙ ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ  -ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ

ﺑﻧﻙ ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ  -ﻋﺎﻡ

ﺑﻧﻙ ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ  -ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺿﺭﻳﺑﻳﺔ

1,558.940

1,558.940

)(600.000

282,617.615
90.500

)(824,268.043
3,284.856

)(346,841.769
)(23,766,893.344
5,310.814

7,525.159

)(4,868,353.271

)(1,895,561.510
)(46,201.893

)(10,444.214
84,576.523

47,076.101

0.000

75,053,936.565

) ( 86

0.000

)(18,886,352.175

18,955,018.113

0.000 317,114,470.690

0.000

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﻭﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻣﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺟﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻱ ﻓﻲ 2021/3/31
)ﺏ(
ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ ) (19

ﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻣﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺟﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﺍﻟﺟـــــــــــــــﻬﺎﺕ

ﺑﻧﻙ ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ -ﺍﻟﻣﻛﺎﺗﺏ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺑﻧﻙ

02

ﺍﻟﺩﻳـــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻷﻣﻳــــــــــــــــــــــــﺭﻱ

03

ﺩﻳـــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑــــــــــــــــــــــــــــﺔ

04

ﻣﺟﻠــﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ـ ﺍﻷﻣﺎﻧــــﺔ ﺍﻟـﻌـﺎﻣــــــــــــﺔ

05

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  -ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗـﻭﻯ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﻳــــﻊ

06

ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋــــــــﻠﻰ ﻟﻠﺗﺧﻁﻳـــﻁ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳــــــﺔ

07

ﺩﻳـــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣـــــــــﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳـــــــــــــــﺔ

08

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

09

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ ـ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟـﻌــﺎﻣـــــــــــــــــــﺔ

10

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ ـ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺣﺳـــــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣــــﺔ

11

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣــــــــــــــــــــــﺎﺭﻙ

12

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟـــــــــﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋـــــــــــــــــــﺔ

13

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺩﻝ

14

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

15

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻉ

16

ﺍﻟﺣــــــــــــــــــﺭﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧــــــــــــــــــــــــﻲ

17

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

18

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳــــــــــــــﻡ ﺍﻟﻌـــﺎﻟــــــــــــــــــــﻲ

19

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﺣــــــــــــــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــــــــــــــﺔ

20

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـــﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣـــــــــــــﻝ

21

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﻡ

22

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـــﺎﻑ ﻭﺍﻟﺷـــــﺅﻭﻥ ﺍﻷﺳﻼﻣﻳــــــﺔ

23

ﺍﻷﻣﺎﻧـــــــــــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ ﻟﻸﻭﻗـــــــــﺎﻑ

24

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﺕ

25

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺷﻐـــــــــــﺎﻝ ﺍﻟﻌـﺎﻣـــــــــــــــــــــﺔ

26

ﺍﻟﻣﺟﻠـــﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻧـــﻭﻥ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ

27

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻧـــــــــــﻔــــــــــــــــــــــــــــــــــﻁ

28

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬـــــــــــﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣـــــــــــــــــــــﺎء

29

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌــــــﺎﻣﻪ ﻟﻠﻁﻳــﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺩﻧـــــــــــــﻲ

31

ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣــــﺭﻛــــــــــﺯﻳﺔ ﻟﻼﺣﺻــــــــــــﺎء

32

ﺟﻬــــﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗــﺑﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣـــــــــــــــــــــﺎﻟﻳﻳﻥ

33

ﻭﺣـــﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳـــﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳـــﺔ ﺍﻟﻛﻭﻳﺗﻳــــــــــﺔ

ﺍﻟﺟﻣﻠــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

ﺑﻧﻙ ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ  -ﻋﻼﺝ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺑﻧﻙ

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻱ

ﺑﻧﻙ ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ  -ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺗﻣﻭﻳﻠﻳﺔ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺑﻧﻙ

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻱ

ﺑﻧﻙ ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ -ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻁﺎﺭﺋﺔ  -ﻛﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺟﺩ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺑﻧﻙ

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻱ

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻱ

ﺑﻧﻙ ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ  -ﺻﻧﺩﻭﻕ ﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ ﻓﻳﺭﻭﺱ ﻛﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺟﺩ

ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺑﻧﻙ

35,678,581.360

)(420,825,857.167

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻱ

35,678,581.360

3,390,073.159

)(51,842,131.943
)(2,485,286.657

0.000

0.000

0.000

)(6,680,827.928

0.000

)(2,485,286.657

) ( 87

)(472,667,989.110

0.000

)(3,290,754.769

35,678,581.360

35,678,581.360

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﻭﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻣﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺟﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻱ ﻓﻲ 2021/3/31
)ﺝ(
ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ ) (19

ﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻣﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺟﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﺍﻟﺟـــــــــــــــﻬﺎﺕ

ﺑﻧﻭﻙ ﻣﺣﻠﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ

ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻻﺭﺻﺩﺓ ﻓﻲ 2021/3/31

ﺑﻧﻭﻙ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻱ ﻓﻲ 2020/3/31
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺑﻧﻙ

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻱ

ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺑﻧﻙ

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻱ

ﺍﻟﺟﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻱ

02

ﺍﻟﺩﻳـــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻷﻣﻳــــــــــــــــــــــــﺭﻱ

5,000.000

)(21,946.843

03

ﺩﻳـــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑــــــــــــــــــــــــــــﺔ

787.396

)(483.556

2,752,783.847
)(14,893.340

04

ﻣﺟﻠــﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ـ ﺍﻷﻣﺎﻧــــﺔ ﺍﻟـﻌـﺎﻣــــــــــــﺔ

05

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  -ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗـﻭﻯ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﻳــــﻊ

0.000

)(143,911.471

06

ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻋــــــــﻠﻰ ﻟﻠﺗﺧﻁﻳـــﻁ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳــــــﺔ

50.000

)(4,650.334

)(3,144.939

07

ﺩﻳـــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣـــــــــﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳـــــــــــــــﺔ

0.000

)(2,107,524.986

)(30,088.401

08

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

40,000.000

35,725,783.772

40,000.000

35,725,783.772

43,450,435.568
)(62,236.338

49,621,842.599

194,510.302

31,664,249.424

09

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ ـ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟـﻌــﺎﻣـــــــــــــــــــﺔ

1,768,307.085

1,183,780.558

)(330,222.957

10

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ ـ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺣﺳـــــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣــــﺔ

5,514,070.274

5,514,070.274

)(4,502,949.231

11

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣــــــــــــــــــــــﺎﺭﻙ

13,140,474.145

12,788,834.983

15,274,161.400

12

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟـــــــــﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋـــــــــــــــــــﺔ

0.000

)(4,901,986.875

)(1,447,006.605

13

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺩﻝ

286,217.689

24,592.105

302,810.490

)(177,364.902

14

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

174,583.275

97,683.279

174,583.275

)(13,178,179.175

1,658,606.403

1,658,606.403

425,934.656
)(6,462,771.315

15

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻉ

5,000.000

12,010,792.729

133,602,409.836

16

ﺍﻟﺣــــــــــــــــــﺭﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧــــــــــــــــــــــــﻲ

0.000

14,400.000

0.000

17

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

18

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳــــــــــــــﻡ ﺍﻟﻌـــﺎﻟــــــــــــــــــــﻲ

19

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﺣــــــــــــــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــــــــــــــﺔ

20

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـــﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣـــــــــــــﻝ

21

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﻡ

671,329.882

677,087.180

1,289,807.774

1,632,762.254

1,884,968.170

)(85,716,447.182

)(37,265,702.170

0.000

)(752,599.481

)(1,278,130.768

0.000
1,865,552.920

7,275,407.804

)(6,238,260.633

)(446,126.165
2,028,546.684

14,164.322

467,794.747

)(542,186.364

644,430.441

23,168.026

172,073.375

0.000

0.000

250.000

3,177,937.712

1,823,237.004

25

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺷﻐـــــــــــﺎﻝ ﺍﻟﻌـﺎﻣـــــــــــــــــــــﺔ

0.000

)(20,304,991.663

)(20,671,460.625

26

ﺍﻟﻣﺟﻠـــﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻧـــﻭﻥ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ

1,558.940

)(822,709.103

)(42,574.513

27

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻧـــــــــــﻔــــــــــــــــــــــــــــــــــﻁ

3,061.870

28

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬـــــــــــﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻣـــــــــــــــــــــﺎء

22

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـــﺎﻑ ﻭﺍﻟﺷـــــﺅﻭﻥ ﺍﻷﺳﻼﻣﻳــــــﺔ

23

ﺍﻷﻣﺎﻧـــــــــــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ ﻟﻸﻭﻗـــــــــﺎﻑ

24

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﺕ

10,717.500
566,335.441

250.000

72,095.441

78,095.000

78,095.000

)(2,201,655.022

)(133,567.631

0.000

)(343,556.913

52,323.174

)(28,635,246.615

)(44,011,692.010

29

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌــــــﺎﻣﻪ ﻟﻠﻁﻳــﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺩﻧـــــــــــــﻲ

5,310.814

)(1,888,036.351

)(3,830,871.267

31

ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣــــﺭﻛــــــــــﺯﻳﺔ ﻟﻼﺣﺻــــــــــــﺎء

0.000

)(46,201.893

)(31,435.068

32

ﺟﻬــــﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗــﺑﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣـــــــــــــــــــــﺎﻟﻳﻳﻥ

0.000

33

ﻭﺣـــﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳـــﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳـــﺔ ﺍﻟﻛﻭﻳﺗﻳــــــــــﺔ

ﺍﻟﺟﻣﻠــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

52,323.174

5,315,198.784

8,267,255.284

78,095.000

78,095.000

) ( 88

0.000

)(106,218.057

0.000

)(10,444.214

0.000

60,111,469.780

)(61,090,967.711

127,941,209.075

ﺍﻟﺣﺳــــــــــــــــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻧﻅــــــــــــــــﺎﻣﻳﺔ ) ﺃ (
ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(20
ﺩﻳﻭﻥ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ

ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﺩﻳﻭﻥ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ

ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺕ ﺻﻧﺩﻭﻗﻲ ﺍﻟﻣﺗﻌﺛﺭﻳﻥ ﻭﺍﻷﺳﺭﺓ

ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻣﺳﺗﻧﺩﻳﻪ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ

2020/2019

2020/2019 2021/2020

ﺑﻧﻙ ﺷﻳﻛﺎﺕ ﻭﺧﻁﺎﺑﺎﺕ ﺿﻣﺎﻥ

ﺍﻟﺟﻬــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
2021/2020

2020/2019

2021/2020

2021/2020

2020/2019

2021/2020

2020/2019

52,838,035.461

02

ﺍﻟﺩﻳــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻷﻣـــــــــــــــﻳﺭﻱ

116,495.584

12,851.830

10,486,319.851

16,447,392.904

48,793,610.161

03

ﺩﻳـــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣـــــــﺎﺳﺑـــــــﺔ

3,690.961

14,295.539

291,011.067

248,889.325

455,183.059

1,068,361.779

04

ﻣﺟﻠـﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  -ﺍﻷﻣﺎﻧـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـــﺔ

493,598.125

342,070.252

1,858,411.219

1,283,992.499

12,822,400.057

7,505,786.004

05
06

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ

45,472.007

67,495.392

221,203.914

221,203.914

118,402.540

128,349.834

ﺍﻟﻣﺟـﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﺧﻁﻳــﻁ ﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ

17,272.187

14,813.598

985,019.867

438,631.624

286,531.500

294,211.400

07

ﺩﻳــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧــﺩﻣــــــﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳــــﺔ

35,387,435.557

35,317,749.716

2,851,249.320

2,876,154.209

2,427,985.757

2,193,366.207

08

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳــــــــــــــــــــــــــــﺔ

320,238.645

265,466.245

4,140,873.687

2,686,841.994

706,749.005

345,438.005

09

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ

6,034,520.992

5,976,811.478

16,415,313.146

153,004,299.869

469,211,466.517

395,024,533.262

10

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣـــﺔ

2,862,708.954

2,865,443.454

12,968,706.430

12,968,706.430

11

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣـــــــﺎﺭﻙ

412,797,506.649

434,397,426.154

229,382,737.994

211,072,311.291

3,806,754.152

3,269,826.127

38,222,639.223

39,502,521.202

12

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟـــــﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋــــــــــﺔ

667,948.639

565,418.170

910,112.083

1,022,777.822

3,715,205.229

3,466,119.739

13
14

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺩﻝ

49,099,503.287

40,539,237.487

41,076,775.772

31,750,365.528

14,121,382.337

12,827,813.008

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧـــــﻠﻳــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

100,282,358.642

77,718,139.936

6,040,344.181

5,497,169.293

78,980,079.025

67,850,016.032

15

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــــــﺩﻓــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻉ

11,114,520.104

10,540,226.044

495,114.571

495,114.571

879,077,989.073

872,265,892.601

16
17

ﺍﻟﺣــــــــــــﺭﺱ ﺍﻟــــﻭﻁــﻧـــــــــــــــﻰ

963,562.238

898,930.560

1,916,893.882

2,705,676.424

96,592,320.305

88,161,039.162

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــــــــﺭﺑﻳــــــــــــــــــــــــﺔ

13,019,710.742

10,004,524.487

36,145,768.840

30,098,788.179

59,442,498.721

61,424,051.665

18

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــﻌﻠﻳـــــــﻡ ﺍﻟﻌــــــــﺎﻟــــــﻰ

32,043,819.553

30,139,425.496

7,875,023.967

7,906,089.423

46,206.700

92,424.700

19

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻــــــــــﺣــــــــــــــــــــــــــﺔ

32,021,184.002

31,096,937.934

115,695,878.592

114,647,852.367

354,987,903.329

357,997,105.294

20

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺋـــﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻣــﻝ

19,426,597.901

19,762,190.349

20,191,982.239

23,879,962.566

6,711,803.923

8,066,313.462

21

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋـــــــــــــــــــــــــــــــﻼﻡ

6,565,279.644

6,309,517.577

8,758,052.911

8,168,755.875

14,803,109.427

15,466,195.545

22

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـــﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﺷــﺋﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ

2,128,741.916

2,177,874.776

2,317,136.583

2,493,749.245

25,175,820.307

21,947,198.941

23

ﺍﻷﻣـــــﺎﻧـــﺔ ﺍﻟﻌـــــﺎﻣـﺔ ﻟﻼﻭﻗــــــﺎﻑ

8,770.044

9,787.919

26,831.125

686.631

307,436.500

366,954.600

24

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻــــــــــــــــــــــــﻼﺕ

101,276,215.422

101,284,795.511

7,689,264.537

8,592,378.531

16,475,599.692

20,416,769.066

25

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺷﻐـــــــﺎﻝ ﺍﻟﻌـــــــــﺎﻣــﺔ

105,954,304.531

93,055,237.795

42,942,797.158

42,574,716.073

1,471,679,765.276

1,355,864,104.416

26

ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺏ

424,636.235

443,918.891

3,811,012.898

2,111,554.142

2,543,646.731

3,593,816.306

27

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔــــــــــــــــــــــــــــــــﻁ

656,388,646.660

646,929,032.708

290,029.508

32,379.339

182,071.050

35,555.600

28
29

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬــــــــﺭﺑﺎء ﻭ ﺍﻟﻣـــــــﺎء

306,580,423.925

299,458,747.505

58,696,211.050

58,694,051.050

1,608,065,469.564

1,529,856,343.433

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻟﻠﻁــــﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣــﺩﻧﻰ

17,202,686.376

12,149,288.907

317,987.753

315,967.451

85,161,568.952

98,419,636.640

31

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛــــﺯﻳﺔ ﻟﻺﺣﺻـــــــــﺎء

7,174.926

6,861.528

53,289.044

53,289.044

114,395.478

131,154.028

32

ﺟــــــﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑــــــﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﻳـــــــﻥ

7,492.800

33

ﻭﺣــــﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳـﺎﺕ ﺍﻟﻣــﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻛــــﻭﻳﺗﻳﺔ
ﺍﻹﺟﻣــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻟﻲ

1,291.274
1,704.040

409,277,073.387 1,639,040,693.649 1,729,847,748.593

636.640
534,487,899.089

) ( 89

412,797,506.649

434,397,426.154

0.000

0.000

5,806.000

8,626.000

84,395.200

244,260.400

5,291,319,440.638

5,017,401,993.792

ﺍﻟﺣﺳــــــــــــــــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻧﻅــــــــــــــــﺎﻣﻳﺔ ) ﺏ (
ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(20
ﺑﻧﻙ ﺷﻳﻛﺎﺕ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺣﺻﻳﻝ

ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻋﻥ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺃﻋﻣﺎﻝ ﻣﺅﺩﺍﺓ

ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺕ ﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ

ﻋﻬﺩﺓ ﺍﻟﻁﻭﺍﺑﻊ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻋﻬﺩﺓ ﺍﻟﻁﻭﺍﺑﻊ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩﻳﺔ

ﺍﻟﺟﻬــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
2021/2020

02

ﺍﻟﺩﻳـــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻷﻣــــــــــــــــــــﻳﺭﻱ

03

ﺩﻳــــــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣـــــــــــﺎﺳﺑـــــــﺔ

04

ﻣﺟﻠـــﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  -ﺍﻷﻣﺎﻧـــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ

05

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ

06

ﺍﻟﻣﺟـــﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠـــﻰ ﻟﻠﺗﺧﻁﻳــﻁ ﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳــــﺔ

2020/2019

2021/2020

317,350.067

5,841.620

07

ﺩﻳـــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧــﺩﻣــــــﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳــــــــــــــﺔ

08

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧــــــــــــــــــــــﺎﺭﺟﻳــــــــــــــــــــﺔ

09

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ

316,878.160

10

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣـــﺔ

11

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣــــــــــــــــــﺎﺭﻙ

180.000

12

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟـــــــــــﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋـــــــــــــــﺔ

13

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺩﻝ

14

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧـــــﻠﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

15

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــــــﺩﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻉ

16

ﺍﻟﺣــــــــــــــــــــﺭﺱ ﺍﻟــــﻭﻁــﻧـــــــــــــــــﻰ

17

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــــــــﺭﺑﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

18

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــﻌﻠﻳــــــــــــﻡ ﺍﻟﻌــــــــﺎﻟــــــــــــﻰ

19

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻــــــــــﺣــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

20

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺋـــﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻣــــــﻝ

21

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﻡ

22

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـــﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﺷــﺋﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳــــﺔ

23

ﺍﻷﻣـــــﺎﻧـــﺔ ﺍﻟﻌـــــﺎﻣــــــﺔ ﻟﻼﻭﻗــــــــــــﺎﻑ

24

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﺕ

25

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺷﻐــــــــــــــﺎﻝ ﺍﻟﻌـــــــــﺎﻣــــــــــﺔ

26

ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺏ

27

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻁ

28

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬـــــــــــــــــﺭﺑﺎء ﻭ ﺍﻟﻣـــــــــــــﺎء

29

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻟﻠﻁــــــﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣــــــــﺩﻧﻰ

31

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛــــــــــــﺯﻳﺔ ﻟﻺﺣﺻــــــــــــــﺎء

32

ﺟـــــــــﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑـــــــــﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﻳـــــــــــﻥ

33

ﻭﺣــــﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳــــﺎﺕ ﺍﻟﻣــﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻛــــــــﻭﻳﺗﻳﺔ
ﺍﻹﺟﻣــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻟﻲ

2020/2019

2021/2020

2020/2019

2021/2020

2020/2019

2021/2020

2020/2019

1,473,927.503

39,877.750

1,702,880.765

16,521,480.200

9,000.000

556,434.884

293,290.660

269,796,295.949

2,136,584.343

268,878,663.739

180.000

5,774.680

39,877.750

1,700,360.765

270,586.000

17,154,710.200

270,586.000

616,813.215

)14,227,356.849 (65,005,554.383
14,986.935

100.000

4,219,650.051

4,266,065.051

14,986.935

100.000
245,891,319.031

14,941.620

5,774.680

100.000

200,038,483.342

162,406,737.537

196,771,663.978

) ( 90

269,796,295.949

268,878,663.739

1,744,513.503

2,407,170.343

4,225,424.731

4,271,839.731

ﺍﻟﺣﺳــــــــــــــــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻧﻅــــــــــــــــﺎﻣﻳﺔ ) ﺝ (
ﺟﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ )(20

ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﺡ .ﺥ 2021/2020

ﺍﻟﺟﻬــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

ﻋﻬﺩﺓ ﺍﻟﻁﻭﺍﺑﻊ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ **
2021/2020

2020/2019

ﺍﻟﻁﻭﺍﺑﻊ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ
2021/2020

ﻋﻬﺩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ

2020/2019

2021/2020

02

ﺍﻟﺩﻳـــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻷﻣــــــــــــــــــــﻳﺭﻱ

17,490.000

03

ﺩﻳــــــــــــــــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣـــــــــــﺎﺳﺑـــــــﺔ

1,900.000

04

ﻣﺟﻠـــﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  -ﺍﻷﻣﺎﻧـــــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ

40.000

2020/2019
25,110.000
800.000

ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
2021/2020
4,427,802,220.935
40,557,173.000

2020/2019
4,472,992,055.475
26,057,173.000

80,135,901.000

80,135,901.000

05

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ

32,808,364.400

32,808,364.400

06

ﺍﻟﻣﺟـــﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠـــﻰ ﻟﻠﺗﺧﻁﻳــﻁ ﻭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳــــﺔ

94.250

107,250,000.000

07

ﺩﻳـــــــــــﻭﺍﻥ ﺍﻟﺧــﺩﻣــــــﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳــــــــــــــﺔ

11,998.750

4,561,810.089

4,830,151.859

08

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧــــــــــــــــــــــﺎﺭﺟﻳــــــــــــــــــــﺔ

585,255,843.000

407,131,818.000

09

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ

3,012,161,610.257

10

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣـــﺔ

11

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣــــــــــــــــــﺎﺭﻙ

12

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟـــــــــــﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋـــــــــــــــﺔ

13

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺩﻝ

14,901.750

107,250,000.000

560.000
138,100,000.000

838,422.750

41,557.000

14

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧـــــﻠﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

15
16

ﺍﻟﺣــــــــــــــــــــﺭﺱ ﺍﻟــــﻭﻁــﻧـــــــــــــــــﻰ

17

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــــــــﺭﺑﻳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

18

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗـــﻌﻠﻳــــــــــــﻡ ﺍﻟﻌــــــــﺎﻟــــــــــــﻰ

19

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻــــــــــﺣــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ

1,871.750

20

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺋـــﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻣــــــﻝ

21

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﻡ

17,375.000

22

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـــﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﺷــﺋﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳــــﺔ

23
24

393,052.250

238,205,615.065

193,015,780.525

7,513,151.548
4,333,194.060

3,415,500.000

94,711,056.299

6,992,008.088
3,796,197.030

3,153,000.000

92,487,659.817

12,544.750

797,440,870.990

561,575,367.000

513,962,652.000

32,785,161.000

2,120,181,043.000

2,120,181,043.000

117,889,219.876

100,812,530.740

152,808,680.000

1,911.750

52,208.555

52,208.555

612,989,498.000

612,989,498.000

8,992.500

25

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺷﻐــــــــــــــﺎﻝ ﺍﻟﻌـــــــــﺎﻣــــــــــﺔ

1,333.250

1,333.250

26
27
28

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬـــــــــــــــــﺭﺑﺎء ﻭ ﺍﻟﻣـــــــــــــﺎء

47,330.730

29

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻟﻠﻁــــــﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣــــــــﺩﻧﻰ

31

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛــــــــــــﺯﻳﺔ ﻟﻺﺣﺻــــــــــــــﺎء

15,191.250

32

ﺟـــــــــﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑـــــــــﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﻳـــــــــــﻥ

33

ﻭﺣــــﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳــــﺎﺕ ﺍﻟﻣــﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻛــــــــﻭﻳﺗﻳﺔ

1,493,876.000

105,189.830
203,597,669.000

ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺏ

65,795,727.826

58,155,293.826

145,662.500

289,702,936.000

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻁ

7,183,908.580

27,433,577.000

152,808,680.000

8,992.500

**

375,819,862.420

505,943.750

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼﺕ

ﺍﻹﺟﻣــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻟﻲ

2021/2020

2020/2019

143,458,449.033

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــــــﺩﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻉ

ﺍﻷﻣـــــﺎﻧـــﺔ ﺍﻟﻌـــــﺎﻣــــــﺔ ﻟﻼﻭﻗــــــــــــﺎﻑ

560.000

3,012,161,610.257

ﺍﻫﻼﻙ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ

1,135,553,052.320

190,173.340

47,330.730

160,154,692.000

1,137,373,097.505

9,160,984.000

9,100,225.925

5,469,837.000

7,280,180.740

190,173.340
741,525,523.255

741,525,523.255

14,787.250
337.000

138,100,000.000

143,458,449.033

999,520.730

1,236,673.810

ﺗﺷﻣﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﻪ :ﻋﻬﺩﻩ ﺍﻟﻁﻭﺍﺑﻊ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﻪ  -ﺭﺋﻳﺳﻲ ﻭ ﻋﻬﺩﻩ ﺍﻟﻁﻭﺍﺑﻊ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ -ﻓﺭﻋﻲ '.
) ( 91

210,123.340

216,643.340

14,484,338,762.231

14,379,855,339.296

591,587,620.179

498,596,064.766

جــــــــــــــــــــــــرد المـــــــــــــوجــــــــــــــــــــــــــــــودات
جدول رقم ()21
الرقم

الجهــــــــــــــــــــــــــــــات

ح .خ 2021/2020
المخازن

عهد المواد

وسائل النقل و االنتقال

أصول أخرى

 02الديـــــــــــــــــــــوان األمــــــــــــــــــــيري

2,740,940.514

 03ديــــــــــــــــــــــــوان المحـــــــــــاسبـــــــة

74,239.820

2,404,253.651

 04مجلـــس الوزراء  -األمانـــــة العامــــــة

339,312.790

4,707,256.410

 05مجلس الوزراء -إدارة الفتوى و التشريع

75,789.263

941,896.800

 06المجـــلس األعلـــى للتخطيــط و التنميــــة

115,398.668

2,404,497.560

 07ديـــــــــــوان الخــدمــــــة المدنيــــــــــــــة

127,966.380

356,832.754

 08وزارة الخــــــــــــــــــــــارجيــــــــــــــــــــة

125,585,959.000

11,026,719.000

 09وزارة المـــــــــــالية  -اإلدارة العامــــــــة

1,688,260.301

1,044,772.853

3,089,760.560

 11اإلدارة العـــامــــــــــة للجمـــــــــــــــــــــارك

198,379.460

165,894.690

2,665,593.160

 12وزارة التجـــــــــــارة و الصناعـــــــــــــــة

546,472.560

612,453.059

739,460.000

222,659,549.637

المكتبات

المواد ذات الطبيعة
الخاصة

أصول حيوانية و
مالية

المتاحف

الخزائن

عهد المنازل

الجمــــــــــــــــــــــلة

الرصيد في 2020/3/31

8,928,222.860

114,932.381

235,183,105.392

267,493,528.459

235,142.640

40,074.851

2,753,710.962

2,726,724.459

49,570.000

5,147,849.200

5,353,222.420

53,680.000

1,071,366.063

1,480,109.148

2,534,786.228

2,719,692.089

15,000.000

466,712.100

966,511.234

1,168,807.693

7,170,603.245

6,488,440.000

150,271,721.245

37,136,557.678

5,831,718.214

6,546,802.612

3,029,867.310

3,019,848.126

1,166,354.269

1,315,474.457

51,710.000

40.000

14,850.000

8,924.500

7,428.650

 13وزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

140,683.344

4,737,498.000

 14وزارة الداخـــــليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

36,218,307.619

60,275,208.000

92,092,415.000

 15وزارة الــــــدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

1,334,315.035

670,156.000

2,681,370.830

40,380,365.000

195,357.000

161,278.000

193,458.000

47,300,402.000

196,278.000

5,234,816.344

8,713,156.523

276,656,433.619

278,604,018.654

4,685,841.865

5,531,276.532

 16الحــــــــــــــــــــرس الــــوطــنـــــــــــــــــى

12,489,100.488

4,839,488.000

 17وزارة التـــــــــربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

29,971,334.164

224,209,343.233

 18وزارة التـــعليــــــــــــم العــــــــالــــــــــــى

15,573.781

563,235.192

134,664.500

 19وزارة الصــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

245,247,515.501

20,779,675.528

1,448,105.000

113,400,557.776

 20وزارة الشئـــون االجتمــاعية و العمــــــل

491,508.014

691,797.302

44,610.000

1,188,855.436

 21وزارة االعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

10,557,263.625

2,198,039.607

614,259.000

37,778,848.850

 22وزارة األوقـــاف و الشــئون اإلسالميــــة

1,438,804.324

22,625,235.000

1,700.000

 23األمـــــانـــة العـــــامــــــة لالوقــــــــــــاف

168,193.472

565,305.411

 24وزارة المواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت

7,912,704.564

1,822,126.440

 25وزارة االشغــــــــــــــال العـــــــــامــــــــــة

5,619,538.551

15,371,972.475

 26المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و االداب

374,054.505

1,964,485.250

 27وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

18,388.070

1,052.278

 28وزارة الكهـــــــــــــــــرباء و المـــــــــــــاء

630,393,928.000

4,156,553.958

1,634,651.153

 29اإلدارة العامــــــة للطــــــيران المــــــــدنى

314,728.923

929,105.921

37,783.379

 31اإلدارة المركــــــــــــزية لإلحصــــــــــــــاء

35,469.606

354,974.712

390,444.318

9,513,700.820

32,961,073.601

28,538,389.562

255,206,233.397

27,410,136.981

6,086,706.528

32,077.765

181,616.933

895,090.406

1,115,370.708

380,875,853.805

484,614,967.785

2,416,770.752

2,263,639.782

92,358,411.532

96,663,347.232

24,065,739.324

23,901,174.708

68,833.500

802,332.383

701,245.779

8,592,405.847

18,429,954.051

20,635,284.484

20,991,511.026

17,288,750.622

2,338,564.054

1,134,858.902

166,661.289

85,408.768

636,185,133.111

636,295,296.411

13,045,352.204

3,732,156.761
438,700.904

930,306.000

102,717.200

95,250.000

41,210,000.450

24.299
147,220.941

11,763,733.981

 32جـــــــــهاز المراقبـــــــــين المالييـــــــــــن

7,366.000

29,479.115

36,845.115

43,583.238

 33وحــــدة التحريــــات المــالية الكــــــــويتية

236,368.387

96,937.000

333,305.387

331,096.806

1,114,477,864.729

391,285,705.199

2,176,033,357.700

1,967,002,628.283

الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

338,202,839.764

241,463,016.112

42,850,683.896
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47,461,680.000

196,278.000

95,250.000

40.000

0.000

المذكرة اﻹيضاحية
للحساب الختامي لﻺدارة المالية للدولة
عن السنـة الماليـة 2021/2020
تمهيد:
صـــدر القانون رقم )  ( 66لﺳـــنﺔ  2020ﺑرﺑط ميزانيﺔ الوزارات واﻹدارات الحكوميﺔ
للﺳنﺔ الماليﺔ  2021/2020ﺑالتفصيل اﻵتي:
 -قـدرت اﻹيرادات ﺑميزانيـﺔ الوزارات و اﻹدارات الحكوميـﺔ ﺑمﺑلغ 7,502,571,000.000

دينار.
 كـمـــا اعـتـمـــدت الـمصـــــروفـــات ﺑـمـيـزانـيـــﺔ الـوزارات واﻹدارات الـحـكـومـيـــﺔ ﺑـمـﺑـلـغ 21,555,000,000.000دينـار )يتضـــــمن اﻹعتمـاد التكميلي العـام( ،وعليـﺔ يقـدر الفرق ﺑين
المصروفات عن اﻹيرادات ﺑزيادة قدرها 14,052,429,000.000دينار .
 -وقـد تم إجراء النقـل ﺑين اعتمـادات ﺑنود الميزانيـﺔ ﺑمﺑلغ إجمـالي 1,882,617,222.693

دينـار ،وتعـديﻼت ﺑـالنقـل من اﻻعتمـاد التكميلي العـام للﺑـاب اﻷول  -تعويضـــــات العـاملين -
ﺑـمـﺑـلـغ  103,300,000.000ديـنـــار  ،وتـعـــديـﻼت ﺑـفـتـﺢ اﻹعـتـمـــاد اﻹضـــــــافـي ﺑـمـﺑـلـغ
 600,000,000.000دينــار  ،وعليــه أصـــــﺑﺢ إعتمــاد الميزانيــﺔ ﺑعــد التعــديــل مﺑلغ
 22,155,000,000.000دينار .
 وأوضـــﺢ الحﺳـــاب الختامي أن اﻹيرادات الفعليﺔ قد ﺑلغت  10,520,257,873.618دينارﺑزيـادة مقـدارهـا  3,017,686,873.618دينـار عن تقـديرات الميزانيـﺔ وﺑنﺳــــﺑـﺔ زيـادة ﺑلغـت
. %40.2
 وأن المصــروفـــات الفعليــﺔ ﺑـلغــــت  21,292,747,474.584دينــار ﺑوفر مقدارة 862,252,525.416دينار عن اعتمــاد الميزانيﺔ ﺑعد التعديـــل و ﺑنﺳﺑـــﺔ وفر ﺑلغـــــت %3.9
.
وﺑمقـارنـﺔ النتـائج الفعليـﺔ للﺳـــــنـﺔ المـاليـﺔ  2021/2020ﺑـالنتـائج الفعليـﺔ للﺳـــــنـﺔ المـاليـﺔ
 2020/2019يتضـــﺢ أن حصـــيلﺔ اﻹيـــــــرادات الفعليـــــــﺔ قـــــــد انخفضـــت ﺑمﺑلـــــــغ
) (6,700,067,522.353ديـنـــار ،ﺑـيـنـمـــا الـمصـــــروفـــات الـفـعـلـيـــﺔ قـــد زادت ﺑـمـﺑـلـغ
 152,479,131.840دينار.
-1-

علما ﺑأن الحﺳاب الختامي لﻺدارة الماليﺔ للدولﺔ للﺳنﺔ الماليﺔ  2021/2020قد أﺳفر عـــــن
نقص اﻹيرادات الفعليـﺔ على المصـــــروفـات الفعليـﺔ ﺑمﺑلغ ) (10,772,489,600.966دينـار
ﺑالمقارنﺔ ﺑالﺳــنﺔ الماليﺔ  2020/2019والتي انخفضــت فيها اﻹيرادات عن المصــروفات ﺑمﺑلغ
)(3,919,942,946.773دينار.

وفيما يلي عرضا إجماليا لما أسفر عنه تنفيذ ميزانية السنة المالية :2021/2020
أوﻻ :على المستوى اﻹجمالي ﻷبواب الميزانية:
أ  -اﻹيـــرادات :

البيـــــان

تقديرات
اﻹيرادات

اﻹيرادات
الفعليـة

زيادة  /نقص

البـاب اﻷول  -اﻹيـــــرادات النفطيــــــة

5,628,227,000.000

8,789,700,076.217

)(3,161,473,076.217

الباب الثاني  -الضرائب والرسوم

586,253,000.000

473,500,074.939

112,752,925.061

الباب الثالث  -المساهمات اﻻجتماعية

110,000,000.000

87,116,732.000

22,883,268.000

الباب الخامس  -إيرادات أخرى

1,159,139,000.000

1,168,605,932.822

)(9,466,932.822

الباب السادس  -إيرادات التخلص من أصول
وإيرادات غير تشغيلية أخرى

18,952,000.000

1,335,057.640

17,616,942.360

7,502,571,000.000

10,520,257,873.618

)(3,017,686,873.618

الجملـــــــــــــة
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ب -المصروفــات:

البيــــان

اعـتماد
الميزانية

الباب اﻷول – تعويضات العاملين

7,501,905,000.000

000,000,000.000

الباب الثاني -السلع والخدمـــات

3,011,451,000.000

000,000,000.000

3,011,451,000.000

الباب الخامس -اﻹعانات

577,571,000.000

000,000,000.000

577,571,000.000

556,663,178.047

الباب السادس – المنـــح

5,432,467,000.000

000,000,000.000

5,432,467,000.000

5,432,467,000.000

000,000,000.000

الباب السابع-المنافع اﻻجتماعية

866,417,000.000

000,000,000.000

866,417,000.000

847,154,134.078

19,262,865.924

البــاب الثــامن – مصـــــروفــات
وتحويﻼت أخرى

1,853,469,000.000

600,000,000.000

2,453,469,000.000

2,394,328,976.988

59,140,023.012

باب شراء اﻷصول غير المتداولة

2,311,720,000.000

000,000,000.000

2,311,720,000.000

1,742,708,465.592

569,011,534.408

الجملـــــــــــــة

21,555,000,000.000

600,000,000.000

22,155,000,000.000

21,292,747,474.584

862,252,525.416

التعديـل
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اعتماد الميزانية بعد
التعديـل

المصروفات
الفعليـــة

الوفر

7,501,905,000.000

7,445,825,478.298

56,079,521.702

2,873,600,241.583

137,850,758.417

20,907,821.953

ج -مقارنة اﻹيرادات الفعلية بالمصروفات الفعلية:

البيــــــــان

تقدير /اعتــــماد
الميزانيـــة
بعد التعديــل

الحســـاب
الختامـــي

الفرق

اﻹيــرادات:


اﻹيـــرادات النفطيـــــة

5,628,227,000.000

8,789,700,076.217

)(3,161,473,076.217



اﻹيـــرادات الغيـر نفطيــة

1,874,344,000.000

1,730,557,797.401

143,786,202.599

7,502,571,000.000

10,520,257,873.618

)(3,017,686,873.618

جملـــــة اﻹيـــــرادات
المصروفـــات والمخصصــات :


المصروفـــــــــــات

الفائض  /العجز

22,155,000,000.000

21,292,747,474.584

862,252,525.416

)(14,652,429,000.000

)(10,772,489,600.966

3,879,939,399.034

مم ــ ا تقــدم عــرض مقارنــﺔ لمــا أﺳــفرت عنــه نتــائج العمليــات الماليــﺔ عــن الﺳنــﺔ المالي ــﺔ
 2021/2020ومـــا أﺳـــفر عنـ ــه الحﺳـــاب الختـ ــامي لـــﻺدارة الماليـــﺔ للدولـ ــﺔ مـــن عجـــز
تقـــديري ﺑمﺑلــــغ ) (14,652,429,000.000دينـــار  ،كمـــا ﺑلـــغ العجـــز الفعلـــي النهـــائي
) (10,772,489,600.966دينـــار ويغطـــى مـــن المـــال اﻻحتيـــاطي العـــام وقـــد ﺑلـــغ الفـــرق
ﺑين العجز التقديري والعجز النهائي الفعلي  3,879,939,399.034دينار .
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ثانيا  :تحليل اﻹيرادات والمصروفات على مستوى الوظائف :

أ  -اﻹيـــرادات :

البيـــــان

اﻹيــرادات
المحصلــة

تقديــرات
اﻹيــرادات

نسبة
المحصل
إلى المقــدر

النسبـة إلــى
إجمالي
المحصل

0
% 81.16

% 00.0
% 5.8
% 0.11

الخدمـات العمومية العامـة

00
752,376,000.000

610,603,731.503

الدفـــــــاع

6,651,000.000

11,331,969.059

% 170.38

النظام العام وشـــئون الســـﻼمة
العامة

198,281,000.000

180,026,846.246

% 90.79

% 1.7

الشئون اﻻقتصادية

5,788,159,000.000

9,271,921,192.679

% 160.19

% 88.1

اﻹسكان ومرافق المجتمع

496,439,000.000

254,547,829.317

% 51.27

% 2.4

الصحـــــــة

214,765,000.000

152,370,033.210

% 70.95

% 1.4

الدين والثقافة والترفيه

11,089,000.000

8,174,991.573

% 73.72

% 0.08

التعليــــــــــم

26,837,000.000

25,667,401.560

% 95.64

% 0.24

الحماية اﻻجتماعية

7,974,000.000

5,613,878.471

% 70.40

% 0.05

الجملـــــــة

7,502,571,000.000

10,520,257,873.618

% 140.22

%100
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ب  -المصروفــــات :
نسبـــة
الفعلي إلى
اعتماد
الميزانية بعد
التعديل

النسبة إلـى
إجمالــي
المصروفات

الخــدمــات العموميــة
العامـة

7,444,433,850.000

555,663,969.941

8,000,097,819.941

7,887,157,878.290

% 98.6

% 37.0

الدفـــــــاع

2,084,327,694.000

3,081,935.000

2,087,409,629.000

2,004,531,263.897

% 96.0

% 9.4

النظام العام وشـــئون
السﻼمة العامة

1,591,437,352.000

35,086,553.000

1,626,523,905.000

1,538,667,378.819

% 94.6

% 7.2

الشئون اﻻقتصادية

2,261,616,210.000

)(9,103,705.542

2,252,512,504.458

1,863,279,312.614

% 82.7

% 8.6

حمايــــــة البيئــــــة

120,830,870.000

18,744,879.703

139,575,749.703

137,138,365.066

% 98.3

% 0.64

اﻹســـــكـــان ومـرافـق
المجتمع

1,911,303,510.000

)(20,147,470.000

1,891,156,040.000

1,855,594,483.527

% 98.1

% 00.0

الصحـــــــــة

2,409,283,200.000

623,685.000

2,409,906,885.000

2,355,907,060.854

% 97.8

% 11.1

الـــديــن والــثــقـــافـــة
والترفيه

597,605,200.000

42,914,064,341

640,519,264.341

610,307,485.117

% 95.3

% 2.9

التعليـــــــــم

2,643,135,354.000

)(972,802.806

2,642,162,551.194

2,595,780,353.743

% 98.2

% 12.2

الحماية اﻻجتماعية

491,026,760.000

)(25,891,108.637

465,135,651.363

444,383,892.657

% 95.5

% 2.1

22,155,000,000.000

21,292,747,474.584

% 96.1

%100

البيـــــان

الجملــــــة

اعتماد
الميزانية

21,555,000,000.000

التعديل

600,000,000.000

اعتماد الميزانية
بعد
التعديـل
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المصروفات

أوﻻ :اﻹيــــرادات:
تتمثـل إيرادات الوزارات واﻹدارات الحكوميـة في مختلف المصـــــادر التي تحصـــــل منهـا
الـدولـة على الموارد المـاليـة لمواجهـة الحـاجـات العـامـة ومن أهم تلـك المصـــــادر النفط حيـث يعتبر
المصدر الرئيسي للموارد المالية للدولة يلي ذلك من حيث اﻷهمية اﻹيرادات اﻷخرى ثم إيرادات
الضـرائب والرسـوم ثم إيرادات المسـاهمات اﻻجتماعية فإيرادات التخلص من أصـول وإيرادات
غير تشغيلية أخرى.
وقـــد قـــدرت إيـــرادات الـــوزارات واﻹدارات الحكوميـــة والمتوقـــع تحصـــيلها خـــﻼل الســـنة
الماليــــة  2021/2020مبلــــﻎ  7,502,571,000.000د.ك ،بينمــــا بلغــــت جملــــة اﻹيــــرادات
الفعليــــة المحصــــلة  10,520,257,873.618د.ك بنســــبة 140.2%عــــن المقــــدر ،وبزيــــادة
قــــدرها  3,017,686,873.618د.ك عــــن المقــــدر ،وبنســــبة  % 40.2مــــن تقــــديرات
الميزانية للسنة الماليـة .2021/2020

وتتكون اﻹيرادات حسب مصدرها من )اﻹيرادات النفطية واﻹيرادات غير النفطية:

 (1اﻹيرادات النفطية:
تتمثل هذه اﻹيرادات في مبيع النفط الخام والغاز ،وقد قدرت اﻹيـــرادات النفطيـ ـة والمتوق ـع
تحصيلــها خـــﻼل السنـــة الماليــة  2021/2020مبلﻎ  5,628,227,000.000د.ك ،بينمـا بلغـت
جملة اﻹيـــــــــــرادات النفطية المحصلة  8,789,700,076.217د.ك بنسبة  %156.2من المقدر
وبنسبة  %83.6من جمــــــ ـلة اﻹيرادات المحــــــ ـصلة ،وبزيادة  3,161,473,076.217د.ك أي
بنسبة  %56.2من تقديرات اﻻيرادات النفطية للميزانية عن السنة المالية .2021/2020
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 (2اﻹيرادات غير النفطية:
تتمثل هذه اﻹيرادات في الضـــرائب والرســـوم ،المســـاهمات اﻻجتماعية ،إيرادات أخرى،
وإيرادات التخلص من أصول وإيرادات غير تشغيلية أخرى.
وقد قدرت اﻹيرادات غير النفطية والمتــــــوقع تحصيلها خــﻼل السنــة الماليــــة 2021/2020

بمبلــﻎ  1,874,344,000.000د.ك بينما بلغت جمــلة اﻹيــــرادات غيــر النفــــطــية المحصلــــة
 1,730,557,797.401د.ك وبنســبة تحصــيل  %92.3من المقدر و بنســبة  %16.4من جملة
اﻹيــرادات المحصــلة وبنقص ) (143,786,202.599د.ك أي بنسبة ) %(7.7مــن تقديرات
اﻻيرادات غير النفطية للميزانية عن السنة المالية .2021/2020

 .1اﻹيرادات النفطية:
الباب اﻷول  -اﻹيرادات النفطية :
5,628,227,000.000

تقديرات السنة المالية.

8,789,700,076.217

اﻹيرادات المحصلة.

3,161,473,076.217

زيادة بنسبة  %56.2على تقديرات الميزانية.

 يرجع سبب زيادة المحصل على الباب اﻷول  :اﻹيرادات النفطية عن المقدر إلى ارتفاع سعر برميلالنفط خﻼل السنة المالية  ،2021/2020حيث بلﻎ متوسط سعر مزيج خام التصدير الكويتي حسب
مشروع الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية  42.36دوﻻر أمريكي مقارنة  30دوﻻر أمريكي
المقدر في الميزانية.
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 تكاليف اﻹنتاج المستردة من الدولة والخاصة بشركة
نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج كما يلي:
1,931,418,000.000

تكاليف انتاج النفط الخام والغاز )شركة نفط الكويت(

290,749,000.000

تكاليف انتاج النفط الخام والغاز )الشركة الكويتية لنفط الخليج(

342,300,000.000

فوائد التمويل المستردة )شركة نفط الكويت(

34,500,000.000

فوائد التمويل المستردة )الشركة الكويتية لنفط الخليج(

2,598,967,000.000

اجمالي تكاليف اﻹنتاج  +فوائد التمويل المستردة

مصروفات التسويق المحلي :
57,634,000.000

مصروفات التسويق المحلي للمنتجات البترولية.

33,822,000.000

مصروفات التسويق المحلي ﻹسطوانات الغاز المعبئة.

2,600,000.000

فوائد التمويل المستردة للتسويق المحلي للمنتجات البترولية.

2,000,000.000

فوائد التمويل المستردة للتسويق المحلي ﻹسطوانات الغاز
المعبئة.

200,000.000

فوائد التمويل المستردة لمصنع اسالة الغاز الحمضي.

2,695,223,000.000

اجمالي المصروفات المستردة من الدولة
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.2اﻹيرادات غير النفطية:
الباب الثاني  -الضرائب والرسوم:
586,253,000.000

تقديرات السنة المالية.

473,500,074.939

اﻹيرادات المحصلة.

)(112,752,925.061

نقص بنسبة ) % (19.2عن تقديرات الميزانية.

تركز التحصيل على الباب في الجهات التالية:
 اﻹدارة العامة للجمارك. -وزارة المالية – اﻹدارة العامة.

يرجع سبب انخفاض المحصل عن المقدر لبعض الجهات في هذا الباب إلى:
 انخفاض تحصيل الضرائب الجمركية مقارنة بالسنة المالية السابقة. انخفاض التحصيل على الضرائب على الدخل واﻻرباح والمكاسب الرأسمالية مقارنة بالسنةالمالية السابقة.
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الباب الثالث  -المساهمات اﻻجتماعية:
110,000,000.000

تقديرات السنة المالية.

87,116,732.000

اﻹيرادات المحصلة.

)(22,883,268.000

نقص بنسبة ) % (20.8عن تقديرات الميزانية.

 يرجع سبب انخفاض المحصل على الباب الثالث :المساهمات اﻻجتماعية نظير قيمة الضمانالصحي من اﻷجانب المقيمين في البﻼد عن المقدر ،وتعتبر وزارة الصحة العامة الجهة
الحكومية الوحيدة التي تقوم بالتحصيل على هذا الباب .

الباب الخامس  -إيرادات أخرى:
1,159,139,000.000

تقديرات السنة المالية.

1,168,605,932.822

اﻹيرادات المحصلة.

9,466,932.822

زيادة بنسبة % 0.816عن تقديرات الميزانية.

 تركز التحصيل على الباب في الجهات التالية: وزارة النفط. وزارة الكهرباء والماء. -وزارة الداخلية.
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 يرجع سبب انخفاض المحصل عن المقدر لبعض الجهات على هذا الباب إلى: انخفـــاض اﻹيـــرادات المحصـــلة عـــن البـــرق والهـــاتف نتيجـــة توجـــه المســـتهلكين الـــىاستخدام وسائل اﻻتصال الحديثة )تحويل معظم اﻹيرادات الى هيئة اﻻتصاﻻت(.
 انخفاض تحصيل إيرادات خدمات الكهرباء والماء. يرجع سبب ارتفاع المحصل عن المقدر لبعض الجهات على هذا الباب إلى: زيادة تحصيل رسوم الخدمات الحكومية في بعض الجهات الحكومية. تحصيل تعويضات عن أضرار الممتلكات. -إجراء التسويات من حسابات الخصوم إلى اﻹيرادات القيدية.

الباب السادس  -إيرادات التخلص من أصول ،وإيرادات غير تشغيلية أخرى:
18,952,000.000

تقديرات السنة المالية.

1,335,057.640

اﻹيرادات المحصلة.

)(17,616,942.360

نقص بنسبة ) % (93.0عن تقديرات الميزانية.

تركز التحصيل على الباب في الجهات التالية:
 وزارة الخارجية -وزارة اﻷشغال

يرجع سبب انخفاض المحصل عن المقدر لبعض الجهات على هذا الباب إلى:
 )إيرادات فروق عملة( نتيجة تثبيت أسعار صرف بعض العمﻼت مقابل الدينار الكويتي. عدم تحصيل إيرادات التخلص من اﻷصول غير مالية.- 12 -

وفيما يلي دراسة تحليلية ﻷبواب اﻹيرادات على مستوى المجموعات والفئات والبنود:

الباب اﻷول  -اﻹيرادات النفطية:
تشـمل إيرادات هذا الباب المبالﻎ التي تقوم وزارة النفط بتحصـيلها من مؤسـسـة البترول
الكويتية نظير تسويق النفط الخام والغاز الطبيعي العائد للدولة محليا وخارجيا.
5,628,227,000.000

تقديرات السنة المالية.

8,789,700,076.217

اﻹيـرادات الـمـحـلـيـ ـة بـنســـــبـــة  %156.2مـن تـقـــديـرات
الميزانية.

3,161,473,076.217

زيادة بنسبة  %56.2على تقديرات الميزانية.

الباب الثاني  -الضرائب والرسوم:
تشـمل إيرادات هذا الباب كافة أنواع الضـرائب والرسـوم التي تحصـلها الوحدات الحكومية،
وتشـمل الضـرائب على الدخل واﻷرباح والمكاسـب الرأسـمالية والضـرائب على مجموع الرواتب
واﻷجور والقوى العاملة والضـرائب على الملكية والضـرائب على السـلع والخدمات والضـرائب
على التجارة والمعامﻼت الدولية والضرائب اﻷخرى.
586,253,000.000

تقديرات السنة المالية.

473,500.074.939

اﻹيرادات المحصـــــلـة بنســـــبـة  % 80.8من تقـديرات
الميزانية.

)(112,752,925.061

نقص بنسبة ) % (19.2على تقديرات الميزانية.
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والجدول التالي يوضح مجموعات الزيادة ومجموعات النقص عن المقدر في هذا الباب:

مجموعات
الزيادة

مجموعات
النقص

المبلغ

المبلغ

مجموعة 121

)(28,488,290.522

مجموعة 123

)(3,315,593.445

مجموعة 125

)(80,949,041.094

إجمالي مجموعات
النقص

إجمالي مجموعات الزيادة
إجمالي الفرق للباب

)(112,752,925.061

)(112,752,925.061

وفيما يلي تفصيل مجموعات الباب حسب الترتيب التسلسلي:

مجموعة  - 121الضرائب على الدخل واﻷرباح والمكاسب الرأسمالية:
تشــــمل هذه المجموعة الضــــرائب التي تفرض على :اﻷجور والرواتب وغيرها من
تعويضـــات خدمات العمالة ،الدخل من تكلفة التمويل واﻷرباح الموزعة والريع ،المكاســـب
والخســائر الرأســمالية ،أرباح الشــركات المســاهمة وشــركات التضــامن والمنشــآت الفردية،
توزيعات الضمان اﻻجتماعي ومعاشات التقاعد ،وبنود دخل أخرى متنوعة.
190,000,000.000

تقديرات السنة المالية.

161,511,709.478

اﻹيرادات المحصلة بنسبة  %85.0من تقديرات الميزانية.

)(28,488,290.522

نقص بنسبة ) % (15.0على تقديرات الميزانية.

وتحتوي هذه المجموعة على فئة واحدة:
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فئة  - 1212الضــرائب على الدخل واﻷرباح والمكاســب الرأســمالية /من الشــركات
ومشروعات أخرى:

190,000,000.000

تقديرات السنة المالية.

161,511,709.478

اﻹيرادات المحصلة بنسبة  %85.0من تقديرات الميزانية.

)(28,488,290.522

نقص بنسبة ) % (15.0على تقديرات الميزانية.

اﻹيرادات المحصلة للبنود :
تشمل هذه الفئة على البنود التالية:

83,379,154.306

البند  :121202ضرائب الدخل من الشركات اﻷجنبية

40,250,524.409

البند  :121203ضريبة الدخل من الشركات الكويتية لدعم
العمالة الوطنية

11,212,389.000

البند  :121204حصيلة الزكاة من الشركات الكويتية

26,669,641.763

البند  :121205مساهمة الشركات في خدمات الدولة
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مجموعة  - 123الضرائب على الملكية:
تشمل هذه المجموعة الضرائب المفروضة على استخدام الثروة أو ملكيتها أو نقل ملكيتها.
18,000,000.000

تقديرات السنة المالية.

14,684,406.555

اﻹيرادات المحصلة  %81.6من تقديرات الميزانية.

)(3,315,593.445

نقص بنسبة ) % (18.4على تقديرات الميزانية.

والجدول التالي يوضح فئات الزيادة وفئات النقص في هذه المجموعة:
فئات
الزيادة
فئة
1231

إجمالي فئات الزيادة
إجمالي الفرق
للمجموعة

فئات
النقص
فئة

المبلغ
1,635,867.000
1,635,867.000

1235

المبلغ
)(4,951,460.445

إجمالي فئات النقص )(4,951,460.445
)(3,315,593.445

وفيما يلي تفصيل الفئات حسب الترتيب التسلسلي:

- 16 -

فئة  - 1231الضرائب المتكررة على الممتلكات غير المنقولة:
تشــمل هذه الفئة الضــرائب مســاهمة الشــركات في خدمات الدولة المفروضــة بانتظام على
اسـتخدام أو ملكية الممتلكات غير المنقولة ،والتي تشـمل اﻷراضـي والمباني واﻹنشـاءات اﻷخرى
غير المنقولـة .وقـد تفرض الضـــــرائـب على المﻼك أو المســــتـأجرين أو كليهمـا .ويكون مقـدار
الضرائب عادة نسبة مئوية من قيمة الممتلكات المعني

0,000,000.000

تقديرات السنة المالية.

1,635,867.000

اﻹيرادات المحصلة.

فئة  - 1235الضرائب غير المتكررة اﻷخرى على الملكية:
تشمل هذه الفئة الضرائب على صافي الثروة والملكية التي تفرض على أساس مرة واحدة أو
على فترات غير منتظمة.
18,000,000.000

تقديرات السنة المالية.

13,048,539.555

اﻹيرادات المحصلة بنسبة %72.5من تقديرات الميزانية.

)(4,951,460.445

نقص بنسبة ) % (27.5على تقديرات الميزانية.

اﻹيرادات المحصلة للبنود
تشمل هذه الفئة على البنود التالية:
13,048,539.555

البند  :123501رسوم نقل الملكية
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مجموعة  - 125الضرائب على التجارة والمعامﻼت الدولية:
تشمل هذه المجموعة الرسوم الجمركية ورسوم اﻻستيراد اﻷخرى والضرائب على
الصادرات ،وأرباح احتكارات التصدير أو اﻻستيراد ،وأرباح التغير في أسعار صرف
العمﻼت ،والضرائب على التغير في أسعار صرف العمﻼت والضرائب اﻷخرى على التجارة
والمعامﻼت الدولية.
378,253,000.000

تقديرات السنة المالية.

297,303,958.906

اﻹيرادات المحصـــــلـة بنســـــبـة  %78.6من تقـديرات
الميزانية.

)(80,949,041.094

نقص بنسبة ) %(21.4على تقديرات الميزانية.

والجدول التالي يوضح فئات الزيادة وفئات النقص في هذه المجموعة:
فئات
الزيادة

المبلغ

فئات
النقص
فئة
1251

إجمالي فئات
الزيادة
إجمالي الفرق
للمجموعة

المبلغ
)(68,045,837.170

فئة
1256

)(12,903,203.924

إجمالي فئات النقص

)(80,949,041.094

)(80,949,041.094

وفيما يلي تفصيل الفئات حسب الترتيب التسلسلي:
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فئة  - 1251الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم اﻻستيراد اﻷخرى:
تشمل هذه الفئة اﻹيرادات من جميع الضرائب والرسوم المحصلة على سلع ﻷنها تدخل البلد
أو على خدمات ﻷنها مقدمة من غير مقيمين إلى مقيمين.
359,670,000.000

تقديرات السنة المالية.

291,624,162.830

اﻹيرادات المحصـــــلــة بنســـــبــة  %81.1من تقــديرات
الميزانية.

)(68,045,837.170

نقص ) %(18.9على تقديرات الميزانية.

اﻹيرادات المحصلة للبنود :
تشمل هذه الفئة على البنود التالية:
291,520,081.667

البند  :125101ضرائب جمركية

104,081.163

البند  :125102رسوم جمركية
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فئة  - 1256الضرائب اﻷخرى على التجارة والمعامﻼت الدولية:
تشمل هذه الفئة الضرائب اﻷخرى المفروضة على مختلف جوانب التجارة والمعامﻼت الدولية.

18,583,000.000

تقديرات السنة المالية.

5,679,796.076

اﻹيرادات المحصـــــلـة بنســـــبـة  %30.6من تقـديرات
الميزانية.

)(12,903,203.924

نقص بنسبة ) %(69.4على تقديرات الميزانية.

اﻹيرادات المحصلة للبنود
تشمل هذه الفئة على البنود التالية:
2,082,560.000

البند  :125601رسوم مغادرة المطار الدولي

000.000

البند  :125602رسوم تصاريح السفر للسفن

3,402,139.726

البند  :125603رسوم عبور اﻷجواء الكويتية على
الطائرات

195,096.350

البند  :125699رسوم أخرى
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الباب الثالث – المساهمات اﻻجتماعية:
يشمل هذا الباب متحصﻼت الوحدات الحكومية من أرباب العمل نيابة عن عامليهم ،أو من
العاملين ،أو من العاملين لحسـاب أنفسـهم ،أو من العاطلين عن العمل ،تضـمن أحقية المسـاهمين
أو من يعولون أو ورثتهم في الحصول على منافع اجتماعية.
ويشمل هذا الباب على:
 المجموعة ) - (132مساهمات اجتماعية أخرى.
 فئة ) - (1322مساهمات أرباب العمل.* بند ) - (132201إيرادات الضمان الصحي.
110,000,000.000

تقديرات السنة المالية.

87,116,732.000

اﻹيرادات المحصلة بنسبة  %79.2من تقديرات الميزانية.

)(22,883,268.000

نقص بنسبة ) %(20.8على تقديرات الميزانية.

الباب الخامس – إيرادات أخرى:
يشــمل هذا الباب كافة أنواع إيرادات الوحدات الحكومية بخﻼف إيرادات النفط والضــرائب
والمسـاهمات اﻻجتماعية والمنح ،ويدخل ضـمنها المجموعات التالية :دخل ملكية ،مبيعات السـلع
والخدمات ،الغرامات والجزاءات ،والمصـــادرات ،التحويﻼت الطوعية عدا المنح ،وإيرادات
أخرى متنوعة وغير مصنفة في مكان آخر.
1,159,139,000.000

تقديرات السنة المالية.

1,168,605,932.822

اﻹيرادات المحصـــــلــة بنســـــبــة  %100.8من تقــديرات
الميزانية.

9,466,932.822

زيادة بنسبة  %0.81على تقديرات الميزانية.
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والجدول التالي يوضح مجموعات الزيادة ومجموعات النقص عن المقدر في هذا الباب:
مجموعات
الزيادة
مجموعة 155

المبلغ
457,667,869.553

مجموعات
النقص
مجموعة (35,097,506.013) 151
مجموعة (387,765,198.639) 152
المبلغ

مجموعة (25,338,232.079) 153

إجمالي مجموعات
الزيادة

إجمالي
مجموعات
النقص

457,667,869.553

إجمالي الفرق
للباب

)(448,200,936.731

9,466,932.822

وفيما يلي تفصيل مجموعات الباب حسب الترتيب التسلسلي:

مجموعة  – 151دخل ملكية:
تشـمل مجموعة دخل الملكية أشـكاﻻً متعددة من اﻹيرادات التي تكتسـبها الوحدات الحكومية
عندما تضع أصوﻻً تملكها تحت تصرف وحدات أخرى.
76,438,000.000

تقديرات السنة المالية.

41,340,493.987

اﻹيرادات المحصلة بنسبة  %54.1من تقديرات الميزانية.

)(35,097,506.013

نقص بنسبة ) %(46.0على تقديرات الميزانية.
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والجدول التالي يوضح فئات الزيادة وفئات النقص في هذه المجموعة:

فئات
الزيادة

المبلغ

فئات
النقص
فئة
1511

إجمالي فئات
الزيادة
إجمالي الفرق
للمجموعة

المبلغ
)(2,218,986.856

فئة
1514

)(32,878,519.157

إجمالي فئات النقص

)(35,097,506.013

)(35,097,506.013

فئة  - 1511الفائدة:
تشــمل إي إيرادات هذه الفئة المدفوعات التي تتلقاها الوحدات الحكومية التي تملك أنواعا ً
معينة من اﻷصـول المالية ،وهي الودائع ،واﻷوراق المالية عدا اﻷسـهم ،والقروض ،والحسـابات
المدينة ،وتكلفة التمويل هي اﻹيرادات التي يكتسبها الدائن من السماح للمدين باستخدام أمواله.

2,525,000.000

تقديرات السنة المالية.

306,013.144

اﻹيرادات المحصلة بنسبة  %12.1من تقديرات الميزانية.

)(2,218,986.856

نقص بنسبة ) %(87.9على تقديرات الميزانية.

اﻹيرادات المحصلة للبنود
تشمل هذه الفئة على البنود التالية:
306,013.144

البند  :151101أرباح الحسابات الجارية
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فئة  - 1514الريع:
الريع هو دخل ملكية متحصل من عمليات تأجير أصول تتوافر طبيعيا ً )أصول غير ُمنتَجة(
كاﻷراضي والمسطحات المائية وموجات التردد الفضائي وأصول أخرى تتوافر طبيعياً .وينبغي
عدم الخلط بين الريع وايجار اﻷصول ال ُمنتَجة ،الذي يعامل كمبيعات سلع وخدمات ) ،(152وينشأ
هذا اﻻختﻼف في المعاملة ﻷن مؤجري اﻷصول ال ُمنتَجة يقومون بعملية إنتاج يقدمون عن طريقها
خدمات إلى المستأجرين ،مثل اﻻحتفاظ بمخزونات من اﻷصول الثابتة متاحة للتأجير بإشعار
قصير ،واصﻼح وصيانة اﻷصول المؤجرة .وﻻ تعتبر قائمة بأنشطة إنتاجية الوحدات الحكومية
التي تمتلك أراضي أو أصول غير ُمنتَجة أخرى ،ويقتصر ما تقوم به على وضع تلك اﻷصول
تحت تصرف وحدات أخرى .وتعامل اﻹيجارات المدفوعة من جانب المستأجرين كمدفوعات
مقابل توفير خدمات مبان أو خدمات إسكان.
73,913,000.000

تقديرات السنة المالية.

41,034,480.843

اﻹيرادات المحصلة بنسبة  %55.5من تقديرات الميزانية.

)(32,878,519.157

نقص بنسبة ) %(44.5على تقديرات الميزانية.

اﻹيرادات المحصلة للبنود
تشمل هذه الفئة على البنود التالية:
39,060,489.654

البند  :151401ريع اﻷراضي

1,973,991.189

البند  :151402إيجار تردد )موجات فضائية(

- 24 -

مجموعة  – 152مبيعات السلع والخدمات:
تشـمل هذه المجموعة مبيعات السـلع والخدمات التي تقوم بها الوحدات الحكومية على أسـاس
سوقي أو غير سوقي أو بشكل رسوم إدارية مقابل خدمات القيام بوظائفها التنظيمية.
767,409,000.000

تقديرات السنة المالية.

379,643,801.361

اﻹيرادات المحصلة بنسبة  %49.5من تقديرات الميزانية.

)(387,765,198.639

نقص بنسبة ) % (50.5على تقديرات الميزانية.

والجدول التالي يوضح فئات الزيادة والنقص في هذه المجموعة:
فئات
الزيادة

إجمالي فئات
الزيادة
إجمالي الفرق
للمجموعة

المبلغ

فئات
النقص
فئة
1521
فئة
1522
فئة
1523

)(327,447,401.828

إجمالي فئات النقص

)(387,765,198.639

المبلغ

)(43,041,420.031
)(17,276,376.780

)(387,765,198.639
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فئة  - 1521مبيعات من جانب منشآت بالقيمة السوقية:
تشــــمل هذه الفئة على مبيعات وايجارات المنشــــآت التي تعد جزءا ً من الوحدات الحكومية
بالقيمة الســـوقية العادلة  ،والمنشـــأة الســـوقية القائمة ضـــمن وحدة حكومية هي منشـــأة تبيع كل
مخرجاتها أو معظمها بأسعار ذات دﻻلة اقتصادية.
66,161,600.000

تقديرات السنة المالية.

23,120,179.969

اﻹيرادات المحصلة بنسبة  %34.9من تقديرات الميزانية.

)(43,041,420.031

نقص بنسبة ) % (65.1على تقديرات الميزانية.

اﻹيرادات المحصلة للبنود
تشمل هذه الفئة على البنود التالية:
317, 902.000

البند  :152101إعﻼنات

185,600.595

البند  :152102مبيع برامج تلفزيونية

17,580,127.117

البند  :152103إيجارات

117,788.097

البند  :152104مطبوعات الجهات الحكومية

39,515.203

البند  :152105إيرادات خدمات إذاعية وتلفزيونية

434,741.052

البند  :152106عقود الخدمات الملزمة لشركات خاصة

4,444,505.905

البند  :152107مبيع أدوية وعقاقير
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فئة  – 1522رسوم إدارية:
تشمل هذه الفئة الرسوم الخاصة بالتراخيص اﻹلزامية وغيرها من الرسوم اﻹدارية التي تعد
مبيعات خدمات .ولكي تعتبر هذه الرسوم بيعا ً لخدمة ،يجب أن تمارس الوحدة الحكومية وظيفة
تنظيمية ،على سبيل المثال التحقق من كفاءة أو مؤهﻼت الشخص المعني ،أو التحقق من كفاءة
وسﻼمة عمل المعدات المعنية ،أو ممارسة نوع آخر من الم ا رقبة التي هي غير ملزمة بممارستها
في غياب ذلك .وإذا كان واضحا ً أن المبلﻎ المدفوع ﻻ يتناسب إطﻼقا ً مع تكلفة تقديم الخدمة ،فإن
الرسوم تصنف عندئذ في الفئة رقم ) (1245كضرائب على استخدام سلع وعلى السماح باستخدام
سلع أو مزاولة أنشطة.
71,548,600.000

تقديرات السنة المالية.

54,272,223.220

اﻹيرادات المحصلة بنسبة  %75.9من تقديرات الميزانية.

)(17,276,376.780

نقص بنسبة ) % (24.1على تقديرات الميزانية.

اﻹيرادات المحصلة للبنود
تشمل هذه الفئة على البنود التالية:

5,350,052.063

البند  :152201رسوم تسجيل الشركات ووثائق التامين

5,132,686.487

البند  :152202رسوم طلبات الترخيص

1,717,129.275

البند  :152203رسوم دمغ المعادن الثمينة

15,867,983.035

البند  :152206رسوم قضائية

1,836,973.000

البند  :152207رسوم إصدار رخص القيادة بأنواعها

739,197.170

البند  :152209رسوم صﻼحية الطائرات وإجازات الطيارين
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00,000,000.000

البند  :152210رسوم مسح وتسجيل البواخر

4,897,157.300

البند  :152212رسوم إدارية – مناقصات وممارسات

18,315.000

البند  :152213رسوم إدارية – مزادات

399,830.581

البند  :152214رسوم إدارية – فحص عينات وأجهزة

138,260.000

البند  :152215رسوم إدارية – إشراف

457,243.950

البند  :152217رسوم إدارية – إصدار شهادات

3,646,788.000

البند  :152218رسوم إقامات

13,340.000

البند  :152219رسوم المزايدات

163,821.000

البند  :152220رسوم التصاريح واﻷذونات

8,400.000

البند  :152221رسوم إجراءات بيع اﻷراضي والعقارات بالمزاد العلني

8,050.000

البند  :152224رسوم تأهيل الشركات

6,481,160.869

البند  :152225رسوم على اﻷراضي الفضاء

7,395,835.490

البند  :152299رسوم متنوعة
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فئة  – 1523مبيعات عرضية من جانب منشآت بالقيمة غير السوقية:
ت ـ ـ ـ ل ه ه الف ة م عات سـ ـ ــلع وخ مات م جان

ال

ـ ـ ــآت ال ا عة لل ح ات ال

مة ع ا

ال س ـ ـ ـ ـ م اﻹدارة ال ة غ

ال ـ ـ ـ ـ ة ،و رج به ه الف ة ال عات ال ي تع ع ض ـ ـ ـ ـ ة ال ـ ـ ـ ـ ة

لﻸن ـ ـ ة اﻻج ا ة أو ال

ات

ة ال ع ادة لﻺي ادات واﻷجه ة ال

ال ي ت ـ ـ ع في ال ارس ال ه ة ،وال ور ال
وال ادات ال

م ة ،ورسـ م ال عل

ال ارس ال

ة م ال ارع ال

م ة ،م ل م عات ال

ة ،وال س ـ ـ م ال ـ ـ ـ ـ ات

م ة ،ورسـ م دخ ل ال

هات وال اف ال قا ة

وال ف ه ة وغ ها.
629,698,800.000

تقديرات السنة المالية.

302,251,398.172

اﻹيرادات المحصلة بنسبة  %48.0من تقديرات الميزانية.

)(327,447,401.828

نقص بنسبة ) % (52.0على تقديرات الميزانية.

اﻹيرادات المحصلة للبنود :
تشمل هذه الفئة على البنود التالية:
00,000,000.000

البند  :152301مبيع مواد مصادرة

1,015.380

البند  :152302حصيلة عدادات انتظار السيارات

236,635.000

البند  :152303رسوم دراسية

2,356,808.884

البند  :152304مبيع إصدارات مطبوعات حكومية

32,960.500

البند  :152306رسوم الحجر الصحي
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35,505,326.373

البند  :152307إيرادات المستشفيات

00,000,000.000

البند  :152308إيرادات التأمين الصحي

166,908,115.312

البند  :152309إيرادات الكهرباء

82,205,222.842

البند  :152310إيرادات المياه

4,241,997.900

البند  :152311إيرادات خدمات الطيران المدني

148,314.712

البند  :152312إيرادات خدمات البريد

3,871,354.851

البند  :152313إيرادات البرق والهاتف

6,599,771.959

البند  :152314إيرادات خدمات الموانئ

63,883.322

البند  :152315إيرادات صيانة

7,894.000

البند  :152316إيرادات حفﻼت

1,674.100

البند  :152317مخططات ومواصفات

166.000

البند  :152322مبيع مواد ومنتجات حكومية

70,257.037

البند  :152324إيرادات كراج حجز المركبات

- 30 -

مجموعة  – 153الغرامات والجزاءات والمصادرات:
تشـمل هذه المجموعة الغرامات والجزاءات وهي تحويﻼت جارية إجبارية تفرضـها المحاكم
أو اﻷجهزة شـبه القضـائية على الوحدات بسـبب انتهاك القوانين أو القواعد اﻹدارية ،وتدرج بهذه
الفئة أيضـ ـا ً التســـويات المتفق عليها خارج المحكمة والمصـــادرات هي مبالﻎ كانت مودعة لدى
إحـدى الجهـات الحكوميـة لحين انتهـاء دعوى قـانونيـة أو إداريـة وحولـت إلى الوحـدة الحكوميـة
المعنية كجزء من تسوية هذه الدعوى.
146,651,000.000

تقديرات السنة المالية.

121,312,767.921

اﻹيرادات المحصلة بنسبة  %82.7من تقديرات الميزانية.

)(25,338,232.079

نقص بنسبة ) % (17.3على تقديرات الميزانية.

والجدول التالي يوضح فئات الزيادة وفئات النقص في هذه المجموعة:
فئات
الزيادة

المبلغ

فئات
النقص
فئة
1531
فئة
1532
فئة
1533

إجمالي فئات
الزيادة
إجمالي الفرق
للمجموعة

0,000,000.000

إجمالي فئات النقص

المبلغ
)(14,409,645.790
)(2,078,344.570
)(8,850,241.719
)(25,338,232.079

)(25,338,232.079
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فئة  – 1531الغرامات والجزاءات:
تشـــمل هذه الفئة مختلف أنواع الغرامات والجزاءات المحصـــلة التي تفرضـــها الوحدات
الحكومية .

135,689,100.000

تقديرات السنة المالية.

121,279,454.210

اﻹيرادات المحصلة بنسبة  %89.4من تقديرات الميزانية.

)(14,409,645.790

نقص بنسبة ) % (10.6على تقديرات الميزانية.

اﻹيرادات المحصلة للبنود
تشمل هذه الفئة على البنود التالية:
20,285,957.112

البند  :153101غرامات جزائية

61,631,925.950

البند  :153102مخالفات مرورية

1,561,576.198

البند  :153103جزاءات على الموظفين

37,799,994.950

البند  :153105غرامات
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فئة  – 1532المصادرات:
المصــادرات هي المبالﻎ التي كانت مودعة لدى إحدى الجهات الحكومية لحين انتهاء دعوى
قانونية أو معاملة إدارية وحولت إلى الجهة الحكومية المعنية كجزء من تســــوية هذه الدعوى أو
المعاملة.
1,961,900.000

تقديرات السنة المالية.

)(116,444.570

اﻹيرادات المحصلة بنسبة ) % (5.9من تقديرات الميزانية.

)(2,078,344.570

نقص بنسبة ) % (106.0على تقديرات الميزانية.

اﻹيرادات المحصلة للبنود
تشمل هذه الفئة على البنود التالية:
)(788, 650.000

البند  :153201مصادرة كفاﻻت

672,205.430

البند  :153202تعهدات ورخص مؤقتة مصادرة

فئة  – 1533مصروفات مستردة:
يحمل هذا النوع بالمبالﻎ المحصلة كاسترداد لما سبق خصمه على مصروفات السنوات
السابقة كالبعثات الملغاة والمصروفات بدون وجه حق وقيمة تذاكر السفر الملغاة وما الى ذلك.
9,000,000.000

تقديرات السنة المالية.

149,758.281

اﻹيرادات المحصلة بنسبة  %1.7من تقديرات الميزانية.

)(8,850,241.719

نقص بنسبة ) % (98.3على تقديرات الميزانية.
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مجموعة  – 155إيرادات متنوعة وغير مصنفة في مكان آخر:
تشــــمـل هـذه المجموعـة جميع اﻹيرادات المتنوعـة التي ﻻ تنـدرج ضـــــمن أي مجموعـة من
مجموعات اﻹيرادات اﻷخرى وأي إيرادات ﻻ تتوافر عنها معلومات كافية تســمح بتصــنيفها في
مكان آخر.
168,641,000.000

تقديرات السنة المالية.

626,308,869.553

اﻹيرادات المحصلة بنسبة  %371.4من تقديرات الميزانية.

457,667,869.553

زيادة بنسبة  %271.4على تقديرات الميزانية.

والجدول التالي يوضح فئات الزيادة وفئات النقص في هذه المجموعة:

فئات
الزيادة
فئة
1552

فئة
1554

فئة
1559

إجمالي فئات الزيادة
إجمالي الفرق للمجموعة

المبلغ
19,524,604.513

) ( 1,698,289.487

فئة

)(7,069,206.867

1551

406,969,713.381

1553
فئة
1555

40,647,668.230
467,141,986.124

فئات
النقص
فئة

المبلغ

)(706,620.217

إجمالي فئات
النقص
457,667,869.553
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)(9,474,116.571

فئة  – 1551مبيع مواد مستهلكة:
يحمل هذا النوع بالمبالﻎ المحصــلة من بيع المواد المســتهلكة وكذلك تلك التي تم اﻻســتغناء
عنها لعدم الحاجة إليها والتي ﻻ تندرج من ضـمن أنواع الباب السـادس )إي إيرادات التخلص من
أصول ،وإيرادات غير تشغيلية أخرى( ،وتحتوي على بند واحد فقط.

2,274,600.000

تقديرات السنة المالية.

576,310.513

اﻹيرادات المحصلة بنسبة  %25.3من تقديرات الميزانية.

)(1,698,289.487

نقص بنسبة ) % (74.7على تقديرات الميزانية.

فئة  – 1552إيرادات قيدية:
يحمل هذا النوع باﻹيرادات المحصــلة غير النقدية والتي تنشــأ بســبب إجراء تســويات قيدية
كالتحويل من حســابات الذمم الدائنة إلى اﻹيرادات بســبب التقادم الزمني أو ﻷي أســباب أخرى،
وتحتوي على بند واحد فقط.

64,382,700.000

تقديرات السنة المالية.

83,907,304.513

اﻹيرادات المحصلة بنسبة  %130.3من تقديرات الميزانية.

19,524,604.513

زيادة بنسبة  %30.3على تقديرات الميزانية.
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فئة  – 1553مصروفات مستردة:
يحمل هذا النوع بالمبالﻎ المحصــلة كاســترداد لما ســبق خصــمه على مصــروفات الســنوات
الســابقة كالبعثات الملغاة والمصــروفات بدون وجه حق وقيمة تذاكر الســفر الملغاة وما الى ذلك،
وتحتوي على بند واحد فقط.
32,900,000.000

تقديرات السنة المالية.

25,830,793.133

اﻹيرادات المحصلة بنسبة  %78.5من تقديرات الميزانية.

)(7,069,206.867

نقص بنسبة ) % (21.5على تقديرات الميزانية.

فئة  – 1554تعويضات:
50,000.000

تقديرات السنة المالية.

407,019,713.381

اﻹيرادات المحصلة بنسبة  %814039.4من تقديرات الميزانية.

406,969,713.381

زيادة بنسبة  %813939.4على تقديرات الميزانية.

تشمل هذه الفئة على إيرادات التعويضات المحصلة ،وتحتوي على بند واحد فقط.

فئة  – 1555إيرادات الطوابع المالية:
تشمل هذه الفئة على إيرادات مبيع الطوابع المالية ،وتحتوي على بند واحد فقط.
6,080,000.000

تقديرات السنة المالية.

5,373,379.783

اﻹيرادات المحصلة بنسبة  %88.4من تقديرات الميزانية.

)(706,620.217

نقص بنسبة ) % (11.6على تقديرات الميزانية.
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فئة  – 1559إيرادات متنوعة أخرى:
يحمـل هـذا النوع بـالمبـالﻎ المحصــــلـة كـاﻹيرادات والتي لم تـدرج ضـــــمن اﻷنواع الواردة في
الفئات السابقة ،وتحتوي على بند واحد فقط.
62,953,700.000

تقديرات السنة المالية.

103,601,368.230

اﻹيرادات المحصلة بنسبة  %164.6من تقديرات الميزانية.

40,647,668.230

زيادة بنسبة  %64.6على تقديرات الميزانية.

الباب السادس – إيرادات التخلص من أصول ،وإيرادات غير تشغيلية أخرى:
يشـمل هذا الباب المبالﻎ المحصـلة من مبيع اﻷصـول المملوكة من الدولة وإيرادات غير تشـغيلية
أخرى مثل إيرادات فروق تغير أسعار العملة.
18,952,000.000

تقديرات السنة المالية.

1,335,057.640

اﻹيرادات المحصلة بنسبة  %7.0من تقديرات الميزانية.

)(17,616,942.360

نقص بنسبة ) % (93.0على تقديرات الميزانية.

والجدول التالي يوضح مجموعات الزيادة ومجموعات النقص في هذا الباب:
مجموعات
الزيادة

المبلغ

مجموعات
النقص
مجموعة
162

إجمالي مجموعات
الزيادة
إجمالي الفرق للباب

مجموعة
163
إجمالي مجموعات
النقص

المبلغ
)(13,800,000.000
)(3,816,942.360
)(17,616,942.360

)(17,616,942.360
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وفيما يلي تفصيل مجموعات الباب حسب الترتيب التسلسلي:

مجموعة  - 162إيرادات التخلص من اﻷصول غيرالمتداولة غير المالية:
تشمل هذه المجموعة المبالﻎ المحصلة من مبيع اﻷصول غير المالية.
وتشمل هذه المجموعة على:
فئة ) – (1621إيرادات التخلص من اﻷصول غير المتداولة غير المالية الملموسة.
 بند ) - (162101إيرادات التخلص من اﻷراضي.13,800,000.000

تقديرات السنة المالية.

0,000,000.000

اﻹيرادات المحصلة بنسبة  %00.0من تقديرات الميزانية.

)(13,800,000.000

نقص بنسبة ) %(100على تقديرات الميزانية.

مجموعة  - 163إيرادات فروقات تغير أسعار العملة:
يحمل هذا النوع باﻹيرادات التي تنتج عن تغير أســـعار العمﻼت اﻷجنبية مقارنة بالعملة
الوطنية والتي تظهر نتيجة تثبيت أسعار صرف بعض العمﻼت اﻷجنبية مقابل الدينار الكويتي.
وتشــمل هذه المجموعة فئة واحدة ) (1631وبند واحد ) – (163101إيرادات فروقات تغير
أسعار العملة.
5,152,000.000

تقديرات السنة المالية.

1,335,057.640

اﻹيرادات المحصلة بنسبة  %25.9من تقديرات الميزانية.

)(3,816,942.360

نقص بنسبة ) %(74.1على تقديرات الميزانية.
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ثانيـا :اﻻعتمادات اﻹضافية والمنقولة

أ  -اﻻعتمادات اﻹضافية:

اســتدعى تنفيــذ ميزانيــة الســنة الماليــة  2021/2020طلــب تــرخيص اعتمــادات إضــافية بمبلــغ
 600,000,000.000مليون دينار موزعة كاﻵتي :
600,000,000.000

البــاب الثــامن – مصــروفات وتحــويﻼت أخــرى بنســبة
 %100من جملة اﻻعتمادات اﻹضافية .

ب -اﻻعتمادات المنقولة من والى البنود في حدود ربط الباب المختص:

استنـادا للمادتين  24 ،22من المرسوم بالقانون رقم  31لسنة  1978الخاص بقواعد إعداد
الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والى التعميم رقم  2لسنة  1992الصادر
عن وزارة المالية بشأن شروط التعديل بين اعتمادات الميزانية في الجهات الحكومية والذي يرخص
بالنقل بين البنود والبرامج.
فقد بلغت جملة اﻻعتمادات المنقولة من والى البنود خﻼل السنة المالية  2021/2020والتي ﻻ تؤثر
على اعتماد الميزانية علـى مستوى أبواب المصروفات  ، 1,882,617,222.693حيث بلغت نسبته
إلى إجمالي اعتمادات المصروفات بعد التعديل .%8.5
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أما بالنسبة لﻼعتمادات المنقولة لكل باب على حدة فقد بلغت اﻵتي :

682,304,771.255

الباب اﻷول – تعويضات العاملين
بنسبة  %36.2من جملة المنقول.

198,166,780.498

الباب الثاني – السلع والخدمات
بنسبة  %10.5من جملة المنقول.

000.000

الباب الرابع – تكلفة التمويل
بنسبة  %00.0من جملة المنقول.

000.000

الباب الخامس – اﻹعانات
بنسبة  %00.0من جملة المنقول.

201,556,709.215

الباب السادس – المنح
بنسبة  %10.7من جملة المنقول .

3,396,233.282

الباب السابع – المنافع اﻻجتماعية
بنسبة  %0.2من جملة المنقول .

637,242,927.443

الباب الثامن – مصروفات وتحــويﻼت
أخرى
بنسبة  %33.8من جملة المنقول .

159,949,801.000

باب شراء اﻷصول غير متداولة –
بنسبة  %8.5من جملة المنقول .
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ج -اﻻعتماد التكميلي العام والمـنقول منه على مستوى أبواب الميزانية:
يخصص اﻻعتماد التكميلي العام على مستوى أبواب الميزانية لمواجهة اﻻحتياجات الطارئة
بالوزارات واﻹدارات الحكومية عند تنفيذ الميزانية خﻼل السنة المالية على أن يتم النقل منه بعد
موافقة الجهات المختصة )وزارة المالية  -ديوان الخدمة المدنية كل فيما يخصه(.

وقد بلغ اﻻعتماد واعتماد الميزانية بعد التعديل والمنقول له في  2021/3/31كما يلي:

103,300,000.000

اعتماد الميزانــية .

)(103,300,000.000

المنقول للوزارات واﻹدارات الحكومية حتــى 2021/3/31
بنسبة  %100تقريبا من اعتماد الميزانية .

00.000

وفــر بنسبة  %0.0من اعتماد الميزانية .
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ثالثا  :المصروفـــات :
تشمل مصروفات ميزانية الوزارات واﻹدارات الحكومية على اﻷبواب التالية:
البـاب اﻷول :تعويضات العاملين .
الباب الثانـي  :السلع والخدمات .
الباب الخامس  :اﻹعانات .
البـاب السادس  :المنح .
الباب السابع  :المنافع اﻻجتماعية .
الباب الثامن  :مصروفات و تحويﻼت أخرى .
بـاب  :شراء اﻷصول الغير متداولة
ويندرج تحت كل باب من أبواب المصروفات عدد من المجموعات و الفئات والبنود.
وفيما يلي عرضا ﻹجمالي مصـــــروفات الوزارات واﻹدارات الحـــــكومية للسنة الماليـــــــــــة
 2021/2020على مستوى إجمالي الميزانية :
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أوﻻ(:تحليل اﻹعتمادات والمصروفات )جدول رقـم : ( 7
21,555,000,000.000

اعتماد الميزانية.

)(103,300,000.000

اﻻعتماد التكميلي.

1,882,617.222.693

اﻻعتمــادات المنقولــة من والى البنود والتي ﻻ تؤثر على اعتمــاد
الميزانية .

600,000,000.000

اﻻعتماد اﻹضافي.

22,155,000,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

21,292,747,474.584

المصروفات الفعلية بنسبه  %96.1من اعتماد الميزانية بعد التعديل .

862,252,525.416

الوفورات بنسبة  %3.9من اعتماد الميزانية بعد التعديل.

ومن الجـــدول المشـار إليه يتضح لنا أن وزارة المالية – الحسابات العامة خصص لها
أكبر اعتماد بنسبة  %30.9من اجـمالي اﻻعتماد بعد التعديل.

أهم أسباب الوفر بصفة عامة ﻹجمالي المصروفات:
-

صرف العﻼوات والبدﻻت والمكافآت وفقا للقرارات المنظمة.
عدم اﻻنتهاء من تنفيذ بعض العقود والمناقصات.
منح المساعدات اﻻجتماعية بحسب القوانين والقرارات المتعلقة بها.
عدم اﻻنتهاء من تنفيذ بعض المشاريع الرأسمالية.
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ثانيا ( :تحليل اﻹعتمادات والمصروفات على مستوى المجموعات )جدول رقم : ( 8
الباب اﻷول – تعويضات العاملين :
يشــمل هذا الباب تعويضــات العاملين و هي مجموع المكافآت النقدية أو العينية المســتحقة الدفع
للموظف الحكومي مقابل العمل الذي أداه خﻼل الفترة المعنية.
7,501,905,000.000

اعتماد الميزانية.

0,000,000.000

التعديــل.

7,501,905,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

7,445,825,478.298

المصــروفات الفعلية بنســبة  %99.3من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %35.0من جملة المصروفات.

56,079,521.702

الوفر بنسبة  %0.7من اعتماد الميزانية بعد التعديـــــل وبنسبة %6.5

من جملة الوفورات.
الباب الثاني  -السلع و الخدمات :
يشمل هذا الباب المصروفات التي تنفقها الجهات الحكومية في سبيل تسيير أعمالها الجارية
للحصول على المستلزمات السلعية و الخدمات.
3,011,451,000.000

اعتماد الميزانية.

000,000,000.000

التعديــل.

3,011,451,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

2,873,600,241.583

المصــروفات الفعلية بنســبة  %95.4من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %13.5من جملة المصروفات.

137,850,758.417

الوفر بنسبة  %4.6من اعتماد الميزانية بعد التعديـــل وبنسبة %16.0

من جملة الوفورات.
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الباب الخامس  -اﻹعانات :
يشــــمـل هـذا البـاب اﻹعـانـات وهي مـدفوعـات جـاريـة بـدون مقـابـل تقـدمهـا الوحـدات الحكوميـة إلى
المشـروعات على أساس مستويات أنشطتها اﻹنتاجية أو أساس كميات أو قيم السلع أو الخدمات التي
تنتجها أو تبيعها أو تصدرها أو تستوردها.
577,571,000.000

اعتماد الميزانية.

000,000,000.000

التعديــل.

577,571,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

556,663,178.047

المصــروفات الفعلية بنســبة  %96.4من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %2.6من جملة المصروفات.

20,907,821.953

الوفر بنسبة  %3.6من اعتماد الميزانية بعد التعديـــــل وبنسبة %2.4

من جملة الوفورات.
الباب السادس  -المنح :
يشمل هذا الباب المنح ) مصروفات ( وهي تحويﻼت جارية أو رأس مالية غير إجبارية من
وحدة حكومية إلى حكومات أجنبية أو منظمات دولية أو وحدات حكومية أخرى و تصنف المنح
أوﻻ حسب نوع الوحدة المتلقية للمنحة ثم ما إذا كانت المنحة جارية أو رأس مالية.
5,432,467,000.000

اعتماد الميزانية.

000,000.000

التعديــل.

5,432,467,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

5,432,467,000.000

المصـــروفات الفعلية بنســـبة  %100من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %25.5من جملة المصروفات.

00,000,000.000

الوفر بنسبة  %0.0من اعتماد الميزانية بعد التعديـــــل وبنسبة %0.0

من جملة الوفورات.
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الباب السابع  -المنافع اﻹجتماعية:
يشمل هذا الباب المنافع اﻻجتماعية وهي تحويﻼت نقدية أو عينية لحماية المجتمع بأسره أو فئات
معينة منه من مخاطر إجتماعية معينة.
866,417,000.000

اعتماد الميزانية.

000,000,000.000

التعديــل.

866,417,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

847,154,134.076

المصــروفات الفعلية بنســبة  %97.8من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %4.0من جملة المصروفات.

19,262,865.924

الوفر بنسبة  %2.2من اعتماد الميزانية بعد التعديـــــل وبنسبة %2.2

من جملة الوفورات.
الباب الثامن – مصروفات و تحويﻼت أخرى :
يشمل هذا الباب المصروفات اﻷخرى وهي أنواع أخرى من المصروفات لم يرد ذكرها في
اﻷبواب السابقة كإيجار أصول طبيعية و مصروفات أخرى متنوعة وخسائر فروقات تغيير عملة.
1,853,469,000.000

اعتماد الميزانية.

600,000,000.000

التعديــل.

2,453,469,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

2,394,328,976.988

المصــروفات الفعلية بنســبة  %97.6من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %11.2من جملة المصروفات.

59,140,023.012

الوفر بنسبة  %2.4من اعتماد الميزانية بعد التعديـــــل وبنسبة %6.9

من جملة الوفورات.
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شراء اﻷصول الغير متداولة :
يشمل هذا الباب اﻷصول الثابتة الملموسة التي تستخدم بصورة متكررة أو مستمرة في عمليات
إنتاج لمدة تزيد عن عام.

2,311,720,000.000

اعتماد الميزانية.

00,000.000

التعديــل.

2,311,720,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

1,742,708,465.592

المصــروفات الفعلية بنســبة  %75.4من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %8.2من جملة المصروفات.

569,011,534.408

الوفر بنســـبة  %24.6من اعتماد الميزانية بعد التعديــــــــل وبنســـبة
 %66.0من جملة الوفورات.
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ثالثا ( :تحليل اﻹعتـــمادات والمصروفات على مـستوى الوظائف )جدول رقم : ( 9
 ( 701الخدمات العمومية العامة :
7,444,433,850.000

اعتماد الميزانية.

555,663,969.941

التعديــل.

8,000,097,819.941

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

7,887,157,878.290

المصــروفات الفعلية بنســبة  %98.6من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %37.0من جملة مصروفات الباب.

112,939,941.651

الوفر بنسبة  %1.4من اعتماد الميزانية بعد التعديــل وبنسبة %13.1

من جملة وفورات الباب.

 ( 702الدفــــاع :
2,084,327,694.000

اعتماد الميزانية.

3,081,935.000

التعديــل.

2,087,409,629.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

2,004,531,263.897

المصــروفات الفعلية بنســبة  %96.0من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %9.4من جملة مصروفات الباب.

82,878,365.103

الوفر بنسبة  %4.0من اعتماد الميزانية بعد التعديـــــل وبنسبة %9.6

من جملة وفورات الباب.
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 ( 703النظام العام وشؤون السﻼمة العامة :

1,591,437,352.000

اعتماد الميزانية.

35,086,553.000

التعديــل.

1,626,523,905.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

1,538,667,378.819

المصــروفات الفعلية بنســبة  %94.6من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %7.2من جملة مصروفات الباب.

87,856,526.181

الوفر بنسبة  %5.4من اعتماد الميزانية بعد التعديــل وبنسبة %10.2

من جملة وفورات الباب.

 ( 704الشؤون اﻻقتصادية :
2,261,616,210.000

اعتماد الميزانية.

)( 9,103,705.542

التعديــل.

2,252,512,504.458

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

1,863,279,312.614

المصــروفات الفعلية بنســبة  %82.7من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %8.8من جملة مصروفات الباب.

389,233,191.844

الوفر بنســـبة  %17.3من اعتماد الميزانية بعد التعديــــــــل وبنســـبة
 %45.1من جملة وفورات الباب.
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 ( 705حماية البيئة :
120,830,870.000

اعتماد الميزانية.

18,744,879.703

التعديــل.

139,575,749.703

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

137,138,365.066

المصــروفات الفعلية بنســبة  %98.3من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %0.6من جملة مصروفات الباب.

2,437,384.637

الوفر بنسبة  %1.7من اعتماد الميزانية بعد التعديـــــل وبنسبة %0.3

من جملة وفورات الباب.

 ( 706اﻹسكان و مرافق المجتمع :
1,911,303,510.000

اعتماد الميزانية.

)(20,147,470.000

التعديــل.

1,891,156,040.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

1,856,594,483.527

المصــروفات الفعلية بنســبة  %98.1من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %8.7من جملة مصروفات الباب.

35,561,556.473

الوفر بنسبة  %1.9من اعتماد الميزانية بعد التعديـــــل وبنسبة %4.1

من جملة وفورات الباب.
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 ( 707الصحة :

2,409,283,200.000

اعتماد الميزانية.

623,685.000

التعديــل.

2,409,906,885.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

2,355,907,060.854

المصــروفات الفعلية بنســبة  %97.8من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %11.1من جملة مصروفات الباب.

53,999,824.146

الوفر بنسبة  %2.2من اعتماد الميزانية بعد التعديـــــل وبنسبة %6.3

من جملة وفورات الباب.

 ( 708الدين والثقافة والترفيه :
597,605,200.000

اعتماد الميزانية.

42,914,064.341

التعديــل.

640,519,264.341

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

610,307,485.117

المصــروفات الفعلية بنســبة  %95.3من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %2.9من جملة مصروفات الباب.

30,211,779.224

الوفر بنسبة  %4.7من اعتماد الميزانية بعد التعديـــــل وبنسبة %3.5

من جملة وفورات الباب.
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 ( 709التعليم :
2,643,135,354.000

اعتماد الميزانية.

)(972,802.866

التعديــل.

2,642,162,551.194

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

2,595,780,353.743

المصــروفات الفعلية بنســبة  %98.2من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %12.2من جملة مصروفات الباب.

46,382,197.451

الوفر بنسبة  %1.8من اعتماد الميزانية بعد التعديـــــل وبنسبة %5.4

من جملة وفورات الباب.

 ( 710الحماية اﻹجتماعية :
491,026,760.000

اعتماد الميزانية.

)(25,891,108.637

التعديــل.

465,135,651.363

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

444,383,892.657

المصــروفات الفعلية بنســبة  %95.5من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %2.1من جملة مصروفات الباب.

20,751,758.706

الوفر بنسبة  %4.5من اعتماد الميزانية بعد التعديـــــل وبنسبة %2.4

من جملة وفورات الباب.
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رابعا ( :اﻻعتمادات المنقولة من والى البنود والتي ﻻ تؤثر على ربط الميزانية :

1,882,617,222,693

إجمالي المنقول من والى البنود في حدود ربط الباب :

ويتم النقل بين بنود مجموعات هذا الباب دون التأثي ـــر على جملة اعتماد الميزانيــة المخصص
لــــــه إﻻ انه في الوقت نفسـه يعتبر خروج عن خطة الميزانية الموضـوعة لبنود هذا الباب والتي
يكون سببها الظروف الطارئة التي قد تطرأ على هذه الخطة .

وفيما يلي الجهات التي قامت بإجراء أكبر حركة مناقﻼت بين بنودها :

828,326,917.852

وزارة المـاليـة – الحســـــابـات العـامـة بنســــبـة  %44.0من إجمـالي
اﻻعتمادات المنقولة.

285,048,615.294

وزارة التربية بنسبة  %15.1من إجمالي اﻻعتمادات المنقولة.

131,127,300.000

وزارة الكهربــاء والمــاء بنســـــبــة  %7.0من إجمــالي اﻻعتمــادات
المنقولة.

115,598,824.000

وزارة الدفاع بنسبة  %6.1من إجمالي اﻻعتمادات المنقولة.

وقد وزعت باقي النسبة على باقي الجهات الحكومية .
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خامسا ( :تحليـل المصروفـات النقدية والمصروفات القيديـة لجملة المصروفات )جدول
رقم : ( 13

21,292,747,474.584

إجمالي المصروفات الفعلية موزعة كآﻻتي:

17,599,931,456.107

مصروفات نقدية بنسبة  %82.7من جملة المصروفات الفعلية.

3,692,816,018.477

مصروفات قيديه بنسبة  %17.3من جملة المصروفات
الفعلية.

وهي المبالـغ التـي صـدرت عنهـا اذونات صرف أو شيكـات تقـرر صرفهـا لمستحقيهـا وتـم
إلغاءها وكذلك المبالغ التي تم تعليتها بموافقة وزارة المالية أو الجهات الحكومية لحســــــاب خصوم
مبالــغ مخصوم بها علـى أنواع بنود مصروفات الميزانية.
وكانت أعلى نسبة للمصروفات القيدية لوزارة المالية-الحسابات العامة حيث تمثل  % 47من
جملة المصروفات القيديـــة وبنسبة  % 8.1من جملة المصروفـات الفعلـــيـة وبنسبـة  % 25.4من
جملة مصروفات وزارة المالية-الحسابات العامة .
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سادسا ( :تحليل اﻻعتمادات والمصروفات لخطة التنمية )جدول رقم : ( 10
588,525,890.000

ا اعتماد الميزانية.

)(26,378,193.000

التعديل.

562,147,697.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

466,168,916.724

المصروفات الفعلية بنسبة  %82.9من اعتماد الميزانية بعد التعديل.

95,978,780.276

الوفر المحقق بنسبة  %17.1من اعتماد الميزانية بعد التعديل.

وقد كانت وزارة اﻷشــغال صــاحبة أعلى نســبة لمصــروفات خطة التنمية وهي  %59.0من
جملة المصروفات بمبلغ . 274,821,105.666
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تمهـــــيد :
الباب اﻷول  :تعويضات العاملين :
يشـمل هذا الباب تعويضـات العاملين ﻋلﻰ مجموع المكافآت النقدية أو العينية المسـتحقة الدفع
للموظف الحكومي مقـابـل العمـل الـذي أداه خﻼل الفترة المعنيـة ويشـــــتمـل هـذا البـاب ﻋلﻰ ثﻼث
مجموﻋات-:

مجموعة  – 211أجور ورواتب :
مجموعة  – 212مساهمات اجتماعية :
مجموعة  – 213تعويضات عاملين محتسبة :

وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات هذا الباب :
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أوﻻ (:تحليل إعتمادات ومصروفات الباب ااﻷول – تعويضات العاملين
)جدول رقـم : ( 7
7,501,905,000.000

اعتماد الميزانيـة.

103,300,000.000

اﻻعتماد التكميلي.

682,304,771.255

اﻻعتمــادات المنقولــة من والﻰ البنود والتي ﻻ تؤثر ﻋلﻰ
اﻋتماد الميزانية .

00,000,000.000

اﻻعتماد اﻹضافي.

7,501,905,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

7,445,825,478.298

المصـــروفات الفعلية بنســـبة  %99.3من اﻋتماد الميزانية
بعد التعديل .

56,079,521.702

الوفورات بنسبة  %0.7من اﻋتماد الميزانية بعد التعديل.

ومن الجـــــــــدول المشـــار إليه يتضح لنا أن وزارة التربية خصص لها أكبر اﻋتماد بميزانية
الباب اﻷول بنسبة  %25.2من اجـمالي اﻻﻋتماد بعد التعديل للبـاب اﻷول .
تركز الوفر في الجهات التالية :
 وزارة المواصﻼت . وزارة اﻻشغال العامة . مجلس الوزراء – اﻷمانة العامة.أهم أسباب الوفر بصفة عامة في الباب اﻷول  -تعويضات العاملين:
 وظائف ودرجات شاغرة في بعض الجهات الحكومية. صرف العﻼوات والبدﻻت والمكآفات وفقا للقرارات المنظمة.- 57 -

ثانيا ( :تحليل اعتمادات ومصروفات الباب اﻷول – تعويضات العاملين على مستوى
المجــموعات والبـــنود )جدول رقم : ( 8

المجموعة  – 211أجور ورواتب :
تتألف اﻷجور والرواتب من جميع تعويضات موظفي الحكومة المـدفــوﻋـة من جانب أربـاب
العمل فيــــما ﻋدا المساهمات اﻻجتماﻋية وتعويضات نهاية الخدمة ،وتشمل هـــذه المـجموﻋـــــة
ما يؤدى نقـدا ً أو ﻋيـناً ،وتــدرج بها المساهمات اﻻجتماﻋية المدفوﻋة باﻻستقطاع من أجور
ورواتب العاملين.
6,888,250,470.000

اعتماد الميزانيـة .

95,714,349.971

التعديــل.

6,983,964,819.971

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

6,935,989,240.093

المصـــــروفـات الفعليـة بنســــبـة  %99.3من اﻋتمـاد الميزانيـة بعـد
التعديل وبنسبة  %93.2من جملة مصروفات الباب.

47,975,579.878

الوفر بنســبة  %0.7من اﻋتماد الميزانية بعد التعديـــــــل وبنســبة
 %85.5من جملة وفورات الباب.

وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية:
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فئة  – 2111أجور ورواتب نقدية :
تتألف هذه الفئة من مدفوﻋات نقدية إلﻰ العاملين مقابل ما يؤدونه نظير ﻋمل أو جهد ،ﻋدا
التأمينات اﻻجتماﻋية ،وتدرج في هذه الفئة اﻷجور والرواتب اﻷساسية ،وكذلك اﻷجــور
المتــــغيرة مثـل المكافآت والبدﻻت والعﻼوات.
6,842,097,730.000

اعتماد الميزانيـة .

95,548,517.966

التعديــل.

6,937,646,247.966

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

6,891,610,955.877

المصـــــروفات الفعلية بنســــبة  %99.3من اﻋتماد الميزانية بعد
التعديل  %92.6من جملة مصروفات الباب.

46,035,292.089

الوفر بنســــبـة  %0.7من اﻋتمـاد الميزانيـة بعـد التعـديـل وبنســــبـة
 %82.1من جملة وفورات الباب.

المصروفات الفعلية للبنود:
وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:
1,567,957,495.905

بند  : 211101اﻷجور والرواتب اﻷساسية

626,867,050.494

بند  : 211102العقود

4,289,696,838.450

بند  : 211103العﻼوات والبدﻻت

10,395,227.166

بند  : 211104اﻹجازات الدراسية والبعثات

2,032,760.566

بند  : 211105المنتدبين والمعارين

394,661,583.296

بند  : 211106المكافآت

ويعتبر بند  : 211103العﻼوات والبدﻻت أﻋلﻰ البنود التي تم الصــرف ﻋليها بنســبة  % 62.2من
إجـمالي الفئة .
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فئة  – 2112أجور ورواتب عينية :
تشــــمـل هـذه الفئـة مـدفوﻋـات لتمويـل المزايـا العينيـة التي تقـدمهـا الجهـات الحكوميـة لموظفيهـا
المستحقين مقابل ما يؤدونه من خدمات.
46,152,740.000

اعتماد الميزانيـة .

165,832.005

التعديــــل .

46,318,572.005

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

44,378,284.216

المصـــــروفـات الفعليـة بنســــبـة  %95.8من اﻋتمـاد الميزانيـة بعـد
التعديل وبنسبة  %0.6من جملة مصروفات الباب.

1,940,287.789

الوفر بنســـ ـبـة  %4.2من اﻋتمـاد الميزانيـة بعـد التعـديـل وبنســــبـة
 %3.5من جملة وفورات الباب.

المصروفات الفعلية للبنود:
وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:
1,152,810.656

بند  : 211201تذاكر سفر

43,225,473.560

بند  : 211203إسكان الموظفين

ويعتبر بند  : 211203إسكان الموظفين أﻋلﻰ البنود التي تم الصرف ﻋليها بنسبة  %97.4من
اجمالي الفئة.
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المجموعة  – 212مساهمات إجتماعية :
تشمل هذه المجموﻋة المساهمات اﻻجتماﻋية وهي مــدفوﻋات تؤديها الوحـدات الحـكومية
إلﻰ بــرامج التـــأمين اﻻجتماﻋي للحصول ﻋلﻰ الحق في منافع اجتماﻋية لموظفيها ،بما في
ذلك معاشات تقاﻋد ومنافع تقاﻋد .
492,540,530.000

اعتماد الميزانيـة .

3,414,588.029

التعديــــل .

495,955,118.029

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

487,898,315.554

المصروفات الفعلية بنسبة  %98.4من اﻋتماد الميزانية بعد
التعديل وبنسبة  %6.6من جملة مصروفات الباب.

8,056,802.475

الوفر بنسبة  %1.6من اﻋتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة
 %14.4من جملة وفورات الباب.

وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية :

فئة  – 2121التأمينات :
تشمل هذه الفئة ما تساهم به الحكومة سنويا بمؤسسة التأمينات اﻻجتماﻋية للعاملين بالقطاع
الحكومي من الكويتيين.
485,588,090.000

اعتماد الميزانيـة .

2,122,578.029

التعديــــل .

487,710,668.029

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

481,879,898.531

المصروفات الفعلية بنسبة  %98.8من اﻋتماد الميزانية
بعد التعديل وبنسبة  %6.5من جملة مصروفات الباب .

5,830,769.498

الوفر بنسبة  %1.2من اﻋتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة
 %10.4من جملة وفورات الباب.
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المصروفات الفعلية للبنود:
وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:
242,448,059.081

بند  :212101حصة الحكومة في التأمينات اﻻجتماﻋية

195,286,244.450

بند  :212102حصة الحكومة في التامين التكميلي

44,145,595.000

بند  :212103حصة الحكومة في صندوق زيادة المعاشات

ويعتبر بند  : 212101حصة الحكومة في التأمينات اﻻجتماﻋية أﻋلﻰ البنود التي تم الصرف
ﻋليها بنسبة  %50.3من إجـمالي الفئة .

فئة  – 2122التأمين الصحي :
تشمل هذه الفئة المبالغ المدفوﻋة مقابل التأمين الصحي لغير الكويتيين وللكويتيين .
5,324,740.000

اعتماد الميزانيـة .

)(116,650.000

التعديــــل .

5,208,090.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

3,462,351.165

المصروفات الفعلية بنسبة  %66.5من اﻋتماد الميزانية بعد
التعديل وبنسبة  % 0.0من جملة مصروفات الباب.

1,745,738.835

الوفر بنسبة  %33.5من اﻋتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة
 %3.1من جملة وفورات الباب.
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المصروفات الفعلية
وتتكون هذه الفئة من البنود التالية :
2,965,516.345

 : 212201تأمين صحي لغير الكويتين

496,834.820

 : 212202تأمين صحي للكويتين

فئة  – 2123التأمينات على مواطني دول مجلس التعاون:
يحمل هذا النوع بقيمة المبالغ المدفوﻋة ﻋن حصة صاحب العمل في تأمينات مواطني دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

1,627,700.000

اعتماد الميزانيـة .

1,408,660.000

التعديــــل .

3,036,360.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

2,556,065.858

المصروفات الفعلية بنسبة  % 84.2من اﻋتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %0.0من جملة مصروفات الباب .

480,294.142

الوفر بنسبة  % 15.8من اﻋتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة
 %0.9من جملة وفورات الباب.
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المصروفات الفعلية
وتتكون هذه الفئة من البنود التالية :

2,556,065.858

 : 212301التأمينات ﻋلﻰ مواطني دول مجلس التعاون

المجموعة  – 213تعويضات عاملين محتسبة :
تشمل هذه المجموﻋة التعويضات التي تقوم الوحدات الحكومية بتقديمها بصورة مباشرة إلﻰ
موظفيها من مواردها الخاصة دون إشراك مشروع تأمين أو صندوق معاشات تقاﻋد ومن أمثلتها
تعويضات نهاية الخدمة التي تلتزم الوحدات الحكومية بدفعها إلﻰ موظفيها في نهاية خدمتهم .
17,814,000.000

اعتماد الميزانيـة

4,171,062.000

التعديــــل .

21,985,062.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

21,937,922.651

المصروفات الفعلية بنسبة  %99.8من اﻋتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  % 0.3من جملة مصروفات الباب .

47,139.349

الوفر بنسبة  %0.2من اﻋتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة % 0.1

من جملة وفورات الباب.

وتتكون هذه المجموعة من فئة واحدة :
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فئة  – 2131تعويضات نهاية الخدمة:
يحمل هذا النوع بما تدفعه الدولة كمكافأة نهاية خدمة للموظفين غير الكويتيين وفق اً لما تنص
ﻋليه ﻋقودهم ويتم احتساب المكافآت طبقا للقرارات واللوائح التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم
 1979/15في شـأن الخــدمة المدنية واللوائح الخاصة بالجهات الملحقة التي تـم إقـرارها مـن
مجــلس التعاون الخليجي.

المصروفات الفعلية
وتتكون هذه الفئة من بند واحد :
21,937,922.651

 : 213101تعويضات نهاية الخدمة

المجموعة  – 219اﻻعتماد التكميلي :

103,300,000.000

اعتماد الميزانيـة

)(103,300,000.000

التعديــــل .

00,000,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .
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ثالثا ( :تحليل اعتمادات ومصروفات الباب اﻹول– تعويضات العاملين على مستوى
الوظائف )جدول رقم : ( 9
 ( 701الخدمات العمومية العامة :
871,634,590.000

اعتماد الميزانيـة .

)(95,124,796.299

التعديـــــل .

776,509,793.701

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

761,664,884.902

المصــروفات الفعلية بنســبة  %98.1من اﻋتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %10.2من جملة مصروفات الباب.

14,844,908.799

الوفر المحقق بنســبة  %1.9من اﻋتماد الميزانية بعد التعديل وبنســبة
 %26.5من جملة وفورات الباب .

 (702الدفاع:
1,260,585,000.000

اعتماد الميزانيـة .

2,187,000.000

التعديـــــل .

1,262,772,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

1,255,244,602.983

المصــروفات الفعلية بنســبة  %99.4من اﻋتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %16.9من جملة مصروفات الباب.
الوفر المحقق بنســـــبــة  %0.6من اﻋتمــاد الميزانيــة بعــد التعــديــل
وبنسبة  %13.4من جملة وفورات الباب .

7,527,397.017
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 (703النظام العام وشئون السﻼمة العامة :
1,041,562,000.000

اعتماد الميزانيـة .

40,646,836.000

التعديـــــل .

1,082,208,836.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

1,079,986,327.906

المصروفات الفعلية بنسبة  % 99.8من اﻋتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  % 14.5من جملة مصروفات الباب.
الوفر المحقق بنسبة  %0.2من اﻋتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  % 4.0من جملة وفورات الباب .

2,222,508.094

 (704الشئون اﻻقتصادية:
418,544,520.000

اعتماد الميزانيـة .

33,041,358.458

التعديـــــل .

451,585,878.458

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

434,501,290.784

المصروفات الفعلية  %96.2من اﻋتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة
 %5.8من جملة مصروفات الباب.

17,084,587.674

الوفر المحقق بنسبة  %3.8من اﻋتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  % 30.5من جملة وفورات الباب .
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 ( 705حماية البيئة :
61,362,900.000

اعتماد الميزانيـة .

413,100.000

التعديـــــل .

61,776,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

60,282,928.064

المصـروفات الفعلية بنسـبة  % 97.6من اﻋتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  % 0.8من جملة مصروفات الباب.

1,493,071.936

الوفر المحقق بنســبة  %2.4من اﻋتماد الميزانية بعد التعديل وبنســبة
 %2.7من جملة وفورات الباب .

 (706اﻹسكان ومرافق المجتمع :
379,870,300.000

اعتماد الميزانيـة .

)(18,086,290.000

التعديـــــل .

361,784,010.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

360,198,187.909

المصـروفات الفعلية بنسـبة  % 99.6من اﻋتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  % 4.8من جملة مصروفات الباب.

1,585,822.091

الوفر المحقق بنســـــبـة  % 0.4من اﻋتمـاد الميزانيـة بعـد التعـديـل
وبنسبة  % 2.8من جملة وفورات الباب .
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 (707الصحة:

1,063,537,000.000

اعتماد الميزانيـة .

118,000.000

التعديـــــل .

1,063,655,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

1,059,111,909.509

المصروفات الفعلية بنسبة  % 99.6من اﻋتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  % 14.2من جملة مصروفات الباب.

4,543,090.491

الوفر المحقق بنسبة  %0.4من اﻋتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  % 8.1من جملة وفورات الباب .

 ( 708الدين والثقافة والترفيه :
440,895,940.000

اعتماد الميزانيـة .

34,073,219.841

التعديـــــل .

474,969,159.841

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

468,579,898.604

المصروفات الفعلية بنسبة  % 98.7من اﻋتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  % 6.3من جملة مصروفات الباب .

6,389,261.237

الوفر المحقق بنســـــبـة  % 1.3من اﻋتمـاد الميزانيـة بعـد التعـديـل
وبنسبة  % 11.4من جملة وفورات الباب .
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 (709التعليم :
1,920,191,000.000

اعتماد الميزانيـة .

1,513,372.000

التعديـــــل .

1,921,704,372.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

1,921,315,497.637

المصـــروفات الفعلية بنســـبة  %100من اﻋتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %25.8من جملة مصروفات الباب.

388,874.363

الوفر المحقق بنســبة  %0.0من اﻋتماد الميزانية بعد التعديل وبنســبة
 %0.7من جملة وفورات الباب .

 (710الحماية اﻹجتماعية :
43,721,750.000

اعتماد الميزانيـة .

1,218,200.000

التعديـــــل .

44,939,950.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

44,939,950.000

المصروفات الفعلية بنسبة  % 100.0من اﻋتماد الميزانية بعد
التعديل وبنسبة  %0.6من جملة مصروفات الباب.

0,000,000,000.000

الوفر المحقق بنسبة  % 0.0من اﻋتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة
 %0.0من جملة وفورات الباب .
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رابعا  ( :تعديﻼت الميزانية :
أ  -اﻻعتماد التكميلي :
103,300,000.000

اعتماد الميزانيـة .

)(103,300,000.000

التعديل ) المنقول للبنود ( للوزارات واﻻدارات الحكومية.

00.000

الوفر المحقق

ب  -اﻻعتمادات المنقولة من والى البنود والتي ﻻ تؤثر على ربط الميزانية :

682,304,771.255

إجمالي المنقول من والﻰ البنود في حدود ربط الباب :

ويتم النقل بين بنود مجموﻋات هذا الباب دون التأثيــر ﻋلﻰ جملة اﻋتماد الميزانيـة المخصص
لـه إﻻ انه في الوقت نفسه يعتبر خروج ﻋن خطة الميزانية الموضوﻋة لبنود هذا الباب والتي يكون
سببها الظروف الطارئة التي قد تطرأ ﻋلﻰ هذه الخطة .
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وفيما يلي الجهات التي قامت بإجراء أكبر حركة مناقﻼت بين بنودها :

268,477,328.294

وزارة الـتـربيــة بنسبة  %39.3من إجمالي اﻻﻋتمادات المنقولة.

64,549,768.000

وزارة الداخلية بنسبة  %9.5من إجمالي اﻻﻋتمادات المنقولة.

46,962,940.000

وزارة الكهربـاء والمـاء بنســـــبـة  %6.9من إجمـالي اﻻﻋتمـادات
المنقولة .

37,523,803.000

وزارة الدفاع بنسبة  %5.5من إجمالي اﻻﻋتمادات المنقولة .

35,807,250.000

وزارة اﻷوقاف و الشــئؤون اﻻســﻼمية بنســبة  %5.2من إجمالي
اﻻﻋتمادات المنقولة .

* وقد وزعت باقي النسبة على باقي الجهات الحكومية.
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خامسا  ( :تحليـل المصروفـات النقدية والمصروفات القيديـة اﻷول – تعويضات
العاملين)جدول رقم : ( 13

7,445,825,478.298

إجمالي المصروفات الفعلية موزعة كآﻻتي:

7,171,343,132.950

مصـروفات نقدية بنسـبة  %96.3من جملة المصـروفات الفعلية للباب
اﻷول.

274,482,345.348

مصـروفات قيديه بنسـبة  %3.7من جملة المصـروفات الفعلية للباب
اﻷول .

وهي المبالـغ التـي صـدرت ﻋنهـا اذونات صرف أو شيكـات تقـرر صرفهـا لمستحقيهـا وتـم
إلغاءها وكذلك المبالغ التي تم تعليتها بموافقة وزارة المالية أو الجهات الحكومية لحســــــاب خصوم
مبالــغ مخصوم بها ﻋلـﻰ أنواع بنود مصروفات الميزانية.
وكانت أﻋلﻰ نسبة للمصروفات القيدية وزارة التربية حيث تمثل  %38.6من جملة المصروفات
القيديـــة وبنسبة  %1.4من جملة المصروفـات الفعلـــيـة وبنسبـة  %5.6من جملة مصروفات وزارة
التربية .
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تمهـــــيد :
الباب الثاني  :السلــــــــــع والخدمـــــــات :
يشمل هذا الباب المصروفات التي تنفقها الجهات الحكومية في سبيل تسيير أعمالها الجارية
للحصول على المستلزمات السلعية والخدمات ،ويشمل التالي:

المجموعة  - 221الســــلع:
المجموعة  - 222الخدمــــــات:

وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات هذا الباب :
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أوﻻ  (:تحليل إعتمادات ومصروفات الباب الثاني – السلع والخدمات على المستوى
اﻹجمالي للباب )جدول رقـم : ( 7

3,011,451,000.000

ا اعتماد الميزانية.

198,166,780.498

اﻹعتمــادات المنقولــة مــن والــى البنــود والتــي ﻻ تــؤثر علــى اعتمــاد
الميزانية.

0,000,000,000.000

اﻻعتماد اﻹضافي

3,011,451,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

2,873,600,241.583

المصروفات الفعلية بنسبة  %95.4من اعتماد الميزانية بعد التعديل.

137,850,758.417

الوفورات بنسبة  %5.0من اعتماد الميزانية بعد التعديل.

ومن الجـــدول المشـار إليه يتضح لنا أن وزارة الكهربــاء والمــاء خصــص لهــا أكبــر اعتمــاد
بميزانية الباب الثاني بنسبة  %50.3من اجـمالي اﻻعتماد بعد التعديل للبـاب الثاني.

تركز الوفر في الجهات التالية:
 وزارة الصحة. وزارة الدفاع. وزارة الكهرباء والماء.أهم أسباب الوفر بصفة عامة في الباب الثاني :
 -عدم استكمال تنفيذ المناقصات والعقود في بعض الجهات الحكومية.
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ثانيا ( :تحليل اعتمادات ومصروفات الباب الثاني – السلع والخدمات على مستوى
المجــموعات والبـــنود )جدول رقم : ( 8
مجموعة – 221:السلــع :
تتمثل في قيمة المواد والسلع التي تحصل عليها الجهة الحكومية لتحقيق اﻷهداف التي أنشأت
من اجلها او تساعدها في تنفيذ هذه اﻷهداف.
2,001,005,400.000

ا اعتماد الميزانية.

62,140,507.326

التعديــل.

2,063,145,907.326

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

2,011,130,050.805

المصروفات الفعلية بنسبة  %97.5من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل
وبنسبة  %70.0من جملة مصروفات الباب.

52,015,856.521

الوفر بنسبة  %2.5من اعتماد الميزانية بعد التعديـل وبنســبة %37.7

من جملة وفورات الباب.
وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية :

فئة  2211ـ قطع غيار وعدد وأدوات صغيرة:
41,209,410.000

اعتماد الميزانية.

)(5,220,971.200

التعديــل.

35,988,438.800

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

28,192,234.742

المصــروفات الفعليــة بنســبة  %78.3مــن اعتمــاد الميزانيــة بعــد
التعديل وبنسبة  %1.0من جملة مصروفات الباب.

7,796,204.058

الوفر بنســبة  %21.7مــن اعتمــاد الميزانيــة بعــد التعديـــل وبنســبة
 %5.7من جملة وفورات الباب.

تشمل هذه الفئة المبالغ التي تنفقها الجهات الحكومية للحصول على مختلف قطع الغيار البسيطة
والعدد واﻷدوات الصغيرة.
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المصروفات الفعلية للبنود:
وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:
3,801,408.916

بند  : 221101قطع غيار آﻻت ومعدات نقل بري

967,704.009

بند  : 221102قطع غيار آﻻت ومعدات نقل جوي

155,545.803

بند  : 221103قطع غيار آﻻت ومعدات نقل بحري

83,945.144

بند  : 221106قطع غيار آﻻت ومعدات تكنولوجيا معلومات

993,649.697

بند  : 221107عدد وأدوات صغيرة%

569,911.424

بند  : 221109قطع غيار آﻻت ومعدات اتصال ومعدات مكتبيه

3,033,920.653

بند  : 221110قطع غيار آﻻت ومعدات ثقيلة

358,465.120

بند  : 221111قطع غيار معدات كهربائية

15,634,548.817

بند  : 221112قطع غيار ومعدات ميكانيكية

648,998.500

بند  : 221113قطع غيار معدات القياس والمعايرة وورش الصيانة

496,635.449

بند  : 221114قطع غيار معدات خاصه

100,645.662

بند  : 221115قطع غيار معدات طبية ومختبرات ومعامل

711,456.187

بند  : 221116قطع غيار معدات تنظيم المرور والسير

635,399.361

بند  : 221117قطع غيار معدات عسكرية

ويعتبر بند  : 221112قطع غيار آﻻت ومعدات ميكانيكية أعلى البنود التي تم الصرف عليها
بنسبة  % 55.5من إجمالي الفئة.
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فئة  2212ـ مواد وخامات :
تشمل هذه الفئة المبالغ التي تنفقها الجهة الحكومية في سبيل الحصــول علــى المــواد والخامــات
الﻼزمة لتيسير أعمالها مثل اﻷدوية والكتب واﻷفﻼم والمﻼبس واﻷغذية.
512,378,450.000

اعتماد الميزانية.

)(16,636,866.756

التعديــل.

495,741,583.244

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

460,972,587.465

المصروفات الفعلية بنسبة  %93.0من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل
وبنسبة  %16.0من جملة مصروفات الباب.

34,768,995.779

الوفر بنسبة  %7.0من اعتماد الميزانية بعد التعديـل وبنســبة %25.2

من جملة وفورات الباب.
المصروفات الفعلية للبنود:
وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:
369,995,806.196

بند  : 221201أدوية وعقاقير ومواد كيماوية

5,719,305.024

بند  : 221202كتب

123,140.140

بند  : 221203صحف ونشرات

28,099.700

بند  : 221204أفﻼم وأشرطة

3,650,857.648

بند  : 221205مﻼبس

31,057,480.197

بند  : 221206أغذية

655,619.741

بند  : 221207أغطية ومفروشات
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المصروفات الفعلية للبنود:

تابع /بنود فئة  2212ـ مواد وخامات:
4,001,932.594

بند  : 221208قرطاسيه وأدوات مكتبية

80,270.850

بند  : 221209نباتات وبذور

77,786.619

بند  : 221210أعﻼف وأسمده

13,901,000.292

بند  : 221211برامج حاسب آلي

7,920,807.600

بند  : 221212مواد وخامات عسكرية

23,760,480.864

بند  : 221299مواد وخامات – متنوعة

ويعتبر بند  : 221201أدوية وعقاقير ومواد كيماوية أعلى البنود التي تم الصرف عليها بنسبة
 %80.3من إجمالي الفئة.

فئة  2213ـ وقود وزيوت و قوى محركة :
تشمل هذه الفئة المبالغ التي تنفقها الجهــات الحكوميــة لشــراء الوقــود وزيــوت التشــغيل ومــواد
التشحيم والغازات:
1,354,252,000.000

اعتماد الميزانية.

36,715,990.000

التعديــل.

1,390,967,990.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

1,384,426,641.276

المصروفات الفعلية بنسبة  %99.5من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل
وبنسبة  %48.2من جملة مصروفات الباب.

6,541,348.724

الوفر بنسبة  %0.5من اعتماد الميزانية بعــد التعديـــل وبنســبة %4.7

من جملة وفورات الباب.
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المصروفات الفعلية للبنود:
وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:

12,722,788.410

بند  : 221301وقود

1,370,822,410.000

بند  : 221302وقود تشغيل المحطات

695,329.574

بند  :221303زيوت وشحومات

186,113.292

بند  : 221304غاز

ويعتبر بند  : 221302وقود تشغيل المحطات أعلى البنود التي تم الصرف عليها بنسبة %99.0

من إجمالي الفئة.

فئة  2214ـ مياه وكهرباء :
تشمل هذه الفئة قيمة استهﻼك المياه والكهرباء التي تدفعها الجهات الحكومية وتشمل التالي :
57,160,540.000

اعتماد الميزانية.

47,282,355.282

التعديــل.

104,442,895.282

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

101,538,587.327

المصروفات الفعلية بنسبة  %97.2من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل
وبنسبة  %3.5من جملة مصروفات الباب.

2,904,307.955

الوفر بنسبة  %2.8من اعتماد الميزانية بعــد التعديـــل وبنســبة %2.1

من جملة وفورات الباب.
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وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:

21,574,658.921

بند  : 221401مياه

79,963,928.406

بند  : 221402كهرباء

ويعتبر بند  : 221402كهرباء أعلى البنود التي تم الصرف عليها بنسبة  %78.8من إجمالي
الفئة.

فئة  2215ـ مياه معالجة :
يتمثل في المبالغ المدفوعة لتغطية تكلفة شراء المياه المعالجة من محطات تنقية مياه المجاري.
36,000,000.000

اعتماد الميزانية.

000,000,000.000

التعديــل.

36,000,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

35,999,999.995

المصروفات الفعلية بنسبة  %100من اعتمــاد الميزانيــة بعــد التعــديل
وبنسبة  %1.3من جملة مصروفات الباب.

0.005

الــوفر بنســبة  %00.0مــن اعتمــاد الميزانيــة بعــد التعديـــل وبنســبة
 %00.0من جملة وفورات الباب.

المصروفات الفعلية للبنود:
وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:
35,999,999.995

وتتكون هذه الفئة من بند واحد وهو  -221501مياه معالجة.
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فئة  2219ـ مستلزمات أخرى :
تشمل هذه الفئة بقيمة المستلزمات اﻷخرى التي لم تدرج ضمن الفئات السابقة.
5,000.000

اعتماد الميزانية.

000,000,000.000

التعديــل.

5,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

000,000,000.000

المصروفات الفعلية.

5,000.000

الوفر بنسبة  %100من اعتماد الميزانية بعد التعديـل.

مجموعة  – 222:الخدمـــــات :
تشمل هذه المجموعة تكاليف الخدمات المؤداة من الغير والﻼزمة لتأدية نشاط الجهة الحكومية
وتسيير أعمالها الجارية ،وتشمل الفئات التالية.
1,010,445,600.000

اعتماد الميزانية.

)(62,140,507.326

التعديــل.

948,305,092.674

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

862,470,190.778

المصروفات الفعلية بنسبة  %90.9من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل
وبنسبة  %30.0من جملة مصروفات الباب.

85,834,901.896

الوفر بنسبة  %9.1من اعتماد الميزانية بعد التعديـل وبنســبة %62.3

من جملة وفورات الباب.
وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية:
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فئة  2221ـ نقل ومواصﻼت:
تشمل هذه الفئة ما ينفق على انتقال ونقل الموظفين والسلع والمواد بين الجهات الحكومية وبين
الجهات اﻷخرى مثل تكاليف نقل الجوي والسطحي وخدمات البرق والهاتف والتلكس والفاكس
أجور تركيبها واشتراكات صناديق البريد والطوابع البريدية وقيمة اﻻشتراك في قنوات اﻹذاعة
واﻻتصال ،وتشمل التالي:
72,148,650.000

اعتماد الميزانية.

)(13,664,724.552

التعديــل.

58,483,925.448

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

47,846,851.214

المصروفات الفعلية بنسبة  %81.8من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل
وبنسبة  %1.7من جملة مصروفات الباب.

10,637,074.234

الوفر بنسبة  %18.2من اعتماد الميزانية بعد التعديـل وبنســبة %7.7

من جملة وفورات الباب.
المصروفات الفعلية للبنود:
وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:
28,614,269.821

بند  : 222101انتقال ونقل

10,120,887.154

بند  : 222102برق وهاتف وتلكس

90,603.483

بند  : 222103بريد

9,021,090.756

بند  : 222104قنوات أذاعه واتصال

ويعتبر بند  : 222101انتقال ونقل أعلى البنود التي تم الصرف عليها بنسبة  % 59.8من
إجمالي الفئة.
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فئة  2222ـ إيجارات :
تشمل هذه الفئة القيمة اﻹيجارية التي تدفعها الجهــات الحكوميــة لﻸغــراض المختلفــة الﻼزمــة
لتسيير أعمالها ،وتشمل التالي.
70,891,430.000

اعتماد الميزانية.

)(9,443,632.190

التعديــل.

61,447,797.810

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

55,276,115.856

المصروفات الفعلية بنسبة  %90.0من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل
وبنسبة  %1.9من جملة مصروفات الباب.

6,171,681.954

الوفر بنسبة  %10.0من اعتماد الميزانية بعد التعديـل وبنســبة %4.5

من جملة وفورات الباب.

المصروفات الفعلية للبنود:
وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:

21,475,047.017

بند  : 222201إيجار مباني

24,526,428.298

بند  : 222202إيجار معدات نقل بري

4,046,908.704

بند  : 222203إيجار معدات نقل جوي

51,000.000

بند  : 222204إيجار معدات نقل بحري
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المصروفات الفعلية للبنود:

تابع /بنود فئة  2222ـ إيجارات:
2,552,216.549

بند  : 222207إيجار برامج حاسب آلي

1,688,726.297

بند  : 222208إيجار آﻻت ومعدات تكنولوجيا معلومات

120,813.015

بند  : 222298إيجار آﻻت ومعدات أخرى

814,975.976

بند  : 222299إيجارات أخرى

ويعتبر بند  :222202إيجار معدات نقل بري أعلى البنود التي تم الصرف عليها بنسبة %44.4

من اجمالي الفئة.

فئة  2223ـ صيانة :
تشمل هذه الفئة المبالغ التي تنفقها الجهة الحكومية للغير مقابل قيامهم بأعمال الصيانة الﻼزمــة
والدورية لكافة ممتلكاتها من اﻵﻻت واﻷثاث ،وتشمل التالي:
175,962,840.000

اعتماد الميزانية.

)(20,363,149.306

التعديــل.

155,599,690.694

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

136,052,174.265

المصروفات الفعلية بنسبة  %87.4من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل
وبنسبة  %4.7من جملة مصروفات الباب.

19,547,516.429

الــوفر بنســبة  %12.6مــن اعتمــاد الميزانيــة بعــد التعديـــل وبنســبة
 %14.2من جملة وفورات الباب.
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المصروفات الفعلية للبنود:
وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:
3,716,047.322

بند  : 222301صيانة آﻻت ومعدات نقل بري

6,778,372.043

بند  : 222302صيانة آﻻت ومعدات نقل جوي

470,170.347

بند  : 222303صيانة آﻻت ومعدات نقل بحري

39,665.050

بند  : 222306صيانة أثاث

9,717,229.033

بند  : 222307صيانة منشآت ومرافق

5,063,583.857

بند  : 222308صيانة آﻻت ومعدات وتكنولوجيا معلومات

7,234,279.587

بند  : 222309صيانة برامج حاسب آلي

7,674,922.114

بند  : 222310صيانة آﻻت ومعدات اتصال ومعدات مكتبيه

29,462,018.695

بند  : 222311صيانة آﻻت ومعدات ثقيلة

6,086,436.189

بند  : 222312صيانة معدات كهربائية

13,796,803.235

بند  : 222313صيانة آﻻت ومعدات ميكانيكيه

122,552.165

بند  : 222314صيانة معدات القياس والمعايرة وورش الصيانة

4,392,005.662

بند  : 222315صيانة معدات خاصة

35,853,161.845

بند  : 222316صيانة معدات طبية ومختبرات ومعامل

4,550,834.344

بند  : 222317صيانة معدات تنظيم المرور والسير

1,094,092.777

بند  : 222318صيانة معدات عسكرية

ويعتبر بند  : 222316صيانة معدات طبية ومختبرات ومعامــل أعلــى البنــود التــي تــم الصــرف
عليها بنسبة  %26.4من إجمالي الفئة
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فئة  2224ـ خدمات إعﻼمية واجتماعية :
وتشــمل هــذه الفئــة تكــاليف الحصــول علــى الخــدمات اﻹعﻼميــة واﻻجتماعيــة مثــل البــرامج
التلفزيونية وتكلفة الحفﻼت والهدايا.....الخ :
47,210,600.000

اعتماد الميزانية.

)(3,695,055.090

التعديــل.

43,515,544.910

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

28,402,682.947

المصروفات الفعلية بنسبة  %65.3من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل
وبنسبة  %1.0من جملة مصروفات الباب.

15,112,861.963

الــوفر بنســبة  %34.7مــن اعتمــاد الميزانيــة بعــد التعديـــل وبنســبة
 %11.0من جملة وفورات الباب.

المصروفات الفعلية للبنود:
وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:
13,869,749.505

بند  : 222401برامج أذاعه وتلفزيون

630,664.574

بند  : 222402إصدار كتب ومجﻼت ونشرات

11,120,047.208

بند  : 222403ضيافة وحفﻼت وهدايا ورحﻼت

1,670,080.300

بند  : 222404معارض محلية وخارجية

965,645.670

بند  : 222405إعﻼنات ودعاية

146,495.690

بند  : 222406خدمات اجتماعية ورياضة وثقافية

ويعتبر بند  : 222401برامج أذاعه وتلفزيــون أعلــى البنــود التــي تــم الصــرف عليهــا بنســبة
 %48.8من إجمالي الفئة.
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فئة  2225ـ أبحاث ودراسات واستشارات:
وتشمل هذه الفئة تكاليف اﻷبحاث والدراسات التي تقدمها بيوت الخبرة إلى الجهات الحكومية
حسب طبيعة وظيفة كل منها:
66,310,350.000

اعتماد الميزانية.

)(13,720,647.134

التعديــل.

52,589,702.866

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

37,341,120.771

المصروفات الفعلية بنسبة  %71.0من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل
وبنسبة  %1.3من جملة مصروفات الباب.

15,248,582.095

الــوفر بنســبة  %29.0مــن اعتمــاد الميزانيــة بعــد التعديـــل وبنســبة
 %11.1من جملة وفورات الباب.

المصروفات الفعلية للبنود:
وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:

515,361.823

بند  : 222501أبحاث ودراسات

36,825,758.948

بند  : 222502استشارات

ويعتبر بند  : 222502استشارات أعلى البنود التي تم الصرف عليها بنسبة  %98.6من إجمالي
الفئة .
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فئة  2226ـ مصروفات خاصة :
وتتمثل في المصروفات ذات الطابع الخاص ﻻعتبارات المصلحة العامة.

62,000,000.000

اعتماد الميزانية.

1,050,000.000

التعديــل.

63,050,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

62,969,342.282

المصروفات الفعلية بنسبة  %99.9من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل
وبنسبة  %2.2من جملة مصروفات الباب.

80,657.718

الوفر بنسبة  %0.1من اعتماد الميزانية بعــد التعديـــل وبنســبة %0.1

من جملة وفورات الباب.

المصروفات الفعلية للبنود:
وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:

62,969,342.282

وتتكون هذه الفئة من بند واحد وهو  -222601مصروفات خاصة.
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فئة  2229ـ خدمات أخرى:
تتمثل في تكاليف عدد من الخدمات اﻷخرى التي لم ترد في فئات مجموعة )الخدمات( ،وتشمل
التالي:
515,921,730.000
اعتماد الميزانية.
)(2,303,299.054

التعديــل.

513,618,430.946

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

494,581,903.443

المصروفات الفعلية بنسبة  %96.3من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل
وبنسبة  %17.2من جملة مصروفات الباب.

19,036,527.503

الوفر بنسبة  %3.7من اعتماد الميزانية بعد التعديـل وبنســبة %13.8

من جملة وفورات الباب.
المصروفات الفعلية للبنود:
وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:
7,588,994.757

بند  : 222901طبع

2,253,496.051

بند  : 222902تأمين وعمولة

458,712.899

بند  : 222903رسوم حكومية

23,679,017.144

بند  : 222904حماية وامن

59,364,326.741

بند  : 222906خدمات نظافة

6,305,156.836

بند  : 222907خدمات المراسلين والفندقة

1,168,040.559

بند  : 222908خدمات إدخال البيانات والطباعة

30,697,254.942

بند  : 222909اشتراكات ورسوم خارجية

10,493,238.121

بند  : 222910تدريب

352,573,665.393

بند  : 222999خدمات متنوعة

ويعتبر بند  : 222999خدمات متنوعة أعلى البنود التي تم الصرف عليها بنسبة  % 71.3من
إجمالي الفئة.
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ثالثا  ( :تحليل اعتمادات ومصروفات الباب الثاني – السلع والخدمات على مستوى
الوظائف )جدول رقم :( 9
 ( 701الخدمات العمومية العامة :
189,556,510.000

اعتماد الميزانية.

1,258,275.797

التعديــل.

190,814,785.797

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

159,847,210.691

المصروفات الفعلية بنسبة  %83.8من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل
وبنسبة  %5.6من جملة مصروفات الباب.

30,967,575.106

الـوفر المحقـق بنســبة  %16.2مــن اعتمــاد الميزانيــة بعــد التعديـــل
وبنسبة  %22.5من جملة وفورات الباب.

 (702الدفــــاع :
370,411,694.000

اعتماد الميزانية.

)(11,000.000

التعديــل.

370,400,694.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

349,469,009.434

المصروفات الفعلية بنسبة  %94.3من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل
وبنسبة  %12.2من جملة مصروفات الباب.

20,931,684.566

الوفر المحقق بنسبة  %5.7من اعتماد الميزانية بعد التعديـل وبنســبة
 %15.2من جملة وفورات الباب.
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 (703النظام العام وشئون السﻼمة العامة:
98,451,752.000

اعتماد الميزانية.

348,470.000

التعديــل.

98,800,222.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

85,349,768.505

المصروفات الفعلية بنسبة  %86.4من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل
وبنسبة  %3.0من جملة مصروفات الباب.

13,450,453.495

الـوفر المحقـق بنســبة  %13.6مــن اعتمــاد الميزانيــة بعــد التعديـــل
وبنسبة  %9.8من جملة وفورات الباب.

 (704الشئون اﻻقتصادية:
72,720,150.000

اعتماد الميزانية.

)(1,662,163.000

التعديــل.

71,057,987.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

55,156,165.835

المصروفات الفعلية بنسبة  %77.6من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل
وبنسبة  %1.9من جملة مصروفات الباب.

15,901,821.165

الـوفر المحقـق بنســبة  %22.4مــن اعتمــاد الميزانيــة بعــد التعديـــل
وبنسبة  %11.5من جملة وفورات الباب.
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 (705حماية البيئة:
36,895,070.000

اعتماد الميزانية.

)(322,964.297

التعديــل.

36,572,105.703

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

36,495,465.389

المصروفات الفعلية بنسبة  %99.8من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل
وبنسبة  %1.3من جملة مصروفات الباب.

76,640.314

الوفر المحقق بنسبة  %0.2من اعتماد الميزانية بعد التعديـل وبنســبة
 %0.1من جملة وفورات الباب.

 (706اﻹسكان ومرافق المجتمع:
1,490,118,910.000

اعتماد الميزانية.

1,237,490.000

التعديــل.

1,491,356,400.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

1,481,257,212.166

المصروفات الفعلية بنسبة  %99.3من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل
وبنسبة  %51.5من جملة مصروفات الباب.

10,099,187.834

الوفر المحقق بنسبة  %0.7من اعتماد الميزانية بعد التعديـل وبنســبة
 %7.3من جملة وفورات الباب.
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 (707الصحـــة :
599,616,200.000

اعتماد الميزانية.

163,800.000

التعديــل.

599,780,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

575,184,754.947

المصروفات الفعلية بنسبة  %95.9من اعتماد الميزانيــة بعــد التعــديل
وبنسبة  %20.0من جملة مصروفات الباب.

24,595,245.053

الوفر المحقق بنسبة  %4.1من اعتماد الميزانية بعد التعديـل وبنســبة
 %17.8من جملة وفورات الباب.

 (708الدين والثقافة والترفيه :
71,244,760.000

اعتماد الميزانية.

25,991.500

التعديــل.

71,270,751.500

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

61,084,864.854

المصروفات الفعلية بنسبة %85.7من اعتمــاد الميزانيــة بعــد التعــديل
وبنسبة  %2.1جملة مصروفات الباب.

10,185,886.646

الوفر المحقق بنسبة  %14.3اعتمــاد الميزانيــة بعــد التعديـــل وبنســبة
%7.4من جملة وفورات الباب.
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 (709التعليم :
74,253,954.000

اعتماد الميزانية.

)(879,800.000

التعديــل.

73,374,154.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

63,683,935.412

المصروفات الفعلية بنسبة %86.8من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة %2.2من جملة مصروفات الباب.

9,690,218.588

الوفر المحقق بنسبة %13.2من اعتماد الميزانية بعد التعديـل وبنسبة
 %7.0من جملة وفورات الباب.

 (710الحماية اﻻجتماعية:
8,182,000.000

اعتماد الميزانية.

)(158,100.000

التعديــل.

8,023,900.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

6,071,854.350

المصروفات الفعلية بنسبة %75.7من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة %0.2من جملة مصروفات الباب.

1,952,045.650

الوفر المحقق بنسبة %24.3من اعتماد الميزانية بعد التعديـل وبنسبة
 %1.4جملة وفورات الباب.
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رابعا ( :اﻻعتمادات المنقولة من والى البنود والتي ﻻتؤثرعلى ربط الميزانية :

198,166,780.498

إجمالي المنقول من والى البنود في حدود ربط الباب :

ويتم النقل بين بنود مجموعات هذا الباب دون التأثيــر على جملة اعتماد الميزانيـة المخصص
لـه إﻻ انه في الوقت نفسه يعتبر خروج عن خطة الميزانية الموضوعة لبنود هذا الباب والتي
يكون سببها الظروف الطارئة التي قد تطرأ على هذه الخطة .

وفيما يلي الجهات التي قامت بإجراء أكبر حركة مناقﻼت بين بنودها :
50,060,910.000

وزارة الكهربــاء والمــاء بنســبة  %25.3مــن إجمــالي اﻻعتمــادات
المنقولة.

48,464,300.000

وزارة الصحة بنسبة  %24.5من إجمالي اﻻعتمادات المنقولة.

47,909,223.000

وزارة الدفـــــاع بنسبة  %24.2من إجمالي اﻻعتمادات المنقولة.

15,942,484.000

وزارة التربية بنسبة  %8.0من إجمالي اﻻعتمادات المنقولة.
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خامسا ( :تحليـل المصروفـات النقدية والمصروفات القيديـة للبـاب الثاني – الســـــلع
والخدمـــــات )جدول رقم : ( 13
2,873,600,241.583

إجمالي المصروفات الفعلية موزعة كآﻻتي:

2,275,254,519.203

مصروفات نقدية بنسبة  %79.2من جملة المصروفات الفعلية للبــاب
الثاني.

598,345,722.380

مصروفات قيديه بنسبة  %20.8من جملة المصروفات الفعلية للبــاب
الثاني

وهي المبالـغ التـي صـدرت عنهـا اذونات صرف أو شيكـات تقـرر صرفهـا لمستحقيهـا وتـم
إلغاءها وكذلك المبالغ التي تم تعليتها بموافقة وزارة المالية أو الجهات الحكومية لحساب الخصوم
مبالــغ مخصوم بها علـى أنواع بنود مصروفات الميزانية.
وكانت أعلى نسبة للمصروفات القيدية لوزارة الصحة العامة ،حيث تمثل  %25.1من جملة
المصروفات القيديـــة وبنسبة  %5.2من جملة المصروفـات الفعلـــيـة وبنسبـة  %26.1من
جملة مصروفات وزارة الصحة العامة.
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سادسا ( :تحليل اﻻعتمادات و المصروفات لخطة التنمية )جدول رقم : ( 10

16,432,590.000

اعتماد الميزانية.

)(5,486,155.000

التعديــل.

10,946,435.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

4,556,582.422

المصروفات الفعلية بنسبة  %41.6من اعتماد الميزانية بعد التعديل

6,389,852.578

الوفر المحقق بنسبة  %58.4من اعتماد الميزانية بعد التعديل

وقد كانت وزارة الصحة صاحبة أعلى نسبة لمصروفات خطة التنمية وهي  %46.4من جملة
المصروفات بمبلغ  2,113,223.027د.ك.
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تمهـــــيد :
الباب الخامس  :اﻹعــــــانــــــات:
يشمل هذا الباب اﻹعانات وهي مدفوعات جارية بدون مقابل تقدمها الوحدات الحكومية إلى
المشروعات على أساس مستويات أنشطتها اﻹنتاجية أوأساس كميات أو قيم السلع أو الخدمات التي
تنتجها أو تبيعها أو تصدرها أو تستوردها .ويشتمل هذا الباب على مجموعتان-:

مجموعة  – 251اﻹعانات  -لشركات عامة :
مجموعة  – 252اﻹعانات – لمشروعات خاصة :

وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات هذا الباب :
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أوﻻ(:تحليل إعتمادات ومصروفات الباب الخامس  -اﻹعانات )جدول رقـم : ( 7
577,571,000.000

اعتماد الميزانية.

000,000,000.000

اﻻعتمــادات المنقولــة من والى البنود والتي ﻻ تؤثر على اعتمــاد
الميزانية .

000,000,000.000

اﻻعتماد اﻹضافي

577,571,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

556,663,178.047

المصروفات الﻔعلية بنسبة  %96.4من اعتماد الميزانية بعد التعديل.

20,907,821.953

الوفورات بنسبة  %3.6من اعتماد الميزانية بعد التعديل.

ومن الجـــــــــدول المشـــار إليه يتضح لنا أن وزارة النفط خصص لها أكبر اعتماد بميزانية الباب
الخامس بنسبة  %56.8من اجـمالي اﻻعتماد بعد التعديل للبـاب الخامس .

وقد تركز الوفر في :
وزارة المالية  -الحسابات العامة و في وزارة التجارة و الصناعة.
أهم أسباب الوفر بصﻔة عامة في الباب الخامس – اﻹعانات:
 انخفاض الصرف على دعم وقود طائرات النقل الجوي الوطنية نظرا ﻹغﻼق بعضالمطارات في العالم بسبب فايروس كورونا المستجد.
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ثانيا ( :تحليل اعتمادات ومصروفات الباب الخامس  -اﻹعانات على مستوى
المجموعات والﻔئات )جدول رقم : ( 8
المجموعة اﻷولى  –251اﻹعانات  -لشركات عامة :
تشمل هذه المجموعة اﻹعانات المقدمة دون مقابل للشركات العامة المالية وغير المالية في
دولة الكويت.
347,571,000.000

اعتماد الميزانية.

000,000,000.000

التعديــل.

347,571,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

333,284,332.789

المصــروفات الﻔعلية بنســبة  %95.9من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة %59.9من جملة مصروفات الباب.

14,286,667.211

الوفر بنسبة  %4.1من اعتماد الميزانية بعد التعديــل وبنسبة %68.3

من جملة وفورات الباب.
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وتتكون هذه المجموعة من الﻔئات التالية :

فئة  – 2511اﻹعانات – لشركات عامة غير مالية :
تشمل هذه الفئة اﻹعانات المقدمة دون مقابل إلى الشركات العامة غير المالية.
347,571,000.000

اعتماد الميزانية.

000,000,000.000

التعديــل.

347,571,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

333,284,332.789

المصروفات الﻔعلية بنسبة  %95.9من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  % 59.9من جملة مصروفات الباب.

14,286,667.211

الوفر بنسبة  %4.1من اعتماد الميزانية بعد التعديــل وبنسبة %68.3

من جملة وفورات الباب.

المصروفات الﻔعلية للبنود:
وتتكون هذه الﻔئة من البنود التالية:
328,371,000.000

بند  : 251101دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليا.

1,206,799.119

بند  : 251102دعم وقود طائرات شركات النقل الجوي الوطنية.

3,706,533.670

بند  : 251103دعم تخفيض تكلفة الوقود.

و يعتبر بنـد  : 251101دعم منتجـات مكررة وغـاز مســـــال مســـــوق محليـا أعلى البنود التي تم
الصرف عليها بنسبة  % 98.5من اجمالي الفئة.
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المجموعة الثانية  –252اﻹعانات – لمشروعات خاصة :
تشـمل هذه المجموعة اﻹعانات المقدمة دون مقابل للمشـروعات الخاصـة في دولة الكويت لدعم
إنتاجها.
230,000,000.000

اعتماد الميزانية.

000,000,000.000

التعديــل.

230,000,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

223,378,845.258

المصــروفات الﻔعلية بنســبة  %97.1من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %40.1من جملة مصروفات الباب.

6,621,154.742

الوفر بنسبة  %2.9من اعتماد الميزانية بعد التعديــل وبنسبة %31.7

من جملة وفورات الباب.

وتتكون هذه المجموعة من الﻔئات التالية :
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فئة  – 2521اﻹعانات  -لمشروعات خاصة غير مالية:
تشـمل هذه الفئة اﻹعانات لبعض الشـركات أو اﻷنشـطة الخاصـة أو اﻷنشـطة المختلفة غير المالية
التي تقدم خدمات عامة أو تمثل بعض أوجه النشــــاط اﻻقتصــــادي في الدولة طبقا لما يصــــدر من
قرارات مجلس الوزراء.
230,000,000.000

اعتماد الميزانية.

000,000,000.000

التعديــل.

230,000,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

223,378,845.258

المصــــروفات الﻔعلية بنســــبة  %97.1من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %40.1من جملة مصروفات الباب.

6,621,154.742

الوفر بنسبة  %2.9من اعتماد الميزانية بعد التعديـل وبنسبة  %31.7من
جملة وفورات الباب.

المصروفات الﻔعلية للبنود:
وتتكون هذه الﻔئة من البنود التالية:

223,378,845.258

بند  : 252101خفض تكاليف المعيشة
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ثالثا ( :تحليل اعتمادات ومصروفات الباب الخامس – المنافع اﻻجتماعية على مستوى
الوظائف )جدول رقم : ( 9

 ( 704الشئون اﻻقتصادية :
577,571,000.000

اعتماد الميزانيـة .

000,000,000.000

التعديـــــل .

577,571,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

556,663,178.047

المصــروفات الﻔعلية بنســبة  %96.4من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %100من جملة مصروفات الباب.

20,907,821.953

الوفر بنسبة  %3.6من اعتماد الميزانية بعد التعديــــل وبنسبة %100

من جملة وفورات الباب.
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رابعا  ( :تحليـل المصروفـات النقدية والمصروفات القيديـة للبـاب الخامس – اﻹعانات
)جدول رقم : ( 13

556,663,178.047

إجمالي المصروفات الفعلية موزعة كآﻻتي:

482,959,015.737

مصـروفات نقدية بنسـبة  %86.8من جملة المصـروفات الفعلية للباب
الخامس.

73,704,162.310

مصـروفات قيديه بنسـبة  %13.2من جملة المصـروفات الفعلية للباب
الخامس.

وهي المبالـغ التـي صـدرت عنهـا اذونات صرف أو شيكـات تقـرر صرفهـا لمستحقيهـا وتـم إلغاءها
وكذلك المبالغ التي تم تعليتها بموافقة وزارة المالية أو الجهات الحكومية لحســــــاب اﻷمانات مبالــغ
مخصوم بها علـى أنواع بنود مصروفات الميزانية.

وكانت أعلى نسبة للمصروفات القيدية لوزارة التجارة والصناعة حيث تمثل  %94.4من جملة
المصروفات القيديـــة وبنسبة  %12.5من جملة المصروفـات الفعلـــيـة وبنسبـة  %31.2من جملة
مصروفات وزارة التجارة والصناعة.
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تمهـــــيد :
الباب السادس  :المنـــــــــح )مصروفات(:
يشمل هذا الباب المنح )مصروفات( وهي تحويﻼت جارية أو رأس مالية غير إجبارية من
وحدة حكومية إلى حكومات أجنبية أو منظمات دولية أو وحدات حكومية أخرى ،وتصنف المنح
أوﻻ حسب نوع الوحدة المتلقية للمنحة ثم ما إذا كانت المنحة جارية أو رأسمالية .ويشتمل هذا
الباب على أربعة مجموعات -:

مجموعة  – 261المنح – لحكومات أجنبية :
مجموعة  – 262المنح – لمنظمات دولية :
مجموعة  –263المنح – لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة :
مجموعة  – 264المنح – لجهات أجنبية أخرى :

وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات هذا الباب :
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أوﻻ (:تحليل إعتمادات ومصروفات الباب السادس – المنح )جدول رقـم : ( 7
5,432,467,000.000

ا اعتماد الميزانية.

201,556,709.215

اﻻعتمــادات المنقولــة من والى البنود والتي ﻻ تؤثر على اعتمــاد
الميزانية.

5,432,467,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

5,432,467,000.000

المصـــــروفـات الفعليـة بنســـــبـة  %100.0من اعتمـاد الميزانيـة بعـد
التعديل.

000,000,000.000

الوفورات بنسبة  %00.0من اعتماد الميزانية بعد التعديل.
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ثانيا ( :تحليل اعتمادات ومصروفات الباب السادس – المنح على مستوى
المجموعات والفئات )جدول رقم : (8
مجموعة  – 261المنح لحكومات أجنبية :
تشمل هذه المجموعة المنح المقدمة إلى حكومات أجنبية من قبل دولة الكويت.
57,125,000.000

ا اعتماد الميزانية.

)(7,089,568.000

التعديل

50,035,432.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

50,035,432.000

المصــروفات الفعلية بنســبة  %100.0تقريبا من اعتماد الميزانية بعد
التعديل وبنسبة  %0.9من جملة مصروفات الباب.

000,000,000.000

الوفر

وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية :

فئة  – 2611المنح لحكومات أجنبية  -جارية :
تشـــمل هذه الفئة المنح الجارية وهي المنح المقدمة ﻷغراض المصـــروفات الجارية والتي ﻻ
تكون مرتبطة أو مشــروطة باقتناء الجهة المتلقية أصــوﻻ .وتحتوي هذه الفئة على بند 261101
منح جارية لحكومات أجنبية – المنح الخارجية.
57,125,000.000

ا اعتماد الميزانية.

)(7,089,568.000

التعديــل.

50,035,432.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

50,035,432.000

المصـروفات الفعلية بنسـبة  %100.0من اعتماد الميزانية بعد
التعديل وبنسبة  %0.9من جملة مصروفات الباب.

000,000,000.000

الوفر
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مجموعة  – 263المنح لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة:
تشـــمل هذه المجموعة المنح الجارية والرأســـمالية المقدمة من الوحدات الحكومية إلى وحدات
حكومية أخرى وإلى المؤســــســــات العامة التي لها ميزانيات مســــتقلة أو ملحقة بموجب قانون
إنشائها.
5,373,042,000.000

ا اعتماد الميزانية.

8,089,568.000

التعديــل.

5,381,131,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

5,381,131,000.000

المصــروفات الفعلية بنســبة  %100.0من اعتماد الميزانية
بعد التعديل وبنسبة  %99.1من جملة مصروفات الباب.

000,000,000.000

الوفر

وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية :

فئة  –2631المنح لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة – جارية:
تشـــمل هذه الفئة المنح الجارية وهي المنح المقدمة ﻷغراض المصـــروفات الجارية والتي ﻻ
تكون مرتبطة أو مشروطة باقتناء الجهة المتلقية أصوﻻ.
5,373,042,000.000

ا اعتماد الميزانية.

8,089,568.000

التعديــل.

5,381,131,568.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

5,381,131,568.000

المصروفات الفعلية بنسبة  %100.0من اعتماد الميزانية
بعد التعديل وبنسبة  %99.1من جملة مصروفات الباب.

000,000,000.000

الوفر
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المصروفات الفعلية للبنود:
وتتكون هذه الفئة من البنود التالية:
2,286,970,974.565

بنـد  : 263101منح جـاريـة لوحـدات أخرى تـابعـة للحكومـة العـامـة –
إلى الهيئات الملحقة.

3,094,160,593.435

بنـد  : 263102منح جـاريـة لوحـدات أخرى تـابعـة للحكومـة العـامـة –
إلى المؤسسات المستقلة.

و يعتبر بنـد  : 263102منح جارية لوحدات أخرى تابعـة للحكومة العـامة – إلى المؤســـــســـــات
المستقلة أعلى البنود التي تم الصرف عليها بنسبة  %57.5من إجمالي الفئة.

مجموعة  264المنح – لجهات أجنبية أخرى:
تشــــمـل هـذه المجموعـة المنح الجـاريـة والرأســــمـاليـة المقـدمـة إلى جهـات أجنبيـة أخرى عـدا
الحكومات والمنظمات من قبل دولة الكويت.
2,300,000.000

اعتماد الميزانيـة .

)(1,000,000.000

التعديــــل .

1,300,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

1,300,000.000

المصروفات الفعلية بنسبة  %100.0من اعتماد الميزانية بعد
التعديل.

000,000,000.000

الوفر
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وتتكون هذه المجموعة من الفئة التالية:

فئة  – 2641المنح لجهات أجنبية أخرى– جارية:
تشـــمل هذه الفئة المنح الجارية وهي المنح المقدمة ﻷغراض المصـــروفات الجارية والتي ﻻ
تكون مرتبطة أو مشــروطة باقتناء الجهة المتلقية أصــوﻻ ،وتحتوي هذه الفئة على بند 264101
منح جارية لجهات أجنبية أخرى – المنح الخارجية.

2,300,000.000

اعتماد الميزانيـة .

)(1,000,000.000

التعديــــل .

1,300,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

1,300,000.000

المصروفات الفعلية بنسبة  %100.0من اعتماد الميزانية بعد
التعديل.

000,000,000.000

الوفر
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ثالثا ( :تحليل اعتمادات ومصروفات الباب السادس– المنح )مصروفات( على
مستوى الوظائف )جدول رقم : ( 9
 ( 701الخدمات العمومية العامة :
5,431,167,000.000

اعتماد الميزانيـة .

000,000,000.000

التعديــــل .

5,431,167,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

5,431,167,000.000

المصروفات الفعلية بنسبة  %100.0من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %100.0من جملة مصروفات الباب.

000,000,000.000

الوفر

 ( 708الدين والثقافة والترفيه :
1,300,000.000

اعتماد الميزانيـة .

000,000.000

التعديــــل .

1,300,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

1,300,000.000

المصروفات الفعلية بنسبة  %100.0من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %00.0من جملة مصروفات الباب.

000,000.000

الوفر
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رابعا ( :اﻻعتمادات المنقولة من والى البنود والتي ﻻ تؤثر على ربط الميزانية:

201,556,709.215

إجمالي المنقول من والى البنود في حدود ربط الباب:

ويتم النقل بين بنود مجموعات هذا الباب دون التأثيــــر على جملة اعتماد الميزانيــة المخصص
لــــــه إﻻ انه في الوقت نفسـه يعتبر خروج عن خطة الميزانية الموضـوعة لبنود هذا الباب والتي
يكون سببها الظروف الطارئة التي قد تطرأ على هذه الخطة.

وفيما يلي الجهات التي قامت بإجراء أكبر حركة مناقﻼت بين بنودها:

201,556,709.215

إدارة الحســـــابـات العـامـة بنســـــبـة  %100من إجمـالي اﻻعتمـادات
المنقولة.
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خامسا ( :تحليـل المصروفـات النقدية والمصروفات القيديـة للبـاب السادس– المنح
)جدول رقم : ( 13
5,432,467,000.000

إجمالي المصروفات الفعلية موزعة كآﻻتي:

4,929,940,038.342

مصروفات نقدية بنسبة  %90.7من جملة المصروفات الفعلية
للباب السادس.

502,526,961.658

مصروفات قيديه بنسبة  %9.3من جملة المصروفات الفعلية للباب
السادس.

وهي المبالــغ التــي صــدرت عنهــا اذونات صرف أو شيكــات تقــرر صرفهــا لمستحقيهــا وتــم
إلغاءها وكذلك المبالغ التي تم تعليتها بموافقة وزارة المالية أو الجهات الحكومية لحسـ ــــــــــــــ ـاب
اﻷمانات مبالــغ مخصوم بها علـى أنواع بنود مصروفات الميزانية.

وكانت أعلى نســبة للمصــروفات القيدية لوزارة المالية -الحســابات العامة ،حيث تمثل %99.9
من جملة المصروفات القيدي ـ ـ ـة وبنسبة  %9.2من جملة المصروفــات الفعل ـ ـ ـي ـة وبنسب ـة %9.2

من جملة مصروفات وزارة المالية -الحسابات العامة.

- 115 -

تمهـــــيد :

الباب السابع  :المنــــــــــافع اﻻجتماعية:
يشمل هذا الباب المنافع اﻻجتماعية وهي تحويﻼت نقدية أو عينية لحماية المجتمع بأسره أو فئات معينة
منه من مخاطر اجتماعية معينة .ويشتمل هذا الباب على ثﻼث مجموعات-:

مجموعة  – 271منافع الضمان اﻻجتماعي :
مجموعة  – 272منافع المساعدة اﻻجتماعية :
مجموعة  – 273المنافع اﻻجتماعية المقدمة من أرباب العمل :
وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات هذا الباب :
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أوﻻ ( :تحليل إعتمادات ومصروفات الباب السابع  -المنافع اﻻجتماعية
) جدول رقـم : ( 7
866,417,000.000

اعتماد الميزانية.

3,396,233.282

اﻻعتمادات المنقولة من والى البنود والتي ﻻ تؤثر على اعتماد
الميزانية .

000,000,000.000

اﻻعتماد اﻹضافي .

866,417,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

847,154,134.076

المصروفات الﻔعلية بنسبة  %97.8من اعتماد الميزانية بعد التعديل

19,262,865.924

الوفورات بنسبة  %2.2من اعتماد الميزانية بعد التعديل.

ومن الجـــدول المشـار إليه يتضح لنا أن وزارة الصحة العامة خصص له أكبر اعتماد بميزانية الباب
السابع بنسبة  %59.4من اجـمالي اﻻعتماد بعد التعديل للبـاب السابع .
تركز الوفر في الجهات التالية :
 وزارة الشئون اﻻجتماعية والعمل . وزارة التربية.أهم أسباب الوفر بصﻔة عامة في الباب السابع  :المنافع اﻻجتماعية :
منح المساعدات اﻻجتماعية لمستحقيها وفقا للقوانين و القرارات.انخفاض الصرف على الطلبة الغير مشمولين بالمؤسسات التعليمية الحكومية.- 117 -

ثانيا ( :تحليل اعتمادات ومصــروفات الباب الســابع  -المنافع اﻻجتماعيـــــــة على مســتوى
المجموعات والبنود ) جدول رقم : ( 8
مجموعة  – 271منافع الضمان اﻹجتماعي :
تشمل هذه المجموعة منافع الضمان اﻻجتماعي وهي منافع اجتماعية مستحقة الدفـع نقدا أوعينا من
برامج الضمان اﻻجتماعي إلى اﻷسر.
114,000,000.000

اعتماد الميزانية.

00,000,000.000

التعديــل.

114,000,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

113,999,985.885

المصروفات الﻔعلية بنسبة  %100من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %13.5من جملة مصروفات الباب.

14.115

الوفر بنسبة  %0.0من اعتماد الميزانية بعد التعديـل وبنسبة
 %0.0من جملة وفورات الباب.

وتتكون هذه المجموعة من الﻔئات التالية :
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فئة  - 2712منافع الضمان اﻻجتماعي العينية :
تتألف منافع الضمان اﻻجتماعي العينية من سلع وخدمات مشتراه من منتــج سوقي نيابة عن اﻷســر
وتعويضات المنافع التي اشترتها اﻷسر وفق قواعد البرنامج المعني.

114,000,000.000

اعتماد الميزانية.

00,000,000.000

التعديــل.

114,000,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

113,999,985.885

المصروفات الﻔعلية بنسبة  %100من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %13.5من جملة مصروفات الباب.

14.115

الوفر بنسبة  %0.0من اعتماد الميزانية بعد التعديـل وبنسبة
 %0.0من جملة وفورات الباب.

المصروفات الﻔعلية للبنود :
وتتكون هذه الﻔئة من البنود التالية :

113,999,985.885

بند  : 271201منافع الضمان اﻻجتماعي العينية
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مجموعة  - 272منافع المساعدة اﻻجتماعية :
تشمل هذه المجمـوعة منافع المساعدة اﻻجتماعيــة وهي تحويﻼت تدفع إلى اﻷسر لتلبية نفس اﻻحتياجات التي
تلبيها منفع التأمين اﻻجتماعي دون أن تقدم بموجب برامج التأمين اﻻجتماعي.

726,067,000.000

اعتماد الميزانيـة .

)(800,374.282

التعديــــل .

725,266,625.718

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

706,317,423.596

المصروفات الﻔعلية بنسبة  % 97.4من اعتماد الميزانية بعد
التعديل و بنسبة  %83.4من جملة مصروفات الباب .

18,949,202.122

الوفر بنسبة  % 2.6من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة
 %98.4من جملة وفورات الباب.

وتتكون هذه المجموعة من الﻔئات التالية :

- 120 -

فئة  - 2721منافع المساعدات اﻻجتماعية النقدية :
تشمل هذه الفئـة المساعدات اﻻجتماعية النقدية المقدمة.

285,457,000.000

اعتماد الميزانيـة .

) ( 8,200.000

التعديــــل .

285,448,800.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

267,457,931.247

المصروفات الﻔعلية بنسبة  %93.7من اعتماد الميزانية بعد التعديل
و بنسبة  %31.6من جملة مصروفات الباب.

17,990,868.753

الوفر بنسبة  %6.3من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة
 %93.4من جملة وفورات الباب.
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المصروفات الﻔعلية للبنود:
وتتكون هذه الﻔئة من البنود التالية:
250,159,539.547

بند  :272101الرعاية اﻻجتماعية

13,250,000.000

بند  :272102منح الزواج

00,000,000.000

بند  :272103إعانات الباحثين عن عمل ومكافآت الخريجين

00,000,000.000

بند  :272104عﻼوة إجتماعية للعمالة الوطنية

00,000,000.000

بند  :272105عﻼوة أوﻻد للعمالة الوطنية

00,000,000.000

بند  :272106غﻼء معيشة للعمالة الوطنية

00,000,000.000

بند  :272107مكافأة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص

4,044,676.700

بند  :272108دعم خدمات تعليمية وتربوية

3,715.000

بند  272199منافع المساعدة اﻻجتماعية النقدية-أخرى

ويعتبر بند  :272101الرعاية اﻹجتماعية أعلى البنود التي تم الصرف عليها بنسبة  %93.5من
إجمالي الفئة.
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فئة  - 2722منافع المساعدة اﻻجتماعيـة العينية :
تشمل هذه الفئة المساعدات اﻻجتماعية العينية المقدمة.
440,610,000.000

اعتماد الميزانيـة .

)(792,174.282

التعديــــل

439,817,825.718

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

438,859,492.349

المصـروفات الﻔعلية بنسـبة  %99.8من اعتماد الميزانية بعد التعديل
و بنسبة  %51.8من جملة مصروفات الباب.

958,333.369

الوفر بنسـبة  %0.2من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسـبة %5.0

من جملة وفورات الباب.

المصروفات الﻔعلية للبنود:
وتتكون هذه الﻔئة من البنود التالية:
000,000,000.000

بند  : 272201تنمية القوى العاملة .

438,859,492.349

بند  : 272202الخدمات الصحية بالخارج .

- 123 -

مجموعة  – 273المنافع اﻻجتماعية المقدمة من أرباب العمل :
هي منافع اجتماعية نقدية أو عينية تدفعها وحدات حكومية إلى موظفيها أو إلى موظفي وحدات حكومية
أخرى مشاركة في البرنامج المعني ) أو إلى ورثتهم أومن يعولون ممن يستوفون أهلية الحصول على هذه
المدفوعات(.
26,350,000.000

اعتماد الميزانيـة

800,374.282

التعديــــل .

27,150,374.282

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

26,836,724.595

المصروفات الﻔعلية بنسبة  %98.8من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %3.2من جملة مصروفات الباب .

313,649.687

الوفر بنسبة  %1.2من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة %1.6

من جملة وفورات الباب.

وتتكون هذه المجموعة من الﻔئات التالية :
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فئة  – 2732المنافع اﻻجتماعية النقدية المقدمة من أرباب العمل :
تشمل هذه الفئة المنافع اﻻجتماعية العينية المقدمة من أرباب العمل.
26,350,000.000

اعتماد الميزانيـة

800,374.282

التعديــــل .

27,150,374.282

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

26,836,724.595

المصروفات الﻔعلية بنسبة  %98.8من اعتماد الميزانية
بعد التعديل وبنسبة  %3.2من جملة مصروفات الباب .

313,649.687

الوفر بنسبة  %1.2من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %1.6من جملة وفورات الباب.

المصروفات الﻔعلية للبنود:
وتتكون هذه الﻔئة من البنود التالية:
12,776,584.633

بند  : 273201عﻼج طبي .

14,060,139.962

بند  : 273203تعليم .
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ثالثا ( :تحليل اعتمادات ومصـــروفات الباب الســـابع – المنافع اﻹجتماعية على مســـتوى
الوظائف ) جدول رقم : ( 9
 ( 701الخدمات العمومية العامة :
32,950,000.000

اعتماد الميزانيـة .

000,000,000.000

التعديـــــل .

32,950,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

32,049,233.162

المصـروفات الﻔعلية بنسـبة  %97.3من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %3.8من جملة مصروفات الباب.

900,766.838

الوفر المحقق بنسبة  %2.7من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة
 %4.7من جملة وفورات الباب .

 (702الدفــــاع :
16,940,000.000

اعتماد الميزانيـة .

000,000,000.000

التعديـــــل .

16,940,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

16,773,701.522

المصــروفات الﻔعلية بنســبة  %99.0من اعتماد الميزانية
بعد التعديل وبنسبة  %2.0من جملة مصروفات الباب.

166,298.478

الوفر المحقق بنسبة  %1.0من اعتماد الميزانية بعد
التعديل وبنسبة  %0.9من جملة وفورات الباب .
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 (703النظام العام وشؤون السﻼمة العامة :
16,000,000.000

اعتماد الميزانيـة .

000,000,000.000

التعديـــــل .

16,000,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

15,845,450.342

المصروفات الﻔعلية بنسبة  %99.0من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %1.9من جملة مصروفات الباب.

154,549.658

الوفر المحقق بنسبة  %1.0من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة
 %0.8من جملة وفورات الباب .

 (704الشؤون اﻻقتصادية :
66,000.000

اعتماد الميزانيـة .

000,000.000

التعديـــــل .

66,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

61,502.000

المصـروفات الﻔعلية بنسـبة  %93.2من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %00.0من جملة مصروفات الباب.

4,498.000

الوفر المحقق بنسبة  %6.8من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة
 %0.0من جملة وفورات الباب .
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 (707الصحة :
514,410,000.000

اعتماد الميزانيـة .

000,000,000.000

التعديـــــل .

514,410,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

514,399,395.885

المصروفات الﻔعلية بنسبة  %100من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %60.7من جملة مصروفات الباب.

10,604.115

الوفر المحقق بنسبة  %0.0من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة
 %0.1من جملة وفورات الباب .

 (708الدين والثقافة والترفيه :
75,000.000

اعتماد الميزانيـة .

000,000.000

التعديـــــل .

75,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

17,370.381

المصـروفات الﻔعلية بنسـبة  %23.2من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %0.0من جملة مصروفات الباب.

57,629.619

الوفر المحقق بنسبة  %76.8من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %0.3من جملة وفورات الباب .
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 (709التعليم :
7,719,000.000

اعتماد الميزانيـة .

000,000.000

التعديـــــل .

7,719,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

4,740,926.237

المصـروفات الﻔعلية بنسـبة  %61.4من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %0.6من جملة مصروفات الباب.

2,978,073.763

الوفر المحقق بنسبة  %38.6من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %15.5من جملة وفورات الباب .

 (710الحماية اﻹجتماعية :

278,257,000.000

اعتماد الميزانيـة .

000,000,000.000

التعديـــــل .

278,257,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل .

263,266,554.547

المصـروفات الﻔعلية بنسـبة  %94.6من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %31.1من جملة مصروفات الباب.

14,990,445.453

الوفر المحقق بنسبة  %5.4من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة
 %77.8من جملة وفورات الباب .
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رابعا ( :اﻻعتمادات المنقولة من والى البنود والتي ﻻتؤثرعلى ربط الميزانية :

3,396,233.282

إجمالي المنقول من والى البنود في حدود ربط الباب :

ويتم النقل بين بنود مجموعات هذا الباب دون التأثيــر على جملة اعتماد الميزانيـة المخصص لـه إﻻ انه
في الوقت نفسه يعتبر خروج عن خطة الميزانية الموضوعة لبنود هذا الباب والتي يكون سببها الظروف
الطارئة التي قد تطرأ على هذه الخطة.

وفيما يلي الجهات التي قامت بإجراء أكبر حركة مناقﻼت بين بنودها :
2,603,464.000

وزارة الخارجية بنسبة  %76.7من إجمالي اﻻعتمادات المنقولة.

وقد وزعت باقي النسبة على باقي الجهات الحكومية .
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خامسا ( :تحليــــل المصروفــــات النقدية والمصروفات القيديــــة للبــــاب السابع – المنافع
اﻹجتماعية ) جدول رقم : ( 13
847,154,134.076

إجمالي المصروفات الﻔعلية موزعة كآﻻتي:

612,374,826.475

مصـــروفات نقدية بنســـبة  %72.3من جملة المصـــروفات الﻔعلية
للباب السابع .

234,779,307.601

مصـــروفات قيديه بنســـبة  %27.7من جملة المصـــروفات الﻔعلية
للباب السابع .

وهي المبالـغ التـي صـدرت عنهـا اذونات صرف أو شيكـات تقـرر صرفهـا لمستحقيهـا وتـم إلغاءها
وكذلك المبالغ التي تم تعليتها بموافقة وزارة المالية أو الجهات الحكومية لحســــــاب خصوم مبالــغ
مخصوم بها علـى أنواع بنود مصروفات الميزانية.
وكانت أعلى نسبة للمصروفات القيدية وزارة الصحه العامه ،حيث تمثل  %91.2من جملة المصروفات
القيديـــة وبنسبة  %25.3من جملة المصروفـات الفعلـــيـة وبنسبـة  %41.6من جملة مصروفات وزارة
الصحه العامه .
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تمهـــــيد:
الباب الثامن :مصروفات وتحويﻼت أخرى:
يشمل هذا الباب المصروفات اﻷخرى وهي أنواع أخرى من المصروفات لم يرد ذكرها في اﻷبواب
السابقة ،كإيجار أصول طبيعية ومصروفات أخرى متنوعة وخسائر فروقات تغير عملة .ويشتمل
هذا الباب على ثﻼث مجموعات- :
مجموعة  – 281ايجار أصول طبيعية:
مجموعة  – 282مصروفات وتحويﻼت أخرى متنوعة:
مجموعة  – 285خسائر فروقات تغير العملة:

وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات هذا الباب:
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أوﻻ  (:تحليل اعتمادات ومصروفات الباب الثامن – مصروفات وتحويﻼت أخرى على المستوى
اﻹجمالي للباب )جدول رقـم : ( 7
1,853,469,000.000

اعتماد الميزانية.

637,242,927.443

اﻻعتمــادات المنقولــة من والى البنود والتي ﻻ تؤثر على اعتمــاد
الميزانية.

600,000,000.000

اﻹعتماد اﻹضافي

2,453,469,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

2,394,328,976.988

المصروفات الﻔعلية بنسبة  %97.6من اعتماد الميزانية بعد التعديل.

59,140,023.012

الوفورات بنسبة  %2.4من اعتماد الميزانية بعد التعديل.

ومن الجـــدول المشـار إليه يتضح لنا أن وزارة المالية – الحسابات العامة خصص لها أكبر
اعتماد بميزانية الباب الثامن بنسبة  %56.1من اجـمالي اﻻعتماد بعد التعديل للبـاب الثامن.
وتركز الوفر في الجهات التالية :
 وزارة التعليم العالي وزارة العدل الديوان اﻷميري مجلس الوزراء – اﻷمانة العامةأهم أسباب الوفر بصﻔة عامة في الباب الثامن  :مصروفات وتحويﻼت أخرى:
 انخفاض الصرف على بعثات دراسية للطلبة ومهمات رسمية بالخارج.- 133 -

ثانيا ( :تحليل اعتمادات ومصـــروفات الباب الثامن – مصـــروفات وتحويﻼت أخرى
على مستوى المجموعات والﻔئات )جدول رقم : ( 8
المجموعة اﻷولى  – 281إيجار أصول طبيعية:
تشمل مجموعة إيجار أصول طبيعية المصروفات التي تنشأ ارتباطا بعمليات تأجير معينة
لﻸراضي وغيرها من اﻷصول التي تتوافر طبيعيا.

32,000.000

اعتماد الميزانية.

1,549.000

التعديـــــل.

33,549.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

33,540.840

المصـــروفات الﻔعلية بنســبة  %100من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %0.0من جملة مصروفات الباب.

8.160

الوفر المحقق بنسـبة  %0.02من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسـبة
 %0.0من جملة وفورات الباب.

وتتكون هذه المجموعة من الﻔئة التالية :
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فئة  – 2811ايجار أراضي:
تشمل هذه الفئة قيمة عقود اﻹيجار لﻸراضي التي تستأجرها الجهة الحكومية ﻻستخداماتها
المختلفة ما عدا اﻹيجارات الخاصة بإسكان الموظفين.

32,000.000

اعتماد الميزانية.

1,549.000

التعديـــــل.

33,549.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

33,540.840

المصـــروفات الﻔعلية بنســبة  %100من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %0.0من جملة مصروفات الباب.

8.160

الوفر المحقق بنسـبة  %0.02من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسـبة
 %0.0من جملة وفورات الباب.
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المجموعة الثانية -282مصروفات وتحويﻼت أخرى متنوعة:
تشمل مجموعة المصروفات والتحويﻼت اﻷخرى المتنوعة عدداً من التحويﻼت التي تخدم
أغراضا ً مختلفة تماماً ،وأي معامﻼت مصروفات أخرى غير مصنفة في مكان آخر.
1,843,783,400.000

اعتماد الميزانية.

598,478,060.419

التعديـــــل.

2,442,261,460.419

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

2,383,183,872.281

المصـروفات الﻔعلية  %97.6من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسـبة
 %99.5من جملة مصروفات الباب.

59,077,588.138

الوفر المحقق بنســبة  %2.4من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنســبة
 %99.9من جملة وفورات الباب.

وتتكون هذه المجموعة من الﻔئات التالية :
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فئة  - 2821بعثات:
تشمل هذه الفئة نوعين من البعثات ،بعثات خاصة بالموظفين وأخرى خاصة بالطلبة.
537,746,000.000

اعتماد الميزانية.

)(1,097,636.806

التعديـــــل.

536,648,363.194

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

515,389,036.327

المصــروفات الﻔعلية بنســبة  %96.0من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %21.5من جملة مصروفات الباب.

21,259,326.867

الوفر بنســـــبـة  %4.0من اعتمـاد الميزانيـة بعـد التعـديـل وبنســـــبـة
 %35.9من جملة وفورات الباب.

المصروفات الﻔعلية للبنود:
وتتكون هذه الﻔئة من البنود التالية:
28,590,091.346

بند  - 282101بعثات دراسية للموظﻔين .

486,798,944.981

بند - 282102بعثات دراسية للطلبة.

ويعتبر بند  282102بعثات دراسـية للطلبة أعلى البنود التي تم الصـــــ ـرف عليها بنسـبة 94.5

 %من إجمالي الفئة.
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فئة  – 2822الحمﻼت الدينية:
تحمل هذه الفئة بمخصصات بعثة الحج طبقا لقانون رقم  58لسنة  1976والمعدل بقانون رقم
 82لسنة  1983حيث تشمل الخدمات المقدمة لحجاج بيت ﷲ الحرام والمرشدين الدينيين
ومخصصات لجنة شئون الحج ،باﻹضافة إلى مخصصات معسكر البعثة الدبلوماسية الكويتية
لتمثيل الكويت في المهرجانات الدينية في مكة المكرمة ،وكذلك مخصصات بعثة الحج الطبية طبقا
للقرار رقم  9لسنة  1980بشأن المخصصات المالية لبعثة الحج الطبية.
398,000.000

اعتماد الميزانيـة.

58,750.000

التعديــــل.

456,750.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

219,039.521

المصـروفات الﻔعلية بنسـبة  % 48.0من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  % 0.0من جملة مصروفات الباب.

237,710.479

الوفر بنسبة  % 52.0من اعتماد الميزانية بعد التعــــــــديل وبنسبة
 % 0.4من جملة وفورات الباب.

المصروفات الﻔعلية للبنود:
وتتكون هذه الﻔئة من البنود التالية:
219,039.521

بند  -282201الحمﻼت الدينية .
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فئة  – 2823تنﻔيذ أحكام قضائية:
يحمـــل هـــذا النـــوع بالمبـــالغ المدفوعـــة للغيـــر نتيجـــة اﻷحكـــام القضـــائية الصـــادرة ضـــد
الجهــة الحكوميــة وﻻ يشــمل قيمــة أعمــال أو خــدمات غيــر مدفوعــة مــن قبــل الجهــة الحكوميــة
حيث يتم تحميلها على النوع المختص.

18,831,500.000

اعتماد الميزانيـة.

)(1,064,477.775

التعديــــل.

17,767,022.225

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

13,781,991.060

المصـروفات الﻔعلية بنسـبة  %77.6من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %0.6من جملة مصروفات الباب.

3,985,031.165

الوفر بنسـبة  %22.4من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسـبة %6.7

من جملة وفورات الباب.
المصروفات الﻔعلية للبنود:
وتتكون هذه الﻔئة من البنود التالية:

13,781,991.060

بند  - 282301تنﻔيذ أحكام قضائية .
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فئة  – 2824تحويﻼت لﻸفراد:
تشمل هذه الفئة المدفوعات التحويلية الداخلية لﻸفراد سواء كانوا عاملين بالدولة أو من غير
العاملين في الدولة وتصرف هذه المبالغ نتيجة لحاﻻت معينة.

243,088,000.000

اعتماد الميزانيـة.

)(32,222,381.637

التعديــــل.

210,865,618.363

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

206,769,556.559

المصــروفات الﻔعلية بنســبة  %98.1من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %8.6من جملة مصروفات الباب.

4,096,061.804

الوفر بنســـبة  %1.9من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنســـبة %6.9

من جملة وفورات الباب.
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المصروفات الﻔعلية للبنود:
وتتكون هذه الﻔئة من البنود التالية:

99,736.000

بند  -282401تعويضات حوادث

83,795,549.196

بند  -282402مكافآت وجوائز لغير الموظﻔين

75,000,000.000

بند  -282403فوائد وقروض عقارية

47,870,053.529

بند  -282404إعﻔاء من قروض عقارية

4,217.834

بند  -282499تحويﻼت أخرى لﻸفراد

ويعتبر بند  282402مكافآت وجوائز لغير الموظفين أعلى البنود التي تم الصــرف عليها بنســبة
 %40.5من إجمالي الفئة.
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فئة  – 2825دعم المؤسسات اﻷهلية:
تشمل هذه الفئة الدعم الذي تقدمة الدولة للمؤسسات اﻷهلية )كالمدارس الخاصة والصحف المحلية
واﻷندية الرياضية وجمعيات النفع العام والنقابات العمالية( وذلك لتشجيعها على تقديم خدماتها
العامة أو لدعم أنشطة
معينة حسب القوانين أو القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.
2,525,000.000

اعتماد الميزانيـة.

000,000.000

التعديــــل.

2,525,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

2,189,646.577

المصــروفات الﻔعلية بنســبة  %86.7من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %0.1من جملة مصروفات الباب.

335,353.423

الوفر بنسـبة  %13.3من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسـبة %0.6

من جملة وفورات الباب.
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المصروفات الﻔعلية للبنود:
وتتكون هذه الﻔئة من البنود التالية:

301,683.277

بند  -282502دعم الصحف المحلية .

54,463.300

بند -282503مساعدات اﻷندية واﻷنشطة الرياضية .

1,833,500.000

بند -282504مساعدات النقابات وجمعيات النﻔع العام .

ويعتبر بند  282504مساعدات النقابات وجمعيات النفع العام أعلى البنود التي تم الصرف
عليها بنسبة  %83.7من إجمالي الفئة.
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فئة  – 2826تحويﻼت زكاة:
تشــــمل هذه الفئة المبالغ التي تحولها الوحدات الحكومية على ســــبيل الزكاة إلى المصــــارف
الشرعية
9,500,000.000

اعتماد الميزانيـة.

000,000.000

التعديــــل.

9,500,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

9,500,000.000

المصـــروفات الﻔعلية بنســـبة  %100من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %0.4من جملة مصروفات الباب.

000.000

الوفر بنســـبة  %0.0من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنســـبة %0.0

من جملة وفورات الباب.
المصروفات الﻔعلية للبنود:
وتتكون هذه الﻔئة من البنود التالية:
1,500,000.000

بند -282601إعانات بيت الزكاة.

8,000,000.000

بند -282602زكاة الشركات المحولة.

ويعتبر بند  282602زكاة الشركات المحولة أعلى البنود التي تم الصرف عليها بنسبة
%84.2من إجمالي الفئة.
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فئة  – 2827تعويض اﻷنشطة الخاصة والمختلﻔة:
تشــمل هــذه الفئــة تعــويض خســائر بعــض اﻷنشــطة الخاصــة أو اﻷنشــطة المختلفــة التــي تقــدم
خــدمات عامــة أو تمثــل بعــض أوجــه النشــاط اﻻقتصــادي فــي الدولــة طبق ـا ً لمــا يصــدر بهــا مــن
قرارات من مجلس الوزراء.

135,000,200.000

اعتماد الميزانيـة.

626,713,972.637

التعديــــل.

761,714,172.637

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

757,981,098.769

المصــروفات الﻔعلية بنســبة  %99.5من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %31.7من جملة مصروفات الباب.

3,733,073.868

الوفر بنســـبة  %0.5من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنســـبة %6.3

من جملة وفورات الباب.
المصروفات الﻔعلية للبنود:
وتتكون هذه الﻔئة من البنود التالية:

757,981,098.769

بند -282702اﻷنشطة المختلفة.
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فئة  – 2829التزامات ومصروفات أخرى:
يحمل هذا النوع المصروفات الطارئة الناتجة عن الظروف اﻷمنية وذلك وفقا للضوابط واﻵليات
التي تضعها وزارة المالية ويصدر بها قرارات من مجلس الوزراء.
896,694,700.000

اعتماد الميزانيـة.

6,089,834.000

التعديــــل.

902,784,534.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

877,353,503.468

المصــروفات الﻔعلية بنســبة  %97.2من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %36.6من جملة مصروفات الباب.

25,431,030.532

الوفر بنسـبة  %2.8من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسـبة %43.0

من جملة وفورات الباب.
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المصروفات الﻔعلية للبنود:
وتتكون هذه الﻔئة من البنود التالية:

500,000,000.000

بند - 282901مصروفات طارئة

157,742.260

بند - 282902مؤتمرات محلية

1,320.000

بند - 282903مؤتمرات خارجية

000.000

بند - 282904الدورات الرياضية

279,417,481.858

بند - 282905الشؤون القضائية

33,008,177.215

بند - 282906مهمات رسمية في الخارج

14,768,782.135

بند - 282908تكاليف تشغيلية الطائرات الحكومية

50,000,000.000

بند - 282910مخصصات رئيس الدولة

ويعتبر بند  : 282901مصروفات طارئة أعلى البنود التي تم الصرف عليها بنسبة  %57.0من
إجمالي الفئة.
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المجموعة الخامسة -285خسائر وفروقات تغير العملة :
يحمـل هـذا النوع بـالمبـالغ الﻼزمـة لتســـــويـة الفروقـات المـدينـة التي قـد تظهر نتيجـة تغطيـة
مصاريف تثبيت أسعار صرف بعض العمﻼت اﻷجنبية مقابل الدينار الكويتي

9,653,600.000

اعتماد الميزانيـة.

1,520,390.581

التعديـــــل.

11,173,990.581

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

11,111,563.867

المصــروفات الﻔعلية بنســبة  %99.4من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %0.5من جملة مصروفات الباب.

62,426.714

الوفر المحقق بنســبة  %0.6من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنســبة
 %0.1من جملة وفورات الباب.

وتتكون هذه المجموعة من الﻔئات التالية:
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فئة  - 2851خسائر وفروقات تغير العملة:
يحمل هذا النوع بالمبالغ الﻼزمة لتسـوية الفروقات المدينة التي قد تظهر نتيجة تغطية مصـاريف
تثبيت أسعارصرف بعض العمﻼت اﻷجنبية مقابل الدينار الكويتي.

9,653,600.000

اعتماد الميزانيـة.

1,520,390.581

التعديـــــل.

11,173,990.581

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

11,111,563.867

المصــروفات الﻔعلية بنســبة  %99.4من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %0.5من جملة مصروفات الباب.

62,426.714

الوفر المحقق بنســبة  %0.6من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنســبة
 %0.1من جملة وفورات الباب.

المصروفات الﻔعلية للبنود:
وتتكون هذه الﻔئة من البنود التالية:

11,111,563.867

بند  -285101خسائر وفروقات تغير العملة.
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ثالثا ( :تحليل اعتمادات ومصروفات الباب الثامن – مصروفات وتحويﻼت أخرى
على مستوى الوظائف )جدول رقم : (9

 (701الخدمات العمومية العامة:

754,141,050.000

اعتماد الميزانيـة.

627,054,700.443

التعديـــــل.

1,381,195,750.443

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

1,371,830,721.665

المصــروفات الﻔعلية بنســبة  %99.3من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %57.3من جملة مصروفات الباب.

9,365,028.778

الوفر المحقق بنســبة  %0.7من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنســبة
 %15.8من جملة وفورات الباب.
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 (702الدفــــاع:
13,157,000.000

اعتماد الميزانيـة.

1,774,170.000

التعديـــــل.

14,931,170.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

13,659,013.667

المصــروفات الﻔعلية بنســبة  %91.5من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %0.6من جملة مصروفات الباب.

1,272,156.333

الوفر المحقق بنسبة  %8.5من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة
 %2.2من جملة وفورات الباب.

 (703النظام العام وشؤون السﻼمة :
296,306,000.000

اعتماد الميزانيـة.

)(310,000.000

التعديـــــل.

295,996,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

280,250,475.944

المصــروفات الﻔعلية بنســبة  %94.7من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %11.7من جملة مصروفات الباب.

15,745,524.056

الوفر المحقق بنســبة  %5.3من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنســبة
 %26.6من جملة وفورات الباب.
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 (704الشؤون اﻹقتصادية:
5,811,750.000

اعتماد الميزانيـة.

)(46,701.000

التعديـــــل.

5,765,049.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

5,460,301.482

المصــروفات الﻔعلية بنســبة  %94.7من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %0.2من جملة مصروفات الباب.

304,747.518

الوفر المحقق بنسبة  %5.3من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة
 %0.5من جملة وفورات الباب.

 (705حماية البيئة :
1,200.000

اعتماد الميزانيـة.

14.000

التعديـــــل.

1,214.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

1,203.000

المصــروفات الﻔعلية بنســبة  %99.1من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %0.0من جملة مصروفات الباب.

11.000

الوفر المحقق بنسبة  %0.9من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة
 %0.0من جملة وفورات الباب.
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 (706اﻹسكان ومرافق المجتمع:
1,114,500.000

اعتماد الميزانيـة.

000.000

التعديـــــل.

1,114,500.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

66,402.759

المصـــــروفـات الﻔعليـة بنســــبـة  %6.0من اعتمـاد الميزانيـة بعـد
التعديل وبنسبة  %0.0من جملة مصروفات الباب.

1,048,097.241

الوفر المحقق بنسبة  %94.0من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %1.8من جملة وفورات الباب.

 (707الصحة :
3,730,000.000

اعتماد الميزانيـة.

000.000

التعديـــــل.

3,730,000.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

1,172,742.656

المصــروفات الﻔعلية بنســبة  %31.4من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %0.0من جملة مصروفات الباب.

2,557,257.344

الوفر المحقق بنسـبة  %68.6من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسـبة
 %4.3من جملة وفورات الباب.
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 (708الدين والثقافة الترفيه:
8,122,500.000

اعتماد الميزانيـة.

000.000

التعديـــــل.

8,122,500.000

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

5,942,844.691

المصــروفات الﻔعلية بنســبة  %73.2من اعتماد الميزانية بعد
التعديل وبنسبة  %0.2من جملة مصروفات الباب.

2,179,655.309

الوفر المحقق بنسبة  %26.8من اعتماد الميزانية بعد
التعديل وبنسبة  %3.7من جملة وفورات الباب.

 (709التعليم :
614,556,000.000

اعتماد الميزانيـة.

)(1,701,974.806

التعديـــــل.

612,854,025.194

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

588,264,502.022

المصــروفات الﻔعلية بنســبة  %96.0من اعتماد الميزانية بعد
التعديل وبنسبة  %24.6من جملة مصروفات الباب.

24,589,523.172

الوفر المحقق بنســـبة  %4.0من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %41.6من جملة وفورات الباب.
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 (710الحماية اﻻجتماعية:

156,529,000.000

اعتماد الميزانيـة.

)(26,770,208.637

التعديـــــل.

129,758,791.363

اعتماد الميزانية بعد التعديل.

127,680,769.102

المصــروفات الﻔعلية بنســبة  %98.4من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنسبة  %5.3من جملة مصروفات الباب.

2,078,022.261

الوفر المحقق بنسبة  %1.6من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنسبة
 %3.5من جملة وفورات الباب.

- 155 -

رابعا ( :اﻻعتمادات المنقولة من والى البنود والتي ﻻتؤثرعلى ربط الميزانية:

637,242,927.443

إجمالي المنقول من والى البنود في حدود ربط الباب:

ويتم النقل بين بنود مجموعات هذا الباب دون التأثيــر على جملة اعتماد الميزانيـة المخصص
لـه إﻻ انه في الوقت نفسه يعتبر خروج عن خطة الميزانية الموضوعة لبنود هذا الباب والتي يكون
سببها الظروف الطارئة التي قد تطرأ على هذه الخطة.

وفيما يلي الجهات التي قامت بإجراء أكبر حركة مناقﻼت بين بنودها:

626,770,208.637

وزارة المـاليـة – الحســـــابـات العـامـة بنســــبـة  %98.4من إجمـالي
اﻻعتمادات المنقولة .

8,626,382.000

وزارة الدفاع بنسبة  %1.4من إجمالي اﻻعتمادات المنقولة.

237,804.806

ديوان الخدمة المدنية بنسبة  %0.0من إجمالي اﻻعتمادات المنقولة.

172,214.000

وزارة اﻷشغال العامة بنسبة  %0.0من إجمالي اﻻعتمادات المنقولة.

وقد وزعت باقي النسبة على باقي الجهات الحكومية .
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خامسا ( :تحليـل المصروفـات النقدية والمصروفات القيديـة للبـاب الثامن –
مصروفات وتحويﻼت أخرى )جدول رقم : (13

2,394,328,976.988

إجمالي المصروفات الﻔعلية موزعة كآﻻتي:

1,051,513,881.920

مصـروفات نقدية بنسـبة  %43.9من جملة المصـروفات الفعلية للباب
الثامن.

1,342,815,095.068

مصـروفات قيديه بنسـبة  %56.1من جملة المصـروفات الفعلية للباب
الثامن.

وهي المبالـغ التـي صـدرت عنهـا اذونات صرف أو شيكـات تقـرر صرفهـا لمستحقيهـا وتـم
إلغاءها وكذلك المبالغ التي تم تعليتها بموافقة وزارة المالية أو الجهات الحكومية لحســــــاب
اﻷمانات مبالــغ مخصوم بها علـى أنواع بنود مصروفات الميزانية.

وكانت أعلى نســبة للمصــروفات القيدية لوزارة المالية – الحســابات العامة ،حيث تمثل %91.4
من جملة المصروفات القيديـــــــ ـة وبنسبة  %51.2من جملة المصروفـــات الفعلـــــــ ـيـ ـة وبنسبـ ـة
 %89.1من جملة مصروفات وزارة المالية – الحسابات العامة.
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تمهـــــيد :
ﺑاب شراء اﻷصول الغير المتداولة:

هي النفقات والمبالغ التي تدفع على شراء اﻷصول غير المتداولة أو اﻹضافات عليها أو
إجراء صيانة جذرية لها .ويشتمل هذا الباب على أربع مجموعات-:
مجموعة  – 323شراء اﻷصول غير المتداولة غير المالية الملموسة :
مجموعة  – 324شراء اﻷصول غير المتداولة غير المالية غير الملموسة :
مجموعة  – 326شراء اﻷصول الﺑيولوجية )أصول فﻼحية(:
مجموعة  – 327مشاريع إنشائية وصيانة جذرية:

وفيما يلي عرض تحليلي لمصروفات هذا الﺑاب :
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أوﻻ(:تحليل إعتمادات ﺑاب شراء اﻷصول غير المتداولة )جدول رقـم : ( 7
2,311,720,000.000

اعتماد الميزانية.

159,949,801.000

اﻻعتمادات المنقولة من والى البنود والتي ﻻ تؤثر على اعتماد الميزانية

00,000.000

اﻻعتماد اﻹضافي

2,311,720,000.000

اعتماد الميزانية ﺑعد التعديل .

1,742,708,465.592

المصروفات الفعلية بنﺳبة  %75.4من اعتماد الميزانية بعد التعديل .

569,011,534.408

الوفورات بنﺳبة  %24.6من اعتماد الميزانية بعد التعديل.

ومن الجـــدول المشـار إليه يتضح لنا أن وزارة اﻷشغال العامة خصص لها أكبر اعتماد
بميزانية باب مصروفات شراء اﻷصول غير المتداولة بنﺳبة  %32.1من اجـمالي اﻻعتماد بعد
التعديل للبـاب .
تركز الوفر في الجهات التالية :
 وزارة الكهرباء والماء . وزارة اﻻشغال العامة . وزارة الدفاع .أهم أسﺑاب الوفر ﺑصفة عامة في ﺑاب شراء اﻷصول غير المتداولة :
 عدم اﻻنتهاء من بعض المشاريع اﻻنشائية الرأﺳمالية وعمليات الصيانة الجذرية ومنهاالتالية:
 مشروع توﺳعة مبنى الركاب ) (2مطار الكويت الدولي.
 تقاطعات وجﺳور طريق النويصيب.
 تقوية شبكة التوزيع الكهربائية الضغط الفائق.
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ثانيا ( :تحليل اعتمادات ومصروفات ﺑاب شراء اﻷصول غير المتداولة على
مستوى المجموعات والﺑنود )جدول رقم : ( 8
المجموعة اﻷولى  – 323شراء اﻷصول غير المتداولة غير المالية الملموسة:
تشــمل هذه المجموعة اﻷصــول الثابتة الملموﺳــة التي تﺳــتخدم بصــورة متكررة أو مﺳــتمرة في
عمليات إنتاج لمدة تزيد عن عام.
451,410,000.000

اعتماد الميزانية.

3,960,000.000

التعديــل.

455,370,000.000

اعتماد الميزانية ﺑعد التعديل.

362,720,620.544

المصــروفات الفعلية بنﺳــبة  %79.7من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنﺳبة  %20.8من جملة مصروفات الباب.

92,649,379.456

الوفر المحقق بنﺳـبة  %20.3من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنﺳـبة
 %16.3من جملة وفورات الباب.

وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية :
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فئة  – 3232شراء المﺑاني والتحسينات على اﻷراضي :
تشــمل على المبالغ التي تقوم الدولة بدفعها نظير شــراء المباني والتحﺳــينات على اﻷراضــي
بغرض إنشـــاء مباني تابعة للحكومة أو اﺳـــتمﻼك المباني والتحﺳـــينات على اﻷراضـــي بغرض
تحقيق هدف عام ويتم تعويض اﻷهالي عن قيمة ما اﺳــــتملكته الدولة بثمن يﺳــــاوي أو يزيد عن
قيمته اﻻقتصادية واﻻجتماعية.
1,085,000.000

اعتماد الميزانيـة .

24,000.000

التعديــــل

1,109,000.000

اعتماد الميزانية ﺑعد التعديل

873,877.375

المصــروفات الفعلية بنﺳــبة  %78.8من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنﺳبة  %0.1من جملة مصروفات الباب.

235,122.625

الوفر المحقق بنﺳـبة  %21.2من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنﺳـبة
 %0.0من جملة وفورات الباب .

المصروفات الفعلية للﺑنود :
وتتكون هذه الفئة من الﺑنود التالية:

560,000.000

ﺑند  :323202شراء واﺳتمﻼك وحدات ﺳكنية

313,877.375

ﺑند  :323208شراء مباني مؤقتة  /متنقلة
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فئة  – 3233شراء آﻻت ومعدات وأصول أخرى :
تشمل هذه الفئة المبالغ التي تنفقها الدولة مقابل شراء اﻵﻻت والمعدات واﻷصول اﻷخرى.

450,255,000.000

اعتماد الميزانيـة .

3,929,400.000

التعديــــل

454,184,400.000

اعتماد الميزانية ﺑعد التعديل

361,808,576.721

المصــروفات الفعلية بنﺳــبة  %79.7من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنﺳبة  %20.8من جملة مصروفات الباب.

92,375,823.279

الوفر المحقق بنﺳـبة  %20.3من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنﺳـبة
 %16.2من جملة وفورات الباب .
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المصروفات الفعلية للﺑنود:
وتتكون هذه الفئة من الﺑنود التالية:
6,182,211.222

ﺑند  :323301شراء آﻻت ومعدات نقل بري

170,000,000.000

ﺑند  :323303شراء آﻻت ومعدات نقل جوي

133,010.000

ﺑند  :323304شراء آﻻت ومعدات نقل بحري

4,407,126.324

ﺑند  :323306شراء أثاث

30,212,347.089

ﺑند :323307

17,023,206.100

ﺑند  :323308شراء آﻻت ومعدات ثقيلة

4,249,815.519

ﺑند  :323309شراء معدات كهربائية

3,733,592.534

ﺑند  :323310شراء آﻻت ومعدات ميكانيكية

268,504.221

ﺑند  :323311شراء معدات القياس والمعايرة وورش الصيانة

4,947,681.548

ﺑند  :323312شراء معدات خاصة

52,308,761.150

ﺑند  :323313شراء معدات طبية ومختبرات ومعامل

178,705.000

ﺑند  :323314شراء معدات تنظيم المرور والﺳير

1,526.000

ﺑند  :323315شراء معدات رياضية

4,930.000

ﺑند  :323316شراء آﻻت موﺳيقية

68,157,160.014

ﺑند  :323318شراء معدات عﺳكرية

شراء آﻻت ومعدات اتصاﻻت وتكنولوجيا معلومات ومعدات مكتبية

ويعتبر ﺑند ) :323303شراء آﻻت ومعدات نقل جوي( أعلى البنود التي تم الصرف عليها
بنﺳبة % 47.0من إجمالي الفئة.
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فئة  – 3235شراء أصول ثقافية وتراثية :
وويب
وتشمل المبالغ التي تنفقها الدولة مقابل شراء اﻷصول الثقافية والتراثية.
70,000.000

اعتماد الميزانيـة .

6,600.000

التعديــــل

76,600.000

اعتماد الميزانية ﺑعد التعديل

38,166.448

المصــروفات الفعلية بنﺳــبة  %49.8من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنﺳبة  %0.0من جملة مصروفات الباب.

38,433.552

الوفر المحقق بنﺳـبة  %50.2من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنﺳـبة
 %0.0من جملة وفورات الباب .

المصروفات الفعلية للﺑنود:
وتتكون هذه الفئة من الﺑنود التالية :

38,166.448

ﺑند  :323501شراء تحف فنية وأثرية
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المجموعة الثانية  – 326شراء اﻷصول الﺑيولوجية )أصول فﻼحية(:
تشمل هذه المجموعة اﻷصول البيولوجية او الفﻼحية من الحيوانات والنباتات المﺳتخدمة
بصورة متكررة او مﺳتمرة لمدة تزيد عن عام ﻹنتاج ﺳلع او خدمات أخرى وتشمل أنواع
الحيوانات المدرجة في هذه المجموعة حيوانات التربية او الحيوانات اﻷخرى ،وتشمل أنواع
النباتات.
20,000.000

اعتماد الميزانيـة .

00,000.000

التعديــــل .

20,000.000

اعتماد الميزانية ﺑعد التعديل .

00,000.000

المصـــروفات الفعلية بنﺳـــبة  %0.0من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنﺳبة  %0.0من جملة مصروفات الباب.

20,000.000

الوفر المحقق بنﺳـبة  %100من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنﺳـبة
 %0.0من جملة وفورات الباب .

وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية:
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فئة  – 3262شراء أصول ﺑيولوجية )أصول فﻼحية( للترﺑية:
تشمل هذه الفئة المبالغ المدفوعة لشراء اﻷصول البيولوجية )اﻷصول الفﻼحية( للتربية
وتشمل التالي :

20,000.000

اعتماد الميزانيـة .

00,000.000

التعديــــل .

20,000.000

اعتماد الميزانية ﺑعد التعديل .

00,000.000

المصروفات الفعلية

20,000.000

الوفر بنﺳبة  %100من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنﺳبة %0.0

من جملة وفورات الباب.
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المجموعة الثالثة  – 327مشاريع إنشائية وصيانة جذرية:
تشـمل هذه المجموعة المبالغ المدفوعة للمشـاريع اﻹنشـائية )الجديدة والمعتمدة الجاري تنفيذها(
وأعمال اﻹضــافات من توﺳــعات أو زيادات أو امتدادات ﻷصــل قائم  ،وكذلك أعمال الصــيانة
الجذرية وأعمال اﻹحﻼل والتجنيد والتي تمثل إضــــافة إلى أصــــل قائم وتؤدي إلى زيادة القيمة
اﻹنتاجية وإلى زيادة العمر اﻻفتراضي لﻸصل  ،وكما تعكﺳها الميزانية.

 1,860,290,000.000اعتماد الميزانيـة .
)(3,960,000.000

التعديــــل .

 1,856,330,000.000اعتماد الميزانية ﺑعد التعديل .
 1,379,987,845.048المصروفات الفعلية بنﺳبة  %74.3من اعتماد الميزانية بعد التعديل و
بنﺳبة  %79.2من جملة مصروفات الباب
476,342,154.952

الوفر بنﺳبة  %25.7من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنﺳبة %83.7

من جملة وفورات الباب.

وتتكون هذه المجموعة من الفئات التالية:
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فئة  – 3271مشاريع إنشائية وصيانة جذرية – مﺑاني وتحسينات على اﻷراضي:
تشمل هذه الفئة المبالغ المدفوعة للمشاريع اﻹنشائية والصيانة الجذرية التي تشمل المباني
والتحﺳينات على اﻷراضي.

914,056,400.000

اعتماد الميزانيـة .

)(13,764,899.000

التعديــــل .

900,291,501.000

اعتماد الميزانية ﺑعد التعديل .

718,567,691.167

المصروفات الفعلية بنﺳبة  %79.8من اعتماد الميزانية بعد التعديل
و بنﺳبة  %41.2من جملة مصروفات الباب

181,723,809.833

الوفر بنﺳبة  %20.2من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنﺳبة
 %31.9من جملة وفورات الباب.
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المصروفات الفعلية للﺑنود:
وتتكون هذه الفئة من الﺑنود التالية:

1,037,293.472

ﺑند  :327101مجمعات ﺳكنية

2,085,850.549

ﺑند  :327102وحدات ﺳكنية

1,163,359.142

ﺑند  :327103مباني تجارية

45,220,231.069

ﺑند  :327104مباني حكومية

421,355,357.705

ﺑند  :327105مرافق الخدمات المدنية واﻻجتماعية

50,934,407.713

ﺑند  :327106مباني صناعية

56,844,962.393

ﺑند  :327107مباني عامة وترفيهية

20,000.000

ﺑند  :327108مباني مؤقتة /متنقلة

84,228,729.748

ﺑند  :327109مباني ومنشآت عﺳكرية

55,677,499.376

ﺑند  :327150تحﺳينات على اﻷراضي

ويعتبر ﺑند ) :327105مرافق الخدمات المدنية و اﻻجتماعية( أعلى البنود التي تم الصــرف
عليها بنﺳبة  %58.6من إجمالي الفئة.
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فئة  – 3272صيانة جذرية – آﻻت ومعدات وأصول أخرى:
تشـــمل هذه الفئة المبالغ المدفوعة لﻶﻻت والمعدات واﻷصـــول اﻷخرى المرتبطة بمشـــروع
إنشائي والصيانة الجذرية لﻶﻻت والمعدات واﻷصول اﻷخرى.
240,199,100.000

اعتماد الميزانيـة .

)(21,778,540.000

التعديــــل .

218,420,560.000

اعتماد الميزانية ﺑعد التعديل .

107,993,259.461

المصــروفات الفعلية بنﺳــبة  %49.4من اعتماد الميزانية بعد التعديل
و بنﺳبة  %6.2من جملة مصروفات الباب.

110,427,300.539

الوفر بنﺳــــبـة  %50.6من اعتمـاد الميزانيـة بعـد التعـديـل وبنﺳــــبـة
 %19.4من جملة وفورات الباب.

المصروفات الفعلية للﺑنود:
وتتكون هذه الفئة من الﺑنود التالية:
3,200.000

ﺑند  :327206أثاث وتجهيزات مرتبطة بمشروع إنشائي وصيانتها

49,699.798

ﺑند  :327209معدات كهربائية مرتبطة بمشروع إنشائي وصيانتها

104,836,513.577

ﺑند  :327210معدات ميكانيكية مرتبطة بمشروع إنشائي وصيانتها

3,103,846.086

ﺑند  :327212معدات خاصة مرتبطة بمشروع إنشائي وصيانتها.

ويعتبر ﺑند ) :327210معدات ميكانيكية مرتبطة بمشروع إنشائي وصيانتها( أعلى البنود التي
تم الصرف عليها بنﺳبة  %97.1من إجمالي الفئة.
- 170 -

فئة  – 3273مشاريع إنشائية وصيانة جذرية ـ أصول الﺑنية التحتية:
تشمل هذه الفئة المبالغ المدفوعة للمشاريع اﻹنشائية والصيانة الجذرية ﻷصول البنية التحتية.
706,034,500.000

اعتماد الميزانيـة .

31,583,439.000

التعديــــل .

737,617,939.000

اعتماد الميزانية ﺑعد التعديل .

553,426,894.420

المصروفات الفعلية ﺑنسﺑة  %75.0من اعتماد الميزانية بعد التعديل
و بنﺳبة  %31.8من جملة مصروفات الباب .

184,191,044.580

الوفر بنﺳبة  %25.0من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنﺳبة %32.4

من جملة وفورات الباب.
المصروفات الفعلية للﺑنود:
وتتكون هذه الفئة من الﺑنود التالية:
261,470,741.777

ﺑند  :327301الطرق

31,079,093.197

ﺑند  :327302جﺳور وأنفاق

41,385,850.719

ﺑند  :327304ميناء جوي

2,189,754.500

ﺑند  :327305ميناء بحري

17,707,731.010

ﺑند  :327306شبكة المياه

57,516,709.101

ﺑند  :327307شبكة الصرف الصحي

9,618,243.750

ﺑند  :327308شبكة اﻻتصاﻻت

110,019,224.661

ﺑند  :327309شبكة الكهرباء

22,439,545.705

ﺑند  :327310شبكة الغاز

ويعتبر بند ) :327301الطرق( أعلى البنود التي تم الصرف عليها بنﺳبة  %47.2من إجمالي الفئة.
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ثالثا ( :تحليل اعتمادات ومصـــروفات – ﺑاب شـــراء اﻷصـــول الغير متداولة )جدول
رقم : ( 9
 ( 701الخدمات العمومية العامة :
164,984,700.000

اعتماد الميزانيـة .

22,475,790.000

التعديـــــل .

187,460,490.000

اعتماد الميزانية ﺑعد التعديل .

130,598,827.870

المصــروفات الفعلية بنﺳــبة  %69.7من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنﺳبة  %7.5من جملة مصروفات الباب.

56,861,662.130

الوفر المحقق بنﺳـبة  %30.3من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنﺳـبة
 %10.0من جملة وفورات الباب .

 (702الدفــــاع :
423,234,000.000

اعتماد الميزانيـة .

)(868,235.000

التعديـــــل .

422,365,765.000

اعتماد الميزانية ﺑعد التعديل .

369,384,936.291

المصــروفات الفعلية بنﺳــبة  %87.5من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنﺳبة  %21.2من جملة مصروفات الباب.

52,980,828.709

الوفر المحقق بنﺳبة  %12.5من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنﺳبة
 %9.3من جملة وفورات الباب.
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 ( 703النظام العام وشؤون السﻼمة العامة :
139,117,600.000

اعتماد الميزانيـة .

)(5,598,753.000

التعديـــــل .

133,518,847.000

اعتماد الميزانية ﺑعد التعديل .

77,235,356.122

المصـــروفات الفعلية بنﺳـــبة  %57.8من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنﺳبة  %4.4من جملة مصروفات الباب.

56,283,490.878

الوفر المحقق بنﺳـبة  %42.2من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنﺳـبة
 %9.9من جملة وفورات الباب .

 (704الشئون اﻻقتصادية :
1,186,902,790.000

اعتماد الميزانيـة .

)(40,436,200.000

التعديـــــل .

1,146,466,590.000

اعتماد الميزانية ﺑعد التعديل .

811,436,874.466

المصــروفات الفعلية بنﺳــبة  %70.8من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنﺳبة  %46.6من جملة مصروفات الباب.

335,029,715.534

الوفر المحقق بنﺳـبة  %29.2من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنﺳـبة
 %58.9من جملة وفورات الباب .
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 ( 705حماية الﺑيئة :
22,571,700.000

اعتماد الميزانيـة .

18,654,730.000

التعديـــــل .

41,226,430.000

اعتماد الميزانية ﺑعد التعديل .

40,358,768.613

المصــروفات الفعلية بنﺳــبة  %97.9من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنﺳبة  %2.3من جملة مصروفات الباب.

867,661.387

الوفر المحقق بنﺳــبة  %2.1من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنﺳــبة
 %0.2من جملة وفورات الباب .

 (706اﻹسكان ومرافق المجتمع:
40,199,800.000

اعتماد الميزانيـة .

)(3,298,670.000

التعديـــــل .

36,901,130.000

اعتماد الميزانية ﺑعد التعديل .

14,072,680.693

المصــروفات الفعلية بنﺳــبة  %38.1من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنﺳبة  %0.8من جملة مصروفات الباب.

22,828,449.307

الوفر المحقق بنﺳـبة  %61.9من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنﺳـبة
 %4.0من جملة وفورات الباب .
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 ( 707الصحة :
227,990,000.000

اعتماد الميزانيـة .

341,885.000

التعديـــــل .

228,331,885.000

اعتماد الميزانية ﺑعد التعديل .

206,038,257.857

المصــروفات الفعلية بنﺳــبة  %90.2من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنﺳبة  %11.8من جملة مصروفات الباب.

22,293,627.143

الوفر المحقق بنﺳــبة  %9.8من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنﺳــبة
 %3.9من جملة وفورات الباب .

 (708الدين والثقافة والترفيه:
75,967,000.000

اعتماد الميزانيـة .

8,814,853.000

التعديـــــل .

84,781,853.000

اعتماد الميزانية ﺑعد التعديل .

73,382,506.587

المصــروفات الفعلية بنﺳــبة  %86.6من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنﺳبة  %4.2من جملة مصروفات الباب.

11,399,346.413

الوفر المحقق بنﺳـبة  %13.4من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنﺳـبة
 %2.0من جملة وفورات الباب .
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 ( 709التعليم :
26,415,400.000

اعتماد الميزانيـة .

95,600.000

التعديـــــل .

26,511,000.000

اعتماد الميزانية ﺑعد التعديل .

17,775,492.435

المصــروفات الفعلية بنﺳــبة  %67.0من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنﺳبة  %1.0من جملة مصروفات الباب.

8,735,507.565

الوفر المحقق بنﺳـبة  %33.0من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنﺳـبة
 %1.5من جملة وفورات الباب .

 (710الحماية اﻻجتماعية:
4,337,010.000

اعتماد الميزانيـة .

)(181,000.000

التعديـــــل .

4,156,010.000

اعتماد الميزانية ﺑعد التعديل .

2,424,764.658

المصــروفات الفعلية بنﺳــبة  %58.3من اعتماد الميزانية بعد التعديل
وبنﺳبة  %0.1من جملة مصروفات الباب.

1,731,245.342

الوفر المحقق بنﺳـبة  %41.7من اعتماد الميزانية بعد التعديل وبنﺳـبة
 %0.3من جملة وفورات الباب .
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راﺑعا ( :اﻻعتمادات المنقولة من والى الﺑنود والتي ﻻ تؤثر على رﺑط الميزانية :

159,949,801.000

إجمالي المنقول من والى البنود في حدود ربط الباب:

ويتم النقل بين بنود مجموعات هذا الباب دون التأثيــــر على جملة اعتماد الميزانيــة المخصص
لــــــه إﻻ انه في الوقت نفﺳـه يعتبر خروج عن خطة الميزانية الموضـوعة لبنود هذا الباب والتي
يكون ﺳببها الظروف الطارئة التي قد تطرأ على هذه الخطة.
وفيما يلي الجهات التي قامت بإجراء أكبر حركة مناقﻼت بين بنودها:

64,286,814.000

وزاره اﻻشـــــغـال العـامـة بنﺳـــــبـة  %40.2من إجمـالي اﻻعتمـادات
المنقولة.

وقد وزعت باقي النﺳبة على باقي الجهات الحكومية.
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خامسا ( :تحليــــل المصروفــــات النقدية والمصروفات القيديــــة لﺑاب شراء اﻷصول
الغير متداولة )جدول رقم : ( 13

1,742,708,465.592

إجمالي المصروفات الفعلية موزعة كآﻻتي:

1,076,546,041.480

مصــــروفات نقدية بنﺳــــبة  %61.8من جملة المصــــروفات الفعلية
للباب.

666,162,424.112

مصــــروفات قيديه بنﺳــــبة  %38.2من جملة المصــــروفات الفعلية
للباب.

وهي المبالـغ التـي صـدرت عنهـا اذونات صرف أو شيكـات تقـرر صرفهـا لمﺳتحقيهـا وتـم
إلغاءها وكذلك المبالغ التي تم تعليتها بموافقة وزارة المالية أو الجهات الحكومية لحﺳــــــاب
خصوم مبالــغ مخصوم بها علـى أنواع بنود مصروفات الميزانية.
وكـانـت أعلى نﺳــــبـة للمصـــــروفـات القيـديـة لوزارة الـدفـاع  ،حيـث تمثـل  %30.5من جملـة
المصروفات القيديــــــة وبنﺳبة  %11.7من جملة المصروفــات الفعلــــــيــة وبنﺳبــة  %71.9من
جملة مصروفات وزارة الدفاع.
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سادسا ( :تحليل اﻻعتمادات و المصروفات لخطة التنمية )جدول رقم : ( 10
ﺑاب شراء اﻷصول الغير متداولة :

572,093,300.000

ا اعتماد الميزانية.

)(20,892,038.000

التعديل.

551,201,262.000

اعتماد الميزانية ﺑعد التعديل.

461,612,334.302

المصروفات الفعلية بنﺳبة  %83.7من اعتماد الميزانية بعد التعديل.

89,588,927.698

الوفر المحقق بنﺳبة  %16.3من اعتماد الميزانية بعد التعديل.

وقد كانت وزارة اﻷشـغال العامة صـاحبة أعلى نﺳـبة لمصـروفات خطة التنمية وهي %59.5
من جملة المصروفات بمبلغ . 274,821,105.666
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حسابات اﻷصول و الخصوم :

أوﻻ :اﻷصول :
هي حسـابات مدينة تنقسـم إلى أصـول متداولة )محلية ،اجنبية( وأصـول غير متداولة )محلية،
اجنبية( والتي تنظمها التعاميم الصادرة من القطاعات المختصة بوزارة المالية.
6,511,385,254.311

ﺟﻣﻠﺔ اﻷصول الﻣتداولﺔ .

000,000.000

ﺟﻣﻠﺔ اﻷصول الغير ﻣتداولﺔ .

6,511,385,254.311

اﺟﻣالي اﻷصول ﻓي . 2021/3/31

وﻓيﻣا يﻠي عرضا ً تحﻠيﻠيا ً ﻷرصدة حسابات اﻻصول ﻓي .2021/3/31
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 .31اﻷصول الﻣتداولﺔ:
هي حسابات متوقع تسويتها خﻼل  12شهر من تاريخ القيد.
وقد ظهر رصيد هذا الباب كما يلي:
6,511,385,254.311

الرصيد ﻓي . 2021/3/31

4,766,740,745.367

الرصيد ﻓي . 2020/3/31

1,744,644,508.944

زيادة بنسبة  % 36.6من الرصيد ﻓي . 2020/3/31

تنقســم حســابات اﻷصــول الﻣتداولﺔ إلى ﻣﺟﻣوعتين يندرج تحت كل ﻣنها ﻣن الفئات عﻠى النحو
التالي:

 .311ﻣﺟﻣوعﺔ اﻷصول الﻣتداولﺔ الﻣاليﺔ الﻣحﻠيﺔ:
تصنف كأصول متداولة محلية داخل دولة الكويت.
وقد ظهر رصيد هذه المجموعة كما يلي:

4,755,743,854.332

الرصيد ﻓي . 2021/3/31

3,134,075,989.269

الرصيد ﻓي . 2020/3/31

1,621,667,865.063

زيادة بنسبة  % 51.7من الرصيد ﻓي . 2020/3/31

- 181 -

وﻓيﻣا يﻠي عرض لفئات هذه الﻣﺟﻣوعﺔ:

 .3111ﻓئﺔ نقديﺔ ﻓي الصندوق:
تشتمل هذه الفئة على مختلف أنواع النقدية ﻓي صناديق الجهات الحكومية.
وقد بلغ الرصيد كما يلي:
47,076.101

الرصيد ﻓي . 2021/3/31

40,770.243

الرصيد ﻓي . 2020/3/31

6,305.858

زيادة بنسبة  % 15.5من الرصيد ﻓي . 2020/3/31

 .3112ﻓئﺔ حسابات البنك الﻣركزي:
وقد بلغ الرصيد كما يلي:
1,741,816,291.181

الرصيد ﻓي . 2021/3/31

1,136,059,196.691

الرصيد ﻓي . 2020/3/31

605,757,094.490

زيادة بنسبة  % 53.3من الرصيد ﻓي . 2020/3/31
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تشتﻣل هذه الفئﺔ عﻠى بنود حسابات البنك الﻣركزي التاليﺔ:
رصيد آخر الﻣدة
75,053,936.565

بند  :311202بنك الكويت الﻣركزي – رئيسي .

)(18,886,352.175

بند  :311203بنك الكويت الﻣركزي – اﻹيرادات .

317,114,470.690

بند  :311204بنك عام .

1,811,299,685.277

بنــد  :311205ﺟــاري الﻣــاليــﺔ – الوزارات واﻹدارات
الحكوﻣيﺔ

0,000,000.000

بند  :311206بنك الكويت الﻣركزي – إيرادات ضريبيﺔ

)(2,485,286.657

بند  :311209بنك الكويت الﻣركزي  -عﻼج بالخارج

)(472,667,989.110

بنـد  :311210بنـك الكويت الﻣركزي  -دﻓعـات تﻣويﻠيـﺔ
خارﺟيﺔ

)(3,290,754.769

بند  :311212بنك الكويت الﻣركزي – ﻣصــروﻓات طارئﺔ
– كرونا الﻣستﺟد

35,678,581.360

بند  :311212بنك الكويت الﻣركزي – صندوق ﻣساهﻣات
انتشار ﻓيروس كرونا الﻣستﺟد
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 .3113ﻓئﺔ حسابات ﻓي بنوك ﻣحﻠيﺔ أخرى :
يقيد على هذه الفئة حركة حسابات الجهات الحكومية لدى البنوك المحلية.
وقد بلغ الرصيد كما يلي:

8,267,255.284

الرصيد ﻓي . 2021/3/31

6,337,373.173

الرصيد ﻓي . 2020/3/31

1,929,882.111

زيادة بنسبة  % 30.5من الرصيد ﻓي . 2020/3/31

 .3119ﻓئﺔ اﻷصول الﻣتداولﺔ الﻣاليﺔ الﻣحﻠيﺔ – حسابات ﻣدينﺔ أخرى :
يقيد على هذه الفئة حسابات اﻷصول المتداولة المالية المحلية اﻷخرى.
وقد بلغ الرصيد كما يلي:

3,005,613,231.766

الرصيد ﻓي . 2021/3/31

1,991,638,649.162

الرصيد ﻓي . 2020/3/31

1,013,974,582.604

زيادة بنسبة  % 51.0من الرصيد ﻓي 2020/3/31
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وتشتﻣل هذه الفئﺔ عﻠى البنود التاليﺔ:
رصيد آخر الﻣدة
1,249,864,591.380

بند  :311902ﻣصـروﻓات تحت تسـويتها عﻠى أنواع بنود
ﻣصروﻓات الﻣيزانيﺔ .

617,064,187.824

بند  :311903ﻣبالغ تحت التسويﺔ .

116,854,855.562

بند  :311905ﻣبالغ تحت التحصيل .

78,784.677

بند  :311906عهد نقديﺔ شخصيﺔ ﻣؤقتﺔ.

98,132.702

بند  :311907عهد نقديﺔ شخصيﺔ دائﻣﺔ.

146,405,069.285

بند  :311908دﻓعات نقديﺔ داخﻠيﺔ.

875,247,610.336

بند  :311909دﻓعات عن اعتﻣادات ﻣستنديﺔ.

 .312ﻣﺟﻣوعﺔ اﻻصول الﻣتداولﺔ الﻣاليﺔ اﻷﺟنبيﺔ:
تصنف كأصول متداولة أجنبية خارج دولة الكويت.
وقد بلغ الرصيد هذه المجموعة كما يلي:
1,755,641,399.979

الرصيد ﻓي . 2021/3/31

1,632,664,756.098

الرصيد ﻓي . 2020/3/31

122,976,643.881

زيادة بنسبة  % 7.5من الرصيد ﻓي . 2020/3/31
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وتحتوي هذه الﻣﺟﻣوعﺔ عﻠى الفئﺔ التاليﺔ :

 .3122ﻓئه حسابات ﻓي البنوك اﻷﺟنبيﺔ:
تشمل هذه الفئة على بنود حسابات الوحدات الحكومية لدى البنوك اﻻجنبية خارج دولة الكويت.

وقد بلغ الرصيد كما يلي:
1,755,641,399.979

الرصيد ﻓي . 2021/3/31

1,632,664,756.098

الرصيد ﻓي . 2020/3/31

122,976,643.881

زيادة بنسبة  %7.5من الرصيد ﻓي . 2020/3/31

وتشتﻣل هذه الفئﺔ عﻠى البنود التاليﺔ:
رصيد آخر الﻣدة
78,095.000

بند  :312201بنوك أخرى اﺟنبيﺔ .

1,755,563,304.979

بند  :312202دﻓعات و اعتﻣادات نقديﺔ بالخارج .
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ثانيا  :الخصوم :
هي ﺣﺳابات دائنة تقيد عليها المبالغ التي تدفعها الجهات الﺣكومية للغير وﻻ يتم خصمها من ﺣﺳاب
المصروفات مباشرة ً ،وتنقﺳم إلى خصوم متداولة )مﺣلية ،أجنبية( وخصوم غير متداولة )مﺣلية،
أجنبية(.

6,510,819,219.337

ﺟملﺔ الخصوم المتداولﺔ

566,034.974

ﺟملﺔ الخصوم الغير متداولﺔ

6,511,385,254.311

اﺟمالي الخصوم في .2021/3/31

وفيما يلي عرضا ً تحليليا ً ﻷرصدة حسابات الخصوم في .2021/3/31
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الباب اﻷول:

 .41الخصوم المتداولﺔ:

وقد ظهر رصيد هذا الباب كما يلي:
هي المطالبات المالية المتوقع دفعها أو تﺳويتها خﻼل فترة  12شهر من تاريخ القيد.

6,510,819,219.337

الرصيد في 2021/3/31

4,766,527,745.764

الرصيد في 2020/3/31

1,744,291,473.573

زيادة بنﺳبة  % 36.6من الرصيد في 2020/3/31

هذا وتنقســم حســابات الخصــوم المتداولﺔ إلى مﺟموعﺔ واحدة يندرج تحت منها الفئات
على النحو التالي:
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 .411مﺟموعﺔ الخصوم المتداولﺔ الماليﺔ المحليﺔ:
تصنف كخصوم متداولة داخل دولة الكويت.
وقد ظهر رصيد هذه المجموعة كما يلي:

6,510,819,219.337

الرصيد في 2021/3/31

4,766,527,745.764

الرصيد في 2020/3/31

1,744,291,473.573

زيادة بنﺳبة  % 36.6من الرصيد في 2020/3/31

وفيما يلي عرض لفئات هذه المﺟموعﺔ:

 .4114فئﺔ الخصوم المتداولﺔ المحليﺔ – ذمم دائنﺔ:
تقيد على هذه الفئة المبالغ مﺳتﺣقة الدفع إلى الموردين أو الموظفين.
وقد بلغ الرصيد كما يلي:
) (12,550.517

الرصيد في 2021/3/31

)(8,619.447

الرصيد في 2020/3/31

3,931.070

زيادة بنﺳبة  % 45.6من الرصيد في 2020/3/31
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وتشمل هذه الفئﺔ على البنود التاليﺔ-:

) (12,550.517

بند  : 411401ذمم دائنﺔ – موردين

000,000.000

بند  : 411402ذمم دائنﺔ – موظفين

 .4116فئﺔ الخصوم المتداولﺔ المحليﺔ – مستحقات ومخصصات:
يقيد على هذه الفئة قيمة المصاريف المﺳتﺣقة غير المدفوعة والمخصصات المأخوذة لمواجهة
أعباء تخص الفترات المالية الﺳابقة ﺳيتم دفعها أو تﺳويتها خﻼل فترة ال  12شهرا القادمة.
وقد بلغ الرصيد كما يلي:
5,265,250,186.195

الرصيد في 2021/3/31

3,425,845,238.046

الرصيد في 2020/3/31

1,839,404,948.149

زيادة بنﺳبة  % 53.7من الرصيد في 2020/3/31
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وتشمل هذه الفئﺔ على البنود التاليﺔ-:

243,170,872.789

بند  : 411601مرتﺟع مرتبات

56,501,313.872

بند  : 411602خصميات من مرتبات لحساب ﺟهات أخرى

4,960,063,929.260

بند  : 411605مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات
الميزانيﺔ

5,514,070.274

بند  : 411608الخصوم المتداولﺔ المحليﺔ  -صندوقي المتعثرين
واﻷسرة

 .4119فئﺔ الخصوم المتداولﺔ  -حسابات دائنﺔ أخرى:
تشمل هذه الفئة ﺣﺳابات الخصوم المتداولة المﺣلية اﻷخرى.
وقد بلغ الرصيد كما يلي:
1,245,581,583.659

الرصيد في 2021/3/31

1,340,691,127.165

الرصيد في 2020/3/31

)(95,109,543.506

نقص بنﺳبة )  % ( 7.1من الرصيد في 2020/3/31
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وتشمل هذه الفئﺔ البنود التاليﺔ:

96,338,649.354

بند  :411901تأمينات

101,417,848.140

بند  :411902مقبوضات تحت تسويتها لﻺيرادات

1,025,159,506.682

بند  :411903مبالغ تحت التسويﺔ

22,665,579.483

بند  :411904مبالغ محصلﺔ لحساب ﺟهات أخرى
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الباب الثاني:

 .42الخصوم الغير المتداولﺔ:
هي المطالبات المالية المتوقع دفعها أو تﺳويتها خﻼل فترة تتعدى ال  12شهر من تاريخ القيد.
وقد ظهر رصيد هذا الباب كما يلي:
566,034.974

الرصيد في 2021/3/31

212,999.603

الرصيد في 2020/3/31

353,035.371

زيادة بنﺳبة  % 165.7من الرصيد في 2020/3/31

وتنقســـم حســـابات الخصـــوم الغير متداولﺔ الى مﺟموعﺔ واحدة يندرج تحت منها الفئات
على النحو التالي :
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 .421مﺟموعﺔ الخصوم غير المتداولﺔ الماليﺔ المحليﺔ:
تصنف الخصوم الغير متداولة كخصوم غير متداولة مﺣلية داخل دولة الكويت.
وقد بلغ الرصيد هذه المجموعة كما يلي:
566,034.974

الرصيد في 2021/3/31

212,999.603

الرصيد في 2020/3/31

353,035.371

زيادة بنﺳبة  % 165.7من الرصيد في 2020/3/31

 .4219فئﺔ الخصوم غير المتداولﺔ الماليﺔ المحليﺔ – حسابات أخرى دائنﺔ:
يقيد على هذه الفئة ﺣﺳابات الخصوم غير المتداولة المﺣلية اﻷخرى
وقد بلغ الرصيد كما يلي:
566,034.974

الرصيد في 2021/3/31

212,999.603

الرصيد في 2020/3/31

353,035.371

زيادة بنﺳبة  % 165.7من الرصيد في 2020/3/31

وتشتمل هذه الفئﺔ على البنود التاليﺔ:
503,593.607

بند  :421901تأمينات

62,441.367

بند  :421902مبالغ تحت التسويﺔ
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تمهيد :
الحسابات النظامية :
تعتبر قيود دفترية للتذكار والمتابعة ليس لها تأثير مباشــر على اﻹيرادات والمصــروفات أو
المقبوضـــات والمدفوعات وإنما ينحصـــر تأثيرها عن طريق القيود المحاســـبية التي تصـــاحب
إجراءهـا ،ويلجـأ الى القيـد إليهـا وعليهـا بنفس القيمـة عنـد الحـاجـة لمتـابعـة تطورات قبض او دفع
أي التزام خﻼل مدة من الزمن.

وفيما يلي بنود الحسابات النظامية طبقا لما هو وارد بجدول حرف )و( وجدول رقـم ). (20
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بنود -الحسابات النظامية:



ديون مستحقة للحكومة
مطلـوبـات الحكومـة
يستخدم نوع ديون مستحقة للحكومة كطرف قيد لحساب تسوية مطلوبات الحكومة مما
يجعل به اﻷول مدينا ويجعل به الثاني دائنا وذلك لتسوية:
 قيمة أموال مستحقة للحكومة مقابل خدمات تقوم بها بعض الجهــ ـات الحكوميــ ـة لﻸفــ ـراد أوالهيئـات والمؤسسات.
 الـديون المســـــتحقـة على الموظفين من عمليـات نـاتجـة امـا من خطـأ في زيـادة الصـــــرف أومطلوبات عليهم سبق خصمها من المصروفات و اكتشفت هذه اﻷخطاء أو تمت محاسبتهم عن
هذه المطلوبات .

وقد بلغ الرصيد كما يلي:
1,729,847,748.593

رصيد ديون مستحقة للحكومة في . 2021/3/31

1,639,040,693.649

رصيد ديون مستحقة للحكومة في . 2020/3/31

90,807,054.944

زيادة بنسبة  % 5.5عن الرصيد في . 2020/3/31

وحققــت وزارة النفط اعلى رصـــــيــد لــديون مســـــتحقــة للحكومــة بمبلغ
 656,388,646.660دينار و بنسبة  %37.9من اجمالي الرصيد .
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مستحقات صندوقي المتعثرين واﻷسرة



مطلوبات صندوقي المتعثرين واﻷسرة

يســتخدم هذان النوعان للمبالغ المطلوب متابعتها لعمليات صــرف الدفعات إلى البنوك المديرة
وإثبات عملية سداد العمﻼء للبنوك المديرة والمحولة لوزارة المالية.
وقد بلغ الرصيد كما يلي:
412,797,506.649




رصيد مستحقات صندوقي المتعثرين واﻷسرة في
. 2021/3/31

434,397,426.154

رصيد مستحقات صندوقي المتعثرين واﻷسرة في
. 2020/3/31

)(21,599,919.505

نقص بنسبة ) %(5.0عن الرصيــد في . 2020/3/31

ديون مستحقة على الحكومة
مطلوبات من الحكومــة

يسـتخدم نوع ديون مسـتحقة على الحكومة كطرف قيد لحسـاب تسـوية مطلوبات من الحكومة
فيكون اﻷول مـدينـا بـالمبـالغ المســـــتحقـة للغير على الحكومـة و يكون الحســـــاب الثـاني دائنـا بنفس
القيمة.
وقد بلغ الرصيد كما يلي:
409,277,073.387

رصيد ديون مستحقة على الحكومة في . 2021/3/31

534,487,899.089

رصيد ديون مستحقة على الحكومة في . 2020/3/31

)(125,210,825.702

نقص بنسبة ) %(23.4عن الرصيــد في . 2020/3/31

وحققت وزارة الصحه أعلى رصيد لديون مستحقـة على الحكومة بمبلغ 115,695,878.592
دينار وبنسبة  %28.3من إجمالي الرصيد .
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 بنـك شيكات وخطابات ضمـان
 تأمينات شيكات وخطابات ضمان
يستخدم هذا النوع والذي يليه لمراقبة خطابات الضمان بمختلف أنواعها والشيكات المصدقة
بأنواعها التي تقدم من المقاولين والموردين ضمانا لتنفيذ أعمالهم.

وقد بلغ الرصيد كما يلي:
5,291,319,440.638

رصيد بنك شيكات خطابات ضمان في . 2021/3/31

5,017,401,993.792

رصيد بنك شيكات خطابات ضمان في . 2020/3/31

273,917,446.846

زيادة بنسبة  %5.5عن الرصيد في . 2020/3/31

وحققت وزارة الكهرباء والماء اعلى رصيد لبنك شيكات وخطابات ضمان بمبلغ
 1,608,065,469.564دينار و بنسبة  %30.4من إجمالي الرصيد.

 بنك شيكات تحت التحصيل.
 شيكات مودعة تحت التحصيل.
يسـتخدم هذان الحسـابان ﻹثبات قيمة الشـيكات المسـتلمة بالجهات الحكومية والمرسـلة
للبنوك لتحصـــــيلهـا وإيداعهـا بحســـــابات تلـك الجهات في هذه البنوك وذلك بغرض متابعة
عملية تحصيل تلك الشيكات والرقابة عليها.
وقد بلغ الرصيد كما يلي:
14,941.620

رصيد مبالغ بنك شيكات تحت التحصيل في . 2021/3/31

100.000

رصيد مبالغ بنك شيكات تحت التحصيل في . 2020/3/31

14,841.620

زيادة بنسبة  % 14,841.6عن الرصيد في . 2020/3/31

وحققت وزارة اﻻعﻼم أعلى رصيد لبنك شيكات تحت التحصيل بمبلغ  9,000.000دينار
و بنسبة  %60.2من إجمالي الرصيد .
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 مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداة.
 مطلوبـات خدمـات وأعمـال.
يستخدم حساب مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداة كطرف قيد للمبالغ المستحقة للجهات الحكومية
عن الخدمات واﻷعمال المؤداة للوزارات والجهات الحكومية اﻷخرى.
وقد بلغ الرصيد كما يلي:
200,038,483.342

رصيد مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداه في . 2021/3/31

196,771,663.978

رصيد مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداه في . 2020/3/31

3,266,819.364

زيادة بنسبة  %1.7عن الرصيــد في . 2020/3/31

وحققـت وزارة الكهربـاء والمـاء أعلى رصـــــيـد لمبـالغ عن خـدمـات وأعمـال مؤداة بمبلغ
 245,891,319.031دينار وبنسبة  %122.9من إجمالي الرصيد.

 مستحقات ضريبية للحكومة.
 مطلوبات ضريبية للحكومة.
يستخدم هذا الحساب كطرف قيد لحساب تسوية مطلوبات الحكومة ضريبية للحكومة مما
يجعل به اﻷول مدينا ويجعل الثاني دائنا.
269,796,295.949

رصيد مستحقات ضريبية للحكومة في . 2021/3/31

268,878,663.739

رصيد مستحقات ضريبية للحكومة في. 2020/3/31

917,632.210

زيادة بنسبة  %0.3عن الرصيــد في 2020/3/31

وحققت وزارة المالية – اﻹدارة العامة أعلى رصيد مستحقات ضريبية للحكومة بمبلغ
 269,796,295.949دينار وبنسبة  %100من إجمالي الرصيد.
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 عهد الطوابع المالية .
 الطوابـع الماليـة .
يســـتخدم هذا البند عند اســـتﻼم الوزارة أو اﻹدارة الحكومية طوابع مالية من وزارة المالية
ويخفض هذا البند بقيمة الطوابع المباعة سواء من العهدة الرئيسية أو الفرعية.
وقد بلغ الرصيد كما يلي:
1,744,513.503

رصيد عهدة الطوابع المالية في . 2021/3/31

2,407,170.343

رصيد عهدة الطوابع المالية في . 2020/3/31

)(662,656.840

نقص بنسبة ) %(27.5عن الرصيـد في . 2020/3/31

وحققت وزارة الخارجية أعلى رصيد لعهدة الطوابع المالية بمبلغ دينار 1,473,927.503
بنسبة  %84.5من إجمالي الرصيد.

 عهدة الطوابع البريدية .
 الطوابـع البريديــة .
يســــتخدم هذان الحســــابان لدى وزارة المواصــــﻼت  -إدارة البريد ﻹثبات قيمة الطوابع
البريدية والرقابة على تداولها فيما بين الخزينة الرئيسية والمكاتب الفرعية.
وقد بلغ الرصيد كما يلي:
4,225,424.731

رصيد عهدة الطوابع البريدية في . 2021/3/31

4,271,839.731

رصيد عهدة الطوابع البريدية في . 2020/3/31

)(46,415.000

نقص بنسبة ) % (1.1عن الرصيد في . 2020/3/31

وحققـت وزارة المواصـــــﻼت أعلى رصــــيـد عهـدة الطوابع البريـديـة بمبلغ 4,219,650.051
دينار و بنسبة  %99.9من إجمالي الرصيد .
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 عهدة الطوابع المالية العامة .
 الطوابـع المالية العامة .
يستخدم هذان الحسابان لتنظيم عملية الطوابع المالية فيما بين وزارة المالية والجهات الحكومية
اﻷخرى وذلك عن طريق تسليم اﻷخيرة الطوابع المالية كعهدة لديها ويتم توريد حصيلة البيع لوزارة
المالية باستثناء الجهات الملحقة حيث تعتبر حصيلة بيع الطوابع المالية إيرادات لتلك الجهات.
ويجعل الحساب اﻷول مدينا بقيمة الطوابع المالية  -التي تستلمها وزارة المالية وينقسم البند اﻷول
إلى أنواع وأنواع فرعية حيث يثبت عليه قيمة الطوابع المالية المتوفرة لدى إدارة الحسابات العامة
بوزارة المالية وما تم تسليمه للجهات المختلفة من تلك العهدة )بنك الكويت المركزي بنوك محلية،
الجهات الحكومية(  -ويكون الحساب الثاني دائنا بها.
138,100,000.000

رصيد عهدة الطوابع المالية العامة في . 2021/3/31

143,458,449.033

رصيد عهدة الطوابع المالية العامة في . 2020/3/31

)(5,358,449.033

نقص بنسبة ) % (3.7عن الرصيد في . 2020/3/31

وحققت وزارة المالية – الحســــابات العامة أعلى رصــــيد لعهدة الطوابع المالية العامة
بمبلغ  138,100,000.000دينار وبنسبة  %100من اجمالي الرصيد.
ويندرج تحت هذا الحساب البنود التالية:
138,100,000.000

الطوابع المالية العامة – رئيسي .

000,000,000.000

الطوابع المالية العامة – فرعي .
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 الطوابع المالية اﻹلكترونية .
 الطوابع المالية اﻹلكترونية .
يقيد على النوعين قيمة الطوابع المالية اﻻلكترونية المصدرة عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية
والتي قامت الجات الحكومية بتفعيلها.
وقد بلغ الرصيد كما يلي:
999,520.730

رصيد الطوابع المالية اﻹلكترونية في . 2021/3/31

1,236,673.810

رصيد الطوابع المالية اﻹلكترونية في. 2020/3/31

)(237,153.080

نقص بنسبة ) % (19.2عن الرصيد في . 2020/3/31

وحققت اﻹدارة العامة للجمارك أعلى رصيد طوابع مالية الكترونية بمبلغ  838,422.750دينـــار
وبنسبة  % 83.9من إجمالي الرصيد.



عهدة اﻷوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية .



اﻷوراق والبطاقـات ذات القيمـة النقديـة .

يســتخدم هذان الحســابان في إثبات قيمة اﻷوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية التي تســتخدم
كوسـيلة للحصـول على بعض الخدمات المتعلقة بأعمال الجهات الحكومية والتي تسـلم عهدة ﻷحد
موظفي هذه الجهات ،على أن يجعل الطرف اﻷول مدينا والثاني دائنا عند اسـتﻼم مسـؤول العهدة
لهذه البطاقات ويتم عكس القيد المعنى بقيمة ما يتم استهﻼكه منها أوﻻ بأول.
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وقد بلغ الرصيد كما يلي:
210,123.340
216,643.340
)(6,520.000

رصيد عهدة اﻷوراق والبطاقات ذات القيمة النقدية
. 2021/3/31
رصيد اﻷوراق والبطاقـات ذات القيمـة النقدية 2020/3/31
نقص بنسبة ) %(3.0عن الرصيــد في . 2020/3/31

وحققت وزارة الكهرباء والماء أعلى رصيد عهد اﻷوراق و البطاقات ذات القيمة النقدية بمبلغ
 190,173.340دينار وبنسبة  %90.5من إجمالي الرصيد.

 أمﻼك الدولة العقارية .
 قيم أمﻼك الدولة العقارية .
يستخـــدم هـــذان الحســـابان في تسعير وتقييم كافة أمﻼك الدولة العقارية )مباني وأراضي(
يجعل هذا الحســاب مدينا بقيمة جملة الموجودات على مســتوى اﻷنواع واﻷراضــي أو المباني
المملوكة للجهات في الدولة سـواء داخل أو خارج دولة الكويت ،على أن يجعل الحسـاب الثاني
دائنا بنفس المبلغ.
وقد بلغ الرصيد كما يلي:
14,484,338,762.231

رصيد أمﻼك الدولة العقارية في . 2021/3/31

14,379,855,339.296

رصيد أمﻼك الدولة العقارية في . 2020/3/31

104,483,422.935

زيادة بنسبة  %0.7عن الرصيد في . 2020/3/31

وحقق الديوان اﻷميري أعلى رصيد ﻷمﻼك الدولة العقارية بمبلغ دينار 4,427,802,220.935
بنسبة  %30.6من إجمالي الرصيد.
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 إهﻼك أمﻼك الدولة العقارية .
 متراكم إهﻼك أمﻼك الدولة العقارية .
يسـتخدم هذان الحسـابان كطرف قيد مدين بقيمة اﻹهﻼك السـنوي المتراكم للمبنى الناتج عن
النقص التدريجي بقيم المباني كما يتأثر الحســاب بأي تغييرات عند إعادة تقييم المباني ،كطرف
قيد دائن بنفس القيمة كما يتأثر الحساب بأي تغييرات عند إعادة تقييم المباني.
وقد بلغ الرصيد كما يلي:
591,587,620.179

رصيد إهﻼك أمﻼك الدولة العقارية في . 2021/3/31

498,596,064.766

رصيد إهﻼك أمﻼك الدولة العقارية في 2020/3/31

92,991,555.413

زيادة بنسبة  %18.7عن الرصيد في . 2020/3/31

وحقق الديوان اﻻميري أعلى رصيد إهﻼك أمﻼك الدولة العقارية بمبلغ دينار
 238,205,615.065بنسبة  %40.3من إجمالي الرصيد.
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ﺟـــرد الموﺟـودات:
أصدرت وزارة المالية التعليمات المالية المنظمة بشأن أسس حصر وتقييم اﻷصول
العقارية المملوكة للدولة وو جوب إجراء جرد دقيق وشامل لكافة أصناف الموجودات في
كل وزارة أو إدارة حكومية  ،وﻻسيما إن الجرد السليم يؤدي إلى اتخاذ قرارات صحيحة
بشأن التزويد والتشغيل وبرامج الصيانة والتخلص من المواد الراكدة .
ويهدف الجرد إلى إحكام الرقابة على الموجودات الفعلية ومدى مطابقتها للسجﻼت
ودرجة توافقها مع اﻻحتياجات الفعلية ﻷداء اﻷعمال أو اﻹنتاج ومدى إظهار المركز
المالي للدولة.

اﺟمالي الموﺟودات المنقولة و العقارية :
ﺟرد الموﺟودات
2021/3/31

المبلــغ
 18,634,216,562.722دينار كويتي

* وتنقسم الموﺟودات إلى موﺟودات منقولة وعقارية .

أ -الموﺟودات المنقولة :
ويتضــمن جــرد الموجــودات المنقولــة  ،جــرد المخــازن الرئيســية والفرعيــة ومخــازن
الورش وما شابهها والعهد الشخصية والموجودات المثبتة ومنازل الموظفين والموجـودات
المتحركة والموجودات اﻷخرى.
هذا ويوضـح ﺟـدول حـرف ) ز( وﺟـدول رقـم ) (21قيمـة الموﺟـودات المنقولـة ﻓـي
 2021/3/31حسب أنواعها لكل وزارة وإدارة على حده.

ﺟرد الموﺟودات

المبلــغ

2021/3/31

 2,176,033,357.700دينار كويتي
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ب -الموﺟودات العقارية :
ويقصد بها الموجودات من اﻷراضي والمباني المملوكة للجهات الحكومية سواء كانــت
داخل أو خارج دولة الكويت .

هــذا ويوضــح ﺟــدول حــرف ) ز( وﺟــدول ) تــابع ز( قيمــة الموﺟــودات العقاريــة ﻓــي
 2020/3/31حسب أنواعها لكل وزارة وإدارة على حده.

ﺟرد الموﺟودات

المبلــغ

2021/3/31

 16,458,183,205.022دينار كويتي
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