
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


