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§  الوسط - حسن المدحوب، مالك عبداهلل

] بلغت مصروفات مشروعات التسليح والتطوير من خارج الموازنة 
للدولة  الموحد  الختامي  الحساب  بحسب  األمنية  لألجهزة  المعتمدة 
 72 )نحو   2009 األول  كانون  ديسمبر/   31 في  المنتهية  المالية  للسنة 
تم   2008 العام  في  دينار(  مليون   70 )نحو  بـ  مقارنة  ديــنــار(،  مليون 
قدرها  بزيادة  أي  األمنية،  لألجهزة  المعتمدة  الموازنة  خارج  من  صرفها 

2.8 في المئة.
في  الفعلية  المصروفات  مجموع  أن  إلــى  الختامي  الحساب  ــار  وأش
كانت  حين  في  دينارا(،   2.082.211.888( بلغت   2009 العام  موازنة 
المشروعات  ومصروفات  المتكررة  للمصروفات  المرصودة  الموازنة 
تقم  لم  ووزاراتها  الدولة  أجهزة  أن  يعني  ما  دينارا(،   2.483.786.512(

باستغالل )401.574.624 دينارا(.
بلغت  الــعــامــلــة  ــوى  ــق ال ــات  ــروف ــص م أن  الــخــتــامــي  ــاب  ــس ــح ال ــن  ــيَّ وب
ــة  ــوازن ــم ال بلغت  حــيــن  ــي  ف فعلي  بشكل  ديـــنـــارا(   833.932.197(
بـ9  تقدر  بزيادة  أي  دينارا(   824.916.591( العاملة  للقوى  المرصودة 
للقوى  الفعلية  المصروفات  فيه  بلغت  الــذي  الوقت  في  دينار،  ماليين 
 822.054.854(  2008 للعام  للدولة  الختامي  الحساب  في  العاملة 

دينارا(.

أجهزة الدولة ووزاراتها لم تستغل 400 مليون رصدت ولم تصرف

الحكومة تصرف 72 مليون دينار على التسلح غير مرصودة في موازنة 2009

زيادة مصروفات التسلح غير المرصودة بمليوني دينار عن 2008

الفعلي 2008الفعلي 2009االعتمادااليضاحاتالبيان

اإليرادات
5.4.21.061583.0001.417.823.1962.284.534.887النفط والغاز الطبيعي 

5.4147.927.012159.343.586183.002.349الضرائب والرسوم
5.434.072.41344.740.048137.341.695منتجات خدمية وسلعية حكومية

5.486.454.05623.891.79925.591.699االستثمارات واالمالك الحكومية 
5.437.600.00028.410.26729.467.743االعانات 

5.4277.500862.417833.527مبيعات األصول الرأسمالية 
5.431.011.01933.134.62316.870.259غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

5.4.31.398.925.0001.708.205.9362.677.642.159مجموع اإليرادات

المصروفات المتكررة
9.8.6824.916.591833.932.197822.054.854القوى العاملة

9.8.6135.391.936129.714.467114.526.244الخدمات
9.8.698.818.10678.230.721177.007.507السلعة االستهالكية

9.8.623.340.18321.057.58319.251.742السلع الرأسمالية
9.8.640.475.89947.425.19944.344.947الصيانة

13.9.8.6558.036.672444.111.463212.830.959نفقات تحويلية 
9.8.6175.011.740137.844.849161.961.939اإلعانات وتسديد فوائد القروض

9.8.7.6.31.855.991.1271.692.316.4791.551.978.192مجموع المصروفات المتكررة
12.6.3627.795.385389.895.409508.283.314مصروفات المشاريع
2.483.786.5122.082.211.8882.060.261.506مجموع المصروفات 

)617.380.653()374.005.952()1.084.861.512()العجز( الوفر في الموازنة العامة
72.000.00070.000.000-14مصروفات مشاريع التسليح والتطوير

547.380.653)446.005.952()1.084.861.512()العجز( الوفر للسنة

بيان االعتمادات المدورة للسنة

بيان اإليرادات والمصروفات الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009

20092008
15.7.672.600.00025.226.127اعتمادات المصروفات المتكررة

16.6206.929.504149.959.203اعتماد المشاريع 
279.529.504175.185.330مجموع االعتمادات المدورة

المبالغ المحصلة انخفضت عن العام 2008 بنحو 38  ٪

83 ٪ من اإليرادات العامة للدولة في 2009 من النفط
التحصيل  نــســبــة  بــلــغــت   [
النفطية  ــــرادات  ــــإي ل الــفــعــلــيــة 
الميزانية  من  المئة  في   133.6
ــدره  الــمــعــتــمــدة، وبــانــخــفــاض ق
37.9 في المئة مقارنة بمستواها 
الفعلي في السنة المالية 2008، 
في  النفطية  ــــرادات  اإلي وشكلت 
نسبته  ما   2009 المالية  السنة 
إجمالي  من  تقريبًا  المئة  في   83
اإليرادات العامة مقابل 85.3 في 
 ،2008 المالية  السنة  في  المئة 
الــمــئــة  ـــي  ف  18.4 نــســبــتــه  ــــا  وم
ــج الــمــحــلــي اإلجــمــالــي  ــات ــن ــن ال م
ــار الــجــاريــة  ــع ــاألس ــري ب ــدي ــق ــت ال
 2009 المالية  للسنة  الــمــقــدرة 
دينار،  مليون   7.692 بلغ  الــذي 
الناتج  من  المئة  في   27.7 مقابل 
ــار  ــع ــاألس ــي اإلجــمــالــي ب ــل ــح ــم ال
 2008 المالية  للسنة  الجارية 

الذي بلغ 8.235 مليون دينار.
النفطية  اإليرادات  تركزت  وقد 
في   2009 سنة  خالل  المحصلة 
شكلت  حــيــث  ــط،  ــف ــن ال مــبــيــعــات 
من  الــمــئــة  ــي  ف  80.4 نسبته  ــا  م
إجمالي اإليرادات النفطية، مقابل 
 ،2008 سنة  في  المئة  في   92.3
نسبتها  بــلــغــت  زيـــــادة  مــحــقــقــة 
الميزانية  ــن  ع المئة  ــي  ف  30.8
انخفاض  وبنسبة  الــمــعــتــمــدة، 
مستواها  عن  المئة  في   46 بلغت 

الفعلي في سنة 2008.
النفط  بيع  إيــــرادات  وشكلت 
ــة ما  ــف ــع ــوس ــل أب ــق الـــخـــام مـــن ح
من  الــمــئــة  فـــي   99.1 ــه  ــت ــب ــس ن
للسنة  النفط  مبيعات  إجمالي 
بالنسبة  ـــا  أم  ،2009 الــمــالــيــة 
حقل  ــن  م المحصلة  ـــرادات  ـــإي ل
 0.9 نسبتها  بلغت  فقد  البحرين 

في المئة.
ــغ الــمــحــولــة  ــال ــب ــم ــت ال ــغ ــل وب
 2009 ــة  ــي ــال ــم ال ــة  ــن ــس ال خــــالل 
ـــال  ـــي لــحــســاب احــتــيــاطــي األج
ــار  ــن دي ـــف  أل  20.858 ــة  ــادم ــق ال
في  ديــنــار  ــف  أل  19.104 مقابل 

.2008 السنة المالية 
الغاز  لمبيعات  بالنسبة  أمــا 
التحصيل  في  ارتفاعًا  حققت  فقد 
المئة  ــي  ف  85.9 نسبته  بلغت 
المعتمدة  بالميزانية  مــقــارنــة 
وحققت   ،2009 المالية  للسنة 
في   36.5 نسبته  بــلــغــت  نــمــواً 
ــا الــفــعــلــي  ــواه ــت ــس ـــن م ــة ع ــئ ــم ال
وقد   ،2008 المالية  السنة  فــي 
السنة  في  الغاز  مبيعات  شكلت 
 14.9 نسبته  ما   2009 المالية 
اإليـــرادات  إجمالي  من  المئة  في 
6.8 في المئة في  النفطية، مقابل 

.2008 السنة المالية 
ــــــــــــرادات الـــضـــرائـــب  ــــــا إي أم
بلغت  فــقــد  النفطية  ـــوم  ـــرس وال

 61 الفعلية  التحصيل  نــســبــة 
بالميزانية  ــة  ــارن ــق م الــمــئــة  ــي  ف
المالية  للسنة  لــهــا  الــمــعــتــمــدة 
 30.7 انخفاض  وبنسبة   ،2009
الفعلي  مستواها  عــن  المئة  فــي 
 ،2008 الـــمـــالـــيـــة  الـــســـنـــة  فــــي 
ــــــــرادات الــضــرائــب  وشــكــلــت إي
 1 نسبته  مــا  النفطية  ــوم  ــرس وال
اإليـــرادات  إجمالي  من  المئة  في 
 ،2009 المالية  للسنة  النفطية 
السنة  في  المئة  في   0.9 مقابل 

.2008 المالية 
ـــب انـــخـــفـــاض  ـــب ــــع س ــــرج وي
النفطية  ـــوم  ـــرس وال ــب  ــرائ ــض ال
الفعلي  التحصيل  انخفاض  إلى 
بلغت  حيث  الغاز  دخل  لضريبة 
المئة  في   55.2 التحصيل  نسبة 
ــرات  ــدي ــق ــت ـــن إجــمــالــي ال ــط م ــق ف
المالية  للسنة  لــهــا  الــمــعــتــمــدة 
بلغت  انخفاض  وبنسبة   ،2009
36.1 في المئة مقارنة بمستواها 
الفعلي في السنة المالية 2008، 
االنخفاض  بسبب  ــك  ذل ويــرجــع 
بناغاز،  شركة  ــاح  أرب في  الكبير 
البنزين  لضريبة  بالنسبة  ــا  أم
لها  االنخفاض  نسبة  بلغت  فقد 
بالميزانية  مقارنة  المئة  في   7.5
 ،2009 المالية  للسنة  األصلية 
بالسنة  مقارنة  المئة  في  و4.3 

.2008 المالية 

إجمالي  من  المئة  في   87.4 نسبته  ما  اإلعانات  دون  من  النفطية  غير  لإليرادات  الفعلي  التحصيل  بلغ   [
السنة  في  الفعلي  مستواها  عن  المئة  في   28 انخفاض  وبنسبة   ،2009 المالية  للسنة  لها  المعتمدة  التقديرات 
إجمالي  من  المئة  في   15.3 نسبته  ما   2009 المالية  السنة  في  النفطية  غير  اإليرادات  وشكلت   .2008 المالية 
المالية  للسنة  المقدر  الجارية  باألسعار  التقديري  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المئة  في  و3.4  اإلي���رادات 

2009، وذلك مقابل 13.6 في المئة و4.4 في المئة على التوالي في السنة المالية 2008.

إيرادات 2009 غير النفطية
 تنخفض 28 ٪ عن 2008

بزيادة 4,6 ماليين دوالر عن المبالغ التي جمعت العام 2008

احتياطي األجيال يحصد 55 مليونًا في 2009 ويرتفع إلى 164 مليونًا
ــــوال الــمــحــولــة إلــى  ــع إجــمــالــي األم ــف ] ارت
ــى  ـــال الــمــقــبــلــة إل ـــي ــي األج ــاط ــي ــت حـــســـاب اح
العام  فــي  ــداً  ــاص ح دوالرا،   164.617.779
دوالرا،   55.475.464 مجموعه  مــا   2009
التي  المبالغ  عــن  دوالر  ماليين   4.6 ــادة  ــزي ب
بلغت  والتي  سبقه،  ــذي  ال العام  في  جمعت 

50.807.984 دوالرا.
االحتياطي  إجمالي  بلغ  الذي  الوقت  وفي 
 108.160.968 ــو  ــح ن  2008 الـــعـــام  فـــي 
إلى  االحــتــيــاطــي  ــذا  ه إجــمــالــي  ــع  ــف ارت دوالرا، 
إجــمــالــي  ــغ  ــل ب إذ  دوالرا،   164.617.779
تتشكل  والتي  منها  المتداولة  غير  الموجودات 
 38.595.745 األجل  طويلة  االستثمارات  من 
دوالرا، فيما بلغ إجمالي الموجودات المتداولة 

126.022.034 دوالرا. 
األجيال  احتياطي  صــنــدوق  أن  ــى  إل يشار 
المقبلة ><االحتياط<< تأسس طبقا للقانون رقم 
يوليو/   17 بتاريخ  الصادر   ،2006 لسنة   28
تتمتع  ــة  ــاري ــب ــت اع كشخصية   2006 ــوز  ــم ت
التشريع  لهذا  ووفقا  وإداري.  مالي  باستقالل 
عن  إنشاؤه  يتم  االحتياطي  هذا  فإن  المذكور، 
سعر  من  ــد  واح أميركي  دوالر  اقتطاع  طريق 
دوالراً   40 عن  سعره  يزيد  خام  نفط  برميل  كل 
أن  كما  البحرين.  مملكة  خارج  تصديره  ويتم 
المادة )1( من القانون رقم )28( لسنة 2006 
االحتياطي  لحساب  االستقطاع  أن  على  تنص 
ــون الــثــانــي.  ــان ــن 1 يــنــايــر/ ك ــارا م ــب ــت يــتــم اع
رئيس  من  االحتياطي  إدارة  مجلس  ويتألف 

مجلس اإلدارة المتمثل في وزير المالية إضافة 
الصادر   )2( رقم  بمرسوم  أعضاء  ثمانية  إلى 

في سنة 2007.
المتخصص  الوظيفي  الكادر  لغياب  ونظرا 
قبل  ــن  م االحــتــيــاطــي  حــســاب  إدارة  تمت  فقد 
احتساب  يتم  ولم  المركزي،  البحرين  مصرف 
حساب  على  ـــة  وإداري عمومية  مصاريف  أيــة 
ــن  ــري ــح ــب ـــرف ال ـــص االحـــتـــيـــاطـــي مـــن قــبــل م

المركزي.
للمعايير  وفقا  المالية  البيانات  وأعـــدت 
من  المعلنة  المالية  التقارير  ــداد  إلع الدولية 
طبقا  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  قبل 
بشأن   2006  )28( رقــم  القانون  لمتطلبات 

االحتياطي لألجيال المقبلة.

السجالت التجارية ترتفع في 2009 إلى 88426 بزيادة 7.7 ٪ عن 2008
للمؤسسات  اإلجمالية  السجالت  بلغت   [
عدد   2009 العام  بنهاية  والشركات  الفردية 
قدرها  ــادة  زي بنسبة  تجاريا  سجال   88.426

7.7 في المئة عما كان عليه في العام 2008.
التراكمية  األمـــوال  رؤوس  حجم  بلغ  فيما 
 18.3 مبلغ   2009 العام  بنهاية  المستثمرة 
مليار دينار بحريني بنسبة زيادة قدرها 19.6 

في المئة عما كانت عليه في العام 2008.
ترخيصا   1.997 ـــدد  ع تــســجــيــل  تـــم  ــا  ــم ك
في   22.6 بــنــســبــة  ــاض  ــف ــخ ــان ب ــات  ــرك ــش ــل ل
سبب  ويعزى   ،2008 بالعام  مقارنة  المئة 
التي  والعقارية  المالية  األزمة  إلى  االنخفاض 
العالمية  ـــواق  األس اقــتــصــادات  على  هيمنت 
خاص  بشكل  المنطقة  وأســـواق  ــام  ع بشكل 

واستمرار تأثيرها حتى العام 2009.
ترخيصا   4.278 عــدد  تسجيل  ــم  ت كــذلــك 
لمؤسسات فردية بزيادة بنسبة 3.1 في المئة 
مشاركة  نسبة  بلغت  فيما   .2008 العام  عن 
في  الفردية  للمؤسسات  المئة  في   38.9 المرأة 
في  المئة  في   38.3 كانت  بينما   2009 العام 

العام 2008.

إصدار 128 ترخيصًا صناعيًا استثماراتها 83 مليون دينار
استوفت  )والتي  صناعيًا  ترخيصًا   128 مجموعه  ما  ــدار  إص تم   [
الــقــطــاعــات  ــن  م ــد  ــدي ــع ال ــي  ف ــي(  ــدئ ــب ــم ال الــتــرخــيــص  متطلبات  جميع 
أي  بحرينيًا  ديناراً   83.906.580 فيها  االستثمارات  وتبلغ  الصناعية، 
نحو  المشاريع  هذه  وستوفر  أميركيا،  دوالرا   221.975.079 يعادل  ما 
 1395 منها  البحرينية  للعمالة  وسيكون  جديدة،  عمل  فرصة   3987

وظيفة من مجموع هذه الوظائف متى تمت بحسب التوقعات.

يقل  سنويًا  للبحرين  المباشرة  األجنبية  االستثمارات  متوسط  وكان 
تضاعف  حيث  الحرة  التجارة  اتفاق  دخول  قبل  أميركي  دوالر  مليار  عن 
وزاد  االتفاق،  بعد  سنويا  أميركي  دوالر  ملياري  إلى  ليصل  المعدل  هذا 
حجم التبادل التجاري بين البلدين ففي العام 2009 بلغ نحو 1.3 مليار 
 1.1 نحو   2008 العام  التجاري  التبادل  حجم  بلغ  فيما  أميركي  دوالر 

مليار دوالر أميركي.

دينار بحريني



نتائج تنفيذ ميزانية وزارة المالية

نتائج تنفيذ ميزانية الهيئة الوطنية للنفط والغازنتائج تنفيذ ميزانية ديوان الخدمة المدنية

ألف دينار

ألف دينارألف دينار

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

)87(1044135اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

)54(144011الضرائب والرسوم

ال��م��ن��ت��ج��ات ال��خ��دم��ي��ة وال��س��ل��ع��ي��ة 
------الحكومية

130-0--0اإلستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

)2(-1--1مبيعات األصول الرأس مالية 

)100(-0--9غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

)4(8230983710955791872المصروفات

)3(670074377437653088المصروفات المتكررة

4611546854684957917نفقات القوى العاملة

)30(160812741274112288نفقات الخدمات

53808057717نفقات السلع المستهلكة

)16(1141071079589نفقات السلع الرأس مالية

)5(31450850830059نفقات الصيانة

------النفقات تحويلية 

------اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

)9(153024003518138839مصروفات المشاريع

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

1222010161387اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

)5(011023الضرائب والرسوم

ال��م��ن��ت��ج��ات ال��خ��دم��ي��ة وال��س��ل��ع��ي��ة 
------الحكومية

------االستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

------مبيعات األصول الرأس مالية 

1112025071762غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

)21(491844454471388887المصروفات

)9(427644324432388888المصروفات المتكررة

)12(342634753475300086نفقات القوى العاملة

)10(64266961958194نفقات الخدمات

35404036901نفقات السلع المستهلكة

14205364120360نفقات السلع الرأس مالية

1592282462088431نفقات الصيانة

------النفقات تحويلية 

------اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

)100(--6421339مصروفات المشاريع

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

)38(2.284.5411.061.8831.061.8831.418.103134اإليرادات

)38(2.284.5351.061.5831.061.5831.417.823134النفط والغاز الطبيعي 

-30030027391-الضرائب والرسوم

ال��م��ن��ت��ج��ات ال��خ��دم��ي��ة وال��س��ل��ع��ي��ة 
------الحكومية

------االستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

------مبيعات األصول الرأس مالية 

9-7--7غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

)37(308926062606195575المصروفات

)37(308926062606195575المصروفات المتكررة

)52(237617751775113564نفقات القوى العاملة

6107522757349820نفقات الخدمات

)19(4436363598نفقات السلع المستهلكة

)21(47303037124نفقات السلع الرأس مالية

1113131310416نفقات الصيانة

------النفقات تحويلية 

------اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

------مصروفات المشاريع
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ب�)627.795.385  مقارنة  دنانير(   389.895.409( بلغت  للمشروعات  الفعلية  المصروفات  أن  الختامي  الحساب  بّين   [
الجهات  أن  إلى  الختامي  الحساب  ويشير  ديناراً(،   287.899.976( تصرف  لم  وأجهزتها  الدولة  وزارات  تكون  وبذلك  ديناراً(، 
في   62.1 سوى  المشروعات  تنفيذ  نسبة  تبلغ  لم  إذ  المشروعات،  موازنة  من  المئة  في   37.9 نسبته  ما  تصرف  لم  الحكومية 

المئة.
ولم تصرف وزارة التربية والتعليم سوى 20 في المئة من الموازنة المخصصة لمشروعاتها لتسجل تراجعا قدره 2 في المئة 
 2.974.626( المشروعات  موازنة  من  الوزارة  وصرفت   .2008 موازنة  في  للمشروعات  المخصصة  الموازنة  صرف  نسبة  عن 

ديناراً( بينما خصصت لها في الموازنة بعد مطالبات مجلس النواب )15.113.127 ديناراً(.
صرفها  نسبة  بلغت  إذ  المشروعات  موازنة  صرف  في  والتعليم  التربية  وزارة  من  بقليل  أفضل  حال  في  الصحة  وزارة  وكانت 
فيها  بلغت  والتي   2008 العام  موازنة  في  المشروعات  موازنة  صرف  عن  كبيرا  تراجعا  لتسجل  المئة  في   49 المشروعات  على 
وصرفت  المئة.  في   26 بلغ  الموازنتين  بين  الصحية  المشروعات  تنفيذ  في  التراجع  أن  يعني  ما  المئة،  في   75 الصرف  نسبة 

الوزارة )12.610.715 دينارا( في حين كانت الموازنة المرصودة للمشروعات الصحية )25.885.786 دينارا(. 
وأشار الحساب الختامي إلى أن وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف - الشئون اإلسالمية لم تصرف سوى 12 في المئة 
تليها  الحكومية  والجهات  الوزارات  بين  المشروعات  تنفيذ  في  األقل  بذلك  وتكون  المشروعات  إلقامة  المخصصة  الموازنة  من 

وزارة الصناعة والتجارة ب� 18 في المئة ثم الجهاز المركزي للمعلومات ب� 19 في المئة.
ولفت الحساب الختامي إلى أن ديوان رئيس الوزراء صرف ما نسبته 65 في المئة من الموازنة المخصصة للمشروعات، في 
حين بلغت النسبة في وزارة الداخلية 60 في المئة، وفي وزارة الخارجية 46 في المئة، وفي وزارة والشئون اإلسالمية واألوقاف 
وزارة  وفي  المئة،  في   71 واإلعالم  الثقافة  وزارة  في  المشروعات  موازنة  من  الصرف  نسبة  وصلت  بينما  المئة،  في   29 العدل   -
العمراني  للتخطيط  العامة  واإلدارة  الزراعة  شئون   - العمراني  والتخطيط  البلديات  شئون  وزارة  في  أما  المئة،  في   30 العمل 

وإدارة االستمالك والتعويض 60 في المئة.
في  المشروعات،  موازنة  من  المئة  في   34 صرفت  والرياضة  للشباب  العامة  المؤسسة  فإن  الختامي  الحساب  وبحسب 
حين صرفت وزارة التنمية االجتماعية 73 في المئة، ووزارة اإلسكان 84 في المئة، ووزارة األشغال 76 في المئة، في حين خلى 

الحساب الختامي من أرقام تبين نسبة صرف موازنة المشروعات في هيئة الكهرباء والماء.

»التربية« تصرف 22 ٪... والصحة تتراجع من 75 إلى 49 ٪

38 ٪ من موازنة المشروعات لم تمس

نتائج تنفيذ ميزانية وزارة الصحة
ألف دينار

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

129991266712667130621030اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

284040338217الضرائب والرسوم

ال��م��ن��ت��ج��ات ال��خ��دم��ي��ة وال��س��ل��ع��ي��ة 
125181241512415127691032الحكومية

)78(2751421426043االستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

------مبيعات األصول الرأس  مالية 

178707020028512غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

1736101898022066861934089411المصروفات

14722917256218080018079710023المصروفات المتكررة

1038391098261102361102701006نفقات القوى العاملة

977124126241262396499145نفقات الخدمات

3008032370392214068110435نفقات السلع المستهلكة

2859620883065151449154نفقات السلع الرأس مالية

292241324132434710549نفقات الصيانة

------النفقات تحويلية 

)0(22202022109اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

)52(2638117240258861261149مصروفات المشاريع

تراجع مصروفات وزارة الصحة على المشروعات رغم الضغط الكبير الذي يعاني منه مجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية



نتائج تنفيذ ميزانية وزارة الصناعة والتجارة

نتائج تنفيذ ميزانية نائب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

نتائج تنفيذ ميزانية وزارة الدولة لشئون البلديات وشئون الزراعة )شئون البلديات(
ألف دينار

ألف دينار

ألف دينار

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

)8(7209573857386624115اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

)4(3145263426343033115الضرائب والرسوم

ال��م��ن��ت��ج��ات ال��خ��دم��ي��ة وال��س��ل��ع��ي��ة 
10411611613711832الحكومية

)13(3943298829883450115االستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

------مبيعات األصول الرأس مالية 

)71(-5--18غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

105571489626728125684719المصروفات

913210759107599718906المصروفات المتكررة

5723619961995812942نفقات القوى العاملة

3079387638763315868نفقات الخدمات

1232672672218380نفقات السلع المستهلكة

64160160203127216نفقات السلع الرأس مالية

1442572571676516نفقات الصيانة

------النفقات  التحويلية 

------اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

1425413715969285118100مصروفات المشاريع

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

------اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

------الضرائب والرسوم

ال��م��ن��ت��ج��ات ال��خ��دم��ي��ة وال��س��ل��ع��ي��ة 
------الحكومية

------االستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

------مبيعات األصول الرأس مالية 

------غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

42044054754710030المصروفات

42044054754710030المصروفات المتكررة

3753764844769827نفقات القوى العاملة

1732323314498نفقات الخدمات

916169618نفقات السلع المستهلكة

1819192714654نفقات السلع الرأس مالية

)1(277224نفقات الصيانة

------النفقات  التحويلية 

------اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

------مصروفات المشاريع

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

)100(----5اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

------الضرائب والرسوم

ال��م��ن��ت��ج��ات ال��خ��دم��ي��ة وال��س��ل��ع��ي��ة 
------الحكومية

------االستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

------مبيعات األصول الرأس مالية 

)100(----5غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

)100(---50102152المصروفات

)100(---18792152المصروفات المتكررة

)100(---15291676نفقات القوى العاملة

)100(---272377نفقات الخدمات

)100(---2828نفقات السلع المستهلكة

)100(---4253نفقات السلع الرأس مالية

)100(---818نفقات الصيانة

------النفقات  التحويلية 

------اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

)100(----3131مصروفات المشاريع
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نتائج تنفيذ ميزانية وزارة التربية والتعليم
ألف دينار

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

20419819828714540اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

222828258915الضرائب والرسوم

ال��م��ن��ت��ج��ات ال��خ��دم��ي��ة وال��س��ل��ع��ي��ة 
)20(9092927279الحكومية

)88()2()0(33)0(االستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

--84---مبيعات األصول الرأس مالية 

93757510514013غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

200493221102228935216464958المصروفات

1980082138222138222134891008المصروفات المتكررة

1683871772921772921792981016نفقات القوى العاملة

2221624887248872520810113نفقات الخدمات

32994982498239457920نفقات السلع المستهلكة

2429456345632478542نفقات السلع الرأس مالية

163620982098246811851نفقات الصيانة

------النفقات  التحويلية 

126-92--41اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

248672801511329752020مصروفات المشاريع

رغم زيادة أعداد الطلبة بنسبة 11 ٪ 

»التربية« صرفت 20 ٪ فقط من موازنة مشاريعها في 2009
 20 نسبته  ما  والتعليم  التربية  وزارة  صرفت   [
للعام  لها  المقرة  مشاريعها  موازنة  من  فقط  المئة  في 
المراحل  جميع  في  الطلبة  أع��داد  تنامت  فيما   ،2009

المئة. في   11.2 بنسبة  الدراسية 
المرحلة  ف��ي  الصافية  االستيعاب  نسبة  وبلغت 
مملكة  جعل  ال��ذي  األم��ر  المئة،  ف��ي   100 االب��ت��دائ��ي��ة 
والكثير  ل��أل��ف��ي��ة  التنمية  أه����داف  ت��ح��ق��ق  ال��ب��ح��ري��ن 
الزمنية  ال��ف��ت��رة  ق��ب��ل  للجميع  التعليم  أه����داف  م��ن 
تمكين  خ��الل  م��ن  وذل��ك   2015 سنة  ف��ي  المستهدفة 
جيد  ابتدائي  تعليم  على  الحصول  من  األطفال  جميع 

وإلزامي. ومجاني 
فقد   ،2009 للعام  الختامي  ال��ح��س��اب  وبحسب 
حاسوبا   )5144( والتعليم  التربية  وزارة  وف��رت 
م��ح��م��وال الس��ت��خ��دام��ات ال��م��ع��ل��م��ي��ن ف���ي ال��م��درس��ة، 
واإلدارة  والتعلم  التعليم  ألغراض  حاسوبا  و)9955( 
متعددة،  وسائط  عارض  أجهزة  و)3204(  المدرسية، 
و)459( طابعة، و)363( ماسحة ضوئية و)1109( 

)تفاعلية(. ذكية  سبورات 
المعلمين  وتدريب  تأهيل  تم  التدريب،  صعيد  وعلى 
ودع��م  اس��ت��خ��دام  على  واالختصاصيين  واإلداري���ي���ن 
المنظومة اإللكترونية. كما تم خالل الفترة من 2003/ 
متدربا   )15221( تدريب   2007  /2006 إلى   2004
لنيل  وذلك  واإلدارية،  التعليمية  الهيئات  من  ومتدربة 

.ICDL الحاسوب  لقيادة  الدولية  الرخصة  شهادة 
رغم مطالب مجلس النواب بزيادة موازنة مشروعات وزارة التربية والتعليم إال أن نسبة صرف الوزارة على المشروعات تراجعت بنسبة 2 ٪عن 2008



نتائج تنفيذ ميزانية ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

------اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

------الضرائب والرسوم

ال��م��ن��ت��ج��ات ال��خ��دم��ي��ة وال��س��ل��ع��ي��ة 
------الحكومية

------اإلستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

------مبيعات األصول الرأس مالية 

------غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

15150162701630015612963المصروفات

15099162701627015593963المصروفات المتكررة

29993521352133119410نفقات القوى العاملة

8501466146613118954نفقات الخدمات

)45(65459159136161نفقات السلع المستهلكة

8916016090561نفقات السلع الرأس مالية

832322064164نفقات الصيانة

-10500105001050010500100النفقات  التحويلية 

------اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

)63(301965-51مصروفات المشاريع

الوفر )التجاوز(المصروفات الفعليةاالعتمادات المتوفرةاالعتمادات المدورة من سنوات سابقةاالعتمادات بعد التعديلاالعتماد اإلضافيالتعديلاالعتمادات األصليةالبيان

المصروفات المتكررة

)9.015.606(818.724.4013.836.1252.325.207824.885.73330.858824.916.591833.932.197القوى العاملة

125.354.3824.575.2985.417.256135.346.93645.000135.391.936129.714.4675.677.469الخدمات

98.818.10678.230.72120.587.385-74.825.4156.678.40417.314.28798.818.106السلع االستهالكية

20.458.975206.4722.636.63623.305.08335.10023.340.18321.057.5832.282.600السلع الرأسمالية

)6.949.300(37.518.051560.5062.256.61440.335.171140.72840.475.89947.425.199الصيانة

53.864.000533.386.92724.649.745558.036.672444.111.463113.925.209)96.856.805(576.379.732نفقات تحويلية

174.687.044324.696175.011.740137.844.84937.166.891-124.687.04450.000.000اإلعانات وتسديد فوائد القروض

83.817.0001.830765.00025.226.1271.855.991.1271.692.316.479163.674.648)31.000.000(1.777.948.000مجموع المصروفات المتكررة

305.000.00031.000.000141.836.182477.836.182149.959.203627.795.385389.895.409237.899.976مصروفات المشاريع

225.653.1822.308.601.182175.185.3302.483.786.51282.085.211.888401.574.624-2.082.948.000المجموع

دينار بحرينيميزانية المصروفات المتكررة والمشاريع

إيرادات النفط والغاز الطبيعي
دينار بحريني

20092008

إيرادات حقل البحرين والمصفاة

2.131.155.8943.573.602.144إجمالي اإليرادات

)3.358.488.137()2.120.580.803(إجمالي التكاليف

10.575.091215.114.007صافي اإليرادات

إيرادات حقل أبو سعفة

1.198.649.0421.960.284.176إجمالي اإليرادات

)47.418.280()48.622.622(إجمالي التكاليف

)19.103.803()20.858.774(احتياطي األجيال

1.129.167.6461.893.762.093صافي اإليرادات

210.946.034154.552.432مبيعات الغاز الطبيعي

14.634.42521.106.355ضرائب ورسوم نفطية

-25.500.000توزيع أرباح مستلمة )الشركة القابضة للنفط والغاز(

1.417.823.1962.284.534.887صافي إيرادات النفط والغاز الطبيعي
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منها 12 مليونًا للحقل البري و54,8 مليونًا لـ »أبوسعفة«... 

66,8 مليون برميل إنتاج البحرين 
من النفط الخام في 2009

برميل  مليون   66.8 الخام  النفط  من  البحرين  إنتاج  إجمالي  بلغ   [
 12 الخام  النفط  من   2009 لسنة  البحرين  حقل  إنتاج  بلغ  إذ  سنويًا، 
مليون برميل وبمعدل يومي 32.9 ألف برميل، متساويًا مع كمية النفط 
للنفط  الوطنية  الهيئة  وتسعى   ،2008 المالية  السنة  خالل  المنتجة 

والغاز لوضع الخطط التطويرية من أجل زيادة إنتاج هذا الحقل.
فيما بلغت حصة حكومة مملكة البحرين خالل السنة المالية 2009 
 150 قدره  يومي  وبمعدل  برميل  مليون   54.8 أبوسعفة  حقل  إنتاج  من 

ألف برميل.
من   2009 المالية  السنة  خالل  المستورد  الخام  النفط  كمية  وبلغت 
المملكة العربية السعودية 82 مليون برميل مقابل 82.9 مليون برميل 
بما  المئة  في   1.1 قدره  طفيف  بانخفاض  أي   ،2008 المالية  السنة  في 
يعادل المليون برميل بسبب أعمال الصيانة في المصفاة، األمر الذي أثر 
على عملية االستيراد، كما بلغ المعدل اليومي للنفط الخام المستورد ما 

يقارب 224 ألف برميل يوميًا.
 2009 المالية  السنة  خ��الل  فبلغت  المكرر  ال��خ��ام  النفط  كمية  أم��ا 

خالل  برميل  مليون   94.8 مقابل  برميل  مليون   94.2 التكرير  لمصفاة 
بسبب  وذل��ك  المئة،  في   0.6 ق��دره  بانخفاض   ،2008 المالية  السنة 
معالجته  تتم  الذي  المكرر  النفط  ويتكون  للمصفاة،  الدورية  الصيانة 
من النفط المستورد من المملكة العربية السعودية باإلضافة إلى النفط 
ألف   258 حدود  في  اليومي  المعدل  بلغ  وقد  البحرين،  حقل  من  المنتج 

برميل.
وكان إنتاج مصفاة البحرين خالل السنة المالية 2009 قد بلغ 262 
ألف برميل في اليوم، وهذا المعدل اليومي يفوق المعدل اليومي المعتاد 
برميل  ألف   12 تبلغ  الزيادة  ان  أي  برميل  ألف   250 يبلغ  والذي  للتكرير 

في اليوم وهي تعادل 4.8 في المئة.
الكمية  إجمالي  فإن  البترولية،  المشتقات  بصادرات  يتعلق  فيما  أما 
المصدرة خالل السنة المالية 2009 قد بلغت 81.3 مليون برميل مقابل 
81.6 مليون برميل خالل السنة المالية 2008، كما بلغ المعدل اليومي 
للسنة  نفسها  الصادرات  كمية  مع  متساويًا  برميل  ألف   223 للصادرات 

المالية 2008.

مازالت اإليرادات النفطية تشكل أكثر من 80٪ من مجموع إيرادات الموازنة العامة

اإليرادات النفطية المحصلة زادت 33,6 ٪ مقارنة بالموازنة المعتمدة لها

22 ٪ زيادة في اإليرادات ضمن موازنة 2009
الختامي  الحساب  أظ��ه��ر   [
تحقيق  ت���م  أن���ه   2009 ل��ل��ع��ام 
الفعلية  اإلي������رادات  ف��ي  زي����ادة 
ال���م���ح���ص���ل���ة ع�����ن ال����م����وازن����ة 
المئة،  في   22 بنسبة  المعتمدة 
والجهات  الوزارات  استطاعت  إذ 
اتبعته  ما  خ��الل  من  الحكومية 
السنة  خالل  مالية  إجراءات  من 
نتائج  تحقيق   2009 المالية 
التزمت  إذ  الموازنة،  في  إيجابية 
م��ع��ظ��م ال���������وزارات وال���ج���ه���ات 
حدود  في  بالصرف  الحكومية 
لها  المقدرة  المالية  االعتمادات 

السنة. خالل 
العجز  قيمة  انخفضت  وق��د 
االعتبار  في  األخ��ذ  بعد  الفعلي 
والتطوير  التسليح  مصروفات 
ع��ن  دي����ن����ار  أل�����ف   238 ب��ن��ح��و 
 639 ونحو  األصلية،  الموازنة 

المعدلة  الموازنة  عن  دينار  ألف 
.2009 المالية  للسنة 

الفعلية  اإلي���رادات  فاقت  كما 
 2009 المالية  للسنة  ل��ل��دول��ة 
بلغت  بزيادة  األصلية  الموازنة 
وان��خ��ف��اض��ا  ال��م��ئ��ة،  ف��ي   22.1
المئة  ف��ي   36.2 ق��دره��ا  بنسبة 
م���ق���ارن���ة ب��ال��ن��ت��ائ��ج ال��ف��ع��ل��ي��ة 
ويرجع   ،2008 المالية  للسنة 
الموازنة  عن  الزيادة  هذه  سبب 
أسعار  في  التغير  إل��ى  األصلية 
وتنفيذ  اعتماد  فترتي  بين  النفط 
م���وازن���ة  إن  ح��ي��ث  ال���م���وازن���ة، 
السنة  ف��ي  اإلي����رادات  ت��ق��دي��رات 
على  اعتمدت  قد   2009 المالية 
لبرميل  دوالرا   40 سعر  أس��اس 
متوسط  بلغ  فيما  الخام،  النفط 
س���ع���ر ال���ب���رم���ي���ل ع���ن���د ت��ن��ف��ي��ذ 
للبرميل  دوالراً   60 ال��م��وازن��ة 

دوالرا   20 ق���دره���ا  ب���زي���ادة  أي 
في  زي��ادة  إل��ى  أدى  ما  للبرميل، 
المحصلة  النفطية  اإلي�����رادات 
مقارنة  المئة  في   33.6 بنسبة 
في  ل��ه��ا،  المعتمدة  ب��ال��م��وازن��ة 
بنسبة  ان��خ��ف��ض��ت  أن��ه��ا  ح��ي��ن 
بالنتائج  مقارنة  المئة  في   37.9

.2008 المالية  للسنة  الفعلية 
ف�����ي ال����م����ق����اب����ل، ان���خ���ف���ض 
المصروفات  إجمالي  مستوى 
 16.2 بنسبة  الفعلية  العامة 
ف��ي ال��م��ئ��ة م��ق��ارن��ة ب��ال��م��وازن��ة 
 ،2009 المالية  للسنة  المعدلة 
ح��ي��ث ان��خ��ف��ض��ت ال��م��ص��روف��ات 
المئة  في   8.8 بنسبة  المتكررة 
أم�����ا م����ص����روف����ات ال���م���ش���اري���ع 
في   37.9 بنسبة  فانخفضت 
مساهمتهما  بلغت  وق��د  المئة، 
ال��م��ئ��ة  ف����ي   81.3 ن��س��ب��ت��ه  م����ا 

التوالي،  على  المئة  في  و18.7 
في  الفعلي  بمستواها  ومقارنة 
زاد  ف��ق��د   2008 ال��م��ال��ي��ة  ال��س��ن��ة 
بنسبة  ال��م��ص��روف��ات  إج��م��ال��ي 
زادت  فيما  المئة  في   1.1 قدرها 
 9 بنسبة  المتكررة  المصروفات 
المشاريع  ومصروفات  المئة  في 

المئة. في   23.3
السابقة  النتائج  ضوء  وفي 
قدره  عجزاً  الموازنة  حققت  فقد 
األخذ  بعد  دينار  ألف   446.005
مشاريع  مصروفات  االعتبار  في 
ال��ت��س��ل��ي��ح وال��ت��ط��وي��ر، م��ق��ارن��ة 
ب��ال��ع��ج��ز ال���م���ق���در ب��ال��م��وازن��ة 
 1.084.861 والبالغ  المعدلة 
قدر  ك��ان  ال���ذي  وال��ع��ج��ز  دي��ن��ارا 
دي��ن��ار  أل���ف   684.023 بمبلغ 
العامة  ال��م��وازن��ة  اع��ت��م��اد  ع��ن��د 

.2009 المالية  للسنة 

دينار بحريني



الفعلينسبة الصرف ٪الفعلياالعتماداتالوزارة أو الجهة الحكومية
رئيس  ال��م��ل��ك��ي  ال��س��م��و  ص��اح��ب  دي����وان 

29533192006551200الوزراء

10976316---وزارة الدفاع

40800842244288546034822311وزارة الداخلية

3061026139864846334592وزارة الخارجية 

وزارة العدل والشئون اإلسالمية - شئون 
362154104511291163183العدل

60750204325684712815999وزارة الثقافةواإلعالم

151131272974626202485746وزارة التربية والتعليم

25885786126107154926380954وزارة الصحة

669645200121308932وزارة العمل

شئون   - والزراعة  البلديات  شئون  وزارة 
العمراني  للتخطيط  العامة  واإلدارة  الزراعة 

وإدارة االستمالك والتعويض
78892894738343603553678

1772655661074933412369478المؤسسة العامة لشباب والرياضة

1637279120112373116643وزارة التنمية االجتماعية

159692012850638181424620وزارة الصناعة والتجارة

10121744484703827848165967وزارة االسكان

16933835812833774976108028970وزارة االشغال

البحرية  الثروة  لحماية  العامة  الهيئة 
88312054818177552809643والبيئة والحياة الفطرية

116137359---هيئة الكهرباء والماء

137323696626770339132وزارة المواصالت

17330001700826983013579الحرس الوطني

34009600119384613512297302شئون الطيران المدني

2356157207131194010مجلس المناقصات

141911250728605705159940734الميزانية التحويلية

641785--38740ديوان الخدمة المدنية

1231851236908191001329الجهاز المركزي للمعلومات

 - اإلس��الم��ي��ة  وال��ش��ئ��ون  ال���ع���دل  وزارة 
100214112350012516749الشئون اإلسالمية

264342175441929393735جهاز المساحة والتسجيل العقاري

35176421388114391530313وزارة المالية

25482424210345648323275343شئون الجمارك

62779538538989540962508283314المجموع

مصروفات المشاريع مصنفة 
حسب الوزارات والجهات الحكومية
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نتائج تنفيذ ميزانية وزارة الخارجية

نتائج تنفيذ ميزانية وزارة الثقافة واإلعالم
ألف دينار

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

83558483848386811024اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

80698091809184791055الضرائب والرسوم

ال��م��ن��ت��ج��ات ال��خ��دم��ي��ة وال��س��ل��ع��ي��ة 
)27(22238438416242الحكومية

)5(2622241350االستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

0114700614مبيعات األصول الرأس مالية 

)68(376612210غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

125881409619397176489140المصروفات

977211163133221332210036المصروفات المتكررة

5298563057965683987نفقات القوى العاملة

3264404160246693111105نفقات الخدمات

)4(33440841432178نفقات السلع المستهلكة

)38(27463663816927نفقات السلع الرأس مالية

)32(44330330730098نفقات الصيانة

------النفقات تحويلية 

)2(158145145155107اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

28162933607543267154مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ ميزانية هيئة الكهرباء والماء
ألف دينار

ألف دينار

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

)100(-3--98654اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

)100(----55الضرائب والرسوم

ال��م��ن��ت��ج��ات ال��خ��دم��ي��ة وال��س��ل��ع��ي��ة 
)100(-)0(--97593الحكومية

)100(----199اإلستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

)100(----199مبيعات األصول الرأس مالية 

)99(-3--609غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

)43(306.938175.300175.300175.300100المصروفات

)8(190.800175.300175.300175.300100المصروفات المتكررة

)100(----40.508نفقات القوى العاملة

)100(----8547نفقات الخدمات

)100(----124076نفقات السلع المستهلكة

)100(----2406نفقات السلع الرأس مالية

)100(----15263نفقات الصيانة

-175.300175.300175.300100-النفقات تحويلية 

------اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

)100(----116.137مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ ميزانية شئون البريد واإلتصاالت والترددات والنقل
ألف دينار

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

46145930593052268813اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

)84(5296996981الضرائب والرسوم

ال��م��ن��ت��ج��ات ال��خ��دم��ي��ة وال��س��ل��ع��ي��ة 
453148614861502510311الحكومية

------اإلستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

------مبيعات األصول الرأس مالية 

30100100193193539غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

74327889928387909518المصروفات

70927489790978249910المصروفات المتكررة

4918533950855051993نفقات القوى العاملة

181418352509256210241نفقات الخدمات

)12(8077777192نفقات السلع المستهلكة

)50(11087875563نفقات السلع الرأس مالية

)51(1711511518456نفقات الصيانة

------النفقات تحويلية 

------اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

339400137396670185مصروفات المشاريع

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

93416961696183610897اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

58461761773711926الضرائب والرسوم

ال��م��ن��ت��ج��ات ال��خ��دم��ي��ة وال��س��ل��ع��ي��ة 
------الحكومية

------اإلستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

---1616-مبيعات األصول الرأس مالية 

350106310631099103214غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

242492737428735275919614المصروفات

2391425674256742619210210المصروفات المتكررة

1390615478154781630410517نفقات القوى العاملة

)3(809279157915783399نفقات الخدمات

)14(46160260239666نفقات السلع المستهلكة

82386586597911319نفقات السلع الرأس مالية

583794794638809نفقات الصيانة

------النفقات تحويلية 

)17(49202041203اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

33517003061139946318مصروفات المشاريع
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نتائج تنفيذ ميزانية وزارة األشغال
ألف دينار

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

25923023031313621اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

15616016021113235الضرائب والرسوم

ــة والــســلــعــيــة  ــي ــدم ــخ ــات ال ــج ــت ــن ــم ال
4228418132الحكومية

)100(----0االستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

13-14--12مبيعات األصول الرأس مالية 

)8(86686879116غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

1307431051681943491533477917المصروفات

2271423929250112500910010المصروفات المتكررة

196322006020060203811024نفقات القوى العاملة

230128063341347610451نفقات الخدمات

)267(33688341547)248(نفقات السلع المستهلكة

)27(657450450478106نفقات السلع الرأس مالية

)30(37227727726094-نفقات الصيانة

------النفقات التحويلية 

------اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

108029812391693381283387619مصروفات المشاريع

نسبة تنفيذها للمشاريع 76 ٪... منها 88 مليون دينار للطرق والجسور

»األشغال« صرفت 128 من موازنتها البالغة 169,3 مليونًا في 2009

تم  ــي  ــت ال ــة  ــوازن ــم ال ــادات  ــم ــت اع بلغت   [
مشاريع  لتنفيذ  ــال  ــغ األش ـــوزارة  ل رصــدهــا 
مبلغ   2009 المالية  للسنة  األساسية  البنية 
 128.3 منها  ــرف  ص ديــنــار  مليون   169.3
المئة  في   76 تعادل  بنسبة  ديــنــار،  مليون 
ــادات الــمــرصــودة فــي الــمــوازنــة،  ــم ــت مــن االع
الــمــشــاريــع  ــن  م ــد  ــدي ــع ال تنفيذ  ذلـــك  ــل  ــم وش
وتطوير  إنشاء  تطوير  مشاريع  تنفيذ  منها 
مــلــيــون   88.3 بــمــبــلــغ  والـــجـــســـور  الـــطـــرق 
شبكة  ــر  ــوي ــط وت ــاء  ــش إن ــع  ــاري ــش وم ديـــنـــار، 
دينار،  مليون   20.5 بمبلغ  الصحي  الصرف 
االستراتيجية  والمشاريع  البناء  ومشاريع 

دينار. ماليين   10.4 بمبلغ 
ـــوزارة  ال أنجزتها  الــتــي  الــمــشــاريــع  ــن  وم

جسر  تطوير  التالية:  الطرق  وتطوير  إنشاء 
مجمع  وتقاطع  الحصم،  أم  وتقاطع  سترة 
ومدخل  الزالق  وجسر  البحرين،  سنتر  ستي 
الــجــامــعــة ونــفــقــي مــديــنــة حــمــد، واســتــبــدال 
ــــارات ضـــوئـــيـــة، ولــجــســر  ــــإش الــــــــدوارات ب

ريف. جزيرة  مدخل  إلى  المؤدية  والطريق 
التحديث  مشاريع  من  عدد  تنفيذ  تم  كما 
الصرف  شبكات  تأهيل  وإعـــادة  والتطوير 
ــاع  ــرف ــق شــمــلــت ال ــاط ــن ـــدة م ــي فــي ع ــح ــص ال
ــر، والــعــكــر،  ــي ــام ــع ــم ــي، وعـــالـــي، وال ــرق ــش ال
خدمات  من  المنتفعين  عدد  ويبلغ  والحد. 
من  المئة  ــي  ف  91 الصحي  ــرف  ــص ال شبكة 
ــخ مــكــانــة  ــرس ــان، مــا ي ــك ــس ـــدد ال ــي ع ــال ــم إج
الصرف  مجال  في  كرائدة  البحرين  مملكة 

العربي. الخليج  منطقة  في  الصحي 
العديد  إنجاز  على  العمل  تم  لذلك  إضافة 
في  تسهم  التي  االستراتيجية  المشاريع  من 
االقتصادية  القطاعات  مــن  العديد  تطوير 
المشاريع  هذه  أهم  ومن  البحرين،  لمملكة 
سلمان،  ــن  ب خليفة  ميناء  مباني  يــلــي:  ــا  م
ــن فـــي مــنــطــقــة الــصــخــيــر،  ــري ــح ــب ونــصــب ال
ــروع  ــش وم ــام،  ــع ال حــمــد  الــمــلــك  ومستشفى 
ــث مـــواقـــف الـــطـــائـــرات الــمــســتــقــلــة -  ــدي ــح ت
ردم  ـــروع  ـــش وم الـــدولـــي،  ــن  ــري ــح ــب ال مــطــار 
لمعالجة  المحرق  محطة  موقع  واستصالح 
تعميق  ــروع  ــش وم الــصــحــي،  الــصــرف  مــيــاه 
بن  خليفة  ميناء  إلى  المؤدية  البحرين  قناة 

. ن سلما

جسر سترة كان  أبرز المشروعات لوزارة األشغال

نتائج تنفيذ ميزانية وزارة التنمية االجتماعية
ألف دينار

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

1815152214722اإليرادات

-----النفط والغاز الطبيعي 

15523644الضرائب والرسوم

ــة والــســلــعــيــة  ــي ــدم ــخ ــات ال ــج ــت ــن ــم ال
------الحكومية

------االستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

------مبيعات األصول الرأس مالية 

)34(17101011111غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

17754180571857317940971المصروفات

)5(1763716895169361673999المصروفات المتكررة

6573758076206768893نفقات القوى العاملة

300032653265334110211نفقات الخدمات

4604354354821115نفقات السلع المستهلكة

)79(243460660650884نفقات السلع الرأس مالية

7291313 - 708557557نفقات الصيانة

-40404040100النفقات التحويلية 

442144124412487211010اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

11711621637120173930مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ ميزانية وزارة العمل
ألف دينار

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

)82(55994670467099921اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

)82(55914655465599121الضرائب والرسوم

ــة والــســلــعــيــة  ــي ــدم ــخ ــات ال ــج ــت ــن ــم ال
)2(233274الحكومية

------اإلستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

------مبيعات األصول الرأس مالية 

512126473غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

45905371611655639121المصروفات

45815271544753639817المصروفات المتكررة

342839163916395310115نفقات القوى العاملة

757995995778783نفقات الخدمات

99747411415315نفقات السلع المستهلكة

919610410610216نفقات السلع الرأس مالية

5667208213103279نفقات الصيانة

------النفقات تحويلية 

15015015020013333اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

9100670200302140مصروفات المشاريع

20092008الجهة 

705021-وزارة الثقافة واإلعالم

450518-وزارة المواصالت 

2715486-وزارة الداخلية

465235026494696وزارة الدفاع

135693-مركز الشيخ محمد بن خليفة للقلب

-48681مكتب وزير الدولة

470103130501414المجموع

مصروفات غير مسجلة

بيان القروض
 الرصيد في 

2009/1/1
المبلغ المدفوعالمبلغ المستلم

الفرق بين المبلغ 
المستلمو المدفوع

 الرصيد في
2009/12/31

1800001165000930000235000415000أذونات الخزينة

18000-180007200072000صكوك السلم اإلسالمية

50708022500015400071000578080صكوك التأجير اإلسالمية

4201842018127698-169716قروض داخلية أخرى

5500055000-55000-سندات التنمية

874796151700011980183189821193778مجموع القروض المحلية

282000282000-282000-صكوك التأجير اإلسالمية الدولية

339690640873743126656366346قروض صناديق التنمية

33969034608737431308656648346القروض الخارجية

1214486186308712354496276381842124المجموع / الرصيد

دينار بحرينيالقروض ألف دينار
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نتائج تنفيذ ميزانية وزارة الداخلية

نتائج تنفيذ ميزانية جهاز األمن الوطني

نتائج تنفيذ ميزانية وزارة الدفاع
ألف دينارألف دينار

نتائج تنفيذ ميزانية الحرس الوطني
ألف دينار

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

------اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

------الضرائب والرسوم

ــة والــســلــعــيــة  ــي ــدم ــخ ــات ال ــج ــت ــن ــم ال
------الحكومية

------االستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

------مبيعات األصول الرأس مالية 

------غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

229092490424904248721009المصروفات

1989523171231712317110016المصروفات المتكررة

147961981019810168098514نفقات القوى العاملة

7681175117511339647نفقات الخدمات

61844644668515411نفقات السلع المستهلكة

264110641064308229017نفقات السلع الرأس مالية

69330630697531941نفقات الصيانة

------النفقات التحويلية 

37937037048713228اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

)44(301417331733170198مصروفات المشاريع

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

)23(4585546011460113509976اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

)26(3847838010380102847675الضرائب والرسوم

ــة والــســلــعــيــة  ــي ــدم ــخ ــات ال ــج ــت ــن ــم ال
)13(649072137213562278الحكومية

)15(64202055273االستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

118140140249178110مبيعات األصول الرأس مالية 

)1(705629629698111غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

)0(21232319570423056421213692المصروفات

177501182006189763187707996المصروفات المتكررة

157621161570163220161716993نفقات القوى العاملة

)18(10121963811854826270نفقات الخدمات

3838313270239591137150نفقات السلع المستهلكة

276734743474409611848نفقات السلع الرأس مالية

31544192419240429628نفقات الصيانة

------النفقات التحويلية 

------اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

)30(3482213698408012442960مصروفات المشاريع

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

358-1--0اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

------الضرائب والرسوم

ــة والــســلــعــيــة  ــي ــدم ــخ ــات ال ــج ــت ــن ــم ال
358-1--0الحكومية

------االستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

------مبيعات األصول الرأس مالية 

------غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

1362418218182181821810034المصروفات

1362418218182181821810034المصروفات المتكررة

------نفقات القوى العاملة

------نفقات الخدمات

------نفقات السلع المستهلكة

------نفقات السلع الرأس مالية

------نفقات الصيانة

1362418218182181821810034النفقات التحويلية 

------اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

------مصروفات المشاريع

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

------اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

------الضرائب والرسوم

ــة والــســلــعــيــة  ــي ــدم ــخ ــات ال ــج ــت ــن ــم ال
------الحكومية

------االستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

------مبيعات األصول الرأس مالية 

------غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

24778326560028401828651210116المصروفات

23680726560028401828651210121المصروفات المتكررة

19522819965719965721944411012نفقات القوى العاملة

18188170951995919117965نفقات الخدمات

74122348535289135563883نفقات السلع المستهلكة

130239795479473286263نفقات السلع الرأس مالية

14325208842313429379127105نفقات الصيانة

------النفقات التحويلية 

)19(35250050028457اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

)100(----10976مصروفات المشاريع

المتكررة  الــمــصــروفــات  بلغت  حين  ــي  ف
للعام  الختامي  الحساب  في  الــزيــادة  بعد 
وبذلك  ــارا(،  ــن دي  438.285.164 (  2008
المتكررة  الــمــصــروفــات  ــي  ف ــادة  ــزي ال تــكــون 

 2008 ــن  ــي ــام ــع ال ــن  ــي ب األمــنــيــة  ــات  ــه ــج ــل ل
دينارا(   76.884.836 ( بلغت  قد   2009 و
ــات األمــنــيــة  ــروف ــص ــم ــي ال لــتــكــون الـــزيـــادة ف

المئة. في   17.5 نسبته  ما  بلغت  المتكررة 

االعتماد  فإن  الختامي  الحساب  وبحسب 
ــررة لــــوزارة  ــك ــت ــم ــات ال ــروف ــص ــم ــل األصـــلـــي ل
قبل  دينار(   265.600.000 ( كــان  الدفاع 
للمصروفات  إضــافــي  مبلغ  اعتماد  يتم  أن 
المصروفات  موازنة  لتبلغ  للوزارة  المتكررة 
 284.018.000 ( ــــوزارة  ــــل ل الـــمـــتـــكـــررة 
أن  الختامي  الحساب  ــح  أوض كما  ديــنــار(، 
الــمــبــلــغ الــمــعــتــمــد لــلــمــصــروفــات الــمــتــكــررة 
 182.006.000 ( ـــة  ـــي ـــل ـــداخ ال لـــــــوزارة 
اإلضــافــي  االعــتــمــاد  بعد  وأصــبــحــت  ــار(  ــن دي
تتغير  لم  بينما  دينار(،   189.763.000 (
ــن  ــن جــهــاز األم ــودة لــكــل م ــرص ــم ــة ال ــوازن ــم ال

الوطني. والحرس  الوطني 

اجتازت الـ515 مليون دينار... بزيادة 18 ٪ عن 2008

المصروفات المتكررة لـ »األمن« شكلت 31 ٪ من الموازنة المرصودة

المصروفات المتكررة لوزارة الداخلية وصلت إلى  189،763،000 دينار

المنتهية  المالية  للسنة  للدولة  الختامي  الحساب  لفت   [
للسنة  الفعلية  المصروفات  أن  إلى  كانون   ديسمبر/   31 في 
 4.701.031 بمبلغ  مصروفات  تتضمن  لم   2009 المالية 
 ،2010 المالية  السنة  م��وازن��ة  على  تحميلها  تم  إذ  دي��ن��ارا، 
تخص  م��ص��روف��ات  الفعلية  ال��م��ص��روف��ات  تتضمن  بينما 

مجموع  ليبلغ  دينارا،   30.501.414 بمبلغ   2008 العام 
منها  دي���ن���ارا(   35.202.445 ( ال��م��س��ج��ل��ة   غ��ي��ر  ال��م��ب��ال��غ 
في   88.5 نسبته  ما  بذلك  لتشكل  دينارا(   31.147.046 (
في   7.71 الداخلية  وزارة  مصروفات  شكلت  فيما  المئة، 

منها. المئة 

الحرس  الدفاع،  )الداخلية،  والدفاع  لألمن  المتكررة  المصروفات  زادت   [
الوطني، جهاز األمن الوطني( عن االعتماد األصلي المعتمد لها في موازنة العام 
2009 بحسب الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ 
 515.170.000( إل��ى  دي��ن��ار(   488.955.000( من   2009 األول  تشرين 
بلغت  التعديالت  بعد  األمنية  المصروفات  في  اإلضافية  الزيادة  لتكون  دينار(، 
االعتمادات  بعد  األمنية  المصروفات  نسبة  لتكون  دي��ن��ار(،   26.215.000(
المتكررة  المصروفات  مجموعة  من  المئة  في   30.4 نسبة  تشكل  اإلضافية 

الفعلية والبالغة )1.692.316.479 دينارا(.

35 مليون دينار مصروفات غير مسجلة

ألف دينار
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الدين الحكومي ارتفع 36.5 ٪ عما كان عليه في 2008

نحو   2009 العام  مــوازنــة  عجز  إجمالي  بلغ   [
اإليــــرادات  تحقيق  رغـــم  عــلــى  ديــنــار،  مــلــيــون   446
عن  المئة  فــي   22 بلغ  ارتــفــاعــًا  المحصلة  الفعلية 

المبالغ المعتمدة لها ضمن الموازنة المذكورة. 
المالية  للسنة  الحكومي  الدين  إجمالي  وحقق 
2009 ارتفاعا بمعدل 36.5 في المئة مقارنة بما كان 

عليه في السنة المالية 2008. 
العامة  الموازنة  اعتماد  عند  العجز  إجمالي  وقدر 
بشأن   2009 لسنة   )4( رقم  القانون  بموجب  للدولة 
الماليتين  للسنتين  للدولة  العامة  الموازنة  اعتماد 
2009 و2010 ما نسبته 48.9 في المئة من إجمالي 
اإليرادات العامة وبنسبة 32.8 في المئة من إجمالي 
ارتفعت  قد  النسب  هذه  أن  إال  العامة،  المصروفات 
العامة  الــمــوازنــة  على  ــرأت  ط التي  للتغيرات  تبعا 
في   77.5 بلغت  حيث  إضافية  مبالغ  اعتماد  ــراء  ج

المئة و43.7 في المئة على التوالي.
إال أن الزيادة المحصلة في إجمالي إيرادات الدولة 
في   22.1 نسبتها  بلغت  والتي   2009 المالية  السنة 
معدل  وانخفاض  المعتمدة،  بالموازنة  مقارنة  المئة 
المئة،  في   16.2 بنسبة  للدولة  العامة  المصروفات 
دينار  ألف   446.005 إلى  العجز  انخفاض  إلى  أدى 
التسليح  مشاريع  مصروفات  باالعتبار  األخــذ  بعد 
في   26.1 نسبته  ما  العجز  هــذا  ويشكل  والتطوير، 
 21.4 وبنسبة  العامة  اإليـــرادات  إجمالي  من  المئة 
ولقد  الــعــامــة،  الــمــصــروفــات  إجــمــالــي  مــن  المئة  فــي 
 2009 المالية  السنة  ــي  ف المتحقق  العجز  حقق 
بالوفر  مقارنة  المئة  في   181.5 بلغ  انخفاض  معدل 
المتحقق في السنة المالية 2008 والبالغ 547.381 
ألف دينار بعد األخذ في االعتبار مصروفات مشاريع 

التسليح والتطوير.
وشكل العجز المتحقق ما نسبته 5.8 في المئة من 
إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي التقديري باألسعار 
في   6.6 مقابل   ،2009 المالية  للسنة  المقدر  الجارية 

المئة للسنة المالية 2008.
الحكومية  والجهات  الــــوزارات  قيام  ــوء  ض ــي  وف
المالية  السنة  نهاية  في  الفعلية  التزاماتها  بحصر 
من  ــرف  ــص ت ــم  ل ــي  ــت ال الــمــبــالــغ  ــر  ــدوي ت وتـــم   ،2009
تدويرها  تم  وقد  االلتزامات،  تلك  لتغطية  الموازنة 
القرار  بموجب   ،2010 المالية  السنة  موازنة  لدعم 
المصروفات  نصيب  بلغ  حيث   2010 لسنة   )4( رقم 
المبالغ  إجمالي  من  المئة  في   26 نسبته  ما  المتكررة 
المشاريع  مصروفات  نصيب  بلغ  حين  في  المدورة، 
المدورة،  المبالغ  إجمالي  من  المئة  في   74 نسبته  ما 
وذلك لتغطية التدفقات النقدية للعديد من المشاريع 
جاهزة  وأصبحت  الفنية  دراستها  استكملت  التي 

للتنفيذ الفعلي أو أصبحت قيد التنفيذ.
المالية  للسنة  الحكومي  الدين  إجمالي  حقق  فيما 
على  مقارنة  المئة  في   36.5 بمعدل  ارتفاعا   2009
شكلت  حيث   ،2008 المالية  السنة  في  عليه  كان  ما 
من  المئة  في   35.2 نسبته  ما  الخارجية  الــقــروض 
بالنسبة  أما   ،2009 المالية  للسنة  القروض  إجمالي 
في   64.8 نسبته  ما  شكلت  فقد  المحلية  للقروض 
في  و72  المئة  في   28 مقابل  نفسها،  للسنة  المئة 

المئة على التوالي في السنة المالية 2008.
وقد بلغ الدين الحكومي ما نسبته 23.6 في المئة 
باألسعار  التقديري  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من 
مقابل  وذلــك   ،2009 المالية  للسنة  المقدر  الجارية 

14.7 في المئة في السنة المالية 2008.

2009 م���وازن���ة  ع��ج��ز  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون   446
»المشاريع« بلغت 18.7 ٪ من إجمالي المصروفات العامة

الحكومة صرفت 83.8 ٪ من موازنة 2009
مقارنة  الفعلي  الصرف  إجمالي  بلغ   [
العامة  للمصروفات  المعتمدة  بالموازنة 
المالية  للسنة  وال��م��ش��اري��ع(  )ال��م��ت��ك��ررة 
بفارق  المئة،  ف��ي   83.8 نسبته  م��ا   2009
الموازنة   عن  المئة  في   16.2 لنسبة  يصل 
المعتمدة المعدلة، وزيادة بلغت نسبتها 1.1 
الفعلي  الصرف  بمستوى  مقارنة  المئة  في 
شكلت  ح��ي��ث   ،2008 ال��م��ال��ي��ة  ال��س��ن��ة  ف��ي 
المتكررة  ال��م��ص��روف��ات  مساهمة  نسبة 
المئة  ف��ي   81.3 المشاريع  وم��ص��روف��ات 
إجمالي  من  التوالي  على  المئة  في  و18.7 
المئة  في   75.3 مقابل  العامة،  المصروفات 
السنة  ف��ي  ال��ت��وال��ي  على  المئة  ف��ي  و24.7 
المصروفات  شكلت  وق��د   ،2008 المالية 
نسبته  ما   2009 المالية  السنة  في  العامة 
27.1 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي 
للسنة  المقدر  الجارية  باألسعار  التقديري 
ماليين   7.692 وال��ب��ال��غ   2009 ال��م��ال��ي��ة 
المالية  السنة  في  المئة  في  مقابل 25  دينار، 

.2008
للمشاريع  ال��م��ع��دل��ة  ال��م��وازن��ة   وب��ل��غ��ت 
ق����دره  م��ب��ل��غ��ا   2009 ال���م���ال���ي���ة  ل��ل��س��ن��ة 

بلغت  ح��ي��ن  ف��ي  دي���ن���ار،  أل���ف   627.795
أل��ف   389.895 ال��ف��ع��ل��ي��ة  ال��م��ص��روف��ات 
في   62.1 ب��ل��غ��ت  ت��ن��ف��ي��ذ  وب��ن��س��ب  دي���ن���ار، 
ال��م��ئ��ة، وي��ق��ل م��ب��ل��غ ال��ص��رف ال��ف��ع��ل��ي عن 
قدره  بمبلغ  للمشاريع  المعتمدة  الموازنة  
في   37.9 وبنسبة  دينار  أل��ف   237.900
وانخفضت  المعتمدة،  الموازنة   عن  المئة 
 118.388 بمقدار  المشاريع  مصروفات 
مقارنة  المئة  في   23.3 وبنسبة  دينار  ألف 
 2008 ال��م��ال��ي��ة  للسنة  الفعلية  ب��ال��ن��ت��ائ��ج 
وق��د  دي���ن���ار،  آالف   508.283 وال��ب��ال��غ��ة 
السنة  ف��ي  المشاريع  م��ص��روف��ات  شكلت 
من  المئة  في   18.7 نسبته  ما   2009 المالية 
نسبته  وم��ا  العامة،  المصروفات  إجمالي 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المئة  في   5.1
 24.7 مقابل  الجارية،  باألسعار  التقديري 
في  التوالي  على  المئة  في  و6.2  المئة  في 

السنة المالية 2008.
ك���م���ا ب��ل��غ��ت ن��س��ب��ة ال����ص����رف ال��ف��ع��ل��ي 
المالية  للسنة  ال��م��ت��ك��ررة  ل��ل��م��ص��روف��ات 
من  ال��م��ئ��ة  ف���ي   91.2 ن��س��ب��ت��ه  م���ا   2009
معدل  وحققت  المعدلة،  الموازنة   إجمالي 

بمستواها  م��ق��ارن��ة  ال��م��ئ��ة  ف��ي   9 ب��ل��غ  ن��م��و 
الفعلي في السنة المالية 2008، وقد شكلت 
 81.3 نسبته  م��ا  المتكررة  ال��م��ص��روف��ات 
العامة،  المصروفات  إجمالي  من  المئة  في 
المحلي  الناتج  م��ن  المئة  ف��ي   22 وبنسبة 
اإلج��م��ال��ي ال��ت��ق��دي��ري ب��األس��ع��ار ال��ج��اري��ة 
 75.3 مقابل   ،2009 المالية  للسنة  المقدر 
في  التوالي  على  المئة  في  و18.8  المئة  في 

السنة المالية 2008.
أم����ا ن��س��ب��ة ال���ص���رف ال��ف��ع��ل��ي��ة ل��ن��ف��ق��ات 
فبلغت   2009 المالية  للسنة  العاملة  القوى 
الموازنة   م��ن  المئة  ف��ي   101.1 نسبته  م��ا 
عن  المئة  ف��ي   1.4 نمو  وبمعدل  المعدلة، 
وقد   ،2008 المالية  للسنة  الفعلي  مستواها 
في   49.3 نسبته  م��ا  النفقات  ه��ذه  شكلت 
المتكررة  المصروفات  إجمالي  من  المئة 
للسنة المالية 2009، مقابل 53 في المئة في 
القوى  نفقات  وظلت   ،2008 المالية  السنة 
من  األع��ل��ى  النسبة  على  تستحوذ  العاملة 
حيث  للدولة،  العامة  المصروفات  إجمالي 
إجمالي  من  المئة  في   40.1 نسبته  ما  بلغت 
من  المئة  في  و10.8  العامة  المصروفات 

مقابل  التقديري،  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
التوالي  على  المئة  في  و10  المئة  في   39.9

في السنة المالية 2008.
ارتفاع  إلى  الزيادة  هذه  أسباب  وتعزى 
بلغت  التي  البحرينيين  غير  وظائف  نفقات 
ب��ال��م��وازن��ة   م��ق��ارن��ة  دي��ن��ار  آالف   3.328

المعدلة.
الفعلي  ال��ص��رف  نسبة  بلغت  ذل��ك،  إل��ى 
من  ال��م��ئ��ة  ف���ي   95.8 ال���خ���دم���ات  ل��ن��ف��ق��ات 
 ،2009 المالية  للسنة  المعدلة  ال��م��وازن��ة  
في   13.3 ب��ل��غ  ن��م��و  م���ع���دل  ح��ق��ق��ت  ف��ي��م��ا 
السنة  في  الفعلي  بمستواها  مقارنة  المئة 
ال��ت��راج��ع  س��ب��ب  وي��رج��ع   ،2008 ال��م��ال��ي��ة 
إل���ى ان��خ��ف��اض ن��ف��ق��ات إق��ام��ة ال��م��ؤت��م��رات 
والدورات  والمعارض  الرسمية  والمهمات 
دي��ن��ار،  أل����ف   2.820 ب��م��ب��ل��غ  ال��ري��اض��ي��ة 
 414 بمبلغ  اإلي��ج��ارات  نفقات  وانخفاض 
الخدمات  مصاريف  وانخفاض  دينار،  ألف 
مقارنة  دينار  آالف   6.830 بمبلغ  المتنوعة 
انخفاض  إلى  أدى  ما  المعتمدة،  بالموازنة  
دينار  آالف   5.678 بمبلغ  الخدمات  نفقات 

عن الموازنة  المعدلة.

نتائج تنفيذ ميزانية وزارة االسكان
ألف دينار
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5107-279--5اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

90-10-5الضرائب والرسوم

ــة والــســلــعــيــة  ــي ــدم ــخ ــات ال ــج ــت ــن ــم ال
------الحكومية

------االستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

------مبيعات األصول الرأس مالية 

--268---غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

845048401210522988697845المصروفات

284440124012399410040المصروفات المتكررة

25633325324631639723نفقات القوى العاملة

233546629643102176نفقات الخدمات

10605570128623نفقات السلع المستهلكة

26305077155196نفقات السلع الرأس مالية

12513240124220نفقات الصيانة

------النفقات تحويلية 

------اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

816608000010121784704844مصروفات المشاريع

»اإلسكان« صرفت 84 مليونًا من 101 خصصت لمشاريعها في 2009
لــلــمــشــاريــع  رصـــدهـــا  تـــم  الــتــي  الـــمـــوازنـــة  اعـــتـــمـــادات  ــت  ــغ ــل ب  [
صرف  دينار  مليون   101.2 مبلغ   2009 المالية  للسنة  اإلسكانية 
االعتمادات  من  المئة  في   84 تعادل  بنسبة  دينار،  مليون   84.7 منها 
إلنــشــاء  االعــتــمــادات  هـــذه  وخــصــصــت  الــمــوازنــة،  ــي  ف ــودة  ــرص ــم ال
االبتدائية  األعمال  وتنفيذ  األساسية  البنية  وتهيئة  سكنية  وحدات 
أربــعــة  تخصيص  إلــى  ــة  ــاف ــاإلض ب ــة،  ــي ــان ــك اإلس ــع  ــواق ــم ال وتــســويــة 
اإلسكانية،  األقساط  خفض  لغرض  اإلسكان  بنك  لدعم  دينار  ماليين 
استفاد  اإليجار  بدل  لعالوة  دينار  مليون   30.8 تخصيص  وكذلك 

منتفع.  24.200 منها 
الــدعــوة   2009 المالية  السنة  ــالل  خ ــان  ــك اإلس وزارة  ــرت  ــاش وب
األساسية  البنية  وتهيئة  سكنية  وحــدات  إلنــشــاء  مناقصة   11 لـــ 

تقدر  إجمالية  بقيمة  المواقع  وتسوية  االبتدائية  األعمال  وتنفيذ 
دينار. مليون   41.1 بمبلغ 

مشاريع  ســتــة  بتنفيذ   2009 الــمــالــيــة  الــســنــة  ــالل  خ ــدء  ــب ال ــم  وت
واألعمال  التحتية  البنية  وأعمال  سكنية  وحدات  إلنشاء  إسكانية 

دينار. مليون   46.3 بقيمة  المواقع  لبعض  االبتدائية 
بناء  شملت  مشروعًا   37 لـ  النهائي  الحساب  من  االنتهاء  تم  كما 
بقيمة  الصيانة  وأعــمــال  التحتية  البنية  وأعــمــال  سكنية  ــدات  وح

دينار. مليون   30.8 بلغت 
مشروعًا   24 لـ  التقديرية  الكلفة  إعداد  من  اإلسكان  وزارة  وانتهت 
تقدر  المملكة  مناطق  مختلف  في  سكنية  ــدات  وح إلنشاء  إسكانيًا 

دينار. مليون   119.1 بقيمة 

ما زالت موازنة وزارة اإلسكان ال تلبي احتياجات المواطنين


