
خالصة موازنة صندوق قصور الكلى
( بالدينار)

0 العجز/الوفر بعد التمويل
 0

 0

8,312,690  مجموع النفقات الجاريه

0 المشاريع المموله ذاتيا منھا :-

0 المشاريع المموله من القروض
0 المشاريع المموله من المنح منھا :-

0 مجموع النفقات الرأسماليه
8,312,690 إجمالي النفقات

0 العجز/الوفر قبل التمويل

فعلــــيالبيــــــــــــــــان

 8,312,690

مساھمة صندوق التأمين الصحي
مساھمة وزارة الصحة

 600,000
 7,712,690

   أوال : اإليـــــــــــــــــــــــــرادات

    مجموع اإليرادات     

   ثانيا : النفقــــــــــــــــــــــــــــات

أ - النفقات الجاريه

ب - النفقات الرأسماليه
- 1

- 2
- 3

ثالثا :
رابعا : موازنة التمويــــــــل

ب - المصــــــادر

مجموع المصـــــــادر

أ - اإلستخدامـــــات

مجموع اإلستخدامات

: خامسا

2008

1
2

-
-

0 - الرواتب واألجور والعالوات1
- النفقات التشغيلية2
- النفقات التحويلية3
- النفقات األخرى(غير العادية)4

 8,312,690
 0
 0

- مشاريع برنامج التحول

- مشاريع األجندة الوطنية



(بالدينار)

خالصة موازنة  صندوق قصور الكلى

5600000960000010600000

1331
1332
145

 دعم حكومي (جارية)
 دعم حكومي (راسمالية)

 االيرادات المختلفة

5000000
0

600000

9000000
0

600000

10000000
0

600000
مجموع اإليرادات   

5600000960000010600000
5600000960000010600000 استخدام السلع و الخدمات221

مجموع النفقات الجارية   

000 وفر الموازنة قبل التمويل4113001

202002000  رأسمالية - دعم حكومي

000 تسديد العجز قبل التمويل5113001

 اإليــــــــــــــــــــــــــرادات

 النفقـــــــــــــــــــــــــــــات   
 أ - النفقات الجارية               

0 0 0 مجموع النفقات الرأسمالية   

  ب - النفقات الراسمالية   

 موازنة التمويـــــــــــل
 أ - اإل ستخدامـــــات    

000 مجموع االستخدامات  
 ب - المصـــــــــادر  

000 مجموع المصادر  

 العجز/ الوفر قبل التمويل
5600000960000010600000اجمالي النفقات     

000

000العجز/ الوفر بعد التمويل

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
تأشيريتأشيريمقدر

201020112012
اعادة تقدير

2009

0
7000000

600000
7600000

مقدر
2009

0
7000000

600000
7600000

600000 600000
600000 600000

7000000 7000000
7000000 7000000
7600000 7600000

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0
0 0



اإليـــرادات

8118 (بالدينار )

1331

1332

1454

016

016

007

000

000

001

5000000

0

600000

9000000

0

600000

10000000

0

600000

10000000

0

600000

9000000

0

600000

5000000

0

600000

10000000

0

600000

9000000

0

600000

5000000

0

600000
10600000 9600000 5600000

مجموع المادة  

مجموع المادة  

مجموع المادة  

المجموع  

المجموع  

المجموع  
مجموع االيرادات  

صندوق قصور الكلى

وزارة الصحة    

وزارة الصحة    

االيرادات االخرى لصندوق قصور الكلى    

دعم حكومي (جارية)

دعم حكومي (راسمالية)

االيرادات االخرى للوحدات الحكومية

الفصل : 
رقم المادة
الرئيسية

المادة \
البند

تأشيريتأشيريمقدرالوصــــــــــــــــــــف
201020112012

       

اعادة تقدير
2009

0

7000000

600000

0

7000000

600000
7600000

0

7000000

600000

مقدر
2009

0

7000000

600000

0

7000000

600000

0

7000000

600000
7600000

وزارة لصحة    

وزارة الصحة    

مساھمة صندوق التأمين الصحي    



 صندوق قصور الكلى 118 الفصــل :

 المـــــــــــــــــــادة

 عنوانـــــــــــها  رقمها

   فعلـــــــً

 الرواتب واألجور والعالوات

 النفقات التشغٌلٌه ) سلع وخدمات)

 النفقات التحوٌلٌه

 النفقات االخرى )غٌر عادٌه)

101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 

201 
202 
203 
204 
205 
206 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 

301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 

401 
402 

 الموظفون المصنفون
 الموظفون غٌر المصنفٌن

 الموظفون بعقود
 اجور العمال

 عالوة غالء المعٌشة الشخصٌة
 عالوة غالء المعٌشة العائلٌة

 العالوة االساسٌة
 العالوة الفنٌة

 عالوة االختصاص
 عالوة العمل االضافً

 العالوة االضافٌة
 عالوات اخرى

 عالوة النقل
 بدل تنقالت

 عالوة المٌدان
 مكافآت الموظفٌن

 االٌجارات
 الهاتف والتلكس والبرق والبرٌد

 الماء
 الكهرباء

 المحروقات
 صٌانة االجهزة وأالالت واالثاث ولوازمها

 صٌانة وإصالحات االبنٌة ولوازمها
 قرطاسٌة مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبٌة

 (...مواد وخامات )إعاشة، ألبسة ، أدوٌة ، أفالم ،الخ
 ( التنظٌفات ولوازمها )منها عقود التنظٌف

 التؤمٌن
 السفر فً المهمات الرسمٌة

 اخـــرى

 الضمان االجتماعً
 المساهمات

 البعثات العلمٌة والدورات التدرٌبٌة
 االعانات

 مكافؤت لغٌر الموظفٌن
 ردٌات إٌرادات لسنوات سابقة

 فـــوائد
 تقاعد وتعوٌضات

 االثاث
 أجهزة وآالت ومعــدات
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      8312690 

              

              

 المجمــــوع    

 المجمــــوع    

 المجمــــوع    

 المجمــــوع    

2008 

      مجمــــــــــوع الفصــــــــــــل       8312690      

100 

200 
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400 
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 الخالصة االجمالٌة للنفقات الجارٌة لسنة   

 ( بالدٌنار )



الخالصة االجمالية للنفقات الجارية 
2012-2009للسنوات 

( بالدينار )  صندوق قصور الكلى8118

 استخدام السلع والخدمات22
 استخدام السلع و الخدمات2211

5600000960000010600000  مصروفات سلع وخدمات اخرى214

تأشيريتأشيريمقدر الوصـــــــف
المادةالمجموعة

الفصل :

5600000960000010600000 المجموع    
5600000960000010600000 مجموع  الفصل    

201020112012
اعادة تقدير

2009

600000
600000

600000

مقدر
2009

600000
600000

600000



( بالدينار )
صندوق قصور الكلى8118
االدارة و الخدمات المساندة8281

 استخدام السلع والخدمات22
 استخدام السلع و الخدمات2211

  مصروفات سلع وخدمات اخرى214
5000000

600000
9000000

600000
10000000

600000

الفصل   :
البرنامج :

006
027

  معالجات طبية
  نفقات االبحاث و الدراسات المتعلقة بوظائف الكلى

5600000960000010600000 مجموع البرنامج    

5600000960000010600000 مجموع الفصل    

تأشيريتأشيريمقدر الوصـــــــف
المجموعة

المادة /
201020112012البند

5600000960000010600000

2012-2009للسنوات 
 النفقات الجارية حسب البرنامج 

5600000960000010600000 المجموع     

اعادة تقدير
2009

600000 600000
0

600000
0

600000

مقدر
2009

600000 600000
600000 600000

600000 600000



الخالصة االجمالية للنفقات الرأسمالية   
2012-2009للسنوات 

( بالدينار )  صندوق قصور الكلى8118

 النفقات
 استخدام السلع والخدمات22

 استخدام السلع و الخدمات2211
000 نفقات ادامة و تشغيل512

تأشيريتأشيريمقدر الوصـــــــف
المادةالمجموعة

الفصل :

000 المجموع   
000 مجموع  الفصل   

201020112012
اعادة تقدير

2009

7000000

مقدر
2009

7000000
7000000 7000000
7000000 7000000



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع 
2012-2009للسنوات 

( بالدينار ) صندوق قصور الكلى8118
 االدارة و الخدمات المساندة8281

     المعالجات  001المشروع

 استخدام السلع والخدمات22
 استخدام السلع و الخدمات2211

 نفقات ادامة و تشغيل512
000

الفصل : 
البرنامج :  

 نفقات معالجات طبية لمرضى الفشل الكلوي049

000 مجموع المادة    

000 مجموع البرنامج    
000 مجموع الفصل    

 رأسمالية - دعم حكومي202002 مصدر التمويل
تأشيريتأشيريمقدر الوصـــــــف

المجموعة
المادة /
201020112012البند

0 0 00مجموع المشروع   

اعادة تقدير
2009

7000000
7000000

مقدر
2009

7000000
7000000

70000007000000 7000000

7000000 7000000

7000000 7000000
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