
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


