
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


