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 اعداد: بداح العنزي 

 يســـتقبل رئيـــس 
املجلـــس البلـــدي زيد 
العازمي املهنئني بعيد 
املبـــارك في  االضحى 
مكتبـــه صبـــاح اليوم 

(األحد) ٢٠١٠/١١/٢١. 

 العازمي يستقبل 
المهنئين بالعيد بمكتبه

 «البلدية»: صرف أكثر من ٥٤ مليون دينار من الميزانية خالل ٤ شهور

 أوضـح التقرير املالي أن ميزانيـة البلدية ٢٠١٠ ـ ٢٠١١ املتضمنـة جميع االرتباطات 
واملنصرف على اعتماد بنود امليزانية خالل ٤ أشهر ماضية من ابريل حتى نهاية سبتمبر املاضي 
بلغت ٥٤٫٦٧٧ مليون دينار. وأشار التقرير الذي أرسله مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح وستبحثه 

اللجنة القانونية واملالية في املجلس البلدي الى التالي:
 

 الباب األول

  املرتبات: االعتماد املالي ٩٩٩١٠٠٠٠ 
دينار

  املرتبط به ونسبته لالعتماد 
املالي ٤٨١٢٩٨١١/٨٦٤ دينارا ٤٨٪

املرتبـــط واملنصرف    نســـبة 
املالـــي ٤٨٠٨٥٧٢٣/٠٥٥  لالعتماد 

دينارا ٤٨٪
املرتبـــط به    بلغـــت نســـبة 
املالي ٤٨٪  واملنصرف لالعتمـــاد 
وتعتبـــر متناســـبة مـــع الفترة 

املنقضية من السنة املالية.

  الباب الثاني

  تقرير عن املستلزمات السلعية 
واخلدمات

  االعتماد املالي ٢٦٦٠٢٠٠٠ د.ك
  املرتبط ونسبته لالعتماد املالي 

١٤٥٠٤٥٧٨/٨٧١ د.ك ٥٥٪
  املنصرف ونســـبته لالعتماد 

املالي ٥٠٤٨٨٧٤/٤٢٠ د.ك ١٩٪
  وفيما يلي توضيح لبنود الباب 

الثاني كل على حدة:
  مجموعة ١ املستلزمات السلعية: بند ١ 
قطع غيار وعـدد وأدوات صغيرة: االعتماد 

املالي ٥٤٠٠٠ د.ك
  املرتبط به ونسبته لالعتماد 

املالي ١٩٢٧٦/٦٨٢ د.ك ٣٦٪
  املنصرف ونســـبته لالعتماد 

املالي ١٤٨٤٢/٢٣٢ د.ك ٢٧٪
  بند ٢ مواد وخامات: االعتماد املالي 

٦٩١٠٠٠ د.ك
  املرتبط به ونسبته لالعتماد 

املالي ١٦١٣٣٧/٣٥٣ د.ك ٢٣٪
  املنصرف ونســـبته لالعتماد 

املالي ١١٤٥٤٥/٥٠٣ د.ك ١٧٪
  بنـد ٣ وقـود وزيـوت وقـوى محركة: 

االعتماد املالي ٤٩٠٠٠ د.ك
  املرتبط ونسبته لالعتماد املالي 

٨٥/٧٥٠ د.ك ٠٪
  املنصرف ونســـبته لالعتماد 

املالي ٨٠ د.ك ٠٪
  بند ٤ مياه وكهربـاء: االعتماد املالي 

-/٢٩٠٠٠٠ د.ك
  املرتبط به ونسبته لالعتماد 

املالي ٢١٥٧/٨٠١ د.ك١٪
  املنصرف ونســـبته لالعتماد 

املالي ٧٣٢/٣٩٠ د.ك ٠٪
  مجموعة ٢ تكاليف اخلدمات: بند ١ نقل 
ومواصالت: االعتماد املالي -/٢٨٤٠٠٠ 

د.ك
  املرتبط به ونسبته لالعتماد 

املالي ٣٧٢٤٠/٦١٠ د.ك ١٣٪
  املنصرف ونســـبته لالعتماد 

املالي ١٥٦٧١/٩٩١ د.ك ٦٪
  بلغت نسبة املرتبط لالعتماد 

.٪١٣
  بنـد ٢ إيجـارات: االعتمـاد املالـي 
-/٢٨٤٦٠٠٠ د.ك: املرتبط به ونسبته 
املالي ١٩٠٣٣٣٧/٢٥١ د.ك  لالعتماد 

٪٦٧
  املنصرف ونســـبته لالعتماد 

املالي ٨٥١٢١٨/٦١٠ د.ك ٣٠٪
  بند ٣ صيانة: االعتماد املالي -/٥٢٨٠٠٠ 
د.ك: املرتبط به ونسبته لالعتماد 

املالي ٤٢٨٤٥٤/٤٩٦ د.ك ٨١٪
  املنصرف ونســـبته لالعتماد 

املالي ١٣١٧٥٥/٧٣٩ د.ك ٢٥٪
  بلغت نسبة املرتبط الى االعتماد 

املالي ٨١٪.
  بند ٤ خدمات إعالمية واجتماعية: االعتماد 
املالـي -/١١٧٠٠٠ د.ك:املرتبط به 
ونسبته لالعتماد املالي ٧١٤٩٤/٦٤٤ 

د.ك ٦١٪
  املنصرف ونســـبته لالعتماد 

املالي ٧٠٥٤٢/١٠٩ د.ك ٦٠٪
  بلغت نسبة املرتبط لالعتماد 
املالي ٦١٪ وهي نسبة متناسبة مع 
الفترة املنقضية من السنة املالية 
حيث انه يتعلق مبا يصرف على 
ضيافـــة الوفود الزائـــرة وكذلك 
مصاريـــف اإلعالنات التي تتعلق 
بطبيعة أعمال البلدية التي ليس 

لها معدل صرف ثابت.
  بند ٥ أبحاث ودراسـات واستشـارات: 
د.ك:   ٦٠٦٧٠٠٠/- املالـي  االعتمـاد 
املرتبط به ونسبته لالعتماد املالي 

٤٩٢٨٦٥/٦٦٦ د.ك ٨٪
  املنصرف ونســـبته لالعتماد 

املالي ٣٦٠٣٣/٣٣٠ د.ك ١٪
  ويرجع ســـبب تدني الصرف 

الى اآلتي:
  ١ – عدم صرف مستحقات عقد 
الشركة العربية خلدمات الكمبيوتر 
االستشاري اخلاص باالخصائيني 
في مجال احلاسب اآللي عن شهر 

٢٠١٠/٩
  ٢ – جار ترسية املناقصة اجلديدة 
رقم ٢٠١٠/٢٠٠٩/٤٠ اخلاصة بتوفير 

خدمات استشارية في مجال نظم 
املعلومات مببلغ -/١١٦٢٠٠ د.ك لدى 
جلنة املناقصات املركزية نظرا لقرب 
انتهاء املناقصة رقم ٢٠٠٩/٢٠٠٨/١ 

بتاريخ ٢٠١٠/٨/٢٥
  بند ٧ خدمات أخرى: االعتماد املالي 

-/١٥٦٧٦٠٠٠ د.ك.
  املرتبط به ونسبته لالعتماد 

املالي ١١٣٨٨٣٢٨/٦١٨ د.ك ٧٣٪.
  املنصرف ونســـبته لالعتماد 

املالي ٣٨١٣٤٤٧/٥١٦ د.ك ٢٤٪.

  الباب الثالث

واملعـــدات  النقـــل    وســـائل 
والتجهيزات

املالـــي -/٥٤٥٠٠٠    االعتمـــاد 
د.ك.

  املرتبط به ونسبته لالعتماد 
املالي -/٣٧٠٤٧ د.ك ٧٪.

  املصـــروف الفعلي ونســـبته 
لالعتماد املالي -/٢١٩٩٧ د.ك ٤٪. 
بلغت نسبة املرتبط به لالعتماد 
املالي ٧٪ وهي متدنية بالنســـبة 
الزمنيـــة املنقضية من  للفتـــرة 
املالية، وفيما يلي نوضح  السنة 
املصروف ونسبته لالعتماد املالي 

على مستوى البنود:
  مجموعـة ٢ املعـدات واآلالت: بند ١ 
املعـدات: االعتماد املالي -/٧٨٠٠٠ 

د.ك.
  املرتبط به ونسبته لالعتماد 

املالي ١٤٩٤/٣٥٠ د.ك ٢٪.
  املصـــروف الفعلي ونســـبته 
لالعتمـــاد املالـــي ١٤٩٤/٣٥٠ د.ك 

.٪٢
  ـ بلغت نسبة املرتبط لالعتماد 
املالي ٢٪ وهي نسبة متدنية قياسا 
بالفترة الزمنية املنقضية من السنة 

املالية.
  ـ مت طرح املناقصة رقم ٣٧ - 
٢٠١٠/٢٠٠٩ إلعادة تأهيل وصيانة 
عـــدد ٧ مصاعد مببانـــي البلدية 
الرئيسية، ومت إرســـالها للطرح 

واالقفال في ٢٠١٠/٩/١٩.
  ـ ويتم الصرف على هذا البند 
من الطلبـــات اخلاصة بـ (معدات 
التبريد والتكييف، معدات مكافحة 
احلرائق واالنقاذ، معدات السمكرة 
والتسخني، معدات ورش الصيانة 

والتصليح).
  بنـد ٢ اآلالت: االعتمـــاد املالـــي 

-/٢٠٠٠ د.ك.
  املرتبط به ونسبته لالعتماد 

املالي صفر د.ك.
  املصـــروف الفعلي ونســـبته 

لالعتماد املالي صفر.
  بلغت نسبة املرتبط لالعتماد 
املالي صفر وهي متدنية قياســـا 
بالفترة الزمنية املنقضية من السنة 
املالية ولم يرد أي طلبات لشـــراء 

آالت اخلدمات.
  مجموعة ٣ التجهيزات: بنـد ١ أجهزة: 

االعتماد املالي -/٣٠٨٠٠٠ د.ك.
  املرتبط به ونسبته لالعتماد 

املالي ٢٢٣٠٤/٦٥٠ د.ك ٧٪.
  املصـــروف الفعلي ونســـبته 
املالـــي ١٤٢٤٦/٦٥٠ د.ك  لالعتماد 

.٪٥
  بلغت نسبة املرتبط لالعتماد 
املالي ٧٪ وهي متدنية قياسا بالفترة 
الزمنية املنقضية من السنة املالية، 
حيـــث لم يتم تنفيـــذ املناقصات 
التالية حتى تاريخه  واملمارسات 
والتي مت اخذ افادة بســـماح البند 

لطرحها.
املالي    بنـد ٢ االثـاث: االعتمـــاد 

-/١٢٧٠٠٠ د.ك.
  املرتبط به ونسبته لالعتماد 

املالي -/١٣٢٤٨ د.ك ١٠٪.
  املصـــروف الفعلي ونســـبته 

لالعتماد املالي -/٦٢٥٦ د.ك ٥٪.
  بنـد ٣ بيوت جاهزة: االعتماد املالي 

-/٣٠٠٠٠ د.ك.
  املرتبط به ونسبته لالعتماد 

املالي صفر.
  املصـــروف الفعلي ونســـبته 

لالعتماد املالي صفر.
  بلغت نسبة املصروف الفعلي 
لالعتماد املالي صفر وهي نســـبة 
متدنية قياســـا بالفتـــرة الزمنية 
املنقضية بسبب اعطاء افادة باملبلغ 

االجمالي.

  الباب الرابع

  املشاريع اإلنشائية والصيانة: االعتماد 
املالي -/ ١٩٦٠٠٠٠٠دينار

  املرتبط به ونسبته لالعتماد 
املالي ١٣٠٣٦٤٤/٧٩١ دينارا ٧٪

  املنصرف ونســـبته لالعتماد 
املالي ١١٥٠٣٨٣/٩٥٦ دينارا ٦٪

الكويت ومحافظات أخرى:
  االعتمـــاد املالـــي -/٨٠٠٠٠٠٠ 

دينار
  املرتبط به ونسبته لالعتماد 

املالي ٦٧٥٨٣٧/٠٣١ دينارا ٨٪
  املنصرف ونســـبته لالعتماد 

املالي ٥٤٣٨٥٩/٠٣١ دينارا ٧٪
  - مشروع رقم ٨١ تطوير وإعادة 
تأهيـــل مواقـــع ردم النفايات في 

مناطق مختلفة:
املالـــي -/٢٥٠٠٠٠    االعتمـــاد 

دينار
  املرتبط به ونسبته لالعتماد 

املالي صفر
  املنصرف ونســـبته لالعتماد 

املالي صفر
العقد في ٢٠١٠/٤/٥    مت توقيع 
ومتت املباشرة في ٢٠١٠/٤/٢٥ ومدته 

٦ أشهر.
  - مشـــروع رقـــم ٨٢ تصميم 
وتنفيذ مبنـــى ملحق لفرع بلدية 

محافظة االحمدي:
  االعتماد املالي -/١٠٠٠٠ دينار

  املرتبط به ونسبته لالعتماد 
املالي صفر

  املنصرف ونســـبته لالعتماد 
املالي صفر

  بانتظار موافقة جلنة البيوت 
العقد ٥٤٠  االستشـــارية ومـــدة 

يوما.
  - مشـــروع رقـــم ٨٦ تصميم 
وتنفيذ واشراف مواقف سيارات 

متعددة األدوار:
 ٥٠٠٠٠/- املالـــي    االعتمـــاد 

دينار.
  املرتبط به ونسبته لالعتماد 

املالي صفر
  املنصرف ونســـبته لالعتماد 

املالي صفر
  مت توقيع العقد في ٢٠١٠/٤/٢٥ 
ومتـــت مباشـــرة االعمـــال فـــي 

.٢٠١٠/٥/٢٠
  - مشروع رقم ٨٧ تصميم وتنفيذ 
واإلشـــراف على تطوير وجتميل 

وجتهيز شاطئ الصليبخات:
  االعتماد املالي ٥٠٠٠ دينار

  املرتبط به ونسبته لالعتماد 
املالي صفر

  املنصرف ونســـبته لالعتماد 
املالي صفر

 «B.O.T» مت حتويله الى نظام  
بانتظار رد إدارة التنظيم بخصوص 
ما مت في االجتماعات السابقة من 

إعداد TOR ومدته سنة.
  - مشـــروع رقـــم ٨٨ تصميم 
وتنفيذ وصيانة الواجهة البحرية 

حملافظة اجلهراء:
  االعتماد املالي ٥٠٠٠ دينار

  املرتبط به ونسبته لالعتماد 
املالي صفر

  املنصرف ونســـبته لالعتماد 
املالي صفر

  املشروع لدى إدارة التخطيط.
  مجموعة ٢ األعمال اإلنشائية 

الصغيرة والصيانة
  البنـد ١ األعمـال اإلنشـائية الصغيرة: 

االعتماد املالي ١٦٠٠٠٠٠ دينار
  املرتبط به ونسبته لالعتماد 

املالي ٤٣٠١٢٢/٦٣٥ دينارا ٢٧٪
  املنصرف ونســـبته لالعتماد 

املالي ٤٣٠١٢٢/٦٣٥ دينارا ٢٧٪
  مت صـــرف الدفعـــة الرابعـــة 
للعقد رقم ٣ - ٢٠٠٩/٢٠٠٨ بقيمة 

٢٣٠٢١٠/٥٣٠ د.ك
  البند ٢ ترميم وصيانة املنشآت واملرافق: 
أوال: املباني: االعتماد املالي ٢٨٥٨٠٠٠ 

دينار
  املرتبط به ونسبته لالعتماد 

املالي ٦٦٦٠٤/٦٢٧ دنانير ٢٪
  املنصرف ونســـبته لالعتماد 

املالي ٦٦٦٠٤/٦٢٧ دنانير ٢٪
  (ز) صيانة وإعادة تأهيل املسلخ 
املركزي بالشويخ مت إرسال املستند 
األول إلى إدارة املناقصات والعقود 
لطلب املوافقات الرسمية خالل شهر 

مارس ٢٠١٠ ومدته سنة.
  ثانيا: الكهرباء: االعتماد املالي ١٠٠٠٠ 

دينار
  املرتبط به ونسبته لالعتماد 

املالي صفر

  بلغـــت نســـبة املرتبط به ٧٪ 
من االعتماد املالي للباب وتعتبر 
هذه النسبة متدنية قياسا بالفترة 
الزمنية املنقضية من السنة املالية، 
ويرجع سبب ذلك الى ان طبيعة 
الصرف على هذا الباب تتطلب فترة 
زمنية طويلة العتماد ما مت اجنازه 
من مراحل تنفيذ املشاريع والصرف 
عليها، لذا يجب استعجال تنفيذ 
ما تبقى من مراحل في املشـــاريع 
حتى يتسنى لنا اتخاذ االجراءات 
الالزمة للصرف عليها. وفيما يلي 
نوضح املنصرف واملرتبط ونسبته 
لالعتماد املالي على مستوى االنواع 

(املشاريع):
  مجموعة ١: املشاريع االنشائية: البند ٢: 
مشاريع ميتد تنفيذها لعدة سنوات: مشروع 
رقم ٥٣ تسوية وجتهيز الشواطئ 

العامة (املرحلة الثالثة):
املالـــي -/٧٥٠٠٠٠    االعتمـــاد 

دينار
  املرتبط به ونسبته لالعتماد 

املالي ٩٦٨٨٩/٨٤٢ دينارا ١٣٪
  املنصرف ونســـبته لالعتماد 

املالي ٩٦٨٨٩/٨٤٢ دينارا ١٣٪
  - مشـــروع رقـــم ٦٧ إنشـــاء 
واجناز وصيانة مختبرات األغذية 
(كيميائـــي والبتروجلي) ومبنى 

إدارة األغذية:
  االعتمـــاد املالـــي -/٢٩٨٠٠٠٠ 

دينار
  املرتبط به ونسبته لالعتماد 

املالي صفر
  املنصرف ونســـبته لالعتماد 

املالي صفر
  - مشروع رقم ٧٠ إنشاء مراكز 
لفروع البلدية باحملافظات (حولي 

ـ العاصمة):
  االعتماد املالي ـ

  املرتبط به ونسبته لالعتماد 
املالي ـ

  املنصرف ونســـبته لالعتماد 
املالي ـ

  املشروع ليس له اعتماد مالي 
خالل السنة املالية ٢٠١١/٢٠١٠ ومتت 
مخاطبـــة وزارة املاليـــة لتعديل 
االعتمادات الصرفية للمشروع سالف 
الذكر وقد مت االنتهاء من العمل في 
محافظة حولي اما محافظة العاصمة 

عقد رقم (٢٠٠٤/٢٠٠٣/٢٥).
  - مشـــروع رقـــم ٧٣ اتفاقية 
استكمال تصميم وتنفيذها واشراف 
البلدي  اداري للمجلـــس  مبنـــى 

ومواقف السيارات:
 ٤٠٠٠٠/- املالـــي    االعتمـــاد 

دينار
  املرتبط ونسبة لالعتماد املالي 

صفر
  املنصرف ونســـبته لالعتماد 

صفر
العقـــد بتاريـــخ    مت توقيـــع 

٢٠١٠/٤/٢٥ ومدته ٨ أشهر.
  - مشـــروع رقـــم ٧٤ تصميم 
وتنفيذ وإشراف مبنى إداري بشارع 

الشهداء:
املالـــي -/٢٥٠٠٠٠    االعتمـــاد 

دينار
  املرتبط به ونسبته لالعتماد 

املالي صفر
  املنصرف ونســـبته لالعتماد 

املالي صفر
  جار اعداد العقد بعد احلصول 
علـــى موافقـــة جلنـــة البيـــوت 
االستشارية للحصول على املوافقات 

الالزمة للتوقيع.
  - مشـــروع رقـــم ٧٦ تصميم 
وتنفيذ واشراف مبنى فرع البلدية 

في محافظة مبارك الكبير:
  االعتمـــاد املالـــي -/٢٢٥٠٠٠٠ 

دينار
  املرتبط به ونسبته لالعتماد  

املالي صفر
  املنصرف ونســـبته لالعتماد 

املالي صفر
  مت توقيـــع العقد رقـــم (١٠-

٢٠٠٩/٢٠٠٨) مع شركة بيت البناء 
الكويتي بقيمـــة -/٢٧٧٢١٣٣ د.ك 

ومدته ٥٤٠ يوما.
  - مشـــروع رقـــم ٧٧ جتميل 
وتطوير ساحات وأسواق مدينة 

  املنصرف ونســـبته لالعتماد 
املالي صفر

  ثالثـا: التكييف صيانة ماكينات 
التكييف املركزي ووحدات التكييف 

ملراكز البلدية
  االعتماد املالي ٥٤٢٠٠٠ دينار

  املرتبط به ونسبته لالعتماد 
املالي ٣٤١٩٠/٦٥٦ دينارا ٦٪

  املنصرف ونســـبته لالعتماد 
املالي ١٢٩٠٧/٨٢١ دنانير ٢٪

  بلغت نســـبة االرتباط ٦٪ من 
االعتماد املالي للبند وتعتبر هذه 
النســـبة متدنية قياســـا بالفترة 

املنقضية من السنة املالية.

  الباب الخامس

  املصروفات املختلفة واملدفوعات 
التحويلية

  االعتماد املالي ١٧٧٢٠٠٠ دينار
  املرتبط به ونسبته لالعتماد 

املالي ٣٨٧٢١٥/٩٩٠ دينارا ٢٢٪
  املصـــروف الفعلي ونســـبته 
لالعتماد املالي ٣٦٩٩٩٧/٤٦٨ دينارا 

٪٢١
  بلغت نسبة املرتبط لالعتماد 
املالي ٢١٪ وتعتبر هذه النســـبة 
الزمنية  بالفترة  منخفضة قياسا 

املنقضية من السنة املالية.
  وفيما يلـــي نوضح املصروف 
واملرتبط ونسبته لالعتماد املالي 

على مستوى البنود واألنواع:
  مجموعة ١ املصروفات املختلفة: بند ٤ 
مؤمترات: نوع ١ مؤمترات محلية: االعتماد 

املالي ١٨٠٩٥٠ دينارا
  املرتبط به ونسبته لالعتماد 

املالي ٨٧٠٠٠ دينار ٤٨٪
  املصـــروف الفعلي ونســـبته 
لالعتماد املالي ٨٧٠٠٠ دينار ٤٨٪

  بنـد (٦) مهمات رسـمية فـي اخلارج: 
االعتماد املالي -/١٧٩٠٥٠ دينارا.

  املرتبط به ونسبته لالعتماد 
املالي ٨٠٨٠٤/٤٤٠ دنانير ٤٥٪.

  املصـــروف الفعلي ونســـبته 
لالعتماد املالي ٧٥٦١٣/٣٤٠ دينارا 

.٪٤٥
  بند (٨) بعثات: نوع (١) بعثات دراسية 
للموظفـني: االعتماد املالي -/٣١٠٠٠ 

دينار.
  املرتبط به ونسبته لالعتماد 

املالي ٣٠٤٣/٨٧٢ دينارا ١٠٪.
  املصـــروف الفعلي ونســـبته 
لالعتماد املالـــي ٢١٥٢/٧٥٠ دينارا 

.٪٧
  االعتمـــاد املالـــي لهـــذا النوع 
مخصـــص للصرف علـــى نفقات 
املبعوثني الى اخلارج ويرجع سبب 
تدني الصرف الـــى عدم موافاتنا 
العالي بقوائم  التعليم  من وزارة 
الفترة  مصاريف املبعوثني خالل 
املنقضية من السنة املالية ٢٠١١/٢٠١٠ 
والتي ترد عادة في نهاية الســـنة 

املالية.
  نوع (١٠) تدريب: نوع (١) تدريب محلي: 

االعتماد املالي -/٨٠٠٠٠ دينار.
  املرتبط به ونسبته لالعتماد 

املالي ٤٤١٣/٢١٠ دينارا ٦٪.
  املصـــروف الفعلي ونســـبته 
املالـــي ١٨٧٨/٢١٠ دينارا  لالعتماد 

.٪٢
  نوع (١) تدريب خارجي: االعتماد املالي 

-/٨٠٠٠٠ دينار.
  املرتبط به ونسبته لالعتماد 

املالي ٣٥٣٠٢/٩٥٠ دينار ٤٤٪.
  املصـــروف الفعلي ونســـبته 
املالي ٢٦٧٠١/٦٥٠ دينار  لالعتماد 

.٪٣٣
  بنـد (١١) اسـكان موظفني: نـوع (١) 
املالي -/٧٢٠٠٠  االعتماد  إيجار مبان: 

دينار.
  املرتبط به ونسبته لالعتماد 

املالي.
  املصـــروف الفعلي ونســـبته 

لالعتماد املالي.
  بند (١٢) تنفيذ أحكام قضائية: االعتماد 

املالي -/١٠٠٠٠٠٠ دينار.
  املرتبط به ونسبته لالعتماد 

املالي ١٣٣٩٦٢/٣١١ دينارا ١٣٪.
  املصـــروف الفعلي ونســـبته 
لالعتماد املالي ١٣٣٩٦٢/٣١١ دينارا 

.٪١٣

  مجموعـة (٢) املدفوعـات التحويلية: 
بند (١) حتويالت االفراد: نوع (١) تعويضات 
املالـــي -/١٠٠٠  االعتماد  حـوادث: 

دينار.
  املرتبط به ونسبته لالعتماد 

املالي.
  املصـــروف الفعلي ونســـبته 

لالعتماد املالي.
  لم يتم دفع قيمة اي تعويضات 
حيث ان الصرف على مخصصات 
هذا النوع ال تخضع ملعدالت صرف 
التي  الزمنية  الفترة  تتناسب مع 
تنقضي عن السنة املالية النه خاص 
بالصرف عن اي تعويضات حوادث 
وتكون فيها احكام واجبة التنفيذ 

على البلدية.
  نوع (٢) مكافآت وجوائز لغير املوظفني: 

االعتماد املالي -/١٠٠٠ دينار.
  املرتبط به ونسبته لالعتماد 

املالي -.
  املصـــروف الفعلي ونســـبته 

لالعتماد املالي -.
  املعتمد لهذا النوع مبلغ -/١٠٠٠ 
دينار للصرف على برامج التوعية 
واملسابقات الترويجية وتكرمي ذوي 
االسرى والشهداء وكذلك للمستعان 
بهم من خـــارج البلدية باالضافة 
الى الدروع والهدايا التي تقدم في 
املناســـبات اخلاصة ولم يرد الى 
ادارة الشؤون املالية حتى تاريخه 
اي قوائم باملستحقات التي تخصم 
بقيمتها على هـــذا االعتماد املالي 

لهذا النوع.
  نوع (٣) مكافأة نهاية اخلدمة: االعتماد 

املالي -/١٣٥٠٠٠ دينار.
  املرتبط به ونسبته لالعتماد 

املالي ٣٨٩٥٥/٠٠٧ دينارا ٢٨٪.
  املصـــروف الفعلي ونســـبته 
لالعتماد املالي ٣٨٩٥٥/٠٠٧ دينارا 

.٪٢٨
  االعتمـــاد املالـــي لهـــذا النوع 
مخصص لدفع قيمة مكافأة نهاية 
اخلدمة للموظفني غير الكويتيني 
حيث ان الصرف على هذا االعتماد 
ليس له قياس محدد النه مرتبط 
بإنهـــاء خدمـــات املوظفـــني غير 
الكويتيني واســـتالم مستحقاتهم 
وهذه  املبالغ تدفع عن طريق ديوان 
اخلدمة املدنية ويتم مطالبة البلدية 
بعد ذلك باملبالغ املدفوعة ولم ترد 
البلدية اال  اي اســـتحقاقات على 

باملبلغ املوضح.
  مجموعـة (٣) املدفوعـات التحويلية 
اخلارجية: بند (٢) اشتراكات: نوع (٣) رسوم 
اشـتراكات في مهمات رسـمية: االعتماد 

املالي -/١٢٠٠٠ دينار.
  املرتبط به ونسبته لالعتماد 

املالي ٣٧٣٤/٢٠٠ دينارا ٣١٪.
  املنصرف ونســـبته لالعتماد 

املالي ٣٧٣٤/٦٠٠ دينارا ٣١٪.
  االعتماد املالي لهذا النوع لتغطية 
رســـوم االشـــتراكات التي تدفع 
حلضور قياديني واعضاء املجلس 
البلدي واملوظفني للمهمات الرسمية 
التي تعقد في خارج الكويت وتكون 
لها رسوم اشتراك وقد بلغت نسبة 
االرتبـــاط ٣١٪ لالعتمـــاد املالـــي 
النســـبة منخفضة  وتعتبر هذه 
الزمنية املنقضية  قياسا بالفترة 

من السنة املالية.
بلغـــت اإليـــرادات    اإليـرادات: 
املقدرة للســـنة املالية ٢٠١١/٢٠١٠ 

٢٣٦٧٤٠٠٠/- دينار.
  بلغت اإليـــرادات احملققة (-) 

٢٠٨/١٧٥٦١٣٧ دينارا.
  نسبة احملقق إلى املقدر -٧٪.

  بلغت نسبة اإليرادات احملققة 
لإليرادات املقدرة (-) ٧٪ وهي نسبة 
متدنية بالنســـبة للفترة الزمنية 
املالية وذلك  السنة  املنقضية من 
بسبب صرف مبلغ ٥٠٠/٥٥٠٧٨٨٩ 
دينارا من اإليرادات القيدية للحكم 
القضائي رقم ٢٠٠٤/٢١٣٣ لصالح 
الشـــيخ ســـالم صبـــاح الناصر 

الصباح.
  الباب الرابـع: الضرائب والرسـوم على 
السـلع واخلدمـات: مجموعة (٢) رسـوم 
القيد والتسـجيل: بند (٥) إجازات محالت 
جتارية: اإليرادات املقدرة ١٢٠٠٠٠/- 

دينار.

  بلغـــت اإليـــرادات احملققـــة 
٤٠٠/١٠٥٠ دينارا.

  نسبة احملقق إلى املقدر ١٪.
  إيـــرادات هـــذا الباب تشـــمل 
الرســـوم احملصلة مقابل إصدار 
الدفاتـــر والشـــهادات الصحيـــة 
للمحالت التجارية واملصانع وكافة 
الوحدات التجارية مما يســـتدعي 
إصدار شـــهادات اللياقـــة الطبية 
للعمالة وفحص املـــواد الغذائية 

املستوردة.

  الباب السادس: إيرادات الخدمات

  اإليرادات املقدرة ١٨٢٧٠٠٠٠/- 
دينار.

  بلغـــت اإليـــرادات احملققـــة 
٤٧٩/٢١٥٤٢٦٤ دينارا.

  نسبة احملقق إلى املقدر ١١٪.
  وفيمـــا يلي تفصيـــل إيرادات 
هذا الباب موزعة على مســـتوى 

البنود:
  مجموعة (١) خدمات األمن والعدالة: بند 
(٢) مبيع مواد مصادرة: اإليرادات املقدرة 

٦٥٠٠٠٠/- دينار.
  بلغـــت اإليـــرادات احملققـــة 

٢٤٣٦٨٠/- دينارا.
  نسبة احملقق إلى املقدر ٣٧٪.

  ويشـــمل هـــذا البنـــد املبالغ 
احملصلـــة التي متـــت مصادرتها 
ملخالفة القوانني املعمول بها بناء 
على الضبطية القضائية املمنوحة 
لبعض موظفي البلدية وعلى سبيل 
املثال السيارات املهملة بالشوارع 
وكذلـــك ما مت بيعه مـــن مخزون 
الســـكراب واملواد املصـــادرة من 
الباعة املتجولني املخالفني للقوانني 
واللوائح وقد مت بيع مواد مصادرة 
املزايدات  إعادة  منذ سنوات متت 

اخلاصة بها.
  مجموعة (٢) اخلدمات التعليمية والثقافية: 
بنـد (٣) إعالنـات: اإليـــرادات املقدرة 

١٣٠٠٠٠٠٠/- دينار
  بلغـــت اإليـــرادات احملققـــة 

٩٨٥/٧٥٤٩٠٧ دنانير
  نسبة احملقق إلى املقدر ٦٪.

  اإليرادات احملصلة على هذا البند 
تشمل اآلتي:

  رسوم اإلعالنات التي تثبت على 
الواجهات التجارية للبنايات وعلى 

األسطح وإعالنات السيارات.
  رسوم اإلعالنات التي تثبت على 

باصات شركة النقل العام.
الســـنوي  التجديـــد    رســـوم 

لإلعالنات السابقة.
  مجموعة (٧) إيرادات طوابع مالية: بند 
(١) مبيع طوابع مالية: اإليرادات املقدرة 

٥٠٠٠٠/- دينار
  بلغـــت اإليـــرادات احملققـــة 

٣٧٠٠٠٠/- دينار
  نسبة احملقق إلى املقدر ٧٤٠٪

  إيرادات هذا البند احملصل من 
مبيع الطوابع املالية التي تستخدم 

في حتصيل اخلدمات.
  مجموعـة (٨) خدمات أخـرى: بند (٤) 
مخططات ومواصفات: اإليرادات املقدرة 

١٢٠٠٠٠/- دينار
  بلغت اإليرادات احملققة ٢٥٩٩/- 

دينارا
  نسبة احملقق إلى املقدر ٢٪

  إيرادات هذا البند تشمل رسوم 
احلصول على اخلرائط واملخططات 
القياسية  التنظيمية واملواصفات 
والصور اجلوية وخرائط املخطط 

الهيكلي.
  مجموعـة (٨) خدمات أخـرى: بند (٧) 
مسالخ: اإليرادات املقدرة ٤٥٠٠٠٠/- 

دينار
  بلغـــت اإليـــرادات احملققـــة 

٧٥٠/٢١٣٥٣٤ دينارا
  نسبة احملقق إلى املقدر ٤٧٪

  إيرادات هذا البند تشمل رسوم 
املزايدات اخلاصة باستغالل الغرف، 
ذبح وجتهيز وتنظيف املواشـــي 
في املسلخ املركزي وكذلك رسوم 
ذبح االغنام ورسوم متنوعة أخرى 
يتم حتصيلها عن طريق املسلخ 
املركزي (شهادات بيطريةـ  استدعاء 
طبيبـ  فحص عينات حلوم) وكذلك 
حتصيل الديون املستحقة للبلدية 
على ذمة قضايا وتخص إيرادات 

سنوات سابقة.
  مجموعـة (٨) خدمات أخـرى: بند (٩) 
متنوعة: اإليرادات املقدرة ٤٠٠٠٠٠٠/- 

دينار
  بلغـــت اإليـــرادات احملققـــة 

٧٤٤/٥٦٩٥٤٢ دينارا
  نسبة احملقق إلى املقدر ١٤٪

  اإليـــرادات احملصلة لهذا البند 
تشمل الرسوم التي لم تدرج حتت 
مسميات البنود السابقة سواء كانت 
رسوما فنية أو صحية وكذلك رسم 
النظافة على الوحدات الســـكنية 
والذي يتـــم حتصيله عن طريق 

وزارة الكهرباء واملاء.

  الباب السابع

  اإليرادات والرسوم املتنوعة: اإليرادات 

املقدرة -/٥٢٨٤٠٠٠ دينار
  بلغت اإليـــرادات احملققة (-) 

٣٩١١٤٥٢/٠٨٧ دينارا
  نسبة احملقق الى املقدر -٧٤٪
  وفيمـــا يلي تفصيـــل إيرادات 
هذا الباب موزعة على مســـتوى 

البنود:
  مجموعة ١ اإليرادات والرسوم

  بند ١ رسوم
  اإليـــرادات املقدرة -/٢٠١٣٠٠٠ 

دينار
  بلغـــت اإليـــرادات احملققـــة 

٣٣٨٤٢١/٥٠٠ دينارا
  نسبة احملقق الى املقدر ١٧٪

  اإليرادات احملققة لهذا البند ناجتة 
عن بيع الوثائق اخلاصة باملمارسات 
واملزايدات التي تطرح خالل السنة 
املالية ٢٠١٠/ ٢٠١١ ورسوم تراخيص 
البناء الذي مت استحداثه مبوافقة 
وزارة املاليـــة بكتابها رقم ١٥٢٠٧ 

بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٧
  مجموعـة ١ اإليـرادات والرسـوم: بند 
٢ إيـرادات مبيعـات: اإليرادات املقدرة 

-/٣٥٠٠٠ دينار
  بلغت اإليرادات احملققة صفر 

دينار
  نسبة احملقق الى املقدر ٠٪

البند اإليرادات    ويشـــمل هذا 
احملققة من بيع املواد املخزنية التي 
خرجت عن نطاق االستخدام وكذلك 
السيارات واآلليات اململوكة للبلدية 
والتي يتـــم التصرف فيها بالبيع 
باملزاد حسب تعميم وزارة املالية 
رقم ٩٧/٥ بشأن التصرف في املواد 

اخلارجة عن نطاق االستخدام.
  مجموعـة ١ اإليـرادات والرسـوم: بند 
٣ غرامـات وأرباح: اإليـــرادات املقدرة 

-/١١١٠٠٠٠ دينار
  بلغـــت اإليـــرادات احملققـــة 

٥٣٧٦٢٣/٤٢٣ دينارا
  نسبة احملقق الى املقدر ٤٨٪

البند  إيرادات هـــذا    وتشـــمل 
املبالغ املستقطعة من رواتب بعض 
العاملني نتيجـــة جزاءات موقعة 
عليهـــم ملخالفة أنظمـــة وقوانني 
العمل املتبعة في البلدية باالضافة 
الـــى املبالغ احملصلة من متعهدي 
التنفيذ نتيجة إخاللهم بشـــروط 
العقود ومصادرة التأمينات املقدمة 

منهم.
  مجموعـة ١ اإليـرادات والرسـوم: بند 
٤ إيـرادات قيدية: اإليـــرادات املقدرة 

-/٥٠٠٠٠٠ دينار
  بلغت اإليـــرادات احملققة (-) 

٥٤٩٩٨٨٥/٨٤٢ دينارا
  نســـبة احملقق الى املقدر (-) 

٪١١٠٠
  ومتثل هذه اإليرادات املبالغ التي 
حولت من حساب األمانات بسبب 
التقادم الزمني أو ألي أسباب أخرى، 
ويتضح ان نسبة اإليرادات احملققة 
لإليرادات املقدرة (-) ١١٠٠٪ وهي 
نسبة متدنية وذلك بسبب صرف 
مبلـــغ ٥٥٠٧٨٨٩/٥٠٠ دينارا من 
اإليرادات القيدية للحكم القضائي 
رقم ٢٠٠٤/٢١٣٣ لصالح الشيخ سالم 

صباح الناصر الصباح.
  مجموعـة ١ اإليـرادات والرسـوم: بند 
٥ إيـرادات أخرى: اإليـــرادات املقدرة 

-/١٦٢٥٠٠٠ دينار
  بلغـــت اإليـــرادات احملققـــة 

٧١٢٣٨٨/٨٣٢ دينارا
  نسبة احملقق الى املقدر ٤٤٪

  يشـــمل هذا البند املصروفات 
امللغاة  البعثـــات  املســـتردة من 
والرواتب واألجور التي مت صرفها 
دون وجـــه حق وتذاكر الســـفر 
امللغاة وأي مصروفات أخرى يتم 
اســـتردادها اضافـــة الى احملصل 
التحميل والتنزيل  من مزايـــدات 
في األســـواق وخدمات التصوير 

والطباعة في احملافظات.
  مجموعـة ١ اإليرادات والرسـوم: بند ٦ 
إيجار وسائل النقل واملعدات والتجهيزات: 

اإليرادات املقدرة -/١٠٠٠ دينار
اإليـــرادات احملققة –    بلغـــت 

دينار
  نسبة احملقق الى املقدر –

النوع    اإليرادات اخلاصة بهذا 
عبـــارة عن املبالـــغ احملصلة عن 
تأجير وسائل النقل اململوكة للبلدية 
لنقل اللحوم الطازجة أو مخلفات 
الذبح من املسلخ املركزي الى أماكن 
املياه  بيعها وكذلك رسوم سحب 

الصحية.
  مجموعـة ١ اإليرادات والرسـوم: بند ٧ 
تعويضات عن أضرات املمتلكات: اإليرادات 

املقدرة –
  بلغت نسبة اإليرادات احملققة 

–
  نسبة احملقق الى املقدر –

  اإليـــرادات اخلاصة بتحصيل 
مبالغ من الهيئة العامة للتعويضات 
وهي عن مطالبـــات البلدية لدى 
األمم املتحدة بسبب الغزو الغاشم 
ولم ترد أي إيـــرادات حتى إعداد 

التقرير. 
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