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نتائج تنفيذ ميزانية وزارة الداخلية

نتائج تنفيذ ميزانية جهاز األمن الوطني

نتائج تنفيذ ميزانية وزارة الدفاع
ألف دينارألف دينار

نتائج تنفيذ ميزانية الحرس الوطني
ألف دينار

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

------اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

------الضرائب والرسوم

ــة والــســلــعــيــة  ــي ــدم ــخ ــات ال ــج ــت ــن ــم ال
------الحكومية

------االستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

------مبيعات األصول الرأس مالية 

------غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

229092490424904248721009المصروفات

1989523171231712317110016المصروفات المتكررة

147961981019810168098514نفقات القوى العاملة

7681175117511339647نفقات الخدمات

61844644668515411نفقات السلع المستهلكة

264110641064308229017نفقات السلع الرأس مالية

69330630697531941نفقات الصيانة

------النفقات التحويلية 

37937037048713228اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

)44(301417331733170198مصروفات المشاريع

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

)23(4585546011460113509976اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

)26(3847838010380102847675الضرائب والرسوم

ــة والــســلــعــيــة  ــي ــدم ــخ ــات ال ــج ــت ــن ــم ال
)13(649072137213562278الحكومية

)15(64202055273االستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

118140140249178110مبيعات األصول الرأس مالية 

)1(705629629698111غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

)0(21232319570423056421213692المصروفات

177501182006189763187707996المصروفات المتكررة

157621161570163220161716993نفقات القوى العاملة

)18(10121963811854826270نفقات الخدمات

3838313270239591137150نفقات السلع المستهلكة

276734743474409611848نفقات السلع الرأس مالية

31544192419240429628نفقات الصيانة

------النفقات التحويلية 

------اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

)30(3482213698408012442960مصروفات المشاريع

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

358-1--0اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

------الضرائب والرسوم

ــة والــســلــعــيــة  ــي ــدم ــخ ــات ال ــج ــت ــن ــم ال
358-1--0الحكومية

------االستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

------مبيعات األصول الرأس مالية 

------غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

1362418218182181821810034المصروفات

1362418218182181821810034المصروفات المتكررة

------نفقات القوى العاملة

------نفقات الخدمات

------نفقات السلع المستهلكة

------نفقات السلع الرأس مالية

------نفقات الصيانة

1362418218182181821810034النفقات التحويلية 

------اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

------مصروفات المشاريع

الفعلي البيان
2008

االعتماد 
االصلي 2009

االعتماد 
المعدل 2009

الفعلي 
2009

نسبة 
التنفيذ 

)٪(
نسبة النمو )٪(

------اإليرادات

------النفط والغاز الطبيعي 

------الضرائب والرسوم

ــة والــســلــعــيــة  ــي ــدم ــخ ــات ال ــج ــت ــن ــم ال
------الحكومية

------االستثمارات واالمالك الحكومية 

------اإلعانات 

------مبيعات األصول الرأس مالية 

------غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

24778326560028401828651210116المصروفات

23680726560028401828651210121المصروفات المتكررة

19522819965719965721944411012نفقات القوى العاملة

18188170951995919117965نفقات الخدمات

74122348535289135563883نفقات السلع المستهلكة

130239795479473286263نفقات السلع الرأس مالية

14325208842313429379127105نفقات الصيانة

------النفقات التحويلية 

)19(35250050028457اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

)100(----10976مصروفات المشاريع

المتكررة  الــمــصــروفــات  بلغت  حين  ــي  ف
للعام  الختامي  الحساب  في  الــزيــادة  بعد 
وبذلك  ــارا(،  ــن دي  438.285.164 (  2008
المتكررة  الــمــصــروفــات  ــي  ف ــادة  ــزي ال تــكــون 

 2008 ــن  ــي ــام ــع ال ــن  ــي ب األمــنــيــة  ــات  ــه ــج ــل ل
دينارا(   76.884.836 ( بلغت  قد   2009 و
ــات األمــنــيــة  ــروف ــص ــم ــي ال لــتــكــون الـــزيـــادة ف

المئة. في   17.5 نسبته  ما  بلغت  المتكررة 

االعتماد  فإن  الختامي  الحساب  وبحسب 
ــررة لــــوزارة  ــك ــت ــم ــات ال ــروف ــص ــم ــل األصـــلـــي ل
قبل  دينار(   265.600.000 ( كــان  الدفاع 
للمصروفات  إضــافــي  مبلغ  اعتماد  يتم  أن 
المصروفات  موازنة  لتبلغ  للوزارة  المتكررة 
 284.018.000 ( ــــوزارة  ــــل ل الـــمـــتـــكـــررة 
أن  الختامي  الحساب  ــح  أوض كما  ديــنــار(، 
الــمــبــلــغ الــمــعــتــمــد لــلــمــصــروفــات الــمــتــكــررة 
 182.006.000 ( ـــة  ـــي ـــل ـــداخ ال لـــــــوزارة 
اإلضــافــي  االعــتــمــاد  بعد  وأصــبــحــت  ــار(  ــن دي
تتغير  لم  بينما  دينار(،   189.763.000 (
ــن  ــن جــهــاز األم ــودة لــكــل م ــرص ــم ــة ال ــوازن ــم ال

الوطني. والحرس  الوطني 

اجتازت الـ515 مليون دينار... بزيادة 18 ٪ عن 2008

المصروفات المتكررة لـ »األمن« شكلت 31 ٪ من الموازنة المرصودة

المصروفات المتكررة لوزارة الداخلية وصلت إلى  189،763،000 دينار

المنتهية  المالية  للسنة  للدولة  الختامي  الحساب  لفت   [
للسنة  الفعلية  المصروفات  أن  إلى  كانون   ديسمبر/   31 في 
 4.701.031 بمبلغ  مصروفات  تتضمن  لم   2009 المالية 
 ،2010 المالية  السنة  م��وازن��ة  على  تحميلها  تم  إذ  دي��ن��ارا، 
تخص  م��ص��روف��ات  الفعلية  ال��م��ص��روف��ات  تتضمن  بينما 

مجموع  ليبلغ  دينارا،   30.501.414 بمبلغ   2008 العام 
منها  دي���ن���ارا(   35.202.445 ( ال��م��س��ج��ل��ة   غ��ي��ر  ال��م��ب��ال��غ 
في   88.5 نسبته  ما  بذلك  لتشكل  دينارا(   31.147.046 (
في   7.71 الداخلية  وزارة  مصروفات  شكلت  فيما  المئة، 

منها. المئة 

الحرس  الدفاع،  )الداخلية،  والدفاع  لألمن  المتكررة  المصروفات  زادت   [
الوطني، جهاز األمن الوطني( عن االعتماد األصلي المعتمد لها في موازنة العام 
2009 بحسب الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ 
 515.170.000( إل��ى  دي��ن��ار(   488.955.000( من   2009 األول  تشرين 
بلغت  التعديالت  بعد  األمنية  المصروفات  في  اإلضافية  الزيادة  لتكون  دينار(، 
االعتمادات  بعد  األمنية  المصروفات  نسبة  لتكون  دي��ن��ار(،   26.215.000(
المتكررة  المصروفات  مجموعة  من  المئة  في   30.4 نسبة  تشكل  اإلضافية 

الفعلية والبالغة )1.692.316.479 دينارا(.

35 مليون دينار مصروفات غير مسجلة

ألف دينار


