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إيرادات النفط والغاز الطبيعي
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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
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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


