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قبل استقطاع 1.3 مليار دينار الحتياطي األجيال

5 مليارات عجز مبوازنة 2015 ـ 2016
محمود فاروق ـ أحمد موسى 

ق���درت بيانات احلس���اب 
الع���ام  اخلتام���ي ملوازن���ة 
2016/2015، التي حصلت عليها 
املوازنة  »األنباء«، ان عج���ز 
بلغ 5 ملي���ارات دينار وذلك 
قبل استقطاع نحو 1.3 مليار 
دينار التي تشكل 10% ملصلحة 
احتياطي األجيال القادمة، وبعد 
ان وصل إجمالي املصروفات 
العامة نحو 18.3 مليار دينار، 

واإليرادات نحو 13 مليار دينار. 
البيانات بأن إجمالي  وأفادت 
اإليرادات العامة بلغ 13 مليار 
دينار بنهاية العام املالي املاضي 
)ال���ذي انتهى ف���ي 31 مارس 
2016(، مع األخذ باالعتبار أن 
إجمالي العجز الذي منيت به 
امليزانية جاء قبل اس���تقطاع 
نحو 1.3 ملي���ار دينار والذي 
يشكل 10% ملصلحة احتياطي 

األجيال القادمة.
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م.حجرف احلجرف د.بدر الزمانان

احلجرف لـ »األنباء«: 
ترقية 255 موظفًا 

وموظفة باالختيار
 قريبًا...  و»التطبيقي«

األكثر تعاونًا 
مع»احملاسبة«

بدر الزمانان لـ »األنباء«: 
حتويل »األعمال املمتازة« 

حلسابات منتسبي »الفتوى 
والتشريع« وإعادة هيكلة 

اإلدارات  والربط مع »الديوان« 
و»العدل« وبنك االئتمان

اإليرادات واملصروفات مبيزانية الوزارات واإلدارات احلكومية بنهاية السنة املالية
السنة املالية 2016/2015البيان

10.5اإليرادات النفطية في 9 أشهر
25 دوالرا23 دوالرا20 دوالراسعر البرميل

0.91.11.3اإليرادات النفطية املتوقع حتصيلها في 3 أشهر
11.411.611.8إجمالي اإليرادات النفطية املتوقعة

1.5اإليرادات غير النفطية املتوقعة
12.913.113.3إجمالي اإليرادات العامة املتوقعة

18.3إجمالي املصروفات العامة املتوقعة
- 5.1- 5.2- 5.4زيادة اإليرادات عن املصروفات

1.3احتياطي األجيال القادمة )10% من إجمالي اإليرادات(
- 6.4- 6.5-6.7زيادة اإليرادات عن املصروفات واملخصصات

سحب املركبة شهرين.. عقوبة  
السير في حارة األمان اليمنى

جواز السحب في حال املخالفة بـ »اليسرى«

جاسم التنيب ـ هاني الظفيري

أصدر الوكيل املساعد لشؤون املرور اللواء عبداهلل املهنا قرارا 
يقضي بجواز إحالة املركبات التي تسير في حارة األمان اليمنى 
الى احلجز ملدة ش����هرين، وأعاد الل����واء املهنا تصنيف املخالفات 
على كتف الطريق إلى احلاالت التالية: أوال: في حال ضبط مركبة 
تس����ير على احلارة اليسرى للطرق املس����موح بالسير فيها في 
األوقات املسموح بها بسرعة تزيد على 45 كم/ ساعة، يتم تسجيل 
»مخالفة تعليمات رجال الشرطة«. ثانيا: في حال ضبط املركبة 
تسير على احلارة اليسرى للطريق في األوقات غير املسموح بها، 
يتم تسجيل »مخالفة السير على كتف الطريق«. ثالثا: أما السير 
على احلارة اليمنى للطريق، فال يجوز مطلقا، ويتم ضبط املركبة 
وتسجيل »مخالفة السير على كتف الطريق«. رابعا: يجوز حجز 
املركبة املخالفة وفقا ملا ورد بالبندين )ثانيا( و)ثالثا(، أي سحب 

السيارة ملدة شهرين.
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06»األنباء« تنشر جدولي اإليرادات واملصروفات بامليزانية 


