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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


