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 / علــي بــن صالــح الصالــح     املوقــــر السيدايل ـصاحب املع

 رئيـــس جملـــس الشـــورى  
 
 

 ،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
 

الحساب  تقریر لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة حولیسرني أن أرفع إلى معالیكم 

، وتقریر أداء تنفیذ 2020دیسمبر  31الختامي الموحد للدولة للسنة المالیة المنتھیة في 

، وكشف المناقالت من حساب التقدیرات األخرى 2020المیزانیة العامة للدولة للسنة المالیة 

االقتصاد ، والمعد من قبل وزارة المالیة و2020للوزارات والجھات الحكومیة للسنة المالیة 

 برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر. ،الوطني
 

 ،،،بقبول فائق االحتراممعالیكم وتفضلوا 

           

 
 خالد حسيـن املسـقطي                  

 واالقتصادية رئيس جلنة الشؤون املالية                               
 
 

 :المرفقات
 معالي رئیس مجلس الشورى بإحالة الحساب المذكور.خطاب  -
 .اللجنة تقریرلخص م -

 تقریر اللجنة. .1
 .نة الشؤون التشریعیة والقانونیةرأي لج .2
 .مذكرة الرأي القانوني .3
 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ. .4
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 احملرتم   السيد / خالد حسني املسقطيسعادة  

 جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةرئيس  

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
  

ــ  ل ــايطيـــــ ــنرأن  نـــــ ــ  م ق فـــــ ــ  إلـــــ ــ  ل   لـــــ ــاة  ا   ـــــ ــام الملتـــــ الحســـــ
ــن   ــ    ل ســـــ ــ  ا نت  ـــــ ــ رب  31ا ال ـــــ ــ  2020ديســـــ ــ  ا  ان ـــــ ــر أدا  تنا ـــــ ،  تقريـــــ

،  كشــــــــت ا نــــــــاق   ةــــــــ   ســــــــام 2020العاةــــــــ  ل   لــــــــ  ل ســــــــن  ا ال ــــــــ  
ــ   ــن  ا ال ـــــ ــ  ل ســـــ ــا  الح  ة ـــــ ــ ةارا   المل ـــــ ــرج ل ـــــ ــ يرا  اوزـــــ ، 2020التقـــــ

  ا ع  ة  قبل  ةارة ا ال    االقتصاد ال طين.
 

ــ ــت   إ ـــــــ ــت   درا ـــــــ ــا  ةناقشـــــــ ا برجـــــــ ــ ن  ــ ن  ةت ـــــــ ــر بشـــــــ  اد تقريـــــــ
رأي ــــــم لعر ــــــ    ــــــق ا مل ــــــا زــــــ ل ة  ــــــ  أقصــــــا     ــــــ  أ ــــــاب   ةــــــ  

 تاريمل .
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،، 

 

 

 

 علي بن صاحل الصاحل   
 رئيس جملس الشورى

 



 

 لخص لتقرير م

 املالية واالقتصاديةالشؤون جلنة 

 العنوان

، وتقر�ر أداء 2020د�سمبر  31الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المال�ة المنته�ة في 

، و�شف المناقالت من حساب التقدیرات 2020تنفیذ المیزان�ة العامة للدولة للسنة المال�ة 

، والمعد من قبل وزارة المال�ة واالقتصاد 2020للسنة المال�ة األخرى للوزارات والجهات الحكوم�ة 

 الوطني

 مضمونه
ا لالعتمادات المخصصة لها في المیزان�ة العامة للدولة للسنة یتضمن �افة الب�انات المال�ة وفقً 

 2020المال�ة 

 الفصل التشر�عي الخامس - الرا�عدور االنعقاد  - 2022فبرایر  2 اإلحالة إىل اللجنة

 الفصل التشر�عي الخامس - را�علدور االنعقاد ا - 2022فبرایر  13 انتهاء اللجنة من املناقشة

 )2(  عدد االجتماعات

 --- العرض على اجللسة

رأي ديوان الرقابة املالية 

 واإلدارية

الحساب الختامي والذي یتضمن ب�ان اإلیرادات والمصروفات الموحد للدولة  رأ�ه حولأصدر الدیوان 
وأهم الس�اسات المحاسب�ة والمعلومات اإل�ضاح�ة  2020 د�سمبر 31للسنة المال�ة المنته�ة في 

أن الحساب الختامي المشار إل�ه �ظهر �صورة عادلة، من �ل الجوانب الجوهر�ة، األخرى، مؤ�ًدا 
، وذلك وفًقا للمعاییر 2020د�سمبر  31ت الدولة للسنة المال�ة المنته�ة في إیرادات ومصروفا

واألسس المحاسب�ة إلعداد الحسا�ات الختام�ة الحكوم�ة الصادرة عن وزارة المال�ة واالقتصاد 
 الوطني.

رأي جلنة الشؤون التشريعية 

 والقانونية 
 والقانون�ة الدستور�ة تینمن الناحی ب الختاميالحساسالمة 

 اعتماد الحساب الختامي قرار جملس النواب

توصية اللجنة مبجلس 

 الشورى
 اعتماد الحساب الختامي



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )1(املرفق 
 

 تقریر اللجنة
 
 
 
 
 
 
 
 

  رابعالدور االنعقاد العادي 
 خامسالالفصل التشریعي 



 

 

 2022فبرایر  16التاریخ: 
 )13التقریر: (

 
 

 جلنة الشؤون املالية واالقتصادية  تقرير

، 2020ديسمرب  31احلساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية يف  حول

، وكشف املناقالت من 2020العامة للدولة للسنة املالية وتقرير أداء تنفيذ امليزانية 

، واملعد من 2020حساب التقديرات األخرى للوزارات واجلهات احلكومية للسنة املالية 

  قبل وزارة املالية واالقتصاد الوطني

 
 

 الفصل التشریعي الخامس – رابعدور االنعقاد العادي ال

 

 مقدمة:

تاریخ  )، أحال 4د 5ق / ف ل م ص  741( وبموجب الخطاب رقم 2022 فبرایر 2 ب

معـ�������الي السید علي بن صالح الصالح رئیس مجلـ�������س الشـ�������ورى إلى لجنة الشؤون المالیة 

، 2020دیسمبر  31الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالیة المنتھیة في واالقتصادیة 

، وكشف المناقالت من حساب 2020مالیة وتقریر أداء تنفیذ المیزانیة العامة للدولة للسنة ال

، والمعد من قبل وزارة 2020التقدیرات األخرى للوزارات والجھات الحكومیة للسنة المالیة 

على أن تتم دراستھ وإبداء المالحظات وإعداد تقریر یتضمن رأي ، المالیة واالقتصاد الوطني

 اللجنة بشأنھ لیتم عرضھ على المجلس.
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 :
ً
 إجراءات اللجنة:أوال

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتیة:

 :یناآلتی ینجتماعاال يف رتدارست اللجنة الحساب الختامي المذكو )1(

 التاریخ رقم االجتماع
 2022فبرایر  6 السادس عشر
 2022فبرایر  13 السابع عشر

 

 

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستھا للحساب الختامي المذكور موضوع البحث والدراسة على الوثائق  )2(

 بھ والتي اشتملت على ما یأتي: المتعلقة

، وتقریر أداء 2020دیسمبر  31الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالیة المنتھیة في  -

وكشف المناقالت من حساب التقدیرات  ،2020تنفیذ المیزانیة العامة للدولة للسنة المالیة 

وزارة المالیة  ، والمعد من قبل2020األخرى للوزارات والجھات الحكومیة للسنة المالیة 

 .واالقتصاد الوطني

 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى.  -

 مذكرة بالرأي القانوني مقدمة من المستشارین القانونیین للجنة.  -

 النواب ومرفقاتھ. قرار مجلس  -
 

 ممثلون عن: )17االجتماع رقم (بناء على دعوة من اللجنة، حضر  •

 المالیة واالقتصاد الوطنيوزارة 
 وكیل الوزارة للشؤون المالیة السید یوسف عبدهللا حمود

 الوكیل المساعد للسیاسات المالیة والمیزانیة السید عدنان عبدالوھاب إسحاق
 الوكیل المساعد للعملیات المالیة السید مبارك نبیل مطر

 مدیر إدارة الرقابة واالتصال محمد إسماعیل الحوسنيد یالس
 القائم بأعمال رئیس المتابعة والمعلومات السید محمد ناصر لوري
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 شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس: •

 ھیئة المستشارین القانونیین
 ھیئة المستشارین القانونییننائب رئیس  الدكتور علي حسن الطوالبة

 المستشار القانوني الدكتور إسالم أحمد علي
 المستشار المالي واالقتصادي السیدة زھرة یوسف رحمة

 باحث قانوني أول السیدة أمینة علي ربیع
 باحث اقتصادي السید مشعل إبراھیم المالكي

 إدارة شؤون اللجان
 شؤون اللجانمشرف  السید جواد مھدي محفوظ
 أمین سر لجنة مساعد السیدة مریم أحمد الریس

 إدارة العالقات واإلعالم
 وتواصلمشرف إعالم  السید علي عباس العرادي

 

 

ا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
ً
 ثاني

الحس����اب الختامي  ى س����المةرأت لجنة الش����ؤون التش����ریعیة والقانونیة بمجلس الش����ور

، وتقریر أداء تنفیذ المیزانیة 2020دیس���مبر  31للس���نة المالیة المنتھیة في الموحد للدولة 

، وكش�������ف المناقالت من حس�������اب التقدیرات األخرى 2020العامة للدولة للس�������نة المالیة 

، والمعد من قبل وزارة المالیة واالقتصاد 2020للوزارات والجھات الحكومیة للسنة المالیة 

 یة والقانونیة.من الناحیتین الدستور ؛الوطني
 

ا: املواد الدستورية والقانونية ذات الصلة باحلساب اخلتامي املوحد للدولة، وتقرير أداء تنفيذ 
ً
ثالث

 امليزانية العامة:

 ) الحساب الختامي للشؤون المالیة للدولة عن  أن ) من الدستور على113نصت المادة"

ر الخمسة التالیة النتھاء السنة العام المنقضي یقدم أوالً إلى مجلس النواب خالل األشھ
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المالیة، ویكون اعتماده بقرار یصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعــًا 

 بمالحظاتھما، وینشر في الجریدة الرسمیة".

 ) بشأن الالئحة الداخلیة  2002) لسنة 55) من المرسوم بقانون رقم (144نصت المادة

م المنقضي ب الختامي للشؤون المالیة للدولة عن العایقدم الحساأن " لمجلس الشورى على

خالل الخمسة األشھر التالیة النتھاء السنة المالیة، ویحیلھ رئیس  إلى مجلس النواب أوالً 

مجلس النواب بعد أن یضع المجلس تقریره إلى رئیس مجلس الشورى، ویكون اعتماده 

 الجریدة الرسمیة".بقرار من المجلسین مشفوعــًا بمالحظاتھما، وینشر في 

 ) من ذات الالئحة على أن " تسري األحكام الخاصة بمناقشة المیزانیة 145نصت المادة (

العامة وإصدارھا على الحساب الختامي واالعتمادات اإلضافیة والنقل من باب إلى آخر 

ب المیزانیة، كما تسري ھذه األحكام على المیزانیات المستقلة والملحقة امن أبو

واالعتمادات اإلضافیة المتعلقة بھا والنقل من باب إلى آخر من أبوابھا وحساباتھا 

 الختامیة".

 ) لعام 39) من قانون المیزانیة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (1عّرفت المادة (

البیانات المالیة السنویة لكل وزارة أو جھة حكومیة على أنھ "الختامي ب م الحساب2002

البیانات المالیة السنویة الموحدة للدولة ككل، في نھایة السنة المالیة المنقضیة، حدة، أو 

 وتتضمن البیانات التالیة:

 المیزانیة العمومیة. -أ

 بیان اإلیرادات والمصروفات. -ب

 التدفق النقدي.  -ج

أیة بیانات أو إفصاحات مالیة أخرى یحددھا الوزیر، أو تطلب بموجب المعاییر  -د
 علیھا."المحاسبیة المتعارف 
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 ) یعد الوزیر بیانات مالیة موحدة ومدققة " ) من قانون المیزانیة العامة على أن49نصت المادة

على أن تتضمن بیانات لجمیع الوزارات والجھات الحكومیة، والتي تمثل الحساب الختامي 

عن السنة المالیة المنقضیة ، وتعد ھذه البیانات وفقـًا للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا وتقدم 

من تاریخ إقفال لنواب خالل خمسة أشھر إلى مجلس الوزراء للنظر فیھا وإحالتھا إلى مجلس ا

، ویكون اعتماد البیانات المالیة الموحدة بقرار یصدر عن كل من مجلسي الحسابات السنویة

النواب والشورى مشفوعــًا بمالحظاتھما وینشر في الجریدة الرسمیة، وذلك قبل نھایة السنة 

 المالیة الالحقة".

 ) لعامة على أن:) من قانون المیزانیة ا50نصت المادة 

یقدم مجلس الوزراء إلى مجلسي النواب والشورى خالل خمسة أشھر من تاریخ إقفال  -"أ

 الحسابات السنویة، تقریر أداء تنفیذ المیزانیة للسنة المالیة المنقضیة.

یتضمن تقریر أداء تنفیذ المیزانیة الوارد بالبند السابق ملخصــًا لمیزانیة البرامج للوزارات  -ب

ھات الحكومیة، وإجمالي الدین العام ومحتویاتھ والموجودات المالیة وااللتزامات الطارئة والج

واإلعفاءات الضریبیة واألنشطة شبھ الحكومیة، والنتائج المحققة مقارنة باألھداف المرصودة 

 لمیزانیة البرامج الرئیسیة وأیة مؤشرات أداء أخرى".

 ) المالیة واإلداریة على أن: ) من قانون دیوان الرقابة19نصت المادة 

یعد رئیس الدیوان تقریًرا سنویــًا عن كل من الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامیة " 

للجھات الخاضعة لرقابتھ، یبین فیھا المالحظات وأوجھ أي خالف یقع بین الدیوان والجھات 

جلس النواب، وذلك قبل الموعد الخاضعة لرقابتھ. ویقدم ھذا التقریر إلى الملك ومجلس الوزراء وم

المقرر العتماد الحساب الختامي الذي یتعلق بھ ذلك التقریر. ولمجلس النواب أن یدعو رئیس 

الدیوان لحضور جلساتھ التي تناقش فیھا تقریر الدیوان، وأن یؤذن لھ بالتحدث واإلدالء بوجھة 

 أو بیانات متعلقة بھا".نظره في المسائل محل المناقشة وما تقدمھ الحكومة من إجابات 
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ا
ً
، 2020ديسمرب  31احلساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية يف ملخص عن : رابع

، وكشف املناقالت من حساب 2020وتقرير أداء تنفيذ امليزانية العامة للدولة للسنة املالية 

وزارة املالية  ، واملعد من قبل2020التقديرات األخرى للوزارات واجلهات احلكومية للسنة املالية 

 :واالقتصاد الوطني
 

ا للقوانین الموحد للدولة وفقً قامت وزارة المالیة واالقتصاد الوطني بإعداد الحساب الختامي  .1

الصادرة وتضمن كافة البیانات المالیة وفقًا لالعتمادات المالیة المخصصة لھا في  والنظم

 .2020دیسمبر  31المنتھیة في  لیةماالمیزانیة العامة للدولة للسنة ال

قام دیوان الرقابة المالیة واإلداریة بالتدقیق على الحساب الختامي الموحد للدولة والذي  .2

 31الیة المنتھیة في یتضمن بیانات اإلیرادات والمصروفات الموحد للدولة للسنة الم

والمعلومات واإلیضاحات المكونة من أھم السیاسات المحاسبیة  2020دیسمبر 

 .واإلیضاحات األخرى

أن الحساب الختامي المشار إلیھ یظھر بصورة عادلة، من كل الجوانب الدیوان  یرى .3

، 2020دیسمبر  31 ھیة فيتالجوھریة، إیرادات ومصروفات الدولة للسنة المالیة المن

رة عن اسبیة إلعداد الحسابات الختامیة الحكومیة الصادوذلك وفقًا للمعاییر واألسس المح

 وزارة المالیة واالقتصاد الوطني.

قام الدیوان بتدقیق البیانات المالیة وفقًا ألحكام قانون الرقابة المالیة واإلداریة ومعاییر  .4

 الرقابة الصادرة عن المنظمة الدولیة لألجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبیة (االنتوساي)

The International Organization of Supreme Audit Institutions 

“INTOSAI”،   وتعتبر منظمة مستقلة وذات سیادة غیر سیاسیة، تتمثل أھدافھا األساسیة

في تبادل اآلراء والخبرات والتجارب بین األجھزة الرقابیة في مجال الرقابة على األموال 

لى تطویر والممتلكات العامة، وترسیخ مبادئ الشفافیة واإلفصاح والمساءلة، إضافة إ

الخبرات الفنیة والعلمیة لألجھزة العلیا للرقابة في كل دولة من دول المنظمة على أساس 

تطبیق الشعار القائل *إن تبادل الخبرات یستفید منھ الجمیع*، حیث إن تبادل التجارب 
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والخبرات واآلراء بین أعضاء االنتوساي في ھذه المجاالت یمثل ضمانًا لمواصلة التطویر 

مر للرقابة الحكومیة. وتتخذ منظمة االنتوساي من العاصمة النمساویة فینّا مقًرا المست

) جھاًزا للرقابة المالیة والمحاسبیة على 189ألمانتھا العامة، وتضم في عضویتھا حالیًا (

 األموال والممتلكات العامة.

على تقییم  إن تقریر دیوان الرقابة المالیة واإلداریة، كجزء من أعمال الرقابة، یؤكد .5

المخاطر بخصوص البیانات المالیة سواء كانت ناتجة عن االحتیال أو الخطأ وحصول 

الدیوان على أدلة رقابیة كافیة ومناسبة لتوفیر أساس الرأي وعدم اكتشاف أیة معلومات 

جوھریة ناتجة عن الخطأ في البیانات المالیة، وأن البیانات المالیة تمثل المعامالت بطریقة 

عرًضا عادال لھذه البیانات، إضافة إلى حصول الدیوان على جمیع البیانات تحقق 

واإلیضاحات المطلوبة ألعمال التدقیق، وأن البیانات المالیة مطابقة للسجالت المحاسبیة 

 المنتظمة.

، 2021یونیو  26 وان الرقابة المالیة واإلداریة فيعملیات التدقیق من قبل دیتم إنجاز  .6

  ى السلطة التشریعیة.إل 2021سبتمبر  7وتمت إحالتھا من قبل السلطة التنفیذیة بتاریخ 

من  الرابعور االنعقاد السنوي العادي ) من د99م (أصدر مجلس النواب الموقر قراره رق .7

 2022 ینایر 25بتاریخ السابعة عشرة المنعقدة الفصل التشریعي الخامس في الجلسة 

، 2020دیسمبر  31الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالیة المنتھیة في  اعتمادب

، وكشف المناقالت من حساب 2020وتقریر أداء تنفیذ المیزانیة العامة للدولة للسنة المالیة 

، والمعد من قبل 2020التقدیرات األخرى للوزارات والجھات الحكومیة للسنة المالیة 

 مشفوًعا بمالحظات المجلس. الوطني، وزارة المالیة واالقتصاد

 
ً
، 2020ديسمرب  31احلساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية يف ا: حتليل خامس

، وكشف املناقالت من حساب 2020وتقرير أداء تنفيذ امليزانية العامة للدولة للسنة املالية 

وزارة املالية  ، واملعد من قبل2020املالية التقديرات األخرى للوزارات واجلهات احلكومية للسنة 

 ي:واالقتصاد الوطن
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 2020قتصادي في العام األداء اال
 

%) مقارنة بالعام 5.1بنسبة ( 2020قتصاد في سنة الرغم من تراجع النمو الحقیقي لالعلى  )1

وعلیھ  ،)19 –خالل العام نتیجة تأثیر جائحة كورونا (كوفید  ا، إال أن األداء كان متفاوتً 2019

قتصاد ومستوى السیولة وكذلك سوق العمل. راءات الالزمة لتعزیز استقرار االاإلجقد تم أخذ ف

%، وانخفض نمو القطاع 6.2بنسبة  احقیقیً  افقد شھد القطاع غیر النفطي تباطؤً  اومنھا أیضً 

 % خالل نفس الفترة.0.1بنسبة  اطفیفً  االنفطي انخفاضً 

 4.5تجاوزت قیمتھا اإلجمالیة  2020ادیة في شھر مارس لقد تم إطالق حزمة مالیة واقتص )2

ملیار دینار، وتم تطبیق اإلجراءات االستباقیة والتدابیر الوقائیة لمواجھة انعكاسات فایروس 

)، وكان إلطالق الحملة الوطنیة للتطعیم ضد الفایروس دور بارز في 19 –كورونا (كوفید 

 جائحة على النمو االقتصادي.الحد من األضرار السلبیة الناتجة جراء ال

مقارنة بالعام الذي سبقھ، حیث بلغ متوسط  2020في العام  اظل إنتاج النفط في المملكة مستقرً  )3

، 2019% عن مستویاتھ في عام 2.2برمیل بزیادة وقدرھا  43,313اإلنتاج من حقل البحرین 

 امسجالً تراجعً  ایومیً یالً برم 150,874فیما بلغ متوسط اإلنتاج من حقل أبو سعفة البحري 

 %. كما ھو مبین في الشكل أدناه:0.6بنسبة  اطفیفً 
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% خالل العام 81.4بلغت مساھمة القطاعات غیر النفطیة في الناتج المحلي اإلجمالي نسبة  )4

%، تاله قطاع الصناعات 17.9، وتصدرھا قطاع المشروعات المالیة بمساھمة بلغت 2020

%، في حین بلغت نسبة 12.9%، وقطاع الخدمات الحكومیة بنسبة 14.3التحویلیة بنسبة 

 %. كما ھو مبین في الشكل أدناه:18.6الي مساھمة القطاع النفطي حو

 
 

، وھو 2019% مقارنة بالعام 6.2بنسبة  اتراجعً  2020سجل القطاع غیر النفطي خالل العام  )5

في ظل الظروف االستثنائیة التي عاشھا العالم أجمع مع انتشار جائحة فایروس  اما كان متوقعً 

والمالي واالقتصادي، وقد یرجع ذلك  كورونا، والتحدیات الناتجة عنھا على الصعید الطبي

%)، وقطاع المواصالت 43.5إلى انخفاض معدل نمو كٍل من قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة (

%)، 13.1%)، وقطاع الخدمات االجتماعیة والشخصیة بنسبة (32.0واالتصاالت بنسبة (

%)، 6.9نسبة (%)، وقطاع األنشطة العقاریة وخدمات األعمال ب7.2وقطاع التجارة بنسبة (

%)، وقطاع البناء 1.6%)، وقطاعات أخرى بنسبة (5.7وقطاع الصناعات التحویلیة بنسبة (

%). ماعدا قطاع 0.1%)، وقطاع النفط والغاز الطبیعي بنسبة (0.9والتشیید بنسبة (

 %، كما ھو مبین في الشكل أدناه:6.1المشروعات المالیة الذي ارتفع بنسبة 
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 العام بحریني بنھایة 142,018نین العاملین في القطاعین العام والخاص بلغت أعداد البحری )6

 .  2019% مقارنة بنھایة العام 0.7بنسبة  اطفیفً  امسجلة تراجعً  2020

، 2019مقارنة بالعام  2020% خالل العام 2.3بنسبة  اسجل مؤشر أسعار المستھلك تراجعً  )7

). 19 –یات جائحة فایروس كورونا (كوفید وذلك نتیجة تأثیر القطاعات االقتصادیة جراء تداع

 كما ھو مبین في الشكل أدناه:
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 2020األداء المالي في العام 
 

دیسمبر  31یوضح الجدول أدناه ملخص أداء تنفیذ المیزانیة العامة للدولة للسنة المالیة المنتھیة في 

2020: 
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 أوالً: اإلیرادات العامة:
 :جمالي اإلیرادات العامةإ

) إال أن اإلیرادات الفعلیة غیر 19 –على الرغم من تأثیر جائحة فایروس كورونا (كوفید  -

النفطیة المحصلة حققت مستوى یتساوى مع المیزانیة المعتمدة لإلیرادات غیر النفطیة 

 .2019% مقارنة بالنتائج الفعلیة للسنة المالیة 5، مع نمو بنسبة قدرھا 2020للسنة المالیة 

إلى نمو إیرادات  2020ارتفاع اإلیرادات الفعلیة غیر النفطیة خالل السنة  ویرجع أسباب -

ونمو مبیعات األصول الرأسمالیة بنسبة  %،85االستثمارات واألمالك الحكومیة بنسبة 

. وقد شكلت إیرادات الضرائب 2019% مقارنة بمستویاتھم الفعلیة للسنة المالیة 70

 .2020ر النفطیة المحصلة للسنة % من إجمالي اإلیرادات غی56والرسوم 

% من المیزانیة 41 نسبة قدرھاب اسجلت اإلیرادات الفعلیة النفطیة المحصلة انخفاضً  -

% مقارنة 41، مع انخفاض بنسبة قدرھا 2020المعتمدة لإلیرادات النفطیة للسنة المالیة 

اإلیرادات  نخفاض في نسبة تحصیل، ویرجع سبب اال2019بالنتائج الفعلیة للسنة المالیة 

عن المیزانیة المعتمدة بسبب التغیر في أسعار النفط بین فترتي  2020النفطیة للسنة المالیة 

 ).19 –ثر جائحة فایروس كورونا (كوفید إاعتماد وتنفیذ المیزانیة 

 2,082,375,052وقدره  امبلغً  2020بلغ إجمالي اإلیرادات الفعلیة للدولة للسنة المالیة  -

% عن المیزانیة المعتمدة، وانخفاض بمعدل 29نخفاض بمعدل اذلك بني، ودینار بحری

 .2019% مقارنة بالنتائج الفعلیة للسنة المالیة 28

من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار  2020بلغت نسبة اإلیرادات العامة للسنة المالیة  -

 %.17الجاریة 

،  2020% من إجمالي اإلیرادات العامة للدولة في سنة 42شكلت اإلیرادات غیر النفطیة  -

 .2019مقارنة بسنة  %5أي زیادة بمعدل 

، أي 2020% من إجمالي اإلیرادات العامة للدولة في سنة 58شكلت اإلیرادات النفطیة  -

 ، كما ھو مبین في الشكل أدناه:2019% مقارنة بالعام 41انخفاض بمعدل 
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 2019مع سنة  2020مقارنة اإلیرادات الفعلیة لسنة 

 
 

وتشیر المقارنة الواردة في المالحظات أدناه بین األرقام المعتمدة في المیزانیة العامة للدولة 

 :2019مقارنة باألرقام الفعلیة لسنة  2020دیسمبر  31واألرقام الفعلیة للسنة المالیة المنتھیة في 
 

 اإلیرادات النفطیة: )أ
ال زالت اإلیرادات النفطیة تشكل النسبة األكبر من إجمالي اإلیرادات العامة حیث بلغت النسبة 

% من إجمالي 72حیث بلغت نسبتھا  2019، ولكنھا انخفضت عن العام 2020 % في العام59

 اإلیرادات العامة، كما یتضح من الشكل أدناه:
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 :مبیعات النفط

دوالًرا لبرمیل النفط الخام في تقدیرات  60 على أساستم تقدیر سعر بیع برمیل النفط  -

 .2020اإلیرادات العامة للسنة المالیة 

دوالر للبرمیل أي بانخفاض قدره  41.9بلغ متوسط سعر البرمیل أثناء تنفیذ المیزانیة  -

) 19 –كما تسببت جائحة فایروس كورونا (كوفید  دوالر للبرمیل عن ما تم اعتماده. 18.1

، حیث بلغ متوسط سعر البرمیل 2019متوسط سعر البرمیل مقارنة بسنة في انخفاض 

دوالر  22.93 هدوالر للبرمیل، أي بانخفاض قدر 64.83ما یعادل  2019في العام 

 للبرمیل.

% عن 2.2بزیادة وقدرھا  ابرمیل یومیً  43,313بلغ متوسط اإلنتاج من حقل البحرین  -

 150,874، فیما بلغ متوسط اإلنتاج من حقل أبو سعفة البحري 2019مستویاتھ في عام 

 %.0.6بنسبة  اطفیفً  امسجالً تراجعً  ابرمیالً یومیً 

دینار بحریني عن  184,172,370بلغ صافي إیرادات حقل البحرین انخفاًضا قدره  -

دینار  255,094,229تي تم اعتماده بما یعادل ، وال2020المیزانیة المعتمدة في العام 

 %) عن االعتماد.28بحریني، أي بنسبة انخفاض بلغت (

دینار بحریني عن  730,444,720قدره  ابلغ صافي إیرادات حقل أبو سعفة انخفاضً  -

دینار  1,116,233,235، والتي تم اعتماده بما یعادل 2020المیزانیة المعتمدة في العام 

 %) عن االعتماد.35بة انخفاض بلغت (بحریني أي بنس

 

 

 :مبیعات الغاز

%) مقارنة بالمیزانیة 57بنسبة ( احادً  امبیعات الغاز انخفاضً بلغت إیرادات إجمالي  -

دینار بحریني،  736,762,638جمالي مبیعات الغاز بما یعادل إالمعتمدة. فقد تم اعتماد 

 بحریني.دینار  314,876,430وقد تم تحصیل مبلغ وقدره 
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 :الضرائب والرسوم النفطیة

%)، فقد تم اعتماد 24بنسبة ( ایظھر مجموع الضرائب والرسوم النفطیة انخفاضً  -

 دینار بحریني. 6,637,382وبالمقابل فقد تم تحصیل  ،دینار بحریني 8,778,898

 

 اإلیرادات غیر النفطیة: )ب
، أي 2020% من إجمالي اإلیرادات العامة في العام 42شكلت اإلیرادات غیر النفطیة نسبة 

 .2019مقارنة بسنة  %5بمعدل زیادة 

إلى نمو بعض من  2020ویرجع أسباب ارتفاع اإلیرادات غیر النفطیة الفعلیة خالل السنة المالیة 

 ة:القطاعات التالی

 :الضرائب والرسوم

ملیون دینار مقارنة  480%، حیث بلغت 16ائب والرسوم بنسبة انخفضت إیرادات الضر -

% عن مستواھا الفعلي في 13، وبنسبة انخفاض قدرھا 2020بالمیزانیة المعتمدة لسنة 

 .2019السنة المالیة 

ترجع أسباب االنخفاض في ھذا الباب إلى تأثیر تباطؤ النشاط االقتصادي والتجاري الذي  -

 ).19 –ئحة فایروس كورونا (كوفید بسبب جا 2020حدث في العام 

% من إجمالي اإلیرادات غیر 56شكلت إیرادات الضرائب والرسوم الحكومیة ما نسبتھ  -

 .2019% في السنة المالیة 68النفطیة، مقابل 

 

 :المنتجات الخدمیة والسلعیة

ملیون دینار مقارنة  73%، حیث بلغت 16انخفضت المنتجات الخدمیة والسلعیة بنسبة  -

% مقارنة بمستواھا الفعلي للسنة 5، وانخفضت بنسبة 2020بالمیزانیة المعتمدة لسنة 

 .2019المالیة 
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إلى انخفاض إیرادات  2020ترجع أسباب االنخفاض في ھذا الباب خالل السنة المالیة  -

) حیث 19 –في ظل جائحة فایروس كورونا (كوفید  2020قطاع الطیران في سنة 

ملیون دینار)،  8(بمقدار  2019وإرشاد الطائرات مقارنة بسنة انخفضت إیرادات تحلیق 

 1.4(بمقدار  2019باإلضافة إلى انخفاض خدمات مناولة وتخزین الحاویات مقارنة بسنة 

 ملیون دینار).

% من إجمالي اإلیرادات 8شكلت إیرادات المنتجات الخدمیة والسلعیة الحكومیة ما نسبتھ  -

 .2019سنة المالیة % في ال9غیر النفطیة، مقابل 
 

 :االستثمارات واألمالك الحكومیة

% مقارنة بالمیزانیة المعتمدة لسنة 71ارتفعت االستثمارات واألمالك الحكومیة بنسبة  -

% مقارنة بمستواھا الفعلي 85ملیون دینار، وبنمو نسبتھ  256، حیث بلغ التحصیل 2020

 .2019للسنة المالیة 

 5( بمقدارتعود الزیادة في ھذا الباب إلى زیادة عوائد الحكومة من ھیئة تنظیم االتصاالت  -

ملیون دینار) من حساب احتیاطي األجیال القادمة للسنة  169وتحویل ( ،ن دینار)ییمال

 .2020المالیة 

% من إجمالي اإلیرادات غیر النفطیة 30شكلت االستثمارات واألمالك الحكومیة نسبة  -

 .2019% في السنة المالیة 17مقابل  2019ة المالیة للسن
 

 : اإلعانات

لوجود برنامج  ا، وذلك نظرً 2020لم یكن ھناك أي نوع من اإلعانات خالل السنة المالیة  -

 .2018التوازن المالي والمعمول بھ منذ العام 
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 :مبیعات األصول الرأسمالیة

ملیون دینار مقارنة  0.5حیث بلغت % 38ارتفعت مبیعات األصول الرأسمالیة بنسبة  -

 .2019% مقارنة بمستواھا الفعلي في سنة 70، ونمو بنسبة 2020بالمیزانیة المعتمدة لسنة 

% من إجمالي اإلیرادات غیر 0.05شكلت إیرادات مبیعات األصول الرأسمالیة نسبة  -

 .2019% في سنة 0.03، مقابل 2020النفطیة في سنة 
 

 :الغرامات والجزاءات

ملیون دینار مقارنة بالمیزانیة  41% حیث بلغت 9انخفضت الغرامات والجزاءات بنسبة  -

% مقارنة بمستواھا الفعلي في السنة 7، وبمعدل انخفاض نسبتھ 2020المعتمدة لسنة 

 .2019المالیة 

ستیراد مع جائحة نخفاض حركة االاترجع أسباب انخفاض اإلیرادات في ھذا الباب إلى  -

) حیث طالبت بعض الشركات بسحب الضمانات البنكیة مع 19 –(كوفید فایروس كورونا 

 النخفاض المستوردات. ابدایة انتشار الفایروس نظرً 

% من إجمالي اإلیرادات غیر 5شكلت الغرامات والجزاءات واإلیرادات المتنوعة نسبة  -

 .2019للسنة المالیة  وبنفس النسبة،2020النفطیة في سنة 
 

مساھمات الوزارات والجھات الحكومیة في إجمالي اإلیرادات، حیث كانت  ویوضح الجدول أدناه

ملیون دینار،  289أعلى نسبة من قطاع الجھاز الوطني لإلیرادات، وبلغ إجمالي اإلیراد الفعلي 

بینما كانت أقل نسبة مساھمة من وزارة األشغال والبلدیات والتخطیط العمراني (شؤون البلدیات)، 

 ملیون دینار. 4تھا حیث بلغت إیرادا
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 :مالحظات تفصیلیة عن اإلیرادات العامة

بشكل عام، لوحظ انخفاض كبیر في نسبة التحصیل لإلیرادات للكثیر من الجھات الحكومیة 

 عما تم اعتماده في المیزانیة العامة للدولة، ومنھا كالتالي:

ملیون  54,141,942(%، حیث كان المعتمد 63بلغت نسبة التحصیل لوزارة الداخلیة  -

 ملیون دینار). 34,257,465دینار) بینما بلغ التحصیل الفعلي (

دینار)  2,055,000%، حیث كان المعتمد (57بلغت نسبة التحصیل لوزارة الخارجیة  -

 دینار). 1,173,330بینما بلغ التحصیل الفعلي (
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ملیون  2المعتمد (%، حیث كان 7ون الشباب والریاضة ؤبلغت نسبة التحصیل لوزارة ش -

 دینار فقط). 141,057دینار) بینما بلغ التحصیل الفعلي (

%، حیث كان المعتمد 73بلغت نسبة التحصیل لوزارة الصناعة والتجارة والسیاحة  -

 دینار). 28,968,956دینار) بینما بلغ التحصیل الفعلي ( 39,532,700(

ألف دینار) بینما بلغ  35مد (%، حیث كان المعت1بلغت نسبة التحصیل لوزارة اإلسكان  -

 دینار فقط). 200التحصیل الفعلي (

 1,923,700%، حیث كان المعتمد (40بلغت نسبة التحصیل للمجلس األعلى للبیئة  -

 دینار). 774,022دینار) بینما بلغ التحصیل الفعلي (

%، حیث كان المعتمد 77لوزارة المواصالت واالتصاالت التحصیل بلغت نسبة  -

 دینار). 38,612,000دینار) بینما بلغ التحصیل الفعلي ( 50,458,000(

 2,200,000%، حیث كان المعتمد (27ون اإلعالم ؤبلغت نسبة التحصیل لوزارة ش -

 دینار فقط). 590,303دینار) بینما بلغ التحصیل الفعلي (

 351,700%، حیث كان المعتمد (23بلغت نسبة التحصیل لھیئة البحرین للثقافة واآلثار  -

 دینار). 82,499دینار) بینما بلغ التحصیل الفعلي (

%، حیث كان المعتمد 56بلغت نسبة التحصیل لجھاز المساحة والتسجیل العقاري  -

 دینار). 12,369,002دینار) بینما بلغ التحصیل الفعلي ( 21,901,000(

 157,902,715%، حیث كان المعتمد (58بلغت نسبة التحصیل لشؤون الجمارك  -

 دینار). 91,644,352ینما بلغ التحصیل الفعلي (دینار) ب

%، حیث كان المعتمد 23بلغت نسبة التحصیل لھیئة التخطیط والتطویر العمراني  -

 دینار فقط). 230,450دینار) بینما بلغ التحصیل الفعلي ( 1,000,900(

%، حیث كان 71بلغت نسبة التحصیل للھیئة الوطنیة لتنظیم المھن والخدمات الصحیة  -

 دینار). 2,136,310ملیون دینار) بینما بلغ التحصیل الفعلي ( 3معتمد (ال



20 
 

وبالرغم من اآلثار السلبیة التي سببتھا جائحة كورونا على االقتصاد المحلي، إال أن ھناك 

 رادات جیدة، ومنھا كالتالي:إیبعض من الجھات الحكومیة حققت 

ماد، حیث كان المعتمد % عن االعت107سجلت إیرادات وزارة التربیة والتعلیم  -

 دینار). 596,603دینار) بینما بلغ التحصیل الفعلي ( 556,930(

 38,115,000% عن االعتماد، حیث كان المعتمد (102سجلت إیرادات وزارة الصحة  -

 دینار). 38,877,969دینار) بینما بلغ التحصیل الفعلي (

العمراني (شئون األشغال) ون البلدیات والتخطیط ؤسجلت إیرادات وزارة األشغال وش -

ملیون دینار) بینما بلغ التحصیل الفعلي  6% عن االعتماد، حیث كان المعتمد (167

 دینار). 10,009,528(

% عن االعتماد، حیث كان المعتمد 99سجلت إیرادات مجلس المناقصات والمزایدات  -

 دینار). 785,053دینار) بینما بلغ التحصیل الفعلي ( 790,000(

 155,238,003% عن االعتماد، حیث كان المعتمد (169میزانیة التحویلیة سجلت ال -

 دینار). 261,737,330دینار) بینما بلغ التحصیل الفعلي (

% عن االعتماد، حیث كان 104سجلت إیرادات ھیئة المعلومات والحكومة اإللكترونیة  -

 ینار).د 3,747,653دینار) بینما بلغ التحصیل الفعلي ( 3,620,300المعتمد (

% عن االعتماد، حیث كان المعتمد 107سجلت إیرادات الجھاز الوطني لإلیرادات  -

 دینار). 288,676,629دینار) بینما بلغ التحصیل الفعلي ( 269,928,364(

 

 

 ثانیًا: المصروفات العامة:
 :جمالي المصروفات العامةإ

)، 19 –لتداعیات فایروس كورونا (كوفید  اسنة استثنائیة وذلك نظرً  2020تعد السنة المالیة  -

) المستجد نتج 19 –فما قامت بھ مملكة البحرین الحتواء ومواجھة فایروس كورونا (كوفید 
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عنھ ارتفاع في مستویات المصروفات العامة مقارنة بما تم اعتماده في قانون اعتماد المیزانیة 

ة لتخصیص موازنة خاصة لتغطیة ھذه ، مما استدعى الحاج2020العامة للدولة للسنة المالیة 

) ضمن قانون المیزانیة العامة والذي تم بناء علیھ 11تم تفعیل المادة رقم ( ھالمصاریف، وعلی

بإدراج مصروفات طارئة ضمن المیزانیة  2020) لسنة 22إصدار المرسوم بقانون رقم (

ذلك لمواجھة تداعیات ملیون دینار و 177بمبلغ وقدره  2020العامة للدولة للسنة المالیة 

 الفایروس.

ستقطاع من إیرادات النفط لصالح حساب احتیاطي األجیال القادمة وذلك تم إیقاف االعلیھ، و -

بشأن التصرف  2020لسنة  )23(بناء على المرسوم بقانون  2020بصفة مؤقتة حتى نھایة 

 .حتیاطي األجیال القادمةاء من أموال حساب زفي ج

الفعلي مقارنة بالمیزانیة المعتمدة للمصروفات العامة (المتكررة  قد بلغ إجمالي الصرفو -

نخفاض بلغت ا%، وب99.97ما نسبتھ  2020والمشاریع واالعتمادات المدورة) للسنة المالیة 

 .2019% مقارنة بمستوى الصرف الفعلي في السنة المالیة 1.1نسبتھ 

% على 5.9% و94.1ع شكلت نسبة مساھمة المصروفات المتكررة ومصروفات المشاری -

% على التوالي في السنة المالیة 7% و93التوالي من إجمالي المصروفات العامة، مقابل 

2019. 

% من الناتج المحلي 28.7ما نسبتھ  2020شكلت المصروفات العامة في السنة المالیة  -

مالیة % في السنة ال24.7، مقابل 2020اإلجمالي باألسعار الجاریة المقدرة للسنة المالیة 

2019. 
 

 المصروفات المتكررة (شاملة المصروفات الطارئة): )أ
% 100.9ما یعادل  2020بلغت نسبة الصرف الفعلي للمصروفات المتكررة للسنة المالیة  -

مقارنة بمستواھا الفعلي في  %6بلغ  رتفاعمن إجمالي المیزانیة المعتمدة، وحققت معدل ا

 .2019السنة المالیة 
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% من إجمالي المصروفات العامة، وبنسبة 94.1المتكررة ما نسبتھ شكلت المصروفات  -

، مقابل 2020% من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة المقدرة للسنة المالیة 27.1

 .2019% على التوالي في السنة المالیة 23% و93

 

 ویبین الشكل التالي نسبة مساھمة المصروفات المتكررة بحسب القطاعات:

 
 :نفقات القوى العاملة

، وبمعدل 2020ملیون دینار في السنة المالیة  1,390بلغ الصرف الفعلي لنفقات القوى العاملة  -

 .2019% عن مستواھا الفعلي للسنة المالیة 0.6انخفاض بلغ 

% من اجمالي المصروفات المتكررة في العام 39.3نفقات القوى العاملة ما نسبتھ  شكلت -

 .2019في العام  %42.2، مقابل 2020

% من 10.6 النسبةوبلغت  ،% من إجمالي المصروفات العامة37بلغت نسبة القوى العاملة  -

 .2019% على التوالي في السنة المالیة 9.6% و 39.0الناتج المحلي اإلجمالي مقابل 

 

 :نفقات الخدمات

، فیما حققت 2020ملیون دینار في السنة المالیة  222بلغ الصرف الفعلي لنفقات الخدمات  -

 .2019% مقارنة بمستواھا الفعلي في السنة المالیة 10.0معدل انخفاض بلغ 
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، 2020% من إجمالي المصروفات المتكررة في العام 6.3شكلت نفقات الخدمات ما نسبتھ  -

 .2019% في العام 7.4مقابل 

 

 :نفقات السلع االستھالكیة

، فیما 2020ملیون دینار في السنة المالیة  134بلغ الصرف الفعلي لنفقات السلع المستھلكة  -

 .2019% عن مستواھا الفعلي للسنة المالیة 10.8حققت معدل انخفاض بلغ 

ترجع أسباب ذلك االنخفاض إلى انخفاض كل من نفقات المطبوعات وأدوات القرطاسیة بنسبة  -

ارنة % مق40.3%، وتكالیف أخرى بنسبة 1.8%، والمؤن والمواد واألدوات بنسبة 18.3

 .2020بالمیزانیة المعتمدة في السنة المالیة 

% من إجمالي المصروفات المتكررة في العام 3.8شكلت نفقات السلع االستھالكیة نسبة  -

 .2019% في السنة المالیة 4.5، مقابل 2020

 

 :نفقات السلع الرأسمالیة

، فیما 2020لمالیة ملیون دینار في السنة ا 15بلغ الصرف الفعلي لنفقات السلع الرأسمالیة  -

 .2019% مقارنة بمستواھا الفعلي للسنة المالیة 42.3بلغت نسبتھ  احققت انخفاضً 

ویرجع الفرق بین الصرف الفعلي والمیزانیة المعتمدة لنفقات السلع الرأسمالیة إلى ارتفاع  -

%، وانخفاض كل من أصول 102.5أصول المركبات واآللیات والسفن والطائرات بنسبة 

%، مقارنة بالمیزانیة 6.6% و22.7تقنیة المعلومات وأصول األجھزة المتنوعة بنسبة 

 . 2020المعتمدة للسنة المالیة 

% من إجمالي المصروفات المتكررة للسنة المالیة 0.4شكلت نفقات السلع الرأسمالیة نسبة  -

 .2019% في السنة المالیة 0.8مقابل  2020
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 :نفقات الصیانة

، وبمعدل انخفاض 2020ملیون دینار في السنة المالیة  50بلغ الصرف الفعلي لنفقات الصیانة  -

 .2019الفعلي في السنة المالیة % مقارنة بمستواھا 0.2بلغ 

ویرجع الفرق بین الصرف الفعلي والمیزانیة المعتمدة إلى ارتفاع كل من صیانة المباني  -

% وصیانة 26.8% وصیانة المركبات والسفن والطائرات بنسبة 17.5الحكومیة بنسبة 

 .2020% مقارنة بالمیزانیة المعتمدة للسنة المالیة 80األجھزة بنسبة 

، فیما 2020% من إجمالي المصروفات المتكررة في العام 1.4ات الصیانة نسبة شكلت نفق -

 .2019% في العام 1.5كانت تشكل نسبة 
 

 :النفقات التحویلیة (تشمل المصروفات الطارئة)

، وبمعدل 2020ملیون دینار في السنة المالیة  726بلغ الصرف الفعلي للنفقات التحویلیة  -

 .2019مستواھا الفعلي في السنة المالیة % مقارنة ب44.9ارتفاع بلغ 

) من قانون المیزانیة العامة والذي تم 11یرجع السبب في ھذه الزیادة إلى تفعیل المادة رقم ( -

بإدراج مصروفات طارئة ضمن  2020) لسنة 22صدار المرسوم بقانون رقم (إبناء علیھ 

وذلك لمواجھة  ؛ملیون دینار 177بمبلغ وقدره  2020المیزانیة العامة للدولة للسنة المالیة 

تداعیات فایروس كورونا المستجد، مما أدى إلى ارتفاع المیزانیة المعتمدة والصرف الفعلي 

 مقارنة بالسنة السابقة.

 2020% من إجمالي المصروفات المتكررة لسنة 20.5شكلت النفقات التحویلیة ما نسبتھ  -

 .2019% للسنة المالیة 15مقابل 
 

 

 :اإلعانات وتسدید فوائد القروضنفقات 

ملیون دینار في السنة المالیة  997بلغ الصرف الفعلي لنفقات اإلعانات وتسدید فوائد القروض  -

 .2019% مقارنة بمستواھا الفعلي في السنة 3.6بنسبة بلغت  ارتفعت، و2020
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% من 28.2ما نسبتھ  2020شكلت نفقات اإلعانات وتسدید فوائد القروض في السنة المالیة  -

 .2019% في السنة المالیة 28.8إجمالي المصروفات المتكررة، مقابل 

% من مجموع مصروفات اإلعانات 45بلغت الفوائد المستحقة للقروض الخارجیة نسبة  -

%، وقد بلغت 22وتسدید القروض الخارجیة، فیما شكلت الفوائد المستحقة للقروض الداخلیة 

 % من المجموع.29نفقات المساعدات االجتماعیة نسبة 
 

 :نفقات قطاع الحمایة االجتماعیة

یون دینار من المصروفات مل 448 رامقدفقات قطاع الحمایة االجتماعیة بلغ الصرف الفعلي لن -

 % من المصروفات العامة.12وقد شكلت ما نسبتھ ، العامة

 هوقدر امبلغً  2020بلغ إجمالي الدعم الحكومي المباشر المعتمد بعد التعدیل والفعلي لسنة  -

جمالي المصروفات إ% من 16دینار، وقد شكل الدعم الحكومي المباشر  624,207,134

 الدعم للجھات المبینة في الجدول أدناه: ھتم توجیوقد  العامة.
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  : مالحظات تفصیلیة عن المصروفات المتكررة

العاملة، ات المتكررة ومنھا نفقات القوى نفقنخفاض بشكل عام في معظم الاھناك  -

ونفقات الخدمات، ونفقات السلع االستھالكیة، ونفقات السلع الرأسمالیة، ونفقات 

 الصیانة.

وبالمقابل، كان ھناك ارتفاع في النفقات التحویلیة والشاملة للمصروفات الطارئة بنسبة  -

نفقات اإلعانات وتسدید  رتفاع.  وكذلك ا2019% مقارنة بمستواھا في العام 44.9

 %.3.6وض والتي قدرت بنسبة فوائد القر

لوحظ تجاوز المصروفات الفعلیة لمیزانیة المصروفات المتكررة للدولة المعتمدة لعام  -

وذلك لتجاوز المصروفات المتكررة الفعلیة لبعض  ،ملیون دینار 33.6بمبلغ  2020

  .الوزارات والجھات الحكومیة للمیزانیة المعتمدة لھا

ي تجاوزت المصروفات فیھا التقدیرات الواردة في ھناك بعض الجھات الحكومیة الت -

 دینار. 91,607,543في مصروفاتھا المتكررة المعتمدة بمقدار  المیزانیة العامة للدولة

 

 مصروفات المشاریع: )ب
 مشاریع المیزانیة العامة:

% من إجمالي 6ما نسبتھ  2020شكل مجموع مصروفات المشاریع في السنة المالیة  -

 % من الناتج المحلي اإلجمالي المقدر لنفس السنة.1.7العامة، وما نسبتھ المصروفات 

ملیون دینار بحریني في العام  220بمقدار  اجمالي مصروفات المشاریع الفعلیة مبلغً إبلغ  -

 .2019ملیون دینار في العام  252من المصروفات العامة، مقابل  2020

% من المیزانیة المعتمدة لھا في العام  86.3 بلغت نسبة التنفیذ الفعلیة لمصروفات المشاریع -

2020. 

 

والمیزانیة المخصصة لكل  2020ویوضح الجدول أدناه أھم المشاریع التي تم تنفیذھا خالل العام 

 مشروع:



27 
 

 
، حیث مثل قطاع الشؤون 2020كما یوضح الشكل أدناه أھم المشاریع حسب القطاعات للعام 

 إجمالي مصروفات المشاریع: % من40االقتصادیة أعلى نسبة وھي 
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 مشاریع برنامج التنمیة الخلیجي:

في تجسید عملي للجوانب االقتصادیة للعمل الخلیجي المشترك والروابط األخویة والتاریخیة التي 

تجمع بین الدول األعضاء في مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، أقر أصحاب الجاللة والسمو 

ملیارات دوالر أمریكي  10برنامج التنمیة الخلیجي، والذي یتضمن تخصیص قادة دول المجلس 

 سنوات بواقع ملیار دوالر سنویًا. 10لتمویل مشاریع التنمیة في مملكة البحرین على مدى 

 

توفیر التمویل الالزم للعدید من المشاریع الحیویة في قطاعات  2020وقد تم حتى نھایة سنة 

كان والتعلیم والصحة والطرق والكھرباء والماء والتنمیة االجتماعیة، مختلفة في المملكة كاإلس

وذلك بموجب المنح المقدمة من حكومة المملكة العربیة السعودیة، وحكومة دولة الكویت، 

 وحكومة دولة اإلمارات العربیة المتحدة.
 

 
 

 ثالثًا: المبالغ المدورة:
المیزانیة لتغطیة االلتزامات التي دخلت تم تدویر بعض المبالغ التي لم تصرف من ھذه  -

فیھا الوزارات والجھات الحكومیة، وھي تمثل مبالغ مرّحلة إلى میزانیة السنة المالیة 

 .2021) لسنة 27، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (2021
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ألف  27,512وقدره  ابلغت االعتمادات المدورة لمیزانیة المصروفات المتكررة مبلغ -

ك لتغطیة المصروفات التشغیلیة لبعض الوزارات والجھات الحكومیة للسنة دینار،  وذل

 .2021المالیة 

ألف دینار،  23,000فیما بلغت االعتمادات المدورة لمصروفات المشاریع مبلغ وقدره  -

وذلك لتغطیة التدفقات النقدیة للعدید من المشاریع التي استكملت دراستھا الفنیة وأصبحت 

 . 2021علي أو أصبحت قید التنفیذ خالل السنة المالیة جاھزة للتنفیذ الف
 

 : العجز المالي في المیزانیة العامة:ارابعً 
% مقارنة بالمیزانیة المعتمدة، وبنسبة 28انخفضت اإلیرادات المحصلة للدولة بنسبة  -

، وذلك بسبب التغیر في أسعار النفط 2019% مقارنة بمستواھا الفعلي للسنة المالیة 29

 فترتي اعتماد وتنفیذ المیزانیة.بین 

دوالر لبرمیل  60على أساس اعتماد سعر  2020تم تقدیر اإلیرادات في السنة المالیة  -

دوالر، مقارنة  41.9ثناء تنفیذ المیزانیة أالنفط الخام، فیما بلغ متوسط سعر البرمیل 

ویرجع ھذا االنخفاض إلى انخفاض  .2019 دوالر في العام 64.83بمتوسط سعر البرمیل 

بجائحة فایروس كورونا  اأسعار النفط العالمیة، وتباطؤ النشاط االقتصادي والتجاري تأثرً 

 ).19 –(كوفید 

إضافة إلى المصروفات المترتبة عن إطالق الحزمة االقتصادیة والمالیة التي أدت إلى  -

اده في قانون المیزانیة العامة ارتفاع مستویات المصروفات العامة مقارنة بما تم اعتم

 .2020للدولة للسنة المالیة 

جمالي اإلیرادات إ% من 44.5% و80.2وقد شكل العجز المالي في المیزانیة ما نسبتھ  -

 العامة وإجمالي المصروفات العامة على التوالي.
 

 :2020ویبین الشكل أدناه ملخص عن العجز المالي في المیزانیة العامة للدولھ للعام 
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 خامًسا: الدین العام:
 املیون دینار، محققً  14,955بما یساوي  2020دیسمبر  31بلغ إجمالي الدین العام لغایة  -

 . 2019% مقارنة بما كان علیھ في العام 10.2بمعدل  اارتفاعً 

، بینما 2020% من إجمالي القروض للسنة المالیة 64شكلت القروض الخارجیة ما نسبتھ  -

% على التوالي في السنة المالیة 40% و60%، مقابل ما شكلتھ 36المحلیة بلغت القروض 

2019. 

% من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة المقدرة للسنة 115.2بلغت نسبة الدین العام  -

 .2019% في السنة المالیة 93.5، وبنسبة 2020المالیة 

دینار مقابل المیزانیة المعتمدة لھا والبالغة ملیون  665بلغت الفوائد المترتبة على الدین العام  -

مقارنة بمستواھا الفعلي في  ،%3ملیون دینار وبنسبة  21ملیون دینار، أي بزیادة  697

 ملیون دینار. 644والبالغ  2019السنة المالیة 

% من إجمالي اإلیرادات المحصلة، 31.9شكلت الفوائد المترتبة على الدین العام ما نسبتھ  -

% 5.1، وما نسبتھ 2020% من إجمالي المصروفات العامة للسنة المالیة 17.7تھ وما نسب

، مقابل 2020المالیة  ةمن إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة المقدرة للسن

 .2019% على التوالي في السنة المالیة 4.4% و18.0% و22.2
 

 :2020و 2019یة والخارجیة للسنتین المالیتین جمالي القروض الداخلإ هویبین الرسم البیاني أدنا
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 :2020ویوضح الجدول أدناه بیانًا بمجموع القروض الخارجیة والداخلیة للسنة المالیة 
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دیسمبر  31سادًسا: ملحقات الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالیة المنتھیة في 
2020: 

 

 ، تبین التالي:2020للدولة للسنة المالیة بعد االطالع على مالحق الحساب الختامي 

 ) المطلوبات المستحقة (الذمم الدائنة):2الملحق رقم ( )1

 18,373,187انخفاض مجموع المبالغ المستحقة المسجلة ببند االلتزامات األخرى، وقد بلغت 

 دینار بحریني. 252,840,511حیث بلغت  2019دینار بحریني مقارنة مع العام 

 

 ) المصروفات المستحقة:3الملحق رقم ( )2

دینار  234,914,010ارتفاع مجموع مبالغ المصروفات المستحقة على الحكومة، وقد بلغت 

 دینار بحریني. 141,404,972حیث بلغت  2019بحریني مقارنة بالعام 
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مقارنة بالعام  2020تمثل البیانات أدناه أھم المؤشرات المالیة لتنفیذ المیزانیة العامة في العام و

2019 : 
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ا: 
ً
 :وزارة املالية واالقتصاد الوطنيلقاء سادس

، 2020دیسمبر  31لحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالیة المنتھیة في لفي إطار دراستھا 

، وكشف المناقالت من حساب 2020المیزانیة العامة للدولة للسنة المالیة وتقریر أداء تنفیذ 

مع ممثلي اللجنة  اجتمعت؛ 2020ات الحكومیة للسنة المالیة التقدیرات األخرى للوزارات والجھ

جابة على استفساراتھا ومالحظاتھا المذكور واإل الحساب وزارة المالیة واالقتصاد الوطني لمناقشة

 بشأنھ.

 

ا: 
ً
 اللجنة:رأي سابع

دیسمبر  31لحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالیة المنتھیة في ا تدارست اللجنة

، وكشف المناقالت من 2020، وتقریر أداء تنفیذ المیزانیة العامة للدولة للسنة المالیة 2020

 والمعد من قبل، 2020حساب التقدیرات األخرى للوزارات والجھات الحكومیة للسنة المالیة 

واطلعت على قرار مجلس النواب باعتماده، وعلى رأي لجنة ، وزارة المالیة واالقتصاد الوطني

متھ من الناحیتین الدستوریة سال والتي ارتأت الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى

 ،قانونیین للجنةوالقانونیة، كما اطلعت على مذكرة الرأي القانوني المقدمة من قبل المستشارین ال

المستشارین القانونیین وتم تبادل وجھات النظر حولھ من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة و

 ، واستمعت لرأي ممثلي وزارة المالیة واالقتصاد الوطني.المستشار المالي واالقتصاديوللجنة 

والذي جاء وتقدر اللجنة الجھد الحكومي الذي بذل إلعداد الحساب الختامي المذكور 

بتفاصیل وإحصاءات توضیحیة عن اإلیرادات والمصروفات والمؤشرات االقتصادیة ألبوابھا، 

حیث الحظت اللجنة التطور الملموس في احتواء الحساب الختامي على بیانات مفّصلة عما تحقق 

ت من مبادئ وأھداف المیزانیة وما تم إنجازه من برامج وأنشطة ومشاریع تفصیلیة في القطاعا

) من الالئحة 144) من الدستور ونص المادة (113. والتزاًما بنص المادة (الحكومیة المختلفة

الحكومة الموقرة  بھا والتي توصي ،الداخلیة لمجلس الشورى، تورد اللجنة مالحظاتھا اآلتیة

 دراستھا واألخذ بھا، وھي على النحو اآلتي:ل
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 : مالحظات اللجنة

بشأن المیزانیة العامة  2002) لسنة 39مرسوم بقانون رقم () من ال1فت المادة رقم (عرّ  .1

 الحساب الختامي بأنھ یتضمن البیانات التالیة:

 المیزانیة العمومیة.  .أ

 بیان اإلیرادات والمصروفات الموحد للدولة للسنة المنتھیة. .ب

 بیان التدفق النقدي. .ج

المعاییر  أیة بیانات أو إفصاحات مالیة أخرى یحددھا الوزیر، أو تطلب بموجب .د

 المحاسبیة المتعارف علیھا.

المیزانیة العمومیة  بیان ترى اللجنة أن الحساب الختامي لم یتضمن ،وفي ضوء المادة السابقة

 (الخصوم واألصول).
 

ھناك بعض الجھات الحكومیة التي تجاوزت مصروفاتھا التقدیرات الواردة في المیزانیة  .2

) لسنة 39) من المرسوم بقانون رقم (32العامة للدولة، ولم یراَع بشأنھا حكم المادة (

ل مصروف غیر وارد في المیزانیة "كبشأن المیزانیة العامة والتي تنص على أن  2002

وال یجوز ألیة وزارة أو جھة حكومیة  الواردة فیھا یكون بقانون.أو زائد على التقدیرات 

ویجوز النقل من الوفر في اعتماد مصرف  بقانون. تجاوز المصروفات المعتمدة لھا إال

إلى اعتماد مصرف آخر من نفس الباب أو من باب آخر في نفس الوزارة أو الجھة 

 الحكومیة.

% 3مى "االعتماد االحتیاطي" بقیمة تعادل ویدرج في قانون اعتماد المیزانیة بند یس

من إجمالي تقدیرات المصروفات المتكررة یكون تحت إشراف الوزارة، وللوزیر سلطة 

 الصرف منھ للوفاء بأیة التزامات عاجلة أثناء تنفیذ المیزانیة العامة.

ویضع الوزیر اللوائح والشروط والتعلیمات المنظمة لنقل االعتمادات بین أقسام 

یزانیة في الوزارة أو الجھة الحكومیة وكذلك المنظمة للصرف من االعتماد الم

 االحتیاطي".
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 :2020مرفق أدناه: جدول بالجھات الحكومیة التي تجاوزت المیزانیة المعتمدة لھا في العام 

 نسبة التجاوز مبلغ التجاوز المصروفات الفعلیة المیزانیة المعتمدة الجھة

 %9.74 46,934,900 528,984,900 482,050,000 وزارة الدفاع 

 %3.59 7,916,898 228,680,868 220,763,970 وزارة الصحة

مركز محمد بن خلیفة آل خلیفة 

 التخصصي للقلب
19,636,000 20,243,530 607,530 

3.1% 

 %1.8 26,931,990 1,532,691,530 1,505,759,540 المیزانیة التحویلیة

 %5.2 1,299,974 26,299,974 25,000,000 لألوراممركز البحرین 

 %22.2 7,916,251 43,614,251 35,698,000 مستشفى الملك حمد الجامعي

دینار  إجمالي مبلغ التجاوز 91,607,543 

 

عام لالمصروفات الفعلیة لمیزانیة المصروفات المتكررة المعتمدة لإجمالي لوحظ تجاوز  .3

لتجاوز المصروفات المتكررة الفعلیة لبعض  وذلكملیون دینار  33.6بمبلغ  2020

من  32الوزارات والجھات الحكومیة للمیزانیة المعتمدة لھا، وذلك بالمخالفة ألحكام المادة 

ن "كل مصروف غیر وارد أوتعدیالتھ التي تنص على  2002قانون المیزانیة العامة لسنة 

كون بقانون، وال یجوز ألیة وزارة أو و زائد على التقدیرات الواردة فیھا یأفي المیزانیة 

  ن".لمصروفات المعتمدة لھا إال بقانوجھة حكومیة تجاوز ا
 

 56.4القابضة للنفط والغاز بتورید مبلغ  ةأنھ قد تكرر عدم إدراج الشرك من المالحظ .4

وعلیھ،  .ذلكلدون ذكر أسباب لى الحساب العمومي للدولة، إملیون دینار من عوائدھا 

ضمن الحساب الشركة القابضة للنفط والغاز  بضرورة إدراج إیرادات توصي اللجنھ

 دفع االلتزامات المالیة المستحقة بشكل منتظم.العمومي للدولة، وبضرورة 
 

 

ملیار دینار، مقارنة  15حوالي  2020دیسمبر  31ارتفع رصید الدین العام للدولة في  .5

%. وقد شكل الدین 10.2ملیون دینار، أي بارتفاع نسبتھ  13.565حیث بلغ  2019بالعام 
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% من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة المقدرة للسنة المالیة 115.2العام نسبة 

ملیون دینار مقارنة بالعام  665لفوائد المترتبة على الدین العام إلى . كما ارتفعت ا2020

 للحسابات المالیة المدققة.  اوفقً الماضي، وذلك 
 

األھداف الرئیسیة التي وضعتھا الدولة للمیزانیة العامة ھو ضبط الدین العام عند ن أحد وإ

في تزاید مستمر مما قد ینعكس  المستویات القابلة للتحكم، إال أنھ من المالحظ أن الدین العام

سلبًا على المالءة المالیة للمملكة والقدرة الالزمة للوفاء بجمیع التزاماتھا المالیة والتصنیف 

وعلیھ، ترى اللجنة أن العالقة بین معدل ارتفاع الدین العام والناتج المحلي  االئتماني.

المالي، وأن االرتفاع في حجم األھمیة لغرض تحقیق االستقرار  غایةفي اإلجمالي ھو أمر 

 الدین العام یجب أن یخضع للمراقبة والمراجعة الدوریة.
 

% مقارنة بنسبة القروض الداخلیة 64لوحظ ارتفاع نسبة القروض الخارجیة حیث بلغت  .6

 %60في حین بلغت  ،2020% من إجمالي القروض للسنة المالیة 36والتي بلغت 

على التوالي في السنة المالیة السابقة  خلیةللقروض الدا %40و للقروض الخارجیة

وعلیھ، ترى اللجنة أنھ یجب مراعاة مخاطر ارتفاع نسبة االقتراض الخارجي ). 2019(

 وتأثیراتھ السلبیة على االقتصاد الوطني.

 

لوحظ أن الحساب الختامي الموحد للدولة لم یشمل مدیونیة بعض الجھات الحكومیة وشبھ  .7

الحكومیة التي تضمنھا الحكومة، ولم تدرج ضمن سجل الدین العام بوزارة المالیة 

واالقتصاد الوطني، وعلیھ ترى اللجنة أنھ من الالزم تضمین ھذه الدیون في سجل الدین 

 من لإلیفاء بھذه االلتزامات وسداد ھذه الدیون. العام ألن الحكومة ھي الضا

 

إذ تبدي اللجنة ھذه المالحظات، فإنھا تثّمن الجھد الحكومي المبذول في إعداد ختاًما، و

الحساب الختامي المذكور، وتشید بما ورد فیھ من تفصیالت وإحصاءات عن اإلیرادات 
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من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ والمصروفات. وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبدیت 

 خلصت اللجنة إلى توصیتھا بالموافقة على اعتماده.

 

 

 
ً
 : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:اثامن

 ) من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختیار كل من:39إعماالً لنص المادة (

 أصلیـــــًا.مقرًرا  یاسر إبراھیم حمیدان األستاذ سعادة .1

 مقرًرا احتیاطیـًا.  ستاذ رضا عبدهللا فرجاأل سعادة .2
 

 

ا: توصية اللجنة:تاسع
ً
 ـ

دیس���مبر  31الحس���اب الختامي الموحد للدولة للس���نة المالیة المنتھیة في  الموافقة على اعتماد

من ، وكش��ف المناقالت 2020، وتقریر أداء تنفیذ المیزانیة العامة للدولة للس��نة المالیة 2020

 ، والمعد من قبل2020حس���اب التقدیرات األخرى للوزارات والجھات الحكومیة للس���نة المالیة 

 تقریر.ھذا البالمالحظات الواردة في ، وزارة المالیة واالقتصاد الوطني
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 
 

 

 خالد حسيـن املسـقطي                                     رضا عبداهللا فرج       

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية



 
 

 

  

 
       
 مملكة البحرین      

 مجلس الشورى
 إدارة شؤون اللجان

 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج
 
 

 )2(املرفق 
 

 
 رأي 

 لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  رابعالدور االنعقاد العادي 
 خامسالفصل التشریعي ال



 

1 

 

General -  عام 

 

 م   2022 فبراير  2 : التاريخ

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم 
 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية  

 
 

، 2020ديسمبر    31الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في  الموضوع:  

، وكشف المناقالت من حساب 2020وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية  

، والمعد من قبل وزارة  2020التقديرات األخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية  

 المالية واالقتصاد الوطني.

 

 تحية طيبة وبعد،

 

 

، ضمن الصالح رئيس المجلسمعالي السيد علي بن صالح  ، أرفق  م2022  فبراير  2بتاريخ       

الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة    (، نسخة من4د    5ص ل ت ق / ف      742) كتابه رقم  

في   المنتهية  للدو 2020ديسمبر    31المالية  العامة  الميزانية  تنفيذ  أداء  وتقرير  للسنة  ،  لة 

، وكشف المناقالت من حساب التقديرات األخرى للوزارات والجهات الحكومية 2020المالية  

المالية   الوطني2020للسنة  واالقتصاد  المالية  وزارة  قبل  من  والمعد  الشؤون   ،،  لجنة  إلى 

 التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.
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General -  عام 

، عشربع  اراللجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها   عقدت   م2022  فبراير  2وبتاريخ       

،  2020ديسامرر   31الحساا  الختام  الموحد للدولة للسانة المالية المنتهية ف  على حيث اطلعت  

، وكشااال المناقالت من حساااا  2020ية العامة للدولة للسااانة المالية  وتقرير أداء تنفيذ الميزان

، والمعاد من قراو واار   2020التقاديرات اخرر  للواارات والجهاات الحمومياة للسااااناة الماالياة  

 .، وقرار مجلس النوا  بشأنهالمالية واالقتصاد الوطن 

 

الحسااااا  الختاام  الموحاد للادولاة  إلى عاد  مخاالفاة    –بعاد الماداولاة والنقاا     –وانتهات اللجناة     

فيذ الميزانية العامة للدولة للسااانة ، وتقرير أداء تن2020ديسااامرر    31للسااانة المالية المنتهية ف  

، وكشاال المناقالت من حسااا  التقديرات اخرر  للواارات والجهات الحمومية  2020المالية  

 لمرادئ وأحما  الدستور.، ، والمعد من قرو واار  المالية واالقتصاد الوطن 2020للسنة المالية 

 

 اللجنة:رأي 

 

            الحسااااااب الختاامي الموحاد للادولاة للسااااناة الماالياة المنتهياة في  تر  اللجناة سااااالماة      

، وكشف 2020رير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية  ، وتق2020ديسمبر    31

،  2020المناقالت من حساااب التقديرات األخرى للوزارات والجهات الحكومية للساانة المالية  

 .والقانونية الدستورية ن الناحيتينم ،والمعد من قبل وزارة المالية واالقتصاد الوطني

 

 

 

 دالل جاسم الزايد                                                                
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 

 



 
 
 
 

 مملكة البحرین      
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 

 )3(املرفق 
 

 

 

 

 

 مذكرة 
 الرأي القانوني

 
 
 
 
 
 
 

 

 دور االنعقاد العادي الرابع 
 خامسالفصل التشریعي ال



 General  -  عام 

 

 

 

 م 2022يناير   25التاريخ: 

 سعادة السيد خالد حسين المسقطي   المحترم 

 رئيس لجنة الشؤون المالية واالقتصادية  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،        

الموضوع: مذكرة بالرأي القانوني بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة 

م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة 2020ديسمبر  31المنتهية في المالية 

 2020للدولة للسنة المالية  

 

وبعد  أعاله،  الموضوع  بشأن  القانوني  بالرأي  مذكرة  بتقديم  سعادتكم  تكليف  على  بناًء 

( بقانون رقم  المرسوم  الدستور، وعلى  الميزانية  2002( لسنة  39االطالع على  م بشأن 

 لة، نفيد سعادتكم بما يلي: العامة للدو

( من الدستور التي تنص على أن "الحساب الختامي للشئون  113عمالً بأحكام المادة ) -1

المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم أوالً إلى مجلس النواب خالل األشهر الخمسة 

الشورى التالية النتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس  

عمالً   وكذلك  الرسمية".  الجريدة  في  وينشر  بمالحظاتهما  مشفوعاً  النواب  ومجلس 

بشأن الميزانية العامة    2002( لسنة  39( من المرسوم بقانون رقم )49بأحكام المادة )

وتعديالته التي تنص على أن "يعد الوزير بيانات مالية موحدة ومدققة على أن تتضمن  

والجهات الحكومية، والتي تمثل الحساب الختامي عن السنة بيانات لجميع الوزارات  

تعارف عليها، وتقدم  مالمالية المنقضية، وتعد هذه البيانات وفقا للمعايير المحاسبية ال

النواب خالل خمسة أشهر من  الى مجلس الوزراء للنظر فيها وإحالتها الى مجلس 

ت المالية الموحدة بقرار يصدر  تاريخ إقفال الحسابات السنوية، ويكون اعتماد البيانا

الجريدة  في  وينشر  بمالحظاتهما  مشفوعا  والشورى  النواب  مجلسي  من  كل  عن 

( المادة  ألحكام  ووفقا  الالحقة"،  المالية  السنة  نهاية  قبل  وذلك  من  144الرسمية،   )

بشأن الالئحة الداخلية لمجلس الشورى التي    2002( لسنة  55المرسوم بقانون رقم ) 

 ( من الدستور اآلنفة الذكر.113ص المادة )أكدت على ن

 



 General  -  عام 

 

 

 

ر  سبتمب 7بتاريخ  ووفقًا ألحكام المواد المشار إليها أعاله، قدمت الحكومة إلى مجلس النواب 

 . م 2020ديسمبر   31الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في م، 2021

)  إعماالً   -2 المادة  )50لحكم  بقانون رقم  المرسوم  من  لسنة  39(  الميزانية    2002(  بشأن 

 العامة وتعديالته التي تنص على أن:

أ.   يقدم مجلس الوزراء إلى مجلسي النواب والشورى خالل خمسة أشهر من تاريخ إقفال  

 نية للسنة المالية المنقضية. الحسابات السنوية، تقرير أداء تنفيذ الميزا

البرامج   لميزانية  ملخصاً  السابق  بالبند  الوارد  الميزانية  تنفيذ  أداء  تقرير  يتضمن  ب.   

المالية  والموجودات  ومحتوياته  العام  الدين  وإجمالي  الحكومية،  والجهات   للوزارات 

  ئج المحققة مقارنةوااللتزامات الطارئة واإلعفاءات الضريبية واألنشطة شبه الحكومية، والنتا 

 باألهداف المرصودة لميزانية البرامج الرئيسية وأية مؤشرات أداء أخرى.

والتزاماً بأحكام المادة أعاله فقد قدمت الحكومة مع الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة       

 م تقرير أداء تنفيذ الميزانية. 2020ديسمبر  31المالية المنتهية في 

(  39( من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 49دة )ونشير إلى أن الما

يكون اعتماد البيانات المالية الموحدة بقرار م سالفة الذكر قد نصت على أن  2002لسنة  

الجريدة   في  وينشر  بمالحظاتهما  مشفوعاً  والشورى  النواب  مجلسي  من  كل  عن  يصدر 

ومن ثم كان يتعين البت في اعتماد الحساب  الالحقة،  الرسمية، وذلك قبل نهاية السنة المالية  

م، أي في موعد  2021قبل انتهاء عام    2020ديسمبر    31الختامي للسنة المالية المنتهية في  

إال  2021ديسمبر    31  أقصاه التي    –   أننا.  الوجوب  صيغة  من  الرغم  في  وردت  وعلى 

نرى أن المواعيد المنصوص عليه هي مواعيد تنظيمية ال يترتب على مخالفتها    –النصوص  

قانونية تترتب حال مخالفة تلك المواعيد،    أثار البطالن، ذلك أن المشرع لم ينص على أي  

 وهو ذات النهج الذي يتبعه المشرع كلما أورد ميعادا تنظيميا. 

ية العامة للدولة وحسابها الختامي، ففي  مايز دستور مملكة البحرين، بجالء، بين الميزان   -3

من الدستور على أن: "تصدر الميزانية العامة للدولة    109حين نصت الفقرة )د( من المادة  

( من الدستور، سالفة الذكر، لتنص على أن الحساب الختامي  113"، جاءت المادة ) بقانون 

المنق العام  للدولة عن  المالية  اعتماده  ضللشئون  يكون  مجلس    بقراري  من  يصدر عن كل 

 . "الشورى ومجلس النواب مشفوًعا بمالحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية

 



 General  -  عام 

 

 

 

اعتماد  قانون  تأخر صدور  إذا  ما  لحالة  احتاط  قد  الدستوري  المشرع  أن  نقول،  ما  ويؤكد 

( المادة  من  )هـ(  الفقرة  في  فنص  العامة  قانون  109الميزانية  يصدر  لم  "إذا  انه:  على   )

نية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره...."، في حين أنه لم  الميزا

بأن   يقطع  ما  وهو  المجلسين،  من  أي  قبل  من  الختامي  الحساب  اعتماد  حالة رفض  يعالج 

المشرع الدستوري قد َعَمَد إلى عدم ترتيب أي آثار دستورية أو قانونية على قرار رفض أحد  

ماد الحساب الختامي، باعتبار أننا أمام قرار وليس قانون، ومن ثم فال مجال  المجلسين اعت 

( من الدستور المتعلقة بانعقاد المجلس الوطني حال اختالف  85مطلقا لتطبيق نص المادة )

 المجلسين للمرة الثانية بشأن مشروع قانون معروض عليهما. 

الب  إعطاء  إلى  عمد  الختامي  للحساب  الدستوري  مناقشة فالتنظيم  في  الحق  بغرفتيه  رلمان 

المشرع   من  تقديرا  ذلك،  من  أبعد  وليس  عليها،  المالحظات  ووضع  الختامي  الحساب 

التحقيق   لجان  أو  واالستجواب  كالسؤال  رقابية  أدوات  يملك  النواب  مجلس  أن  الدستوري 

 البرلمانية يستطيع أن يلجأ اليها إذا ما تبين له وجود تجاوزات. 

م، التأكيد على عدم وجود أية آثار دستورية أو قانونية يمكن أن تترتب  وينبني على ما تقد

 على رفض مجلس الشورى أو مجلس النواب، أو كليهما، اعتماد الحساب الختامي للدولة. 

أوضحت وزارة المالية واالقتصاد الوطني، بخطاب المسئولية المرفق بالحساب الختامي،    -4

 للدولة،  الموحدة  المالية  البيانات  وموضوعية  مصداقية  عن  مسؤولة  البحرين  مملكة  حكومة  أن

  التقديرات  أفضل  أساس  على  مبنية  للدولة  الموحد  الختامي  الحساب  في  الواردة  المعلومات  وأن

 المالية   وزارة  أنو ،  للبيانات  النسبية  األهمية  االعتبار  بعين  األخذ  مع  الممكنة   المهنية  واألحكام

  الوزارات   من  وتطلب  المناسبة،  والمحاسبية  المالية  بالسجالت   تحتفظ  الوطني  واالقتصاد

  الختامي   الحساب  إعداد   على  تساعد  التي  المالية  والتقارير  البيانات  تقديم   الحكومية  والجهات

ً  للدولة الموحد  .  الصادرة والنظم للقوانين وفقا

  خطاب  في  إليها  والمشار  الختامي   الحساب  إعداد  في  المتبعة  المحاسبية  السياسات  أهم  بشأن  أما

  بشأن   وتنص  للدولة  الموحد  الختامي  الحساب  على  اإليضاحات  في  مبينة  فإنها  المسؤولية

ً  أُعد قد الموحد الختامي الحساب أن على المحاسبي األساس  . المعدل النقدي لألساس وفقا
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الحساب    -5 على  المهني  الرأي  إبداء  في  واإلدارية  المالية  الرقابة  ديوان  مسؤولية  تتمثل 

قانون   أحكام  لكل من  الرقابة وفقا  أعمال  به من  يقوم  ما  بناء على  للدولة  الموحد  الختامي 

المالية   للرقابة  العليا  لألجهزة  الدولية  المنظمة  عن  الصادرة  الرقابة  ومعايير  الديوان 

 اإلنتوساي(.والمحاسبية )

وتتطلب هذه المعايير االلتزام بأخالقيات المهنة ذات العالقة، وتخطيط وتنفيذ أعمال الرقابة 

أية   من  للدولة  الموحد  الختامي  الحساب  خلو  من  معقولة  تأكيدات  على  الحصول  بهدف 

 معلومات جوهرية خاطئة.

ة عن السنة وبناء على ذلك، أصدر الديوان الرأي المهني حول الحساب الختامي الموحد للدول

في   المنتهية  بتاريخ  2020ديسمبر    31المالية  أن 2021يوليو    26م  فيه  أكد  والذي  م، 

إيرادات ومصروفات   الجوهرية،  الجوانب  يُظهر بصورة عادلة، من كل  الختامي  الحساب 

الحكومية   الختامية  الحسابات  المحاسبية إلعداد  واألسس  للمعايير  وفقا  المالية  للسنة  الدولة 

 . عن وزارة المالية واالقتصاد الوطني الصادرة 

 

اب الختامي  تختص لجنة الشؤون المالية واالقتصادية في مجلس الشورى بدراسة الحس  -6

في   المنتهية  المالية  للسنة  من  2020ديسمبر    31الموحد  الميزانية،  تنفيذ  أداء  وتقرير  م، 

 النواحي اآلتية: 

أ.   التحقق من التزام وزارة المالية بالدستور والقوانين واألنظمة المالية عند إعداد الحساب  

وتقرير أداء تنفيذ الميزانية،  م، 2020ديسمبر    31الختامي الموحد للسنة المالية المنتهية في  

 وكذلك االلتزام بالسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد الحساب الختامي. 

المالية   للسنة  الختامي  الحساب  أن  من  التحقق  الملحقة  2020ب.    الميزانيات  يتضمن  م 

 م.2020المالية  والمستقلة بما في ذلك القوانين المتعلقة بفتح االعتمادات اإلضافية خالل السنة  

م على  2020ج.   التحقق من احتواء تقرير تنفيذ أداء الميزانية العامة للدولة للسنة المالية  

البيانات التفصيلية التي توضح اإليرادات والمصروفات اإلجمالية المعتمدة في الميزانية العامة  

قارنة بينهما، وتحديد  ، واإليرادات والمصروفات الفعلية وإجراء م2020للدولة للسنة المالية  

)إيرادات   الفعلية  والميزانية  ومصروفات(  )إيرادات  المعتمدة  الميزانية  بين  الفرق  نسبة 

 ومصروفات(، وتحديد األسباب التي تقف وراء هذا التباين.
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د.   وضع المالحظات التي كان لها تأثير على الحساب الختامي الموحد للسنة المالية المنتهية  

 م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية. 2020ديسمبر  31في 

 

يمكن للجنة طلب مرئيات الجهات المعنية المشمولة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية    -7

م لالستيضاح منها عن بعض األمور التي تتعلق بتنفيذ المشاريع المدرجة بالميزانية  2020

ة لهذا المشاريع والمصروفات  واألسباب التي تقف وراء التفاوت بين االعتمادات المخصص

 الفعلية عليها.

 

م  2020ال يدخل في اختصاص اللجنة عند مناقشة الحساب الختامي للدولة للسنة المالية   -8

م، الصادر عن ديوان الرقابة المالية واإلدارية، حيث إن  2020مناقشة التقرير السنوي لسنة  

وذلك استناداً   ومة ومجلس النواب فقط،الديوان ُملزم بتقديم تقريره السنوي إلى كل من الحك

( المادة  الدستور116لنص  من  الوار(  المالحظات  ببعض  االستئناس  يمكن  ولكن  في .  دة 

 التقرير لغرض التحقق من البيانات الواردة في الحساب الختامي أو تقرير أداء تنفيذ الميزانية.

 

 هذا ما لزم بيانه، وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،،، 

 

 

 

 

 أسالم أحمد علي الدكتور المستشار     المستشار الدكتور علي حسن الطوالبه             
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 إيضاحات على الحساب الختامي الموحد للدولة

ديسننمبر   31  مثل الحساب الختامي الموحد للدولة إيرادات ومصروفات الدولة للسنننة الماليننة المنتهيننة فننيي  

 .2020المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية  وفقاً لالعتمادات المالية 2020

 

 أهم السياسات المحاسبية  -1

 

 األساس المحاسبي   1-1

وفقاً لألساس النقدي المعدل، وذلك طبقاً لتعمننيو وريننر الماليننة عنند الحساب الختامي الموحد للندولة  أ  

إعننداد الحسننا ات    شنن    2020  أكتننو ر  20الصننادر فنني    2020( لسنننة  7رقننو  واالقتصاد الننوطني  

 .الختامية الحكومية

 

 اإليرادات  1-2

 إيرادات النفط والغاز الطبيعي   1-2-1

 األساس النقدي كما يلي: ل إيرادات النفط والغار الطبيعي على سج  ت  

 إيرادات حقل البحرين: •

إيرادات مبيعات النفط الخام من حقل البحرين  ناًء علننى المبننالم المسننتلمة مننن الشننركة   لسج  ت  

القا ضة للنفط والغار  عد خصو التكاليف ذات العالقة وفقاً لالتفاقيات المنظمة لهذا الش  . ويتو 

 الحقل المذكور حصرياً إلى شركة نفط البحرين   ا كو(. يع النفط الخام المستخرج من 

 

 حقل أ و سعفة: •

إيننرادات المبيعننات الدوليننة مننن النننفط الخننام لحقننل أ ننو سننعفة  الصننافي  عنند خصننو  لسننج  ت  

 .(11 إيضاح رقو    مصروفات االستخراج ورسوم التسويق

 

 الغار الطبيعي: •

 صافي المبننالم التنني يننتو تحصننيلها مننن الشننركات إيرادات المبيعات من الغار الطبيعي    لسج  ت  

 المحلية والجهات الحكومية  عد خصو تكاليف اإلنتاج.

 

 الحكومية اإليرادات  1-2-2

األموال العامة المستلمة كإيرادات حكومية في السنة المالية التي يتو فيها تحصيل واستالم   لسج  ت  

يس   ،العامةاألموال   األمنالحكوميرادات  ناإلي  ننل ضمج  وال  يتنة  التي  استثناؤهنوال  وجب نا  منو 

القوانين من التوريد إلى الحساب العمومي، وكذلك األموال التي يتو استالمها على سبيل األمانة 

 الضما  أو الكفالة.  أو 

 

 مصروفات القوى العاملة  1-3

 .التي تستحق فيهاالمالية ل نفقات القوى العاملة في السنة سج  ت  

 

 خدمات والسلع وفات المصر  1-4

عتبننر فنني حكننو المصننرول قيمننة الخنندمات والسننلع التنني تننو تسننلمها ي  السلع المخزنننة،  قيمة   استثناء  

 وقبولها خالل السنة المالية.
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 مصروفات السلع المخزنة  1-5

فنني النظننام المننالي عتبر في حكو المصرول المننواد وقطننع الغيننار المنصننرفة مننن نظننام المخننزو   ي  

 إلى مراكز التكلفة  الورارات والجهات الحكومية.  المركزي

 

 مصروفات السلع الرأسمالية  1-6

ل    وقبولها.قيمة مشتريات السلع الرأسمالية كمصروفات في السنة المالية التي تو فيها تسلمها  ت سج 

 

   النفقات التحويلية واإلعانات والمنح والمساعدات  1-7

ل النفقات التحويلية واإلعانات والمنح والمساعدات كمصروفات على السنة المالية التي تسننتحق  ت سج 

فيها، وت عتبر هننذا المصننروفات مسننتحقة إذا تننوفرت شننروط تننرفها للمسننتفيد  موجننب األنظمننة أو 

 القوانين المنظمة لها.

 

 فوائد القروض  1-8

ل    فوائد القروض المستحقة على الحكومة كمصروفات في السنة المالية التي تستحق فيها.ت سج 

 

 مصروفات المشاريع الرأسمالية   1-9

عتبر في حكو المصرول ما استحق للمجهزين عن المراحل أو األجزاء التي تو اكتمال تنفيننذها مننن ي  

 المالية.المشروع خالل السنة 

 

 اإليرادات تصحيح  1-10

نفس الحساب الذي سجل فيه إذا اكتشننف الخطنن    في  تسويتهي صحح اإليراد المسجل خط ً من خالل  

 مستلمةقبل اإلقفال النهائي لحسا ات السنة المالية التي تخصه، أما إذا كا  التصحيح لتسجيل مبالم  

سننتلمة  الخطنن  تخنند إيننراد مسننجل فنني تلننك خالل السنة المراد تصحيح حسا اتها أو لرد مبننالم م

السنة، وقد اكتشف الخط   عد اإلقفال النهائي لحسا ات تلك السنننة، فننإ  التسننوية يجننب أ  تننتو فنني 

   حساب تافي األتول.

 

 المصروفات تصحيح  1-11

ي صحح المصرول المسجل خط ً  ردا إلى نفس الحسنناب الننذي سننجل فيننه إذا اكتشننف الخطنن  قبننل 

اإلقفال النهائي لحسا ات السنة المالية التنني تخصننه، وأمننا إذا اكتشننف الخطنن   عنند اإلقفننال النهننائي 

 فإنه يتو إقفاله في حساب تافي األتول. لحسا ات السنة المالية التي تخصه

 

 االعتمادات المدورة  1-12

ن قبننل وريننر الماليننة ت عالج المصروفات التي تتو من االعتمادات التي يتو الموافقة على تدويرها منن 

واالقتصاد الوطني من سنة مالية إلى سنة مالية مقبلة،  تسننجيلها كمصننروفات علننى السنننة الماليننة 

 التي يتو فيها الصرل وفقاً لألسس والقواعد المحددة أعالا.
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  مملكة البحرين

2020 ديسمبر 31  الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

االعتمادالفعلي

نسبة 

التحصيل

% 

االعتمادالفعلي

 نسبة 

الصرف

% 

 االعتماد الفعلي

 نسبة 

الصرف

% 

        -                     -                     -17,946,52818,069,00099       -                        -                        -مكتب رئيس مجلس الوزراء

        -                     -                     -528,984,900482,050,000110       -                        -                        -(13إيضاح رقم )وزارة الدفاع 

34,257,46554,141,94263352,939,305357,982,350998,643,63211,229,50077وزارة الداخلية

        -                     -                     -33,313,20034,116,00098       -                        -                        -جهاز المخابرات الوطني 

        -                     -                     -2,027,4192,286,00089       -                5,000                        -هيئة التشريع والرأي القانوني 

1,173,3302,055,0005734,416,53638,849,000891,591,5171,591,517100وزارة الخارجية

30,052,47034,307,300889,586,92010,235,2729421,768379,4006(شئون العدل)وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف 

596,603556,930107262,147,440276,982,000952,326,5332,500,00093وزارة التربية والتعليم

38,877,96938,115,000102228,680,868220,763,9701042,188,8893,070,60071وزارة الصحة

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني 

(شئون الزراعة والثروة البحرية والحيوانية)
4,078,4445,108,000805,526,6095,727,000971,191,5492,206,59954

141,0572,000,00078,362,64211,979,300702,268,9833,383,90067وزارة شئون الشباب والرياضة

        -                     -                     -1,903,9991,904,000100       -                        -                        -نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

24,08929,0008311,844,23213,088,00090173,993348,30050وزارة العمل والتنمية االجتماعية

        -                     -                     -473,614642,00074       -                        -                        -مكتب وزير شئون مجلس الوزراء

28,968,95639,532,700739,298,08310,438,29889856,7743,163,70027وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

20035,00014,045,3034,434,0009169,663,08976,122,67792وزارة اإلسكان

مكتب صاحب السمو الملكي النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء
-                        -                        -       1,587,8613,208,000494,000,0005,000,00080

        -                     -                     -2,869,1213,221,89289       -                        -                        -مكاتب نواب رئيس مجلس الوزراء

        -                     -                     -540,524587,57292       -                        -                        -مكاتب مستشاري رئيس مجلس الوزراء

100       2,766,430       172,453232,000742,766,430       -                        -                        -مكتب وزير شئون الكهرباء والماء

774,0221,923,700404,442,4364,615,00096637,042637,200100المجلس األعلى للبيئة

إيضاح )مركز محمد بن خليفة آل خليفة التخصصي للقلب 

(13رقم 
-                        -                        -       20,243,53019,636,000103-                     -                     -        

اإليرادات والمصروفات مصنفة حسب الوزارات والجهات الحكومية- 2

(دينار بحريني)

الوزارة أو الجهة الحكومية

مصروفات المشاريعالمصروفات المتكررةاإليرادات
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  مملكة البحرين

2020 ديسمبر 31  الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

االعتمادالفعلي

نسبة 

التحصيل

% 

االعتماد الفعلي

نسبة 

الصرف

% 

 االعتماد الفعلي

نسبة 

الصرف

% 

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني 

(شئون األشغال)
10,009,5286,000,00016740,098,63142,220,0009551,432,01156,316,47791

        -                     -                     -154,481,416154,481,226100       -                        -                        -(12إيضاح رقم )هيئة الكهرباء والماء 

38,612,59850,458,0007729,123,40929,141,6261003,899,0513,899,051100وزارة المواصالت واالتصاالت

41,350,99542,094,000985,840,1218,118,00072       -                        -                        -الحرس الوطني

        -                     -                     -1,475,9091,605,00092       -                        -                        -الهيئة الوطنية للنفط والغاز

        -                     -                     -1,279,7161,321,00097       -                        -                        -وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب

1,053,2951,230,0008623,357281,9158       -                        -                        -مركز االتصال الوطني

590,3032,200,0002717,464,05719,646,000896,168,2016,168,201100وزارة شئون اإلعالم

99981,9441,286,00076181,140241,30075             785,053790,000مجلـس المناقصات والمزايدات

261,737,330155,238,0031691,532,691,5301,505,759,54010235,619,84242,431,16784(10 و9إيضاحي رقم )الميزانيات التحويلية 

        -                     -                     -165,007214,98777       -                        -                        -وزارة النفط

        -                     -                     -        -                         -                         -1,232,792,8122,096,283,00059(11إيضاح رقم )إيرادات النفط والغاز الطبيعي 

82,499351,700236,573,1577,338,591907,445,2807,719,20096هيئة البحرين للثقافة واآلثار

1,218,3191,295,444941,082,7141,600,00068       -                        -                        -المجلس األعلى للصحة

100                 300                 3,206,4613,341,00096300       -                        -50الجهاز اإلداري للنيابة العامة

        -                     -                     -3,434,8283,928,00087       -                        -4,600هيئة جودة التعليم والتدريب

20          284,300            5,827,1786,094,2719655,991       -                        -                     75جهاز الخدمة المدنية

        -                     -                     -990,7321,138,00087       -                        -                        -األمانة العامة لمجلس الوزراء

3,747,6533,620,30010410,644,55311,896,854893,813,0693,908,30098هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

100            20,888            9,764,41112,337,0007920,888       -                        -                        -األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

13,059,01213,064,000100162,396172,31694       -                        -1,063المجلس األعلى للقضاء

الشئون )وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف 

(اإلسالمية
8,77510,000883,018,8613,779,00080106,018530,80020

12,369,00221,901,000567,060,1067,572,000931,414,1531,911,16574جهاز المساحة والتسجيل العقاري

(تتمة)اإليرادات والمصروفات مصنفة حسب الوزارات والجهات الحكومية - 2

(دينار بحريني)

الوزارة أو الجهة الحكومية

مصروفات المشاريعالمصروفات المتكررةاإليرادات
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  مملكة البحرين

2020 ديسمبر 31  الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

االعتمادالفعلي

نسبة 

التحصيل

% 

االعتماد الفعلي

نسبة 

الصرف

% 

 االعتماد الفعلي

نسبة 

الصرف

% 

(تتمة)اإليرادات والمصروفات مصنفة حسب الوزارات والجهات الحكومية - 2

(دينار بحريني)

الوزارة أو الجهة الحكومية

مصروفات المشاريعالمصروفات المتكررةاإليرادات

        -                     -                     -1,108,3281,188,00093       -                        -60معهد البحرين للتنمية السياسية

7,693,67210,570,000731,070,6981,200,00089       -                        -1,045وزارة المالية واالقتصاد الوطني

91,644,352157,902,7155816,965,50119,986,800851,425,5272,352,70061شئون الجمارك 

        -                     -                     -26,299,97425,000,000105       -                        -                        -(14 و13إيضاحي رقم )مركز البحرين لألورام 

232,436,3043,126,0007850,797800,0006          230,4501,000,900هيئة التخطيط والتطوير العمراني

        -1,605,4742,422,000661,500676,000       -                        -                        -المجلس األعلى للشئون اإلسالمية

        -                     -                     -43,614,25135,698,000122       -                        -                        -(14 و13إيضاحي رقم )مستشفى الملك حمد الجامعي 

        -                     -                     -2,136,3103,000,000712,354,6132,567,14192الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

100       3,771,385       288,676,629269,928,3641073,645,8485,000,000733,771,385الجهاز الوطني لإليرادات 

        -                     -                     -528,9021,031,00051       -                        -260الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

        -                     -                     -472,6441,000,00047       -                        -                        -هيئة الطاقة المستدامة 

2,082,375,0522,946,493,554713,533,042,5613,499,419,134101219,914,638254,803,28886المجموع

_____________________________________________________________________________
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  مملكة البحرين

2020 ديسمبر 31  الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

ضــرائـب ورســومنفط وغاز طبيعيالوزارة أو الجهة الحكومية
منتجات خدمية 

وسلعية حكومية

إستثمارات وأمالك 

حكومية

مبيعات أصول 

رأسمالية

غرامــات 

وجزاءات 

وإيرادات متنوعة

2019الفعلي االعتمادالمجموع

29,455,9573,977,52056,00057,425710,56334,257,46554,141,94248,206,905                      -وزارة الداخلية

5,000582                       -                    -                 -                    -                   -                    -                      -هيئة التشريع والرأي القانوني 

1,173,3302,055,0001,328,079         113,295       42,009                    -            1,012,6665,360                      -وزارة الخارجية

شئون )وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف 

(العدل
-                      10,088,9978,37626,972-                 19,928,12530,052,47034,307,30031,521,759

34,821406,930596,603556,930462,137                    -8,590146,262                      -وزارة التربية والتعليم

25038,576,898157,3799,198134,24438,877,96938,115,00031,754,468                      -وزارة الصحة

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني 

(شئون الزراعة والثروة البحرية والحيوانية)
-                      3,060,981890,322117,7589,370134,078,4445,108,0006,933,340

141,0572,000,00042,779         119,539            1,000150          2020,348                      -وزارة شئون الشباب والرياضة

24,08929,0003,740                    -       23,690                    -170229                      -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

307,36928,968,95639,532,70034,193,939            18,451,684433,4719,775,732700                      -وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

20035,000287,826                    -                 -                    -                   -200                      -وزارة اإلسكان

7,298774,0221,923,7002,016,959                 -630,15059,63976,935                      -المجلس األعلى للبيئة

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني 

(شئون األشغال)
-                      4,700,803152,6084,977,85051,391126,87610,009,5286,000,0005,549,684

2,036,70324,735,24111,531,194402309,05838,612,59850,458,00050,830,271                      -وزارة المواصالت واالتصاالت

             35,557                       -                       -                    -                 -                    -                   -                    -                      -الحرس الوطني

13,236590,3032,200,000990,131                 -386,040179,85711,170                      -وزارة شئون اإلعالم

720,578           785,053790,000                    -                 -                    -556,691228,362                      -مجلـس المناقصات والمزايدات

15,458,664886,470228,873,354201,52616,317,316261,737,330155,238,003155,009,110                      -الميزانيات التحويلية 

1,232,792,8122,096,283,0002,090,143,298                    -                 -                    -                   -                    -1,232,792,812(11إيضاح رقم )إيرادات النفط والغاز الطبيعي 

6,54782,499351,700315,283       8,05022,535                   -45,367                      -هيئة البحرين للثقافة واآلثار

75                       -50                  50                 -                    -                   -                    -                      -الجهاز اإلداري للنيابة العامة

655                       -4,600                    -                 -                    -4,600                    -                      -هيئة جودة التعليم والتدريب

                       -                       -                    75                    -              75                    -                   -                    -                      -جهاز الخدمة المدنية

اإليرادات مصنفة حسب األبواب والوزارات والجهات الحكومية- 3

(دينار بحريني)
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  مملكة البحرين

2020 ديسمبر 31  الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

(تتمة)اإليرادات مصنفة حسب األبواب والوزارات والجهات الحكومية - 3

ضــرائـب ورســومنفط وغاز طبيعيالوزارة أو الجهة الحكومية
منتجات خدمية 

وسلعية حكومية

إستثمارات وأمالك 

حكومية

مبيعات أصول 

رأسمالية

غرامــات 

وجزاءات 

وإيرادات متنوعة

2019الفعلي االعتمادالمجموع

3313,747,6533,620,3003,539,184                 -                    -3,581,087166,235                      -هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية 

                  105                       -                       -                    -                 -                    -                   -                    -                      -األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

1,485                       -1,063                    -                 -                    -1,063                    -                      -المجلس األعلى للقضاء

الشئون )وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف 

(اإلسالمية
-                      8,775-                   -                    -                 -                    8,77510,0008,550

12,369,00221,901,00014,253,275                    -                 -                12,234,464133,938600                      -جهاز المساحة والتسجيل العقاري

                    25                       -60                    -                 -                    -                   -                  60                      -معهد البحرين للتنمية السياسية

1,405                       -1,045                    -360685                   -                    -                      -وزارة المالية واالقتصاد الوطني 

4301,903,60091,644,352157,902,715100,376,567                    -87,339,1902,401,132                      -شئون الجمارك 

           311,620        230,4501,000,900                    -                 -                    -                   -230,450                      -هيئة التخطيط والتطوير العمراني

216,4702,136,3103,000,0001,956,428                 -                    -               1,919,540300                      -الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

    288,676,629269,928,364321,560,081                    -                 -                    -                   -288,676,629                      -الجهاز الوطني لإليرادات 

                    60                       -260                    -                 -                    -               260                    -                      -الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

1,232,792,812479,884,12873,008,491255,614,354454,40740,620,8602,082,375,0522,946,493,5542,902,355,940المجموع

(دينار بحريني)
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  مملكة البحرين 

2020 ديسمبر 31  الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

الفرق    الفعلياالعتمادنوعبابقسم بند 

2,090,143,298(863,490,188)2,096,283,0001,232,792,812النفط والغاز الطبيعي14

1,492,705,634(439,462,464)1,350,741,464911,279,000مبيعات النفط114

129,563,620(70,921,859)255,094,229184,172,370حقل البحرين40011114

1,386,475,415(385,788,515)1,116,233,235730,444,720(11إيضاح رقم )حقل أبوسعفة 40012114

(23,333,401)17,247,910(3,338,090)(20,586,000)احتياطي األجيال القادمة40014114

572,470,986(421,886,208)736,762,638314,876,430مبيعات الغاز214

24,488,858(53,292,616)                        -53,292,616مبيعات الغاز إلى محطات انتاج الكهرباء والماء40037214

127,701,666(197,777,268)                        -197,777,268(ألبا)شركة المنيوم البحرين 40051214

41,038,712(56,186,724)                        -56,186,724(بابكو)شركة نفط البحرين 40052214

24,533,850(12,747,563)                        -12,747,563(بناغاز)شركة غاز البحرين الوطنية 40053214

354,707,900(101,882,037)416,758,467314,876,430الشركات المحلية األخرى40054214

24,966,678(2,141,516)8,778,8986,637,382الضرائب والرسوم النفطية314

3,024,263(741,364)2,660,4141,919,050ضريبة دخل الغاز42011314

       16,920,000                       -                        -                        -رسوم وغرامات النفط والغاز42012314

5,022,415(1,400,152)6,118,4844,718,332ضريبة البنزين42013314

552,980,854(89,202,705)569,086,833479,884,128الضرائب والرسوم24

91,188,181(58,774,530)143,881,99985,107,469الضرائب والرسوم على التجارة الدولية224

46,517,323(28,818,032)74,261,10645,443,074ضرائب جمركية على السلع الضرورية األساسية42501224

11,995,507(10,927,004)20,400,0009,472,996ضرائب جمركية على المركبات42503224

16,660,253(33,962,376)45,900,00011,937,624ضرائب جمركية على التبغ المصنع وغير المصنع ومشتقاته42504224

62                       -                        -                        -ضرائب جمركية على السلع الكمالية42505224

204,000454,111250,11146,290ضرائب جمركية على اليخوت42506224

918,000990,38272,382892,684ضريبة حماية الصناعة الوطنية42507224

         291,31210,475,53110,184,2198,262,313ضرائب جمركية على آالت التسخين 42509224

         1,752,8475,083,6323,330,7856,504,755ضرائب جمركية على األجهزة الكهربائية والمعدات42511224

127,7041,239,3691,111,665293,824ضرائب جمركية على الحديد والفوالذ42512224

15,170(16,280)27,03010,750ضرائب جمركية على حديد التسليح ولفائف الحديد42513224

14,234,316(5,625,882)18,164,43512,538,553رسوم التسجيل والتراخيص324

5,038,982(2,792,187)7,700,0004,907,813نشاطات التجارة العامة43011324

3,600                       -                        -                        -نشاطات الخدمات المالية43031324

335,923(1,076,937)1,353,096276,159نشاطات الخدمات المتنوعة43041324

77,950(43,900)135,00091,100نشاطات النقل الجوي43042324

575,685(78,798)378,000299,202نشاطات التراخيص الجوية43043324

1,359,574(343,373)1,230,000886,627رسوم تراخيص النقل البري43044324

390,000527,147137,147284,252رسوم تراخيص تنظيم البريد43045324

412101,070100,6586,985رسوم ترخيص فحص المركبات43046324

2,2102,21011,491                        -رسوم تسجيل الوكاالت التجارية43051324

            275,090275,090131,949                        -رسوم عقود اإليجار43052324

8321,3805481,625رسوم تسجيل المؤسسات الصحية والطبية البيطرية43053324

135,000209,04074,040118,475رسوم تأهيل المقاولين43054324

400,000(200,000)300,000100,000رسوم تنظيم مزاولة المهن الهندسية43071324

550,000(50,000)600,000550,000رسوم ترخيص استخراج الرمال البحرية43081324

29,725(24,890)53,04028,150  رسوم ترخيص الغوص للصيد واستخراج اللؤلؤ43082324

480,000(205,500)405,500200,000رسوم ترخيص مزاولة التطوير العقاري43091324

56,100(2,300)43,00040,700الوسيط رسوم ترخيص43092324

1,0001,4604601,260رسم ترخيص التطوير العقاري43094324

49,400(113,900)170,00056,100رسوم تسجيل الوحدات في سجل البيع على الخريطة43096324

                2,0002,0005,000                        -التأشير في مشروع البيع على الخريطة43097324

                        -124,660124,660                        -رسوم إصدار التراخيص43098324

415,831(142,005)452,808310,803تراخيص ومنتجات الصيدلة44041324

440,610(236,720)705,080468,360تراخيص ورسوم المرافق الصحية 44042324

971,849(593,083)1,760,8321,167,749تراخيص ورسوم الصحة المهنية 44043324

16,64031,06014,42035,910رسوم التراخيص والتصاريح الزراعية والمبيدات44044324

6,200(2,190)2,600410رسوم تسجيل محسنات التربة والمبيدات والمنتجات الزراعية44045324

         902,5951,384,961482,3661,393,907رسوم تراخيص الترددات والخدمات الراديوية    44046324

13,00041,89628,89646,368التراخيص البيئية44061324

8,395(14,012)21,0006,988التراخيص البيئية بشأن مزاولة األنشطة التجارية 44062324

37,279(6,400)45,00038,600تراخيص إستيراد المواد الكيميائية والمشعة   44063324

اإليرادات مصنفة حسب األبواب واألقسام والبنود - 4

(دينار بحريني)

التبويــب
البيـــان

2020
الفعلي 2019
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  مملكة البحرين 

2020 ديسمبر 31  الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

الفرق    الفعلياالعتمادنوعبابقسم بند 

1,359,991(942,182)1,350,000407,818تراخيص النفايات الخطرة 44064324

125,998,276(43,550,559)137,112,03593,561,476الرسوم واألتعاب اإلدارية424

947,701(922,927)1,543,958621,031رسوم الجوازات44011424

3,744,432(2,906,243)4,359,0911,452,848رسوم اإلقامات44012424

14,672,628(10,928,362)15,377,2694,448,907رسوم التأشيرات وشهادات عدم الممانعة44013424

2,017,967(161,179)2,300,0002,138,821رسوم بطاقة الهوية44015424

260,000334,95074,950258,623رسوم الخدمات االستشارية44016424

              30,00040,54010,54035,865رسوم تصديق البصمة44017424

25,548,190(9,532,341)24,689,24315,156,902حصة الحكومة من رسوم هيئة تنظيم سوق العمل44021424

221(44)204160رسوم الخدمة السريعة إلنهاء إجراءات التدقيق والمعاينة44022424

5,619(315)4,0803,765رسوم خدمات تصنيف البضائع 44023424

690(408)                        -408رسوم مطابقة البضائع44024424

10,864(28,805)35,7006,895رسوم التأمين الجمركي44025424

10,838(6,904)15,3008,396رسوم البطاقة الجمركية للمركبات44026424

209,532(148,194)275,000126,806رسوم تحصيل إيرادات عضوية غرفة تجارة وصناعة البحرين44033424

147,054(66,820)200,000133,180رسوم تسجيل الملكية44051424

13,816,427(7,898,716)20,000,00012,101,284رسوم نقل الملكية44052424

17,097,95517,433,053335,09816,834,246رسوم تسجيل العربات44071424

4,841,642(509,956)4,609,6724,099,716رسوم رخص السياقة44072424

610,998(1,164,644)2,020,711856,067عوائد بيع أرقام التسجيل المميزة وشبه المميزة للمركبات44073424

8,996,936(50,867)8,604,0008,553,133رسوم قضائية44091424

1,174,793(391,759)1,400,0001,008,241رسوم التوثيق44092424

2,860,0002,904,47144,4713,199,149رسوم تصديق المعامالت الرسمية44093424

128,281                       -                        -                        -رسوم السلع الخاصة للتبغ44094424

1,546,912(1,241,681)2,272,0001,030,319رسوم فحص الذهب44131424

38,099(8,066)17,5009,434رسوم المواصفات والمقاييس44151424

8,352,531(943,764)8,520,0007,576,236رسوم التصميمات والعالمات التجارية44152424

5,032,284(1,993,119)6,621,0004,627,881رسوم تأشير السجل والعالمات التجارية44153424

1,650,232(2,438,055)2,471,00032,945رسوم المغادرة44171424

897,247(540,321)797,000256,679رسوم التصاريح44172424

334,939(240,199)510,000269,801رسوم المناولة على جسر الملك فهد44173424

47,800(5,100)50,00044,900رسوم تقسيم قطعة أرض للتقسيم الجزئي44181424

263,650(14,450)200,000185,550رسوم تقسيم قطعة أرض للتقسيم الرئيسي44182424

5,121,213(837,744)3,230,8002,393,056رسوم استخراج وبيع الرمال البحرية44183424

2,750,0004,056,3981,306,3982,879,209رسوم استرداد كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية44184424

829,818(54,392)636,150581,758رسوم المناقصات44191424

213,581(953,336)1,287,377334,041رسوم األجهزة الالسلكية44211424

105,505(2,000)54,00052,000حقوق توزيع أشرطة الفيديو44212424

700,350(240,976)443,836202,860رسوم رخص الوصول والمغادرة للسفن44904424

318,930(1,925)281,500279,575رخص المحاماة ومقاولي الحج44905424

453,280(1,088,404)1,287,281198,877رسوم تقديم الطلبات44908424

61,221,216(14,795,595)69,928,36455,132,769اإليرادات االنتقائية524

2,119,477(574,457)2,550,0001,975,543اإليرادات االنتقائية على مشروبات الطاقة المستوردة من الخارج42101524

1,629,846(713,231)2,040,0001,326,769اإليرادات االنتقائية على المشروبات الغازية المستوردة من الخارج42102524

3,366,266(2,092,736)3,570,0001,477,264اإليرادات االنتقائية على الشيشة اإللكترونية المستوردة من الخارج42103524

43,488,590(5,243,848)46,211,44540,967,597اإليرادات االنتقائية على التبغ ومشتقاته المستوردة من الخارج42111524

42201524ً                         -(1,198,845)                        -1,198,845اإليرادات االنتقائية على مشروبات الطاقة المنتجة محليا

42202524ً 10,617,037(4,928,038)14,313,6349,385,596اإليرادات االنتقائية على المشروبات الغازية المنتجة محليا

42211524ً                         -(44,440)                        -44,440اإليرادات االنتقائية على التبغ ومشتقاته المنتجة محليا

200,000,000233,543,86133,543,861260,338,865إيرادات القيمة المضافة624

     190,093,390(19,876,367)199,000,000179,123,633إيرادات القيمة المضافة على السلع المستوردة42601624

            1,000,0001,934,219934,219104,727إيرادات القيمة المضافة على الخدمات الحكومية42602624

                        -683,975683,975                        -إيرادات القيمة المضافة المصادرة42603624

       51,802,03451,802,03470,140,748                        -إيرادات القيمة المضافة المحصلة من إقرارات الخاضعين42604624

77,100,692(13,630,025)86,638,51673,008,491المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية34

76,269,264(12,520,757)84,840,50872,319,751المنتجات الخدمية الحكومية134

15,060(20,000)                        -20,000تزويد المطار بالمعلومات40136134

498,647(161,308)500,000338,692الغرف الخاصة بالمستشفيات41011134

(تتمة)اإليرادات مصنفة حسب األبواب واألقسام والبنود - 4

(دينار بحريني)

التبويــب
البيـــان
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الفعلي 2019
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  مملكة البحرين 

2020 ديسمبر 31  الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

الفرق    الفعلياالعتمادنوعبابقسم بند 

(تتمة)اإليرادات مصنفة حسب األبواب واألقسام والبنود - 4

(دينار بحريني)

التبويــب
البيـــان

2020
الفعلي 2019

25,850,934(6,808,237)31,500,00024,691,763الرعاية الصحية األساسية41012134

3,200,00012,092,4008,892,4002,954,880خدمات الصحة العامة41013134

103,480(53,936)72,00018,064الخدمات الطبية الخاصة41014134

                        -(5,000)                        -5,000رسوم عالج إصابات حوادث الطرق41015134

                        -(50,000)                        -50,000الطب الخاص المحدود41016134

529,642(336,506)625,000288,494المرضى الخارجيون41017134

92,870(42,410)95,00052,590القومسيون الطبي41018134

270,000                       -270,000270,000رسوم عالج إصابات العمل41019134

221,087(226,735)350,000123,265رسوم الفحص الطبي للمتقدمين على التوظيف41020134

60,499(49,469)100,00050,531رسوم األشعة السينية41023134

273,227(66,446)360,000293,554رسوم المختبر41024134

155,600(153,583)225,00071,417رسوم العمليات الجراحية41025134

250,000297,40447,404242,704خدمات األمومة41026134

                        -(20,160)                        -20,160رسوم تسجيل الطلبة غير البحرينين في الجامعات الحكومية41027134

                   4,6004,600200                        -رسوم الدورات والمحاضرات41028134

                        -(452,828)                        -452,828رسوم تسجيل الطلبة البحرينيين في الجامعات الحكومية41029134

579,115(391,364)760,000368,636الطرود البريدية41031134

403,060(130,840)440,000309,160صناديق البريد الخاصة41032134

400,000579,319179,319375,100بريد العبور41033134

361,742(209,322)430,000220,678الطوابع البريدية41034134

870,067(388,220)1,000,000611,780مكائن التخليص اآللي41035134

7,345,277(1,510,198)7,420,4005,910,202مناولة وتخزين الحاويات41051134

615,600830,152214,552482,777خدمات المرفأ41052134

1,050,0001,206,588156,5881,387,076عمليات الموانىء41053134

97,871(60,724)122,40061,676قيمة األختام الجمركية للحاويات41055134

2,040,0002,281,942241,9422,065,107الفحص بالشاشات التلفزيونية41056134

568,477(710,000)                        -710,000نزول الطائرات41071134

22,432,909(6,550,953)21,000,00014,449,047تحليق وإرشاد الطائرات41073134

                        -113,622113,622                        -خدمات اإلسعاف41085134

2,073(19,500)20,000500استخدام الهواتف41091134

218,298(69,985)284,954214,969مواقف السيارات41111134

1,821,887(685,173)1,775,9581,090,785تدريب السياقة41112134

454,537(354,313)500,000145,687اإلعالنات41151134

197,100(11,638)240,000228,362رسوم إعالنات المناقصات41152134

42,640107,62064,98093,828الخدمات البيطرية والمحجرية41161134

686887                        -خدمة رش المبيدات وتطهير وسائل النقل41162134

236,300355,030118,730471,680رسوم تفتيش الشحنات، والفحص والتحاليل الزراعية41163134

1,355,391(1,964,486)3,892,5861,928,100دخل الحراسة41171134

917,764(566,674)1,035,576468,902اشتراكات البرامج التدريبية41212134

96,845(234,378)300,00065,622مسح األراضي41232134

50,000168,324118,324116,256  رسوم استهالك المياه الجوفية41234134

1,359,566(543,316)1,647,1061,103,790إصدار الشهادات41901134

42,00056,08114,08163,507رسوم اإلمتحانات41902134

149,507(17,830)52,00034,170خدمات اإلعالم واألخبار41905134

16,00070,80254,80217,020رسوم الخدمات اإللكترونية41907134

722,965722,965662,850                        -إيرادات بوليتكنك البحرين41908134

              33,660(579,652)600,00020,348رسوم إقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات41909134

                        -E-Meeting22,000-                        (22,000)اإليرادات الخاصة بنظام الـ 41911134

                        -2,050                2,050                        -رسوم إصدار التقارير41912134

831,428(1,109,268)1,798,008688,740المنتجات السلعية الحكومية234

7,938(3,864)12,2108,346مبيعات زراعية40111234

66,975(31,561)67,92036,359مبيعات المنتجات الحيوانية40112234

                        -(1,728)                        -1,728مبيعات المطبعة40131234

72,811(932,061)1,009,30077,239مبيعات المطبوعات40132234

63,848(12,516)57,70045,184مبيعات الكتب40133234

2,600(2,100)                        -2,100مبيعات المجالت والجرائد40134234

571,302(152,722)611,400458,678مبيعات اإلستمارات واألوراق الرسمية40135234

569(59)15091مبيعات األوراق والمواد المخصصة للتدوير40137234
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  مملكة البحرين 

2020 ديسمبر 31  الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

الفرق    الفعلياالعتمادنوعبابقسم بند 

(تتمة)اإليرادات مصنفة حسب األبواب واألقسام والبنود - 4

(دينار بحريني)

التبويــب
البيـــان

2020
الفعلي 2019

12,791(4,859)9,5004,641مبيعات مكتب الهواه40151234

26,00033,3287,32832,594مبيعات أخرى40915234

                        -24,87424,874                        -مبيعات األدوية41086234

149,619,520255,614,354105,994,834137,994,587اإلستثمارات واألمالك الحكومية44

114,902,853228,090,092113,187,239110,549,525اإلستثمارات144

2,500,000(665,584)3,165,5842,500,000عوائد األسهم وحصص رأس المال45011144

       56,400,000     (56,400,000)                        -56,400,000عوائد الحكومة من الشركة القابضة للنفط والغاز45014144

11,490,36913,553,6922,063,3238,514,745عوائد الحكومة من هيئة تنظيم االتصاالت45015144

10,000,000                       -10,000,00010,000,000عوائد بنك اإلسكان45016144

30,000,000                       -30,000,00030,000,000عوائد شركة ممتلكات البحرين القابضة45017144

3,134,780(1,010,500)3,846,9002,836,400فوائد األمانات45501144

                        -169,200,000169,200,000                        -تحويالت حساب احتياطي األجيال القادمة49917144

16,470,232(5,730,664)18,349,65512,618,991اإليجارات244

1,576,337(1,470,458)2,830,5991,360,141إيجار األراضي46011244

13,771,392(3,283,491)13,868,00010,584,509إيجار المناطق الصناعية46021244

894,318(624,911)1,184,130559,219إيجار البيوت والمباني46031244

155,664(199,992)303,000103,008إيجار المحالت التجارية46041244

45,100(27,750)30,0002,250إيجار المسارح وقاعات العرض46051244

1,2002,1709702,800ايجار العربات46061244

24,621(15,032)22,7267,694إيجار المعدات46071244

                        -          110,000            -                        (110,000)(Exhibition)إيجار المعارض 46081244

10,974,830(1,461,741)16,367,01214,905,271اإلمتيازات344

10,974,830(1,461,741)16,367,01214,905,271اإلمتيازات الحكومية45103344

329,107454,407125,300267,365مبيعات األصول الرأسمالية64

157,355340,642183,287165,625مبيعات المعدات واألدوات164

17,080(19,613)26,1196,506مبيعات المعدات48011164

132,812(7,074)97,60090,526مبيعات المواد48012164

100100921                        -مبيعات األجهزة48013164

20,736231,834211,0989,638مبيعات السيارات48014164

5,174(1,224)12,90011,676مبيعات األثاث48015164

101,740(57,987)171,752113,765مبيعات المزادات364

101,740(57,987)171,752113,765مبيعات المزادات48501364

43,869,144(3,915,718)44,536,57840,620,860الغرامات والجزاءات واإليرادات المتنوعة74

26,752,678(11,326,230)34,450,60923,124,379الغرامات والجزاءات174

635,000854,655219,655818,962الغرامات49011174

692,322(393,541)675,410281,869غرامات التأخير في تنفيذ األعمال49021174

131,383(673)50,00049,327التعويضات49031174

65,556(18,476)73,62055,144سحب العربات49051174

731,220(348,853)805,079456,226الحوادث المرورية وتقاريرها49052174

14,258,715(5,866,803)16,000,00010,133,197الغرامات والمخالفات المرورية49053174

3,447,312(6,712,466)8,211,5001,499,034مصادرة الكفاالت المالية49061174

5,000,0007,969,4782,969,4785,746,857الغرامات الجنائية49081174

860,351(1,174,551)3,000,0001,825,449كفاالت المصادرة النيابية49082174

5,258,391(3,852,091)10,085,9696,233,878إيرادات أخرى274

                        -(10,586)                16,0005,414استرجاع مصروفات السنوات السابقة31012274

                        -                  272                   272                        -تغطية المصروفات الثابتة49901274

330,206(987,336)1,114,000126,664كلفة العمال والموظفين49902274

317,329(898,449)1,010,000111,551فروق العمالت49903274

245,842245,842116,284                        -مقابل االلتزامات49905274

711,572(1,593,759)2,447,408853,649إيرادات المؤسسات األخرى49906274

29,75529,755108,858                        -العمالء غير المصنفين49913274

280,596280,59698,007                        -الفواتير غير المصنفة49914274

                        -(100,000)                        -100,000استرجاع مصروفات السفارات والقنصليات49916274

3,576,135(818,426)5,398,5614,580,135إيرادات غير مصنفة49999274

11,262,60311,262,60311,858,075                        -فائض نقدي374

11,262,60311,262,60311,858,075                        -فائض الميزانية49908374

2,946,493,5542,082,375,052(864,118,502)2,902,355,940  المجموع
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  مملكة البحرين 

2020 ديسمبر 31  الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

(دينار بحريني)

 البيـان
 االعتمادات 

األصلية

 االعتماد اإلضافي 

للمصروفات الطارئة
 تعديل الميزانية

 االعتمادات المدورة 

من سنوات سابقة

 االعتمادات 

بعد التعديل

 المصروفات 

الفعلية
(التجاوز)/  الوفر 

المصروفات المتكررة

(3,408,918)1,386,400,0291,389,808,947                 -9,276,067                    -1,377,123,962   القوى العاملة

(20,312,791)501,844201,655,636221,968,427(24,084,312)                    -225,238,104   الخدمات

(13,724,521)119,780,414133,504,935                 -6,411,713                    -113,368,701   السلع االستهالكية

16,074,35915,132,187942,172                 -(2,062,363)                    -18,136,722   السلع الرأسمالية

(11,732,965)37,847,53549,580,500                 -(5,683,932)                    -43,531,467   الصيانة

(7,616,760)8,158,131718,388,050726,004,810(20,685,885)553,555,687177,360,117   النفقات التحويلية

1,019,273,111997,042,75522,230,356                 -3,025,424                    -1,016,247,687   اإلعانات وتسديد فوائد القروض

(33,623,427)8,659,9753,499,419,1343,533,042,561(33,803,288)3,347,202,330177,360,117مجموع المصروفات المتكررة

33,803,28821,000,000254,803,288219,914,63834,888,650                    -200,000,000   مصروفات المشاريع

29,659,9753,754,222,4223,752,957,1991,265,223                       -3,547,202,330177,360,117 المجموع

ميزانية المصروفات المتكررة والمشاريع- 5

:االعتمادات األصلية

.2020و2019باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019لسنة ( 11)المعتمدة للدولة في القانون رقم  2020هي تقدير المصروفات للسنة المالية

:االعتماد اإلضافي

.2020تم إدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020لسنة ( 22)بناًء على المرسوم بقانون رقم 

:تعديل الميزانية

.يشمل االعتمادات اإلضافية التي يتم إقرارها بموجب القانون، والمناقالت التي تتم بين اعتمادات الميزانية

:االعتمادات المدورة

.يرية بناًء على موافقة وزارة المالية واالقتصاد الوطنلجاهي االعتمادات المتبقية التي لم يتم صرفها في السنة المالية الماضية، والتي ووفق على تدوير مبالغها وإضافتها إلى اعتمادات السنة ا

_________________________________________________________________
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  مملكة البحرين 

2020 ديسمبر 31  الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

الميزانية األصلية والتعديل للمصروفات المتكررة- 6

(دينار بحريني)

 البيـان
 االعتمادات 

األصلية

 االعتمادات 

اإلضافية 

والمناقالت

 االعتمادات 

المدورة من 

سنوات سابقة

 االعتمادات بعد 

التعديل

902,501,782      884,126,00010,217,6518,158,131قطاع خدمات اإلدارة العامة

18,069,000               -                      -18,069,000مكتب رئيس مجلس الوزراء

3,208,000               -                      -3,208,000مكتب صاحب السمو الملكي النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

3,221,892               -          2,868,000353,892مكاتب نواب رئيس مجلس الوزراء

587,572               -            556,00031,572مكاتب مستشاري رئيس مجلس الوزراء

642,000               -          452,000190,000مكتب وزير شئون مجلس الوزاراء

1,138,000               -                      -1,138,000األمانة العامة لمجلس الوزراء

2,286,000               -            2,202,00084,000هيئة التشريع والرأي القانوني

1,321,000               -                      -1,321,000وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب

8,945,800               -         (481,200)9,427,000مجلس الشورى

10,234,600               -         (653,400)      10,888,000مجلس النواب

5,264,000               -                      -5,264,000ديوان الرقابة المالية واإلدارية

10,570,000               -7,570,0003,000,000وزارة المالية واالقتصاد الوطني

38,849,000               -                      -38,849,000وزارة الخارجية

10,930,435               -           (69,565)11,000,000نصيب البحرين في مجلس التعاون

3,204,301               -         (295,699)3,500,000اشتراكات ومساهمات في منظمات األمم المتحدة

580,517               -      (1,658,483)2,239,000اشتراكات ومساهمات في المنظمات العربية واإلسالمية

6,094,271               -          5,567,000527,271جهاز الخدمة المدنية

11,896,854               -          11,378,000518,854هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

7,572,000               -                      -7,572,000جهاز المساحة والتسجيل العقاري

1,286,000               -936,000350,000مجلس المناقصات والمزايدات

5,000,000               -                      -5,000,000الجهاز الوطني لإليرادات 

1,000,000               -       1,000,000                       -هيئة الطاقة المستندامة

990,000               -                      -990,000مركز الملك حمد للتعايش السلمي

780,200               -           (49,800)830,000المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

1,742,619               -          1,604,000138,619معهد اإلدارة العامة

1,188,000               -                      -1,188,000معهد البحرين للتنمية السياسية

3,779,000               -                      -3,779,000(الشئون اإلسالمية)وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف 

2,422,000               -                      -2,422,000المجلس األعلى للشئون اإلسالمية

2,658,000               -           (76,000)2,734,000األوقاف السنية

2,658,000               -           (76,000)2,734,000األوقاف الجعفرية

75,000               -                      -75,000بيت القرآن

    675,000,000               -    (22,000,000)697,000,000فوائد الدين الحكومي

400,000               -                      -400,000تمويل األخطار

750,000               -                      -750,000مساعدات حكومية

5,646,91824,415,262       11,500,0007,268,344التزامات متنوعة

                       -               -      (7,559,000)7,559,000تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية

        2,511,213      2,511,213                      -                       -حساب االعتمادات المدورة

      29,288,242               -     29,288,242                       -حسابات تحت اشراف وزارة المالية واالقتصاد الوطني

           386,004               -          386,004                       -البنك الدولي لألنشاء والتعمير

مساهمة مملكة البحرين في البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية 

التحتية
1,557,000        -                      -               1,557,000
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  مملكة البحرين 

2020 ديسمبر 31  الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

(تتمة)الميزانية األصلية والتعديل للمصروفات المتكررة - 6

(دينار بحريني)

 البيـان
 االعتمادات 

األصلية

 االعتمادات 

اإلضافية 

والمناقالت

 االعتمادات 

المدورة من 

سنوات سابقة

 االعتمادات بعد 

التعديل

528,100,250               -       524,428,0003,672,250قطاع الدفاع

482,050,000               -                      -482,050,000(13إيضاح رقم )وزارة الدفاع 

3,956,250               -       284,0003,672,250األمانة العامة لمجلس الدفاع األعلى

42,094,000               -                      -42,094,000الحرس الوطني

445,025,562               -442,805,0002,220,562قطاع النظام العام وشئون السالمة العامة

357,982,350               -       355,448,0002,534,350وزارة الداخلية

4,155,740               -         (265,260)4,421,000المحافظات

34,116,000               -                      -34,116,000جهاز المخابرات الوطني

19,986,800               -              19,983,0003,800شئون الجمارك

13,064,000               -                      -13,064,000المجلس األعلى للقضاء

10,235,272               -            10,203,00032,272(شئون العدل)وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف 

3,341,000               -                      -3,341,000الجهاز اإلداري للنيابة العامة

2,144,400               -           (84,600)2,229,000المحكمة الدستورية

272,770,495               -260,863,00011,907,495قطاع الشئون االقتصادية والبنية التحتية

5,431,600               -         (251,400)5,683,000مجلس التنمية االقتصادية

10,438,298               -          9,876,000562,298وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

13,088,000               -                      -13,088,000وزارة العمل والتنمية االجتماعية

9,147,540               -         (793,460)9,941,000هيئة تنظيم سوق العمل

214,987               -            168,00046,987وزارة النفط

1,605,000               -                      -1,605,000الهيئة الوطنية للنفط والغاز

232,000               -                      -232,000مكتب وزير شئون الكهرباء والماء

154,481,226               -     141,000,00013,481,226(12إيضاح رقم )هيئة الكهرباء والماء 

شئون )وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني 

(األشغال
42,220,000-                      -               42,220,000

29,141,626               -          28,547,000594,626وزارة المواصالت واالتصاالت

330,435               -      (2,169,565)2,500,000معرض البحرين الدولي للطيران

1,786,183               -          1,268,000518,183بدالة انترنت البحرين

1,310,200               -            1,244,00066,200مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة

2,312,400               -         (147,600)2,460,000الجهاز التنفيذي واإلداري لمجلس احتياطي األجيال القادمة

1,031,000               -                      -1,031,000الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

4,615,000               -                      -4,615,000قطاع حماية البيئة

4,615,000               -                      -4,615,000المجلس األعلى للبيئة

14,569,000               -          13,899,000670,000قطاع اإلسكان ومرافق المجتمع

4,434,000               -                      -4,434,000وزارة اإلسكان

شئون )وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني 

(الزراعة والثروة البحرية والحيوانية
5,727,000-                      -               5,727,000

3,126,000               -                      -        3,126,000هيئة التخطيط والتطوير العمراني

670,000               -          670,000                       -مؤسسة التنظيم العقاري

612,000               -                      -612,000المجالس البلدية
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  مملكة البحرين 

2020 ديسمبر 31  الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

(تتمة)الميزانية األصلية والتعديل للمصروفات المتكررة - 6

(دينار بحريني)

 البيـان
 االعتمادات 

األصلية

 االعتمادات 

اإلضافية 

والمناقالت

 االعتمادات 

المدورة من 

سنوات سابقة

 االعتمادات بعد 

التعديل

299,008,0005,650,711501,844305,160,555قطاع الصحة

501,8441,295,444          424,000369,600المجلس األعلى للصحة

220,763,970               -       215,753,0005,010,970وزارة الصحة

2,567,141               -            2,497,00070,141الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

35,698,000               -                      -35,698,000(14 و13إيضاحي رقم )مستشفى الملك حمد الجامعي 

إيضاح رقم )مركز محمد بن خليفة آل خليفة التخصصي للقلب 

13)
19,636,000-                      -               19,636,000

25,000,000               -                      -25,000,000(14 و13إيضاحي رقم )مركز البحرين لألورام 

حساب نفقات عالج إصابات الحوادث والحاالت الطارئة 

للمواطنين بالخارج
-                 200,000          -               200,000

56,765,891               -55,650,0001,115,891قطاع الشباب والثقافة واإلعالم

11,979,300               -          11,750,000229,300وزارة شئون الشباب والرياضة 

12,337,000               -                      -12,337,000األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

1,904,000               -                      -1,904,000نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

7,338,591               -          6,452,000886,591هيئة البحرين للثقافة واآلثار

1,298,000               -                      -1,298,000مركز عيسى الثقافي

830,000               -                      -830,000جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية

1,230,000               -                      -1,230,000مركز اإلتصال الوطني

19,646,000               -                      -19,646,000وزارة شئون اإلعالم 

203,000               -                      -203,000الهيئة العليا لإلعالم واالتصال

328,763,000               -                      -328,763,000قطاع التعليم

276,982,000               -                      -276,982,000وزارة التربية والتعليم

3,928,000               -                      -3,928,000هيئة جودة التعليم والتدريب

34,859,000               -                      -34,859,000جامعة البحرين

3,244,000               -                      -3,244,000كلية البحرين للمعلمين 

9,750,000               -                      -9,750,000بوليتكنك البحرين

463,787,482               -     435,554,00028,233,482قطاع الحماية االجتماعية

19,611,562               -          19,100,000511,562الصندوق اإلجتماعي الوطني

21,500,000               -                      -21,500,000صندوق الضمان اإلجتماعي

20,485,932               -       19,000,0001,485,932االلتزامات ومبالغ الدعم ألنظمة التقاعد

153,278,777               -     132,000,00021,278,777عالوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين 

800,000               -                      -800,000حصة ومساهمة الحكومة في أنظمة التقاعد

128,000,000               -                      -128,000,000دعم األسر محدودة الدخل

250,000               -                      -250,000صندوق النفقة

38,482,569               -       35,904,0002,578,569إعانة المواد الغذائية

20,378,642               -       18,000,0002,378,642حصة الحكومة في نظام التأمين ضد التعطل

57,000,000               -                      -57,000,000(عالوة اإليجار)دعم برنامج اإلسكان 

4,000,000               -                      -4,000,000(تخفيض األقساط اإلسكانية)دعم برنامج اإلسكان 

                       -               -(97,491,330)97,491,330(%3)حساب االحتياطي 

 (22)المصروفات الطارئة المدرجة بموجب المرسوم بقانون رقم 

(16 و5إيضاح رقم ) 2020لسنة 
-                       177,360,117   -               177,360,117

3,347,202,330143,556,8298,659,9753,499,419,134   اإلجمالي
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  مملكة البحرين 

2020 ديسمبر 31  الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

(دينار بحريني)

خدماتقوى عاملةالوزارة أو الجهة الحكومية
   سلع 

إستهالكية

   سلع 

رأسمالية
صيانة

     نفقات 

    تحويلية

 إعانات وتسديد

 فوائد القروض
2019الفعلي  االعتمادالمجموع

17,946,52818,069,00018,022,010                       -3,793,0453,489,20748,180103,19512,90110,500,000مكتب رئيس مجلس الوزراء 

2,507,803528,984,900482,050,000539,567,214                      -422,662,38036,599,70326,693,1046,566,04833,955,862(13إيضاح رقم )وزارة الدفاع 

352,939,305357,982,350357,622,683                       -                      -318,072,36420,104,8408,133,6321,740,8954,887,574وزارة الداخلية

33,313,20034,116,00034,116,000                       -33,313,200                   -                  -                    -                     -                        -جهاز المخابرات الوطني

2,027,4192,286,0001,888,536                       -                      -1,786,491229,0223,0412,5686,297هيئة التشريع والرأي القانوني 

398,82834,416,53638,849,00038,892,485                      -22,241,83510,189,942512,840446,182626,909وزارة الخارجية

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف 

(شئون العدل)
7,824,5031,515,74335,36523,79982,60238,90866,0009,586,92010,235,27210,473,901

262,147,440276,982,000296,191,995                       -                      -233,940,86024,922,6512,178,944465,068639,917وزارة التربية والتعليم

228,680,868220,763,970231,656,516           123,158                      -131,878,29928,102,44166,033,01251,8682,492,090وزارة الصحة

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط 

شئون الزراعة والثروة البحرية )العمراني 

(والحيوانية

4,694,704701,774112,5555,89611,680-                      -                       5,526,6095,727,0006,225,809

2,913,1712,865,450186,9576,884500,190308,1391,581,8518,362,64211,979,30011,515,797وزارة شئون الشباب والرياضة

1,903,9991,904,0002,060,101                       -                      -839,806655,30269,37641,507298,008نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

100,00011,844,23213,088,00012,934,111                      -9,948,5031,754,82519,67028020,954وزارة العمل والتنمية االجتماعية

473,614642,000450,920                       -                      -                   -          362,596102,6945,8522,472مكتب وزير شئون مجلس الوزراء

9,298,08310,438,29810,342,346                       -                      -6,665,0152,554,85924,77716,56336,869وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

4,045,3034,434,0004,274,787                       -                      -3,390,709569,88619,0548,56757,087وزارة اإلسكان

مكتب صاحب السمو الملكي النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء
1,271,013175,78922,45590,6637,941-                      20,0001,587,8613,208,0001,688,816

2,869,1213,221,8922,894,456                       -                      -2,424,228377,52536,22415,26115,883مكاتب نواب رئيس مجلس الوزراء

540,524587,572559,782                       -                      -250          412,266113,84510,4753,688مكاتب مستشاري  رئيس مجلس الوزراء

المصروفات المتكررة مصنفة حسب األبواب والوزارات والجهات الحكومية- 7
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  مملكة البحرين 

2020 ديسمبر 31  الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

(دينار بحريني)

خدماتقوى عاملةالوزارة أو الجهة الحكومية
   سلع 

إستهالكية

   سلع 

رأسمالية
صيانة

     نفقات 

    تحويلية

 إعانات وتسديد

 فوائد القروض
2019الفعلي  االعتمادالمجموع

172,453232,000205,795                       -                      -118,36738,4367,9097,352389مكتب وزير شئون الكهرباء والماء

4,442,4364,615,0004,609,802                       -                      -3,321,234801,788228,38616,62274,406المجلس األعلى للبيئة

مركز محمد بن خليفة آل خليفة التخصصي 

(13إيضاح رقم )للقلب 
12,099,142150,1097,098,492401,130467,057-                      27,60020,243,53019,636,00020,300,415

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط 

(شئون األشغال)العمراني 
19,318,71220,655,76185,4003,13635,622-                      -                       40,098,63142,220,00041,626,008

154,481,416154,481,226141,000,000                       -154,481,226                   -                  -                    -                     -                   190(12إيضاح رقم )هيئة الكهرباء والماء 

29,123,40929,141,62629,824,103                       -                      -12,885,58415,300,895100,22018,003818,707وزارة المواصالت واالتصاالت

24,50041,350,99542,094,00042,094,000                      -24,968                  -40,676,563492,746132,218الحرس الوطني

1,475,9091,605,0001,580,235                       -                      -871,167588,9337,6733,3544,782الهيئة الوطنية للنفط والغاز

1,279,7161,321,0001,424,051                       -                      -1,092,493173,2765,4926,0982,357وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب

30,0001,053,2951,230,000923,882                      -790,878219,4951,9843,0147,924 مركز االتصال الوطني

981,9441,286,000907,310                       -                      -727,794245,8683,5133,3041,465مجلـس المناقصات والمزايدات

518,568,743990,979,4261,532,691,5301,505,759,5401,277,218,070                   -                  -                    -912,77322,230,588(9إيضاح رقم )الميزانيات التحويلية 

165,007214,987172,341                       -                      -320                  -123,32040,656711وزارة النفط

17,464,05719,646,00018,368,885                       -                      -12,421,8904,335,202331,95591,107283,903وزارة شئون اإلعالم

174,2006,573,1577,338,5917,086,075                      -3,325,0832,857,82585,574342130,133هيئة البحرين للثقافة واآلثار

1,218,3191,295,444727,732                       -                      -205,6801,005,8202,3221,8042,693المجلس األعلى للصحة

3,206,4613,341,0003,303,881                       -                      -2,352,136759,40352,68025,70116,541الجهاز اإلداري للنيابة العامة

3,434,8283,928,0003,814,772                       -                      -2,792,904589,39011,95524,11416,465هيئة جودة التعليم والتدريب

5,827,1786,094,2715,647,098                       -                      -5,244,040566,2387,7281,6127,560جهاز الخدمة المدنية

990,7321,138,0001,052,086                       -                      -806,756162,3549,51310,0212,088األمانة العامة لمجلس الوزراء

(تتمة)المصروفات المتكررة مصنفة حسب األبواب والوزارات والجهات الحكومية - 7
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  مملكة البحرين 

2020 ديسمبر 31  الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

(دينار بحريني)

خدماتقوى عاملةالوزارة أو الجهة الحكومية
   سلع 

إستهالكية

   سلع 

رأسمالية
صيانة

     نفقات 

    تحويلية

 إعانات وتسديد

 فوائد القروض
2019الفعلي  االعتمادالمجموع

(تتمة)المصروفات المتكررة مصنفة حسب األبواب والوزارات والجهات الحكومية - 7

10,644,55311,896,85411,366,779                       -                      -8,155,3242,011,688321,7584,259151,524هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب 

والرياضة
756,325187,25210,2368,1547,8508,794,594-                       9,764,41112,337,00013,380,757

13,059,01213,064,00012,912,363                       -                      -12,332,999679,24314,89721,26210,611المجلس األعلى للقضاء

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف 

(الشئون اإلسالمية)
1,346,0711,631,72111,8312,81326,425-                      -                       3,018,8613,779,0003,963,947

7,060,1067,572,0007,551,821                       -                      -15,606             4,524,5122,505,65214,109227جهاز المساحة والتسجيل العقاري

1,108,3281,188,0001,132,015                       -                      -809,233269,9372,97374625,439معهد البحرين للتنمية السياسية

7,693,67210,570,0007,636,947                       -                      -6,505,525940,99953,22476,007117,917وزارة المالية واالقتصاد الوطني

16,965,50119,986,80016,437,162                       -                      -14,882,0991,734,837178,43188,61981,515شئون الجمارك 

 13إيضاحي رقم )مركز البحرين لألورام 

(14و
11,615,427967,34510,525,555980,5802,114,889-                      96,178             26,299,97425,000,00028,263,737

2,436,3043,126,0002,705,940                       -                      -1,998,018384,84810,95732,9959,486هيئة التخطيط والتطوير العمراني

1,605,4742,422,0001,956,336           614,940                      -647,104328,5198,078706,763المجلس األعلى للشئون اإلسالمية

إيضاحي رقم )مستشفى الملك حمد الجامعي 

(14 و13
26,944,5681,536,67310,011,5383,373,2491,449,952-                      298,271           43,614,25135,698,00037,973,242

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 

الصحية
1,816,960518,7714,7556,4677,660-                      -                       2,354,6132,567,1412,610,446

          3,645,8485,000,0002,429,239                       -                      -1,717,5151,671,5566,061247,9502,766الجهاز الوطني لإليرادات 

528,9021,031,000397,080                       -                      -411,58248,4947,13261,073621الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

                         -472,6441,000,000                       -                      -137,191310,6114,16219,5981,082هيئة الطاقة المستدامة 

1,389,808,947221,968,427133,504,93515,132,18749,580,500726,004,810997,042,7553,533,042,5613,499,419,1343,333,982,617المجموع
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  مملكة البحرين 

2020 ديسمبر 31  الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

الفرقالفعلياالعتمادنوعبابقسم بند 

1,398,864,073(3,408,918)1,386,400,0291,389,808,947نفقات القوى العاملة16

999,235,947(1,975,511)997,133,887999,109,398وظائف البحرينيين116

794,792,945789,310,0345,482,911789,505,862الرواتب األساسية60011116

12,943,425(1,510,041)9,920,78311,430,824العمل اإلضافي60021116

46,516,24846,492,65323,59546,708,770العالوة االجتماعية61011116

57,482,216(9,762)57,027,03657,036,798عالوة تحسين المعيشة61012116

2,802,475(650,930)3,578,5504,229,480عالوة السيارة61013116

31,8009,00022,80017,400مكافأة موظف السنة61014116

2,102,382(159,747)2,455,4172,615,164عالوة القضاء61015116

596,519595,3361,183354,588بدل ندب61016116

261,058249,33411,724236,910بدالت أخرى61017116

1,000                     -                       -                       -مكافأة االقتراحات61019116

21,203,28321,059,085144,19822,279,968عالوة المواصالت61021116

3,976,862(284,751)4,048,0774,332,828عالوة االتصال61022116

4,885(2,242)10,04412,286عالوة مناوبة61024116

29,630(199,647)33,801233,448عالوة طبيعة العمل 61025116

125,292(157,619)155,700313,319عالوة خطر61026116

35,673,18534,905,993767,19238,414,549عالوات شخصية أخرى61031116

827,332(17,027)277,100294,127مكافأة العمل الخاص61032116

46,2007,30038,90034,400مكافأة اإلنجازات االستثنائية61033116

91,300(7,000)44,70051,700مكافأة انضباط61034116

3,619,415(3,641,974)3,041,0006,682,974بدل عالوة األطباء المستشارين61035116

3,774,922(512,375)3,147,0003,659,375بدل تفرغ لألطباء اإلستشاريين61036116

4,301                     -                       -                       -عالوة تمديد الزمن المدرسي للمعلمين61037116

1,202,856(110,260)1,112,2631,222,523بدل المالحة الجوية61038116

859,741(893,084)691,0001,584,084عالوة تمريض61039116

7,124(400)7,0007,400تكاليف سكن61043116

4,113,638(695,087)4,424,1985,119,285عالوة خاصة61044116

67,850(8,907)68,75077,657عالوة التراخيص الجوية61045116

935,189(277,217)1,235,6641,512,881عالوة تمثيل دبلوماسي61047116

336,432(95,723)400,000495,723السلك الدبلوماسي- عالوة مرافقة زوجية 61048116

202,000144,08557,915214,097السلك الدبلوماسي- عالوة تمثيل مخفضة 61049116

946,047(34,217)915,500949,717السلك الدبلوماسي- بدل نقدي للسكن 61053116

5,217,0664,474,945742,1215,215,089عالوات وتكاليف أخرى61991116

                       -(40)40                       -مالبس للموظفين75031116

188,029,635(284,759)183,771,779184,056,538وظائف غير البحرينيين216

131,452,555129,092,7932,359,762128,345,953الرواتب األساسية60011216

1,631,3521,580,20351,1492,489,048العمل اإلضافي60021216

7,128,855(103,906)7,012,1207,116,026العالوة االجتماعية61011216

96,968(708)126,216126,924عالوة تحسين المعيشة61012216

174,874(1,564)198,645200,209عالوة السيارة61013216

548,695505,27543,420610,132عالوة القضاء61015216

9,931(8,245)10,50618,751بدل ندب61016216

33,461(30,398)28,10058,498بدالت أخرى61017216

                       -(50,655)50,655                       -مكافأة نهاية الخدمة الحكومية61018216

3,361,542(3,304)3,357,3343,360,638عالوة المواصالت61021216

192,616185,4977,119193,070عالوة االتصال61022216

                       -(9,935)9,935                       -عالوة طبيعة العمل 61025216

45,817(138,453)46,000184,453عالوة خطر 61026216

12,313,40911,575,558737,85112,352,927عالوات شخصية أخرى61031216

12,609(528,980)13,000541,980بدل عالوة األطباء المستشارين61035216

9,521                     -                       -                       -عالوة تمديد الزمن المدرسي للمعلمين61037216

                       -(584)584                       -عالوة التمريض61039216

307,421(51,071)229,700280,771بدل اغتراب  61041216

المصروفات المتكررة مصنفة حسب األبواب واألقسام والبنود - 8

(دينار بحريني)

التبويــب
البيـــان

2020
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6,387,686(1,552,866)6,059,2397,612,105توظيف وإجازة وإنهاء عقود الموظفين 61042216

17,702,513(1,641,383)15,879,22617,520,609تكاليف سكن61043216

4,156,8802,890,6281,266,2527,634,123عالوات وتكاليف أخرى61991216

321,213119,520201,693330,558أجور السفر64021216

802,626(829,953)194,9731,024,926رسوم هيئة تنظيم سوق العمل68033216

4,318,3604,098,378219,9823,529,753الوظائف المؤقتة للبحرينيين316

4,308,6374,091,737216,9003,516,154الرواتب األساسية60011316

1,2401021,138468العمل اإلضافي60021316

5,1383,9531,1857,064العالوة االجتماعية61011316

                       -22516065عالوة السيارة61013316

2,5951,9166794,600عالوة المواصالت61021316

840(10)380390عالوة االتصال61022316

427                     -                       -                       -عالوات شخصية أخرى61031316

14512025200عالوات وتكاليف أخرى61991316

                       -33,65225,3368,316الوظائف المؤقتة لغير البحرينيين416

                       -32,81225,3367,476الرواتب األساسية60011416

                       -600                       -600العالوة االجتماعية61011416

                       -240                       -240عالوة السيارة61013416

6,071,749(3,096,237)4,690,9717,787,208تدريب الموظفين داخل البحرين516

28,624                     -                       -                       -تكاليف المقررات والرسوم الدراسية62011516

تكاليف المشاركة في البرامج والمؤتمرات والندوات 62015516

التدريبية اإلدارية
185,027100,10184,926427,184

تكاليف المشاركة في البرامج  والمؤتمرات والندوات 62016516

التدريبية األكاديمية
4,304,2097,477,871(3,173,662)5,340,835

تكاليف المشاركة في البرامج  والمؤتمرات والندوات 62017516

التدريبية المهنية التخصصية
196,547209,048(12,501)273,813

تكاليف المشاركة في البرامج  والمؤتمرات والندوات 62018516

التدريبية لتقنية المعلومات
5,1881885,000800

493                     -                       -                       -تكاليف الدراسة األكاديمية والمهنية62024516

19,309,36618,661,104648,26224,021,407تدريب الموظفين خارج البحرين616

2,874                     -                       -                       -مخصصات التدريب61051616

2,479                     -                       -                       -تكاليف المقررات والرسوم الدراسية62011616

تكاليف المشاركة في البرامج التدريبية والمؤتمرات 62015616

والندوات اإلدارية
8,851,5529,465,149(613,597)10,156,004

تكاليف المشاركة في البرامج التدريبية والمؤتمرات 62016616

والندوات األكاديمية
3,996,7184,376,355(379,637)4,395,363

تكاليف المشاركة في البرامج التدريبية والمؤتمرات 62017616

والندوات المهنية التخصصية
677,622370,655306,967931,318

تكاليف المشاركة في البرامج التدريبية والمؤتمرات 62018616

والندوات لتقنية المعلومات
3,0833,583(500)2,240

المصروفات والعالوات المتعلقة بالسفر في مجال التدريب 62035616

اإلداري
272,538322,440(49,902)497,824

المصروفات والعالوات المتعلقة بالسفر في مجال التدريب 62036616

األكاديمي
4,289,0893,255,5171,033,5727,042,261

المصروفات والعالوات المتعلقة بالسفر في مجال التدريب 62037616

المهني التخصصي
1,214,172863,293350,879989,296

المصروفات والعالوات المتعلقة بالسفر في مجال برامج 62038616

تقنية المعلومات
4,5923,5921,0001,748

                       -(520)520                       -أجور السفر64021616

172,177,114(630,588)170,534,303171,164,891الفوائد النقدية والعينية للموظفين716

638,941(234,752)2,657,6782,892,430مكافأة نهاية الخدمة الحكومية61018716

73,927,33073,528,152399,17874,840,831حصة الحكومة في نظام التقاعد المدني63011716

63,808,00063,452,744355,25662,437,711نظام التقاعد للعسكريين البحرينيين63012716

7,639,0007,373,570265,4307,165,895نظام المكافآت للعسكريين غير البحرينيين63013716

7,618,6257,519,32799,2987,827,743حصة الحكومة في نظام التأمين ضد التعطل 63014716

البيـــان
2020

الفعلي 2019

(تتمة)المصروفات المتكررة مصنفة حسب األبواب واألقسام والبنود - 8

(دينار بحريني)

التبويــب
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1,322,4731,295,19127,2821,265,809مكافأة شراء مدة الخدمة االفتراضية63015716

24,93923,6331,30624,393اشتراكات إصابات العمل للموظفين غير البحرينيين63016716

488,316484,8513,465568,310تعويض الخدمة المضافة للموظف63017716

3,293,744(784,800)3,573,3644,358,164مالبس للموظفين75031716

14,113,737(762,251)9,474,57810,236,829أغذية للموظفين75033716

6,607,7114,906,0941,701,6175,798,468توريد األيدي العاملة والعمل الجزئي816

3,202,9051,885,4811,317,4242,101,720توريد األيدي العاملة65041816

3,404,8063,020,613384,1933,696,748العمل الجزئي65042816

246,766,332(20,312,791)201,655,636221,968,427نفقات الخدمات26

نفقات تنظيم المؤتمرات والمهمات الرسمية والمعارض 126

والدورات
9,658,9319,118,145540,78617,833,971

267,812158,483109,329672,084مؤتمرات داخل البحرين62021126

9,790,458(640,885)4,824,9075,465,792نفقات المهمات والمؤتمرات الرسمية خارج البحرين62022126

2,119                     -                       -                       -نفقات المهام الرسمية62023126

142,22052,03790,183140,819نفقات تنظيم المعارض داخل البحرين62031126

71,77963,5318,24831,113نفقات المشاركة في المعارض خارج البحرين62032126

993,509796,289197,2202,568,792نفقات تنظيم الفعاليات واالحتفاالت داخل البحرين62033126

189,00050,422138,578765,063نفقات تنظيم الفعاليات واالحتفاالت خارج البحرين62034126

140,100107,95232,148162,952نفقات تنظيم الدورات الرياضية داخل البحرين62041126

545,000140,943404,057987,875نفقات تنظيم الدورات الرياضية خارج البحرين62042126

129,081121,7027,37960,783نفقات تنظيم البرامج التدريبية وورش العمل62043126

                       -(9,514)82,66592,179نفقات تنظيم االمتحانات الوطنية62044126

1,414,1121,077,695336,4171,618,095نفقات الضيافة68021126

207,449(6,372)8,00014,372تكاليف بعثة الحج68022126

826,369(164,755)500,000664,755نفقات الخدمات الدبلوماسية والبروتوكولية68023126

نفقات تنظيم الفعاليات واالحتفاالت المتعلقة بالمناسبات 68024126

الوطنية
343,246306,10337,143-                       

                       -7,5005,8901,610نفقات تنظيم وإقامة الحمالت التوعوية68025126

19,335,618(821,514)21,986,47222,807,986اإلتصاالت والتراخيص226

5,120,316(703,186)4,158,1164,861,302تكاليف تركيب واستخدام الهاتف66011226

30,99018,67412,31649,234تكاليف تركيب واستخدام أجهزة اإلتصال الداخلي66021226

15,65715,39726015,818تكاليف تركيب واستخدام األجهزة الالسلكية66032226

                       -45                       -45تكاليف استخدام البرقيات66033226

794,597782,76511,832408,709تكاليف تركيب واستخدام اإلنترنت66034226

909,710908,4931,217905,931تراخيص الترددات والخدمات الراديوية66035226

تكاليف تركيب واستخدام خطوط متعددة البروتوكوالت 66036226

(MPLS)
2,165,8732,264,794(98,921)2,073,545

5,501,2645,224,005277,2593,211,738خدمات الحوسبة السحابية66037226

5,317(10,823)4,88315,706الخدمات االحترافية للحوسبة السحابية66038226

311,543241,98769,556274,223أنظمة التشغيل- دعم تراخيص تقنية المعلومات 66041226

503,951(92,019)923,6141,015,633برمجيات األعمال- دعم تراخيص تقنية المعلومات 66042226

1,745,160(347,922)1,426,5041,774,426برمجيات اإلنتاجية- دعم تراخيص تقنية المعلومات 66043226

433,617392,59141,026366,450تطبيقات البنى التحتية- دعم تراخيص تقنية المعلومات 66044226

134,97396,58438,389128,929برمجيات قواعد البيانات- دعم تراخيص تقنية المعلومات 66045226

771,13583,957687,178799,444برمجيات الحماية- دعم تراخيص تقنية المعلومات 66046226

برمجيات إدارة تقنية - دعم تراخيص تقنية المعلومات 66047226

المعلومات
28,668754,375(725,707)57,002

خدمات تقنية المعلومات القائمة - توريد األيدي العاملة 66048226

على العقود
3,277,3883,274,9182,4703,287,283

9,6442,520                       -9,644تكاليف تغيير األنظمة التشغيلية لتقنية المعلومات66049226

                       -731                       -731األنظمة المالية المركزية- دعم تراخيص تقنية المعلومات 66050226

األنظمة اإلدارية - دعم تراخيص تقنية المعلومات 66051226

المركزية
1,70089,746(88,046)-                       

نظام األداء الوظيفي - دعم تراخيص تقنية المعلومات 66052226

(أداء)
4,182-                       4,182-                       
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برمجيات النسخ - دعم تراخيص تقنية المعلومات 66053226

االحتياطي
7,1718,046(875)20,792

                       -75,28526,50148,784برمجيات األعمال– اشتراكات تقنية المعلومات 66055226

                       -535,945523,63912,306برمجيات االنتاجية– اشتراكات تقنية المعلومات 66056226

                       -9,0719,0701تطبيقات البنى التحتية– اشتراكات تقنية المعلومات 66057226

                       -(423)27,12127,544برمجيات قواعد البيانات– اشتراكات تقنية المعلومات 66058226

                       -43,01342,641372برمجيات الحماية– اشتراكات تقنية المعلومات 66059226

برمجيات إدارة تقنية – اشتراكات تقنية المعلومات 66061226

المعلومات
9,1639,325(162)-                       

168,851148,65920,192239,146تكاليف البريد داخل البحرين67011226

146,018141,4274,591120,110تكاليف البريد خارج البحرين 67013226

                       -60,00055,7814,219تكاليف التعاقد مع مراكز لخدمة العمالء67042226

54,854,775(13,389,459)37,750,35151,139,810تكاليف المنافع العامة326

6,670,596(6,786,854)1,083,9757,870,829تكاليف توصيل واستخدام المياه69011326

تكاليف توصيل واستخدام الكهرباء عن طريق الخصم 69021326

النقدي المباشر
19,790,22226,461,242(6,671,020)31,922,691

36,776(3,811)3,811                       -متأخرات الكهرباء والماء69026326

تكاليف توصيل واستخدام الكهرباء عن طريق الخصم 69027326

النقدي غير المباشر
195,448196,114(666)-                       

15,655,21115,655,210116,044,000أعمال الصرف الصحي لمحطة المحرق - أعمال تعاقدية 69031326

أعمال الصرف الصحي لمحطة المدينة - أعمال تعاقدية 69032326

الشمالية
704,819704,819-                     -                       

تكاليف الكهرباء والماء للمرافق العامة المشتركة في 69038326

العمارات اإلسكانية
175,037175,035298,016

145,63972,75072,88982,696رسوم البلدية بأنواعها69039326

30,919,561(3,604,523)22,608,28126,212,804اإليجارات426

601,510(49,649)359,778409,427إيجار األراضي70011426

10,135,5109,937,279198,23110,340,661تشغيلي- إيجار المباني 70012426

2,318,012(218,223)2,187,6942,405,917تمويلي- إيجار المباني 70014426

207,493192,22015,273224,145إيجار سكن لكادر الملحقية الثقافية خارج البحرين70015426

                       -(1,044)11,045إيجار برامج التشغيل والبرامج التطبيقية70023426

2,345,358(2,947,579)207,7623,155,341عقود اإليجار لتقنية المعلومات70025426

7,586,351(721,625)5,927,5376,649,162إيجار المركبات والشاحنات70031426

540,491(252,725)127,500380,225إيجار العدد واآلليات الثقيلة70032426

2,070,7741,845,786224,9886,419,879إيجار مركبات نقل الطلبة70033426

441,277338,557102,72025,438إيجار مواقف السيارات 70038426

942,955897,84545,110517,716إيجار األجهزة والمعدات األخرى70039426

28,890,710(1,851,967)27,297,92629,149,893التأمين والنقل والتنظيف526

12,578,981(2,073,691)9,622,67511,696,366تنظيف المباني- توريد األيدي العاملة 65011526

4,8574,0008577,000تنظيف الطرق وصناديق المخلفات- توريد األيدي العاملة 65012526

534,313(3,752)509,181512,933النقل والشحن بأنواعها67029526

7,161,057                     -7,465,2707,465,270أعمال تعاقدية - إدارة وتشغيل خدمات النقل العام 67031526

5,261,2255,261,22415,040,192أعمال تعاقدية- إدارة وتشغيل المالحة الجوية 67032526

794,851629,850165,001345,757التأمين على المركبات71012526

99,48787,21512,27279,142التأمين على المباني وموجودات المكتب71021526

405,300287,986117,314263,997التأمين على األجهزة واآلالت والمعدات71031526

1,091,000(148,911)1,114,5001,263,411التأمين على السفن والطائرات71032526

723                     -                       -                       -إلدارة وتشغيل خدمات النقل العام- أعمال تعاقدية 71041526

2,020,5801,941,63878,9421,788,548التأمين الصحي للموظفين والعاملين بالقطاع العام71051526

26,371,96524,005,2202,366,74526,035,109اإلعالن والطباعة واإلشتراكات626

42,68031,48911,19118,620تكاليف ترويج خدمة أو منتج72018626

697,403(75,250)301,238376,488اإلعالن72019626

272,316190,97981,337263,233اإلشتراكات في الجرائد والمجالت والنشرات72021626

15,46214,3271,13518,461اإلشتراكات في المعارض والجمعيات واألندية72022626

674,275590,74883,527547,880اإلشتراكات في وكاالت األنباء اإلخبارية والمصورة72023626
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22,574,70320,900,9631,673,74022,104,947اإلشتراكات في الهيئات والمنظمات بأنواعها72024626

1,428,0741,214,419213,6551,168,034إشتراكات أخرى72025626

1,063,217685,807377,4101,216,531الطباعة 72031626

68,896,588(3,552,859)55,981,71059,534,569خدمات متنوعة726

4,892,189(283,806)5,164,0965,447,902أمن وحراسة- توريد األيدي العاملة 65031726

                       -(1,998)48,02250,020الخدمات المساندة اإلدارية- توريد األيدي العاملة 65043726

                       -(97,538)97,538                       -خدمات استشارية وقانونية- توريد األيدي العاملة 65045726

                       -(399)399798أعمال زراعية- توريد األيدي العاملة 65046726

                       -30,15019,35010,800مكافئات مراكز الخدمة الحكومية67043726

4,740,0314,113,769626,2622,023,602مكافآت لغير الموظفين68011726

92,14037,93354,207136,973جوائز لغير الموظفين68012726

767,863761,7496,114492,378مكافآت مجالس اإلدارة واللجان واللجان الفرعية68013726

15,17514,32085510,100األنشطة والرحالت الطالبية68014726

90,00064,27625,724145,323أجور المدربين68015726

72,32429,43542,8895,465خدمات رش المبيدات الحشرية68016726

مكافئات لغير الموظفين العاملين في البرنامج اإلذاعية 68017726

والتلفزيونية
-                       -                       -                     1,436,728

821,438(770,150)770,150                       -مكافئات طلبة المعاهد الدينية68018726

1,885,288                     -                       -                       -مكافآت المراكز والحلقات القرآنية68019726

2,378,7832,132,226246,5573,013,666الرسوم والعموالت68031726

124,412(21,535)65,96087,495رسوم الخدمات القانونية والتدقيق68032726

455,000454,17083065,388رسوم التراخيص المهنية68034726

2,680(541)26,50027,041رسوم التصميم 73012726

1,640,8911,273,603367,2882,611,464استشارات فنية وأبحاث ودراسات73059726

                       -(11,500)11,500                       -مصروفات المحكمين للدراسات العليا73061726

5,124,4554,922,294202,1615,668,437الرسوم الدراسية للطلبة المبتعثين81981726

50,0009,10740,89324,053تذاكر السفر للطلبة المبتعثين 81982726

152,938(112,707)68,993181,700التعويضات النقدية لألحكام القضائية81983726

2,045,594(559,318)1,530,8002,090,118مكافئات األطباء المندرجين تحت برنامج الطبيب المقيم81985726

557,918(313,087)610,184923,271مكافئات األطباء المندرجين تحت برنامج أطباء االمتياز81986726

                       -(12,445)12,445                       -تكاليف عالج وأدوية ومواد بيطرية للحيوانات81987726

316,330(17,853)320,000337,853بعثات دراسية لغير الموظفين81991726

16,035,00014,534,0221,500,97822,972,826نفقات العالج في الخارج81992726

4,882,438(23,697)5,275,5455,299,242المخصصات والمنح المالية للطلبة المبتعثين 81996726

1,568,2371,513,68654,5512,401,093خدمات متنوعة أخرى81997726

3,009,806(157,968)3,006,1623,164,130نفقات العالج في المستشفيات المحلية81998726

7,205(844)844                       -مصروفات نثرية99991726

9,190,856(4,347,582)6,805,00011,152,582خدمات عسكرية99993726

149,706,143(13,724,521)119,780,414133,504,935نفقات السلع االستهالكية36

569,751(141,988)379,646521,634الغاز136

414,806(167,659)245,875413,534غاز لإلستعمال المعملي والمكتبي75011136

133,771108,10025,671154,945غاز لإلستخدامات األخرى75019136

18,504,079(62,452)7,424,2867,486,738وقود ومواد تزييت وتشحيم236

393,595(537,011)80,250617,261وقود وزيوت للمولدات الكهربائية75021236

5,584,568(661,730)4,018,0014,679,731وقود وزيوت للسيارات واآلليات الثقيلة75022236

320,918(11,386)50,00061,386مواد تزييت وتشحيم75023236

2,900,0001,624,4921,275,50810,710,013وقود وزيوت للطائرات75024236

1,479,690(108,609)372,035480,644وقود وزيوت للسفن75025236

15,295(19,224)4,00023,224وقود وزيوت أخرى75029236

17,114,66116,804,870309,79117,762,474سلع ومؤن ومواد وأدوات336

1,826,979(158,487)2,113,3472,271,834كساء وأغذية لغير الموظفين75032336

1,710,0001,463,853246,1471,652,325(غير مخزنة)غذاء لغير الموظفين 75035336

914,103(446,497)664,0781,110,575مركبات كيماوية وإبادة الحشرات75041336

6,5213,5652,95617,535(غير مخزنة)مركبات كيماوية وإبادة الحشرات 75042336

1,944,616(168,782)920,3761,089,158عدد وأدوات خفيفة متنوعة75051336
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17,0949,5747,52023,332التموين والتكاليف األخرى75081336

950                     -                       -                       -زينة للمناسبات والفعاليات الوطنية75991336

822,799(307,980)605,766913,746نفقات متنوعة75999336

50,00071849,2825,185رعاة األنشطة اإلجتماعية81996336

278,749(87,901)13188,032معدل فرق الربح والخسارة99012336

241(87)87                       -فروقات األسعار99013336

245(995)10,62111,616لوحات معدنية99014336

6,838(59,687)18,17877,865هدايا عينية للموظفين عند انتهاء الخدمة الوظيفية99016336

30,869(291,571)117,339408,910تكاليف توريد مياه شرب99017336

187,219172,98114,2388,612تكاليف تزويد مياه محاله للري99018336

224,323(43,257)374,672417,929تكاليف شراء أعالف وأغذية ومستلزمات للحيوانات99019336

391,785(124,271)841,319965,590استبعاد المخزون المستهلك                       99042336

                       -(168,701)168,701                       -التعديل على المخزون99043336

9,477,0007,622,8121,854,1889,611,574نفقات عسكرية99993336

1,414(6,324)1,0007,324تعديل سعر التكلفة للمخزون99995336

4,706,6563,847,288859,3685,393,106مطبوعات وأدوات قرطاسية436

93                     -                       -                       -الطباعة 72031436

2232221600أدوات قرطاسية للحاسب اآللي74011436

1,579,395(89,380)1,355,3811,444,761أدوات قرطاسية74012436

713,216640,00073,216832,107مواد طباعة وتصوير74013436

1,290,000438,427851,5731,341,845تكاليف إصدار بطاقة الهوية74014436

1,109,1641,089,46319,7011,407,084شراء الكتب74023436

3,818                     -                       -                       -مواد تعليمية74024436

238,672234,4154,257228,164الخرائط والملصقات74991436

103,681,486(16,045,406)86,521,519102,566,925أدوية ومواد طبية536

70,628,163(6,079,918)59,566,14865,646,066عقاقير وأدوية75061536

18,623,664(6,016,933)14,367,11920,384,052مواد طبية وجراحية75062536

1,476,000835,871640,129950,253مواد أشعة75063536

11,718,672(4,949,058)8,971,40513,920,463مواد مختبرية75064536

850,000667,867182,133855,747(غير مخزنة)عقاقير وأدوية 75065536

1,141,847875,905265,942768,527(غير مخزنة)مواد طبية وجراحية 75066536

21,00014,2196,78133,773(غير مخزنة)مواد أشعة 75067536

128,00098,23329,767102,687(غير مخزنة)مواد مختبرية 75068536

                       -(124,249)124,249                       -تكاليف إزالة والتخلص من النفايات الطبية75069536

333,663308,66624,997607,487تكاليف البرامج اإلعالمية636

15,6006,7938,80736,960برامج الدعاية واإلعالن75071636

318,063301,87316,190570,527برامج تلفزيونية75073636

47,74626,65921,08749,792حسابات الميزانية الرقابية736

89619,1045,179             20,000مركبات كيماوية وإبادة الحشرات75041736

27,74625,7631,98344,613عقاقير وأدوية75061736

3,252,2371,942,1551,310,0823,137,968تكاليف أخرى936

1,692,8731,287,786405,0871,592,997مصروفات نثرية99991936

1,200,000330,710869,2901,032,825مصروفات نثرية للطائرات99994936

359,364323,65935,705512,146المصاريف االستهالكية لتقنية المعلومات99998936

16,074,35915,132,187942,17226,213,208نفقات السلع الرأسمالية46

2,577,515(628,493)613,3801,241,873أصول المركبات واآلليات والسفن والطائرات146

854,820(83,622)89,300172,922سيارات الركاب19022146

630                     -                       -                       -سيارات النقل والشاحنات19023146

200,00067,679132,321398,014المركبات والمعدات ذات الطبيعة الخاصة19024146

7,9037,8525124الدراجات النارية والهوائية19026146

1,322,542(676,676)314,000990,676مشتريات العدد واآلليات والمعدات19111146

1,485(567)2,1772,744مصاريف األصول98011146
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3,157,3812,441,687715,6943,633,408أصول تقنية المعلومات346

142,003100,96541,038179,403مشتريات أجهزة اإلتصاالت19201346

134,58961,56673,02333,233مشتريات أجهزة الخوادم19202346

82,08056,31525,76595,773مشتريات أجهزة التخزين19203346

405,321176,006229,3151,349,122مشتريات أجهزة الحماية19204346

1,126,4591,123,3193,1401,136,320مشتريات أجهزة اإلنتاجية19205346

55,59846,2769,322113,642مشتريات األجهزة الداعمة للبنى التحتية19206346

383,854(217,601)481,147698,748برمجيات األعمال- مشتريات التراخيص 19207346

88,53544,07544,460124,575برمجيات اإلنتاجية- مشتريات التراخيص 19208346

19,67910,4889,19137,324تطبيقات البنى التحتية- مشتريات التراخيص 19209346

5001,552                       -500برمجيات قواعد البيانات- مشتريات التراخيص 19211346

542,94145,245497,69697,003برمجيات الحماية- مشتريات التراخيص 19212346

4,1181,3262,7927,975برمجيات إدارة تقنية المعلومات- مشتريات التراخيص 19213346

12,280(27,961)1,50029,461أنظمة التشغيل- مشتريات التراخيص 19214346

1,000813                       -1,000برمجيات النسخ االحتياطي- مشتريات التراخيص 19215346

71,91147,89724,01460,539مصاريف استهالك األصول لتقنية المعلومات98012346

12,241,49611,431,274810,22219,944,443األصول المتنوعة546

10,817(14,932)55,00069,932شراء أجهزة ومعدات مختبرية19049546

246,033(3,435)151,143154,578أجهزة اإلذاعة والتلفزيون19051546

374,993(85,639)290,564376,203أجهزة مكتبية19052546

13,00572212,2831,831أجهزة زراعية19053546

152,020107,73044,290111,155أجهزة إطفاء الحرائق19054546

1,259,345(268,464)892,8401,161,304أجهزة التبريد والتدفئة19055546

3,141,6502,592,650549,0004,819,732أجهزة ومعدات طبية19056546

1,500,410(332,772)936,1101,268,882أثاث19057546

979,151(93,164)784,820877,984أجهزة سلكية والسلكية19058546

6,1601,1575,0035,230أجهزة التموين19061546

551(32)32                       -أجهزة تعليمية19062546

20,471(30,199)12,31642,515أجهزة كهربائية19063546

531,521(509,088)250,935760,023أجهزة ومعدات19064546

                       -100,0004,37295,628أجهزة رياضية19065546

131,341109,60421,737152,647أجهزة أخرى19066546

                       -19,700                       -19,700الكتب المكتبية19068546

2,500                     -                       -                       -مواد تعليمية19069546

5,000,0003,745,0061,254,9946,814,629مباني ومنشآت19081546

1,985,000(15,781)15,781                       -شراء مباني إدارية خارج مملكة البحرين19082546

100,000700,000                       -100,000شراء مباني سكنية خارج مملكة البحرين19083546

203,892142,79961,093428,427مصاريف األصول98011546

62,10217,35344,74955,988الحيوانات والمواشي والطيور746

15,50012,1743,3264,875شراء كالب لألغراض األمنية19072746

46,6025,17941,42351,113مصاريف األصول98011746

1,854                     -                       -                       -أصول ثابتة846

1,556                     -                       -                       -إضافات األصول الثابتة19002846

298                     -                       -                       -مصاريف األصول98011846

49,655,351(11,732,965)37,847,53549,580,500نفقات الصيانة56

9,707,999(1,376,312)7,853,0399,229,351صيانة المباني الحكومية156

51                     -                       -                       -صيانة المباني السكنية 78012156

176,440(79,483)13679,619صيانة المباني اإلدارية78013156

3,950                     -                       -                       -أدوات غير مخزنة لصيانة المباني اإلدارية78017156

أعمال - صيانة مباني إدارية وسكنية - أعمال تعاقدية 78311156

مدنية
4,447,8376,154,509(1,706,672)5,713,998

أعمال - صيانة مباني إدارية وسكنية - أعمال تعاقدية 78312156

كهربائية
470,553198,159272,394213,373

أعمال - صيانة مباني إدارية وسكنية - أعمال تعاقدية 78313156

ميكانيكية
203,02995,619107,410802,791
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أعمال - صيانة مباني إدارية وسكنية - أعمال تعاقدية 78314156

المسطحات األرضية والزراعية الخارجية
90,907166,793(75,886)83,705

أعمال - صيانة مباني إدارية وسكنية - أعمال تعاقدية 78315156

صيانة أخرى
695,886297,237398,649244,592

2,1321,9671654,193أعمال مدنية - صيانة مباني أخرى - أعمال تعاقدية 78316156

3,401                     -1,4701,470أعمال كهربائية - صيانة مباني أخرى - أعمال تعاقدية 78317156

أعمال المسطحات - صيانة مباني أخرى - أعمال تعاقدية 78319156

األرضية والزراعية الخارجية
31,98125,1956,78638,107

أعمال صيانة - صيانة مباني أخرى - أعمال تعاقدية 78320156

أخرى
497,700829,935(332,235)871,752

53,328(12,578)155,029167,607صيانة مباني - أعمال تعاقدية - توريد األيدي العاملة 78321156

أعمال - صيانة مباني إدارية وسكنية - أعمال غير تعاقدية 78322156

مدنية
797,288860,075(62,787)788,134

أعمال - صيانة مباني إدارية وسكنية - أعمال غير تعاقدية 78323156

كهربائية
147,573102,59944,974194,531

أعمال - صيانة مباني إدارية وسكنية - أعمال غير تعاقدية 78324156

ميكانيكية
104,86117,67687,185157,375

أعمال - صيانة مباني إدارية وسكنية - أعمال غير تعاقدية 78325156

المسطحات األرضية والزراعية الخارجية
67,53057,6279,90373,111

أعمال - صيانة مباني إدارية وسكنية - أعمال غير تعاقدية 78326156

صيانة أخرى
113,620128,453(14,833)202,647

26,565(4,263)6,82311,086أعمال مدنية - صيانة مباني أخرى - أعمال غير تعاقدية 78327156

أعمال - صيانة مباني أخرى - أعمال غير تعاقدية 78328156

كهربائية
-                       -                       -                     3,149

أعمال - صيانة مباني أخرى - أعمال غير تعاقدية 78329156

ميكانيكية
2,9772,977-                     -                       

أعمال - صيانة مباني أخرى - أعمال غير تعاقدية 78330156

المسطحات األرضية والزراعية الخارجية
3,9322,9321,0001,425

أعمال صيانة - صيانة مباني أخرى - أعمال غير تعاقدية 78331156

أخرى
6,49422,236(15,742)50,693

صيانة - صيانة مباني إدارية وسكنية - أعمال تعاقدية 78334156

الزراعة الداخلية
4,0214,320(299)688

صيانة الزراعة - صيانة مباني أخرى - أعمال تعاقدية 78335156

الداخلية
1,2601,260-                     -                       

127,86684,50843,35852,368صيانة المباني غير الحكومية256

أعمال - صيانة مباني إدارية وسكنية - أعمال تعاقدية 78311256

مدنية
24,54924,2273226,544

أعمال - صيانة مباني إدارية وسكنية - أعمال تعاقدية 78312256

كهربائية
37931564300

أعمال - صيانة مباني إدارية وسكنية - أعمال تعاقدية 78313256

ميكانيكية
1,000-                       1,000907

أعمال - صيانة مباني إدارية وسكنية - أعمال تعاقدية 78314256

المسطحات األرضية والزراعية الخارجية
8,71515,839(7,124)2,825

أعمال - صيانة مباني إدارية وسكنية - أعمال تعاقدية 78315256

صيانة أخرى
1,4711,390813,067

3,5283,0245042,400تزويد أيدي عاملة  - صيانة مباني - أعمال تعاقدية 78321256

أعمال - صيانة مباني إدارية وسكنية - أعمال غير تعاقدية 78322256

مدنية
45,57717,98027,59710,640

أعمال - صيانة مباني إدارية وسكنية - أعمال غير تعاقدية 78323256

كهربائية
3,4322,9484844,884

أعمال - صيانة مباني إدارية وسكنية - أعمال غير تعاقدية 78324256

ميكانيكية
-                       -                       -                     8,497

أعمال - صيانة مباني إدارية وسكنية - أعمال غير تعاقدية 78325256

المسطحات األرضية والزراعية الخارجية
37,14516,88620,2595,145

أعمال - صيانة مباني إدارية وسكنية - أعمال غير تعاقدية 78326256

صيانة أخرى
685685-                     1,668
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2020 ديسمبر 31  الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

الفرقالفعلياالعتمادنوعبابقسم بند 
البيـــان

2020
الفعلي 2019

(تتمة)المصروفات المتكررة مصنفة حسب األبواب واألقسام والبنود - 8

(دينار بحريني)

التبويــب

                       -                     -468468أعمال مدنية - صيانة مباني أخرى - أعمال غير تعاقدية 78327256

أعمال - صيانة مباني أخرى - أعمال غير تعاقدية 78328256

كهربائية
106-                       106131

أعمال - صيانة مباني أخرى - أعمال غير تعاقدية 78329256

ميكانيكية
-                       -                       -                     2,384

أعمال صيانة - صيانة مباني أخرى - أعمال غير تعاقدية 78331256

أخرى
111111-                     2,976

صيانة - صيانة مباني إدارية وسكنية - أعمال تعاقدية 78334256

الزراعة الداخلية
70063565-                       

27,871,912(5,827,031)21,749,04427,576,075صيانة المركبات والمعدات والسفن والطائرات356

2,273,6081,756,566517,0422,226,142صيانة سيارات الركاب78021356

9,7259,51920610,679صيانة سيارات النقل والشاحنات78022356

563,874495,49268,382381,473صيانة المركبات والمعدات ذات الطبيعة الخاصة78023356

18,999(954)16,68817,642صيانة الدراجات النارية والهوائية78024356

3,812,9082,049,2061,763,7023,692,487صيانة السفن والمعدات البحرية78031356

12,568,330(5,859,062)12,570,20018,429,262صيانة المعدات المتصلة بإعدادات الطائرات78034356

7,952,522(2,067,659)2,122,6164,190,275صيانة العدد واآلليات الثقيلة78042356

1,021,280(248,688)379,425628,113صيانة اآلالت والمعدات78043356

1,903,6781,375,751527,9271,667,020صيانة أجهزة لتقنية المعلومات456

12,817                     -                       -                       -صيانة وحدة الحاسب اآللي المركزية78051456

99,73691,3748,362185,134اتفاقيات الصيانة لتقنية المعلومات78055456

203,509121,14682,363135,985إصالحات لتقنية المعلومات78056456

525,486444,55080,936484,956صيانة أجهزة اإلتصاالت78201456

340,160153,678186,482228,454صيانة أجهزة الخوادم78202456

113,601105,1438,45880,090صيانة أجهزة التخزين78203456

244,129228,20215,927280,136صيانة أجهزة الحماية78204456

334,080202,919131,161212,937صيانة أجهزة اإلنتاجية78205456

27,94415,88312,06131,555صيانة األجهزة الداعمة للبنى التحتية78206456

15,03312,8562,17714,956صيانة أجهزة تقنية المعلومات األخرى78215456

7,194,097(3,037,728)3,798,8426,836,570صيانة األجهزة556

34,88410,21724,66711,033صيانة األجهزة التلفزيونية78032556

6,5001,6084,89226,319صيانة األجهزة اإلذاعية78033556

3,077,328(1,745,494)627,9972,373,491صيانة األجهزة الطبية78035556

1,2867874993,250صيانة األجهزة الزراعية78036556

627,175(189,288)380,000569,288صيانة األجهزة الطبية غير المخزنة78037556

70,00050,53519,46543,631صيانة أجهزة مختبرية78038556

52,84935,45317,396170,009صيانة األثاث78041556

286,599150,177136,42279,509صيانة األجهزة السلكية والالسلكية78044556

350,995(109,452)246,542355,994صيانة األجهزة المكتبية78045556

1,586,454(1,081,179)1,433,5862,514,765صيانة أجهزة التبريد والتدفئة78046556

344,354(60,841)198,625259,466صيانة أجهزة إطفاء الحريق78047556

410,194(113,280)148,831262,111صيانة المصاعد والساللم الكهربائية 78048556

7,448(11,775)1,19012,965صيانة األجهزة األخرى78998556

309,953239,71370,240456,398صيانات متنوعة أخرى78999556

3,161,955(2,063,179)2,415,0664,478,245صيانات متنوعة656

1,582(1,491)151,506صيانة المصاعد78048656

                       -119,900                       -119,900صيانة النجيل الطبيعي والصناعي للمالعب الرياضية 78049656

593,047(769,586)528,0001,297,586صيانة شبكات توزيع المياه العامة78091656

236,426(17,767)171,425189,192صيانة محطات إنتاج المياه78092656

49,143(1,248)1,248                       -صيانة الشبكات الكهربائية العامة78093656

1,050,883(1,122,470)800,0001,922,470صيانة محطات توليد وتوزيع الكهرباء78094656

169,151(13,083)133,826146,909صيانة الحدائق الحكومية العامة78111656

                       -10,000                       -10,000صيانة مهابط الطائرات78112656

17,973(3,455)13,456صيانة األجهزة األخرى78998656

1,043,750(263,979)651,899915,878صيانات متنوعة أخرى78999656
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  مملكة البحرين 

2020 ديسمبر 31  الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

الفرقالفعلياالعتمادنوعبابقسم بند 
البيـــان

2020
الفعلي 2019

(تتمة)المصروفات المتكررة مصنفة حسب األبواب واألقسام والبنود - 8

(دينار بحريني)

التبويــب

501,105,176(7,616,760)718,388,050726,004,810النفقات التحويلية66

501,105,176(80,239,972)645,764,838726,004,810النفقات التحويلية 166

20,378,64220,378,641122,337,095حصة الحكومة في نظام التأمين ضد التعطل63014166

478,659,793(80,129,352)625,386,196705,515,548نفقات تحويلية أخرى81901166

108,288(110,621)110,621                       -تحويالت محلية للرواتب                      81902166

                       -72,623,212                       -72,623,212نفقات طوارئ766

                       -3,372,808                       -3,372,808نفقات الطوارئ 88888766

                       -69,250,404                       -69,250,404تشغيلي- نفقات الطوارئ 99999766

1,019,273,111997,042,75522,230,356961,672,334اإلعانات وتسديد فوائد القروض76

394,848,601(5,220,220)439,143,000444,363,220الفوائد المستحقة للقروض الخارجية376

82,433,132(69,695,809)41,775,240111,471,049اإلصدار الثاني- فوائد صكوك التأجير اإلسالمية الدولية 80017376

3,122,643(4,105,156)4,105,156                       -صندوق أبوظبي لإلنماء اإلقتصادي80022376

1,735,634(446,048)914,8051,360,853الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي80023376

500,246(171,627)257,442429,069الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية80024376

3,458,545(1,164,518)1,662,2542,826,772الصندوق اإلسالمي80025376

96,589,123(825,405)75,552,50076,377,905قروض خارجية أخرى80029376

127,024(1,585,527)1,585,527                       -خصم إصدار السندات80034376

194,662,254(26,415,306)201,594,750228,010,056سندات التنمية الدولية80035376

12,220,000(6,570,913)11,625,92018,196,833سندات التنمية الدولية80036376

                       -105,760,089                       -105,760,089إصدارات سندات دولية80043376

235,857,000220,793,43815,063,562249,374,904الفوائد المستحقة للقروض الداخلية476

122,621,222(34,345,834)88,727,083123,072,917فوائد سندات التنمية80011476

102,570,00056,579,41245,990,58882,385,988فوائد أذونات الخزينة80012476

                       -(4,100,330)4,100,330                       -فوائد أخرى80013476

5,805,0003,086,6122,718,3884,546,462فوائد صكوك السلم اإلسالمية80014476

38,754,91733,954,1674,800,75039,821,232فوائد صكوك اإلسالمية80016476

38,026,839                     -38,482,56938,482,569إعانة المواد الغذائية576

10,420,065(1,013,276)9,099,87710,113,153الطحين81031576

29,382,69228,369,4161,013,27627,606,774لحوم األبقار واألغنام81032576

303,504,310291,169,56212,334,748277,957,090مساعدات اجتماعية776

736,196(366,919)390,413757,332مساعدات األسر الفقيرة81011776

826,104818,9407,1641,022,292مساعدات الجمعيات81012776

1,590,0321,544,01646,0161,895,363مساعدات األندية في الداخل81013776

8,600                     -7,8357,835مساعدات أندية الطلبة في الخارج81014776

200,000                     -100,000100,000مساعدات اللجان المختلفة لعمال البحرين                         81015776

18,216,79217,931,441285,35117,546,365مساعدات ذوي االحتياجات الخاصة81017776

128,000,000113,761,26514,238,735111,938,630دعم األسر محدودة الدخل81018776

143,148,630(688,597)153,278,777153,967,374عالوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين81019776

394,468351,13943,329451,896مساعدات البرامج االجتماعية للطفولة81023776

609,889571,64938,240607,862مساعدات البرامج االجتماعية للمسنين81024776

401,256(1,268,571)90,0001,358,571منح ومساعدات أخرى81999776

20,535(360,435)161,551521,986اإلعانات الخارجية876

20,535(360,435)161,551521,986اإلعانات الخارجية81021876

2,124,6811,711,980412,7011,444,365المنح والمساعدات األخرى976

2,124,6811,711,980412,7011,444,365منح ومساعدات أخرى81999976

3,499,419,1343,533,042,561(33,623,427)3,333,982,617  المجموع
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2020 ديسمبر 31  الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

(دينار بحريني)

% نسبة الصرف الفعلي      االعتماد

الجهات ذات الميزانيات الملحقة 

والمستقلة
141,602,992138,283,62498140,850,919

المساهمات في المنظمات اإلقليمية 

والدولية
16,658,25716,657,90310016,024,403

128,000,000113,761,26589111,938,630دعم األسر محدودة الدخل

-الدواجن-اللحوم)دعم السلع الغذائية 

(الطحين
38,482,56938,482,56910038,026,839

20,485,93220,485,93110020,280,983الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

حصة ومساهمة الحكومة في أنظمة 

التقاعد
800,000-                        -               627,573

20,378,64220,378,64110022,337,095حصة الحكومة في التأمين ضد التعطل

21,500,00020,890,6959720,570,000صندوق الضمان االجتماعي

عالوة تحسين مستوى المعيشة 

للمتقاعدين
153,278,777153,967,374100143,148,630

- عالوة اإليجار)دعم برامج اإلسكان 

(تخفيض األقساط
61,000,00060,100,6059958,544,900

750,000662,52588639,381مساعدات حكومية

675,000,000665,156,65899644,223,505الفوائد على القروض والصكوك

إلتزامات متنوعة، ومبالغ محجوزة أو 

مدورة أو طارئة
227,822,371283,863,74012560,005,212

1,505,759,5401,532,691,5301021,277,218,070المجموع

مصروفات الميزانيات التحويلية - 9

البيان

2020

2019الفعلي   
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  مملكة البحرين 

2020 ديسمبر 31  الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

(دينار بحريني)

الفعلي      االعتماد
 نسبة 

%الصرف 

277,369         -                      -                       -مكتب رئيس مجلس الوزراء

11,229,5008,643,6327710,770,461وزارة الداخلية

1,591,5171,591,5171001,345,702وزارة الخارجية

379,40021,7686273,456(شئون العدل)وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف 

2,500,0002,326,533936,866,817وزارة التربية والتعليم

3,070,6002,188,889713,602,948وزارة الصحة

شئون )وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني 

(الزراعة والثروة البحرية والحيوانية
2,206,5991,191,549542,811,923

3,383,9002,268,983672,332,133وزارة شئون الشباب والرياضة

348,300173,99350335,138وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

3,163,700856,774271,748,568وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

76,122,67769,663,0899293,657,742وزارة اإلسكان

5,000,0004,000,000805,000,000مكتب صاحب السمو الملكي النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

40,100         -                      -                       -مكاتب نواب رئيس مجلس الوزراء

                   -2,766,4302,766,430100مكتب وزير شئون الكهرباء والماء

637,200637,042100126,915المجلس األعلى للبيئة

شئون )وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني 

(األشغال
56,316,47751,432,0119137,349,228

3,899,0513,899,0511003,983,551وزارة المواصالت واالتصاالت

8,118,0005,840,121722,039,699الحرس الوطني

281,91523,3578895,688مركز االتصال الوطني

241,300181,14075113,360مجلـس المناقصات والمزايدات

42,431,16735,619,8428426,793,539 (2إيضاح رقم )الميزانيات التحويلية 

6,168,2016,168,2011004,516,011وزارة شئون اإلعالم

7,719,2007,445,280967,037,945هيئة البحرين للثقافة واآلثار

1,600,0001,082,714682,082,065المجلس األعلى للصحة

                   -300300100الجهاز اإلداري للنيابة العامة

284,30055,9912094,033جهاز الخدمة المدنية

3,908,3003,813,069982,167,404هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

                   -20,88820,888100األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

172,316162,39694104,015المجلس األعلى للقضاء

530,800106,01820173,875(الشئون اإلسالمية)وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف 

1,911,1651,414,153741,480,933جهاز المساحة والتسجيل العقاري

1,200,0001,070,698891,422,980وزارة المالية واالقتصاد الوطني

2,352,7001,425,527611,067,352شئون الجمارك 

800,00050,7976277,890هيئة التخطيط والتطوير العمراني

336,736         -676,0001,500المجلس األعلى للشئون اإلسالمية

3,771,3853,771,38510030,951,475الجهاز الوطني لإليرادات 

254,803,288219,914,63886252,077,051المجموع

مصروفات المشاريع مصنفة حسب الوزارات والجهات الحكومية- 10

الوزارة أو الجهة الحكومية

2020

2019الفعلي      
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 إيرادات مبيعات النفط لحقل أبوسعفة  -11

 ويممة   2018مبلغ يمثمس مبي مان رممممهر ديسمممممبر    2019لسممممنمة    ةتتضمممممن اديرادان الن ليمة لحومس ف و  مممم  م 

وفوما  للليمة المتب مة في  لمو الواما  تووم  دينما،  حيمك نماوما و ا،م المماليمة وا اتوممممماد الو ني    98,498,683

لشممهر ديسمممبر لكس  ممنة رمممن ايرادان السممنة المالية ال حوة  و لو    ةف و  مم  اديرادان الن لية لحوس  تسممليس 

 التأخير في ا ت م مبالغ تلو اديرادان. سبب  

لتشممس    ااما و ا،م المالية وا اتوماد الو ني   ت ديس للية تسمليس ه ا اديرادان 2019وا تداء  من السمنة المالية 

حيك تم تضممين ايرادان مبي ان الن   لحوس    المسمتلمة في يناير من السمنة المالية ال حوة  ديسممبر رمهرايرادان  

رممن ايرادان السمنة التي تم فيها    (2020)لشمهر ديسممبر المسمتلمة في رمهر يناير من السمنة ال حوة   ةف و  م  

 دينا،. 140,328,135(  والتي ناوا  مبلغ 2019البيع )

 

   مصروفات هيئة الكهرباء والماء -12

ن  الى هيئة الكهر اء والماء  و  ت بمممممر   وا اتوماد الو ني  تمثس مبالغ التحويممممم ن النودية من و ا،م المالية 

 .موروفان الهيئة ال  ليمة للسنة

 

   الدفاع وزارةمصروفات  -13

الم دل  المر وم   2002( لسنة 16( من ااوون ديوان الراا ة المالية واددا،ية ،ام )4نص ال ورم )ف( من المادم )ت

"... يستثنى من رقابة الديوان أية جهة أوجب الدستور أو القانون مراعاة   لى فن    2010( لسنة  49 واوون ،ام )

( من د تو، مملكة البحرين  شأن اوم الدفاع  لى  33)  نص ال ومرم ) ( من المادمت  نما  السرية في شئونها..." 

التا  ة لها  "تراعى السرية في شئونها"فن     و ناء   لميه لم يخضع الحساب الختامي لو ا،م الدفاع واللهان 

احدى  ن ابس  مان مم  ا اللهمة لهما ان الختاميم ى الحسمق  لم م التدايم  واوما ت ةمة واددا،يملراا ة ديوان الراا ة المالي

 . مؤ سان التدايق

 

  د الجامعيمصروفات مستشفى الملك حم -14

"يكون   لى فن    اللام ي   شأن مستش ى الملو حمد  2010( لسنة  31المادم الرا  ة من األمر الملكي ،ام )  نصت

  و ليه لم تخضع موروفان المستش ى لراا ة ديوان للمستشفى ميزانية خاصة ملحقة بميزانية قوة الدفاع"

 .(13واوما تم تدايوها من ابس احدى مؤ سان التدايق  بوا  لما تم  نرا في اديضاح ،ام )   الراا ة المالية واددا،ية 

 

 يةنفقات المشاريع للوزارات والجهات الحكومو النفقات المتكررة  المبالغ المدورة من اعتمادات ميزانية -15

  تمدوير زءء من ا  تممادان المماليمة المتبويمة الى السممممنمة المماليمة الموبلمة  وا اتومممماد الو ني فارن و ا،م المماليمة

 ناء   لى ارا، و ير   ل ممممدد من المشا،يممممع الحكومية  بوا  لما توتضيه المولحة ال امةللموروفان المتكر،م و 

  و لو   د د،ا مممممممممة 2021  يوليو  11الومماد، في تا،ي    2021( لسممنة 27المالية وا اتومماد الو ني ،ام )

نس مشمروع  مواء  من حيك التمممممدفوان النودية الممممم  مة لموازهة ومومروفان    المومروفان المتكر،م  متللبان

ا لتءاممان الت اادية  فو المتللبان المالية ال  مة لتن ي  مراحس  مير ال مس المخل  دولا ا خ ل السنة المالية 

، من   لل ام   المتكر،م  الن وان المتكر،م زءء من ا تمادان ميءاوية الموروفان  ميءاويةالموبلة. يمثس المبلغ المممدور

من ال رق  زءء    ،يمثس المبلغ المممممممدور    و وان المشما،يع النسمبة الى  و دينا،.   27,512,180 مبلغ ازمالي  2020

مليون دينا، وملموع موروفان   255البالغمممممة حوالي   2020 ين ملموع ا تمادان ميءاوية المشا،يع لمممممسنة 

مليون دينا،  و  يتممممم ارها، المبالغ  220والتممممي  لغمممما حوالي   2020ديسمبر   31المشا،يع ال  ليممممة لغمممماية  

الممدو،م من   ا  تممادانوامد  لغ ملموع    الممدو،م رمممممن الحسممممما مان ال رديمة للو ا،ان واللهمان الحكوميمة.

 مليون دينا،. 23مبلغ  2021للسنة المالية  2020و وان المشا،يع من السنة المالية   ميءاوية ا تمادان



 
 مملكة البحرين    

 2020ديسمبر  31الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في    

36 

 دعم الميزانية العامة للدولة -16

  وت لس ال ديد من 2020 لى ولاق وا مع خ ل ال ام   (COVID-19)وظرا    متمرا، ت شمي فيروك نو،ووا  

األوشممملة ا اتومممادية وما رمممهدته ف ممم ا، الن   من تولبان  لى مسمممتوى ال الم وتيلة  لتلو اللا حة  فود اتخ ن 

حكومة مملكة البحرين  ددا  من ادزراءان والمباد،ان للحد من اآلثا، ا اتوممادية وا زتما ية والوممحية له ا 

 ال يروك.

  حيمك دممممد،  2020وفي  ممممبيمس تمويمس تلمو المبماد،ان  ملما الحكوممة  لى د م الميءاويمة ال ماممة للمدولمة لل مام  

 177,360,117 مبلغ   إد،اج مومروفان  ا، ة  2020( لسمنة  22 واوون ،ام )مر موم   2020يوليو   13 تا،ي   

الناتلة  ن   ا متخدامها لتغلية الن وان  تم 2020رممن الميءاوية ال امة للدولة للسمنة المالية ( 5)ايضماح ،ام  دينا،  

 شممأن  2020( لسممنة  23المر مموم  واوون ،ام ). نما دممد،  (COVID-19)مكافحة تدا يان فيروك نو،ووا  

ايوا    ليه تم  ناء  ال ي  و   ان التا،ي  ف  ا    التوممممر  في زءء من فموال حسمممماب احتيا ي األزيال الوادمة

زيال الوادمة  و لو  ومم ة مؤاتة حتى وهاية األلوممالح حسمماب احتيا ي    ما اتلاع من ايرادان الن   المردممود

 .2020السنة المالية 

 لى النشمممما  ا اتوممممادي   (COVID-19)  نو،ووماومن المتواع  مأن تسممممتمر تمدا يمان ولثما، زما حمة فيروك  

وا زتما ي خ ل السنوان الوادمة  و ليه  ت مس حكومة مملكة البحرين  لى ا  تمرا، في توفير الد م ال  م  

 لموازهة تلو التدا يان واآلثا،.

 



ملحقات

الحساب الختامي الموحد للدولة

2020 ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في 
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  مملكة البحرين 

2020 ديسمبر 31  ملحقات الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

(دينار بحريني) 

20202019 البيان

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

المقبوضات

1,280,343,0632,185,638,067 النفط والغاز الطبيعي

463,826,509543,097,267 الضرائب والرسوم

71,714,96577,475,308 المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

38,676,59439,016,035 الغرامات والجزاءات واإليرادات المتنوعة

5,525,040                        - مبالغ مستلمة لصالح الغير 

1,854,561,1312,850,751,717إجمالي المقبوضات التشغيلية

المدفوعات

(1,359,910,741)(1,578,643,468) القوى العاملة

(253,361,605)(189,283,593) الخدمات

(85,153,655)(64,336,176) السلع االستهالكية 

(48,389,886)(45,528,322) الصيانة

(450,682,040)(594,629,603) النفقات التحويلية

(944,244,485)(978,468,974) اإلعانات وتسديد فوائد القروض 

(38,285,223)(90,557,486) مدفوعات مقدمة وتسديد ذمم دائنة  

(80,589,077)(72,047,850) مشتريات المخزون

(3,260,616,712)(3,613,495,472)إجمالي المدفوعات التشغيلية 

(409,864,995)(1,758,934,341)صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

(281,809,729)(188,692,611) مدفوعات المشاريع  

(25,054,708)(13,616,931) مدفوعات السلع الرأسمالية

255,492,579137,972,462 عوائد االستثمارات واألمالك الحكومية

449,070267,365 إيرادات بيع األصول الرأسمالية

(168,624,610)53,632,107صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

7,764,633,1607,110,898,554 القروض المستلمة

(5,915,276,897)(6,372,834,584) تسديد القروض  

1,391,798,5761,195,621,657صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

617,132,052(313,503,658)صافي الزيادة في النقد 

كشف المقبوضات والمدفوعات - 1

___________________________________________
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  مملكة البحرين 

2020 ديسمبر 31  ملحقات الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

(دينار بحريني) 

20202019 البيــان الباب

1,193,9291,500,910 القوى العاملة1

11,513,88912,218,747 الخدمات2

643,726769,519 السلع االستهالكية3

336,806546,568 السلع الرأسمالية4

1,015,973844,368 الصيانة5

7,743,80612,565,597 النفقات التحويلية6

711,773,91611,290,519

29,791,52636,700,775 المشاريع8

18,373,187252,840,511 أخرى-

82,386,758329,277,514المجموع

(الذمم الدائنة)المطلوبات المستحقة - 2

 اإلعانات وتسديد فوائد القروض

:المطلوبات المستحقة

.هي مبالغ الفواتير المستحقة غير المدفوعة على الوزارات والجهات الحكومية حتى نهاية السنة المالية

___________________________________________
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  مملكة البحرين 

2020 ديسمبر 31  ملحقات الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

(دينار بحريني) 

20202019 البيــان الباب

2,723,2684,316,267 القوى العاملة1

21,644,40824,316,829 الخدمات2

6,424,0841,941,117 السلع االستهالكية3

531,451667,595 السلع الرأسمالية4

1,690,6192,398,040 الصيانة5

131,925,94037,096,474 النفقات التحويلية6

2,623,6783,300,164 اإلعانات وتسديد فوائد القروض7

67,350,56266,555,256 المشاريع8

813,230                      - أخرى-

234,914,010141,404,972 المجموع

المصروفات المستحقة - 3

المصروفات المستحقة

هي قيمة أوامر شراء السلع والخدمات المستلمة من قبل الجهات الحكومية خالل السنة المالية، ولم تسلم 

.فواتيرها من قبل الموردين حتى نهاية السنة المالية

___________________________________________
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  مملكة البحرين 

2020 ديسمبر 31  ملحقات الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

(دينار بحريني)

20202019 البيــان الباب

329,297687,633 القوى العاملة1

2,702,8056,575,135 الخدمات2

453,082470,245 السلع االستهالكية3

254,114312,234 السلع الرأسمالية4

336,284414,772 الصيانة5

51,60662,178 النفقات التحويلية6

326,316166,137 اإلعانات وتسديد فوائد القروض7

20,203,20127,026,163 المشاريع8

24,656,70535,714,497المجموع

االرتباطات حسب األبواب- 4

:االرتباطات المالية

يقصد بها المبالغ المحجوزة من الميزانية لشراء سلع وخدمات صدر ألجلها أوامر شراء ولكن لم تُسلم من 

.قبل المورد حتى نهاية السنة المالية

___________________________________________
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  مملكة البحرين 

2020 ديسمبر 31  ملحقات الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

بيان القرض
الرصيد في 

2020/01/01
المبلغ المدفوعالمبلغ المستلم

الفرق بين المبلغ 

المستلم والمدفوع

الرصيد في 

2020/12/31

2,110,000                -(4,490,000)2,110,0004,490,000أذونات الخزينة

129,000                -(516,000)129,000516,000صكوك السلم اإلسالمية

831,000                -(437,000)831,000437,000صكوك التأجير اإلسالمية

2,320,000                -(450,000)2,320,000450,000سندات التنمية الحكومية المحلية

5,390,000                -(5,893,000)5,390,0005,893,000مجموع القروض الداخلية

752,0002,387,600                  -1,635,600752,000صكوك التأجير اإلسالمية الدولية

282,0005,301,600(470,000)5,019,600752,000سندات التنمية الحكومية الدولية

356,5021,876,230(11,542)1,519,728368,044*قروض صناديق التنمية

1,390,5029,565,430(481,542)8,174,9281,872,044مجموع القروض الخارجية

1,390,50214,955,430(6,374,542)13,564,9287,765,044الرصيد/ المجموع

القروض- 5

(آالف الدنانير البحرينية)

 والتي البحرين، لمملكة المالي التوازن برنامج ضمن الكويت دولة من المستلمة المبالغ الصناديق قروض أرصدة تتضمن لم* 

.قروض وليست كودائع تصنيفها تم

___________________________________________
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  مملكة البحرين 

2020 ديسمبر 31  ملحقات الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

20202019البيـــان

125,100125,100التسهيالت المتوفرة

(91,905)(55,354)المبلغ المستخدم

69,74633,195التسهيالت غير المستخدمة في نهاية السنة

التسهيالت االئتمانية- 6

(آالف الدنانير البحرينية)

جميع التسهيالت االئتمانية المذكورة أعاله عبارة عن عملية تسوية توفيقية لضمان سرعة انسياب 

.التحويالت النقدية بين الحسابات المصرفية الحكومية

___________________________________________
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 للدولة العامة  تقرير أداء تنفيذ الميزانية

2020للسنة المالية   

 

 2021 اغسطس
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 الملخص التنفيذي

انخفض اجمالي المصروفات العامة 

بنسبة  2016الفعلية خلال السنة المالية 

 % عن الاعتماد للسنة المالية ذاتها.10.3

 

 نتائج العـجـز المالي في الميزانية العامة

 1.6 
 مليار دينار

 

% النمو 

مقارنة 
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التحصيل % 

من الميزانية 

 المعتمدة

فعلي 
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     %)2 (8  %71 2.1 
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 الإيرادات
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5%  %100 0.8 
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  إيراداتإجمالي ال

 % النمو
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 الصرف% 
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2020 

 

4.7%  %100 3.7 
المصروفات 

*العامة    

6.0%  101%  3.5 
المصروفات 

* المتكررة  
(0.6%)  100% نفقات القوى  1.4 
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4.9%  97%  الدعم الحكومي 0.6 

3.2%  99%  فوائد الدين 0.6 

22.3%  107%  النفقات الأخرى 0.9 

%(12.8) %86 0.2 
مصروفات 

* المشاريع  

 

 لعامةإجمالي المصروفات ا

 

 

 

 إجمالي الدين العام

 (2020ديسمبر  31)لغاية 

 

14.955 

 مليار دينار

 مؤشرات رئيسية عامة 

 مليار دينار 

برميل النفط  بلغ متوسط سعر •

 2020$ لعام 41.9
 

بلغت نسبة النمو في إجمالي  •

 %5.4- الناتج المحلي الحقيقي

 * ملخص الإيرادات والمصروفات العامة

 مليار دينار

 مليار دينار 

 المالية العامة ملخص أداء 

 * تشمل المرصوفات الطارئة لمكافحة جائحة كورونا

 المرصوفات الطارئة لمكافحة جائحة كورونا * تشمل
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الخدمات التجارة 
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  ملخص أداء السياسة الاقتصادية

الناتج نسبة نمو 

المحلي الإجمالي 

 لعامالحقيقي 

2020  

(5.1%) 

 .الهيئات التي لا تهدف إلى الربحوالأسر المعيشية، والزراعة وصيد الأسماك، ور، المحاجوالكهرباء والماء، تشمل القطاعات الأخرى قطاع  *

 2020 للسنة المالية حقيقي للقطاعات الاقتصاديةمعدل النمو ال

 أولية. 2020، جميع بيانات عام هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن الصادر القومية للحسابات 2021الأول  الربع تقرير: المصدر •
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 2020اسعار الفائدة ديسمبر  %

 سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 0.75

 احدسعر الفائدة على ودائع الاسبوع الو 1.00

 سعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد 2.00

 سعر الفائدة مقابل تسهيلات الإقراض 2.25

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لاحتياطي الإلزاميا

 

 

 

 

 ملخص أداء السياسة النقدية

 لاحتياطي الإلزاميا

 

 

 

 

قام مصرف البحرين المركزي في شهر مارس 

بخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي من  2020

% لتعزيز السيولة في القطاع 3% إلى 5

المصرفي، كجزء من الحزمة المالية والاقتصادية 

التي تم إطلاقها للتعامل مع تداعيات انتشار 

 (.19-فيروس كورونا )كوفيد

اطي الإلزاميلاحتيا
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2030رؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى عام   

 

 

في سياق  2030 العام الاقتصادية حتى البحرين ة مملكةرؤي تم وضع

فيها المجتمع البحريني بكافة شرائحه  ومتكاملة أسهم شاملة ةيعمل

 الاقتصادية، للتنمية الدولية المعايير أفضل تم تقييم كما وقطاعاته،

لطبيعة مسيرة التنمية الاقتصادية  ملاءمة واعتماد المعايير الأكثر

 .2008، وقد تم إطلاق الرؤية في عام والاجتماعية في المملكة

تحقق الطموحات  مترابطة أساسية مبادئ ثلاثة تحديد تم وفي هذا الإطار

والعدالة،  والتنافسية الاستدامة والأهداف المنشودة في هذا المجال، وهي

الصحيح  بحيث تحقق مجتمعة هذه الأهداف والطموحات وتضمن التوازن

من  بأي في التمسك النجاح، مع التأكيد على أن 2030للرؤية الاقتصادية 

 جميعاً. بها التمسك في النجاح إيجاباً على يؤثر المبادئ هذه
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 الحكومة برنامج

 

( 2022 – 2019تبنت حكومة مملكة البحرين في صياغة برنامج عملها )

البناء على ما تحقق من مكتسبات للوطن والمواطنين، في ظل مبدأ 

تمرار الوصول الى توازن مالي بين المصروفات والايرادات مع الاس

 في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي واستقرار نقدي وتنمية شاملة. 

وقد روعي عند إعداد البرنامج على أن يشمل أهم التوجهات 

على امتداد الأعوام الأربعة  والسياسات والمبادرات المراد تحقيقها

 المقبلة بما يحافظ على الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات الازمة

فظ على مكتسباته الحالية، ودون تحميله أي أعباء للمواطن وبما يحا

على تحسين ظروفه المعيشية، ليظل هو  إضافية مستقبلية، والعمل

 .محور التنمية وغايتها الأساسية

وتطمح الحكومة من خلال برنامج عملها الى تحقيق الأهداف العامة 

 التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

هذه الأهداف من  كما ستسعى حكومة مملكة البحرين الى تحقيق

 خلال الأولويات التالية:

 

 

 تعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع: أولا

يهدف هذا التوجه الى توفير مجتمع يسوده الأمن والاستقرار، وتحقيق 

العدل الذي يدعم تطور المسيرة الديمقراطية وفق مبادئ ميثاق 

في جهود العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، مع الاستمرار 

التنمية الشاملة واستيعاب المجالات التشريعية المستحدثة، وتعزيز 

 العلاقات مع مختلف دول العالم، والمنظمات الدولية والإقليمية.

 ويتطلب تحقيق ذلك تنفيذ السياسات والمبادرات التالية:

 حفظ الأمن والاستقرار. •

 تعزيز العلاقات الخارجية. •

 .وق الانسانتعزيز النظام الديمقراطي وحق •

 .تطوير المنظومة التشريعية •

 الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية: ثانيا

يهدف هذا التوجه إلى تقليص العجز في الميزانية العامة واستقرار 

مع ، المالي بين المصروفات والإيرادات الدين العام، والوصول للتوازن

الاستثمارات الاستمرار في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي واستقطاب 

بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل الواعدة للمواطنين، من 

خلال تنمية القطاعات غير النفطية وتنظيم وتنمية قطاع النفط والغاز 

والصناعات المرتبطة بهما في ظل اكتشاف أكبر حقل للنفط والغاز 

وستعمل الحكومة على التقّدم للسلطة التشريعية  بمملكة البحرين.

أساسي لتعزيز  دد من مشروعات القوانين التي تهدف بشكلبع

استدامة الصناديق التقاعدية تجاه الأجيال الحالية والقادمة بما يضمن 

 الإيفاء بالحقوق والمزايا التقاعدية المكتسبة. قدرتها على
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 ويتطلب تحقيق ذلك تنفيذ السياسات والمبادرات التالية:

 تنفيذ برنامج التوازن المالي. •

 تحقيق نمو اقتصادي مستدام. •

 .دعم سوق العمل وتعزيز دور المؤسسات الناشئة والصغيرة •

 والمتوسطة الداعمة للنمو الاقتصادي.

 الحفاظ على استدامة الصناديق التقاعدية. •

 

 تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة: ثالثا

تنمية يهدف هذا التوجه الى الارتقاء بالخدمات المقدمة والداعمة لل

الشاملة، واعداد رأس مال بشري يساهم في النجاح الاقتصادي 

على المستويين الشخصي والوطني، وتعزيز الخدمات في 

مجالات التعليم والصحة وسوق العمل وبيئة التمكين، مع رفع 

كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي وتحسين مستوى الخدمات 

 المقدمة.

 سياسات والمبادرات التالية:ويتطلب تحقيق هذه الأهداف تنفيذ ال

 تطوير البنية التحتية وسياساتها بما يدعم التنمية الشاملة. •

 ضمان جودة واستدامة الخدمات الصحية. •

 ضمان جودة الخدمات التعليمية. •

 توفير خدمات اسكانية ملائمة ومستدامة. •

 ضمان جودة الخدمات الاجتماعية والتمكين المجتمعي. •

 ة البيئية.تنظيم الحماية والاستدام •

 تعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة. •

 الشراكة مع القطاع الخاص. •

 رفع كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي. •

رفع إنتاجية الموظف الحكومي وتعزيز الابداع ولمعرفة  •

 والابتكار.

 تعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية. •

 تحسين التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الحكومي. •

 ي التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات الحكومية.تبن •

 الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية. •
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 تقارير متابعة الأداء المالي 
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 تقارير متابعة الأداء المالي

 

الرئيسية لتحقيق التنمية  ةتعتبر الميزانية العامة للدولة الأدا

في توزيع الموارد  هاماً  الاقتصادية والاجتماعية، كما أن لها دوراً 

حة لتحقيق أهداف التنمية بما يحقق التوزان بين الموارد المتا

المحدودة للإيرادات العامة وما يقابلها من ارتفاع في المصروفات 

 العامة.

وفي هذا السياق، قامت حكومة مملكة البحرين ممثلة بوزارة 

المالية والاقتصاد الوطني وبالتعاون مع الوزارات والجهات 

وتنفيذ الميزانية العامة للدولة  ادإعدالحكومية بتطوير عملية 

بشكل تدريجي، فقد تم تدشين مشروع ربط الخطط الاستراتيجية 

حيث  2012 – 2011بالميزانية وذلك ابتداًء من السنتين الماليتين 

عملت الوزارات والجهات الحكومية على اعداد خطط استراتيجية 

ولة، وقد ومؤشرات للأداء ضمن كشوف اعداد الميزانية العامة للد

 2016-2015و  2014 – 2013تم خلال ميزانية السنوات المالية 

الميزانية عن طريق ادخال معلومات جديدة  إعدادتطوير بيانات 

   للميزانيات المرتبطة باستراتيجيتها.

تم العمل على تطوير آلية متابعة أداء تنفيذ  2017وفي عام 

 2020حتى  2018 الأعوامالميزانية، وتواصل تطوير المشروع في 

لمتابعة عملية أداء الميزانية  بشكل مستمر عبر تحديث تقارير

العامة بصورة دورية، الأمر الذي تم من خلاله ربط ميزانية 

المصروفات العامة بالمبادرات المدرجة في برنامج عمل الحكومة، 

كما تضمنت التقارير تحديد مستوى أداء الميزانيات المعتمدة 

 ة وجهة حكومية كالتالي:( وزار 34لعدد )

   هيئة البحرين للثقافة والآثار .1

   جامعة البحرين .2

   معلمينالبحرين للكلية  .3

   هيئة الطاقة المستدامة .4

   مجلس المناقصات والمزايدات .5

   الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء .6

   وزارة شئون الشباب والرياضة .7

   وزارة المواصلات والاتصالات .8

   وزارة شئون الاعلام .9

   لمجلس الأعلى للقضاءا .10

   الوطنية للنفط والغاز هيئةال .11

   جهاز المساحة والتسجيل العقاري .12

   معهد الإدارة العامة .13

   البلدية الجنوبية .14

   البلدية الشمالية .15
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   وزارة الإسكان .16

   هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية .17

   جهاز الخدمة المدنية .18

   وزارة الصناعة والتجارة والسياحة .19

   زارة الصحةو .20

   وزارة العدل والشئون الإسلامية والاوقاف .21

   بلدية المحرق .22

   وزارة التربية والتعليم .23

   وزارة المالية والاقتصاد الوطني .24

   وزارة مجلسي الشورى والنواب .25

   وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .26

 هيئة – العمرانيوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط  .27

   طوير العمرانيالتخطيط والت

شئون  – وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني .28

   الاشغال

شئون  – وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني .29

   البلديات

   وزارة الخارجية .30

   هيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحيةال .31

   جهاز الوطني للإيراداتال .32

   هيئة التشريع والرأي القانوني .33

   بوليتكنيك البحرين .34

   أمانة العاصمة .35

   هيئة جودة التعليم والتدريب .36

   المجلس الأعلى للشباب والرياضة .37

   المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .38

 مركز الاتصال الوطني - مكتب رئيس مجلس الوزراء .39

   ديوان الوزارة .40

   معهد البحرين للتنمية السياسية .41

   المجلس الأعلى للبيئة .42

   لإداري للنيابة العامةالجهاز ا .43
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 أهم إنجازات قطاع خدمات الإدارة العامة

 والنظام العام وشئون السلامة

 

بمتابعة من مجلس الخدمة المدنية لمشروع إعادة هيكلة الجهات  •

 54الحكومية )الهياكل التنظيمية الرئيسية( تم الانتهاء من إعادة هيكلة 

 مية بهدف تطوير العمل الحكومي.جهة حكو 57جهة حكومية من أصل 

قام جهاز الخدمة المدنية بتقديم الدعم والاستشارات الفنية للجهات  •

الحكومية والهيئات المستقلة لتتمكن من تنفيذ برامجها ومشاريعها، حيث 

( 151بلغت الدراسات والمراجعات التي قدمتها الإدارة خلال العام نحو )

 دراسة وخدمة دعم واستشارة.

م الإطار العام لتنفيذ مبادرة "من أجلكم" على الوزارات والجهات تعمي •

الحكومي، وذلك تماشياً مع الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني 

 وترسيخ قيم المواطنة "بحريينا".

( خدمة تتعلق بتقديم الاستشارات 86هاز الخدمة المدنية بتقديم )قام ج •

( تقرير جديد 27ة وتم استحداث )( جهة حكومي17القانونية والفنية لعدد )

 في نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية.

 الموحد. صاد الوطني بتحديث الدليل الماليقامت وزارة المالية والاقت •

دعم التحول الإلكتروني وتوجه الحكومة لأتمتة العمليات والإجراءات  •

وإدماجها بشكل المالية، وذلك من خلال الاستغناء عن الاستمارات الورقية 

مباشر في النظام المالي المركزي الذي تشرف عليه وزارة المالية 

والاقتصاد الوطني، مما يسهل ويسرع الإجراءات والعمليات المالية بين 

 الوزارات والجهات الحكومية المرتبطة بهذا النظام.

قام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بشراء أجهزة وتحديث أنظمة  •

لنظام التسجيل العقاري، وطلب شهادات المسح الجديد من  الكترونية

أجل استحداث أنظمة إلكترونية للتوافق مع عملية التسجيل الالكتروني 

والتحول الالكتروني الشامل وتطوير الخدمات الالكترونية لشركات المسح 

 

قطاع  ت نفقاتشكل“

خدمات الإدارة العامة 

والنظام العام وشئون 

 ة ما نسبتهالسلام

42% 

 وما مقداره 

 مليون دينار 1,595 

 ”من المصروفات العامة

%42

لا تشمل المبالغ أعلاه مشاريع برنامج  •

 الخليجي التنمية لدول مجلس التعاون
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الخاصة وكذلك تركيب الأجهزة والنظام الجديد لتطوير شبكة تحديد 

 (.Develop of GPSالمواقع )

قامت مؤسسة التنظيم العقاري بالانتهاء من اصدار الخطة الوطنية  •

للقطاع العقاري المبنية على خمس ركائز ونشرها في الجريدة الرسمية 

كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية فيما 

 .ولوجيا العقارية(يخص الركيزة المتعلقة بالريادة في الابتكار )التكن

( من التشريعات )مشروعات القوانين 238إعداد وصياغة ومراجعة عدد ) •

المقدمة من مجلس الوزراء، الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس 

 النواب ومجلس الشورى، المراسيم، قرارات رئيس مجلس الوزراء

د الإدارية ( من العقو240والقرارات الوزارية(، بالإضافة الى مراجعة عدد )

( من المعاهدات الدولية 10عدد ) ةومراجعلمختلف الجهات الحكومية 

 .والاتفاقيات الصادرة والمصادق عليها

% من إجمالي عدد 74ارتفعت المناقصات العامة المطروحة لتصل إلى  •

م 2019% في العامين 57% و70.5م مقارنة بـ 2020المناقصات في 

 م على التوالي.2018و

طلب  11,667لبات الواردة لمجلس المناقصات والمزايدات بلغ عدد الط •

 .2020من الجهات المتصرفة والموردين والمقاولين خلال العام 

قام مجلس المناقصات والمزايدات بالرد على المناقصات المطروحة في  •

 أيام فقط. 5% من الطلبات خلال 35فترات قياسية، حيث تم الرد على 

مليار مناقصة/مزايدة بقيمة  1,688ة أصدر المجلس قرارات بترسي •

 .دينار وخمسمائة مليون

 أتمتة عمليات المناقصات والمزايدات. •

مليون دينار،  1.044وصلت إلى  2020تحقيق إيرادات قياسية خلال عام  •

وذلك للمرة الأولى في تاريخ المجلس منذ شروعه في تحصيل إيرادات 

ألف دينار  718.5نة مع الإعلان الموحد وبيع وثائق المناقصات، مقار 

 .2019إيرادات متحققة خلال العام 

 

 تابع 

 

 

 اهم إنجازات قطاع خدمات الإدارة العامة
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مليون ديناراً، وذلك للمرة  55مناقصة حكومية بقيمة تبلغ  146ترسية  •

الأولى منذ البدء بتطبيق الإجراءات التنفيذية لمنح الأفضلية للمؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية ومزايدات المرافق 

 59ل منشآت الجهات الحكومية، حيث استفادت منها الخدمية داخ

مؤسسة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حين بلغ عدد 

عطاءً  539العطاءات الُمستلمة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 مؤسسة صغيرة ومتوسطة. 151شاركت فيها 

ية بلغ عدد المعاملات الإلكترونية لهيئة المعلومات والحكومة الالكترون •

% مقارنة بالعام الماضي للفترة 20معاملة محققة نمواً بنسبة  1,494,993

دينار بحريني محققة نمواً  127,679,444ذاتها، وبلغت قيمة المدفوعات 

 % مقارنة أيضاً بالعام الماضي. 11بنسبة 

 .19-تدشين تطبيق مجتمع واعي للحد من آثار جائحة كوفيد •

بهدف رفع مستوى دقة تطبيق مجتمع  الاستعانة بالأساور الإلكترونية •

واعي، والتي ساهمت في زيادة عملية متابعة ورصد مختلف الحالات، 

 .100بنسبة بلغت %

( لتمكين العمل VPNتفعيل الاتصال عبر الشبكات الخاصة الافتراضية ) •

عن ُبعد وربط الموظفين بالأنظمة الحكومية الهامة لاستمرارية الخدمات 

 في جميع الجهات.

( للتواصل والاجتماعات والعمل TEAMSعيل منصة مايكروسوفت )تف •

 الجماعي لجميع موظفي الجهات الحكومية.

( بوزارة التربية والتعليم لتفعيل EDU-NETدعم نظام البوابة التعليمية ) •

الصفوف الافتراضية بالمدارس الحكومية من خلال خدمات أمازون 

 للحوسبة السحابية.

يل خاصية التحقق  • من الهوية عبر البيانات الحيوية عبر البوابات تفعَّ

الإلكترونية بمطار البحرين الدولي، فضلاً عن تضمين الملف الصحي في 

 شريحة بطاقة الهوية.

 
 تابع 
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تطوير خدمة تسجيل وتحديث المعلومات عبر منصات الخدمة الذاتية بما  •

 يمكن الأفراد من تحديث أرقام الاتصال الخاصة بهم في النظام الوطني

 للإشعارات الحكومية من خلال المنصات والأجهزة اللوحية.

تطوير نظام التسجيل في المفتاح الإلكتروني من خلال منصات الخدمة  •

الذاتية والأجهزة اللوحية، والذي أسهم في التسهيل على المواطنين 

والمقيمين ومساعدتهم على إمكانية ترقية المفتاح الإلكتروني الخاص 

 بهم.

ظام الاستمارة الورقية الخاصة بالتبليغ عن الولادة والاخطار عن إلغاء الن •

 الوفاة واعتماد النسخ الالكترونية.

 14,000تشجيع الانتقال الى خدمات الحوسبة السحابية عبر نقل أكثر من  •

% من 64( ونقل Microsoft 365بريد الكتروني لسحابة مايكروسوفت )

 سبة السحابية.عمليات تقنية المعلومات الى بيئة الحو

جهة والبدء  85إدارة وتنفيذ عمليات الشراء للخدمات السحابية لأكثر من  •

( على منصة Data Lakeبإنشاء المنظومة الوطنية للبيانات الضخمة )

أمازون باستخدام الذكاء الاصطناعي لخفض تكاليف تشغيل البنية 

 التحتية.

فة في مملكة تدشين وتوفير أجهزة الخدمة الذاتية في مواقع مختل •

 النقدي، وأضيفت لها خدمة الدفع 19-البحرين لتلبي احتياجات الكوفيد

كما وعززت من فاعلية الاتصال بها عبر الأنظمة المساندة لها كنظام 

 (.ADSLالاتصال )

، والتي شملت إصدار NPA“تحسينات المنصة الوطنية للمدفوعات •

" عبر  e- Wallet“طريقة دفع جديدة باستخدام المحفظة الإلكترونية 

 (.(Bahrain.bhالبوابة الوطنية 

إطلاق "نظام الفواتير" بما يتيح لموظفي الجهات الحكومية إنشاء  •

الطلبات لتمكين العملاء من دفع الخدمات إلكترونياً وتقليل زياراتهم 

 لمراكز الخدمة.

 

 تابع 
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تدشين حزمة متكاملة لخدمات بطاقة الهوية والسجل السكاني  •

 الإلكترونية.

قامت وزارة الخارجية بتدشيّن مركز عمليات واتصال خاص بجائحة  •

الكورونا يعمل على مدار الساعة لاستقبال الاتصالات بما يعادل عدد 

مكالمة( من المواطنين المتواجدين في الخارج للرد على  20,000)

استفساراتهم وتقديم المساعدات الممكنة لهم بالإضافة إلى تقديم 

 بالإجراءات التي ينبغي إتباعها. النصائح وإرشادهم

( مواطن بحريني ضمن عملية عودة كافة 6,550ترتيب عملية إجلاء عدد ) •

 ( رحلة طيران.52المواطنين العالقين في الخارج إلى المملكة من خلال )

تدشين مركز لاستقبال طلبات دخول مملكة البحرين للحالات الاستثنائية  •

 لب.( ط950والطارئة ما ُيقارب عدد )

( طالب وطالبة إلى مكان دراستهم أبان 250تسهيل عودة ما ُيقارب ) •

 إغلاق مطارات دول العالم.

طلب تسهيل إجراءات وإصدار تصاريح للحالات  1,800إصدار ما ُيقارب الـ  •

الاستثنائية والإنسانية لدخول الدول التي فرضت قيود ومنع للدخول أبان 

 .فترة تفشّي فيروس كورونا

رقمي  عن نظامام المراسلات الالكترونية )تراسل(: وهو عبارة تدشين نظ •

متكامل لإدارة وتسجيل كافة مذكرات الوزارة الصادرة والواردة، 

 2,400ما ُيقارب الـ  وإصداروالمذكرات الداخلية لإدارات وأقسام الوزارة 

 رسالة ومذكرة.

وهو  ”Ask MOFA“تدشين نظام المساعد الافتراضي: المساعد الافتراضي  •

 .عبارة عن خدمة تعمل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

 .ISO 27001:2013المعلومات الحصول على الاعتمادية الدولية في أمن  •

المساهمة في تنظيم مؤتمر حوار المنامة السادس عشر عبر التنسيق مع  •

الجهات المعنية لتسهيل استقبال وتوديع ضيوف المملكة خلال الظروف 

 .19كوفيد ية لجائحة فايروس كورونا الاستثنائ

 
 تابع 
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العمل على تسهيل إجراءات تأسيس وفتح قنصلية عامة لجمهورية أثيوبيا  •

 الفيدرالية الديمقراطية في المملكة، وتعيين قنصل عام.

تصميم غرفة متابعة حديثة مجهزة بشاشات توضح الاحصائيات الخاصة  •

عة كافة المهام بمختلف المواضيع والجهات في الوزارة لتتم متاب

 والقرارات والخدمات المكلفة بها.

وفقاً للبرنامج الذي أطلقته اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية  •

 والتوازن المالي لتملك مقار البعثات ومساكن الوفود الدبلوماسية

بغرض الاستغناء عن المباني المستأجرة، فقد تم شراء مقر للبعثة الدائمة 

 .بحرين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيفلمملكة ال

حرص معهد البحرين للتنمية السياسية على تقديم معظم أنشطة المعهد  •

 83عن بعد في هذا العام حيث بلغ إجمالي عدد البرامج والفعاليات 

في حين  2020فعالية توعوية لعام  40فعالية تدريبية و 43فعالية منها 

 قانونية وسياسية. بين مواضيع 5بلغ عدد الإصدارات 

 2020قدم معهد البحرين للتنمية السياسية مجموعة من البرامج خلال  •

حيث كان أبرزها )برنامج الدعم البرلماني لموظفي الأمانة العامة بمجلس 

الشورى.، برنامج الدعم البلدي لموظفي المجالس البلدية ووزارة الأشغال 

قوق الإنسان الخاص وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، برنامج ح

بضباط الأمن العام "المعاييـر الحقوقية للعمل الشرطي، برنامج مهارات 

برلمانية لأعضاء مجلس الشورى والنواب، برنامج الوعي السياسي وبرنامج 

 سفراء الوطن(.

وهي: )كتاب تفويض  2020كتب علمية في سنة  5أصدر المعهد  •

ن نحو الشعارات والبرامج الاختصاص التشريعي، كتاب اتجاهات الناخبي

، كتاب 2018الانتخابية للمرشحين للمجلس النيابي في مملكة البحرين 

نقطة النظام البرلمانية في لوائح مجالس النواب والشورى لدول مجلس 

التعاون الخليجي، كتاب المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في 

رلمانيين مملكة البحرين وكتاب دليل البرتوكول والمراسم للب

 والدبلوماسيين(.

 
 تابع 
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إطلاق تدابير خاصة لمساعدة الشركات الصغيرة، بما في ذلك الإقرار  •

المبسط والسنوي حيث وصل إجمالي عدد الشركات التي حصلت على 

الموافقة للاستفادة من ميزة تقديم الإقرار المبسط والسنوي حوالي 

 .شركة 1,800

 .الإقرارات الضريبية% في تقديم 98تحقيق نسبة امتثال تعادل  •

 18,430استمرار تسجيل الشركات للقيمة المضافة والتي بلغت أكثر من  •

 .2020شركة لغاية 

استمرار تسجيل المتاجر في نظام استرداد القيمة المضافة للسياح والتي  •

% منها 16حيث أن  2020-2019متجر خلال السنتين  907بلغت أكثر من 

 .2020قد تمت في السنة المالية 

إعداد أدلة استرشادية للخاضعين للقيمة المضافة والتي بلغت حوالي  •

وتشكل  2020-2019دليل استرشادي/ كتيب خلال السنتين الماليتين  25

 .%60حوالي  2020نسبة الأدلة الاسترشادية للسنة المالية 

وتسهيل عملية  الوطني للايرادات تدشين الموقع الالكتروني للجهاز •

الضريبية على الموقع حيث بلغ إجمالي عدد زوار الموقع  تقديم الإقرارات

ألف زائر منذ بداية تدشين الموقع ويشكل عدد الزوار  379,859حوالي 

 .%48.5حوالي  2020منها لسنة 

فعالية الإجابة على الاستفسارات الواردة من الخاضعين للضريبة حيث  •

مكالمة  52,857حوالي  2020بلغ إجمالي عدد المكالمات الواردة لسنة 

% منها من أول اتصال. كما تم معالجة حوالي 98والتي تم الإجابة على 

 .2020من الاستفسارات الواردة للجهاز في السنة المالية  7,403

ملف إعلامي حكومي يومي  363قام مركز الاتصال الوطني بإعداد  •

لية، تقرير رصد يومي تضمن أهم الأخبار المحلية والإقليمية والدو 1,200و

 تقرير رصد خاص.  133وأكثر من 

قام مركز الاتصال الوطني بإطلاق مبادرة فيديو "البحرين هذا الأسبوع"  •

 ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعية.
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، مـا بـيـن جـنـح 2020قضية للنيابة الـعـامـة خـلال عـام  65,969ورود  •

فيما تبقى قيد  وجنايات وأحـداث وعـوارض وشـكوى إدارية ورد اعتبار،

 %.99قضية بنسبة إنجاز بلغت  690التحقيق فقط 

حققت نيابة التنفيذ نقلة نوعية في تنفيذ الأوامـر الـقـضائية بالسرعة  •

قرار تنفيذ،  66,052حكم بمجموع  38,604والدقة المطلوبة حيث تم انجاز 

 حكم فوري. 6,316كما تم تنفيذ عدد 

هاز الإداري للنيابة العامة بتـطوير العمل قامت إدارة الأدلة المـاديـة بالج •

قضية  2,780بإنجاز القضايا بسرعة ودقة متناهية حيث باشرت العمل في 

 %.100عينة بنسبة انجاز  7,068فحص على  21,925وأجرت 

إنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال والتي تختص بالتحقيق في  •

ال الوظيفة والنفوذ وغسل جرائم العدوان على المال العام واستغل

 الأموال والجرائم المتعلقة بالذمة المالية.

إنـشـاء نـيـابـة جرائم الاتجار بالأشخاص دعماً للجهود الوطنية المختصة  •

والمعنية بمكافحة الإتجار بالأشخاص، ويعزز من مكانة مملكة البحرين 

 .المتقدمة التي تحظى بها على المستوى الدولي في حقوق الانسان

تـطـبـيـقاً موسعاً لقانون العقوبات البديلة بناء على  2020شـهـد عـام  •

الدراسة الوافية لأحوال وظروف نـزلاء دور الإصـلاح والـتأهيل ومراعاة 

للجوانب الإنسانية والصحية للمحكوم عليهم حيث استفاد من تطبيق 

 ديلة.عقوبة ب 1,747محكوماً نفذت عليهم  1,125القانون عدد كبير بلغ 

قام المجلس الأعلى للقضاء بالتوسع في استخدام الخدمات الالكترونية  •

في المحاكم، وتخصيص شاشات خارج قاعات المحاكم لعرض الاحكام 

 الصادرة خلال الجلسات.

تخفيض متوسط عمر الدعوى القضائية في المحاكم بجميع درجاتها إلى  •

مر الدعوى حيث كان متوسط ع 2019شهور مقارنة بسنة  5أقل من 

 شهور. 6القضائية أقل من 

ألف دعوى من مجموع القضايا في المحاكم بجميع  64تم حسم أكثر من  •

 درجاتها.

 
 تابع 
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 ألف دعوى بجميع درجاتها. 76تم النظر في أكثر من  •

استحداث المشروع البحريني لنظام الوساطة لتسوية المنازعات لتقليل  •

 زاعات.العبء عن عاتق المحاكم وسرعة الفصل في الن

قامت وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب بالتنسيق والتحضير لجلسات  •

( اجتماًعا 49( جلسة، ، علاوًة على حضور )64المجلسين والتي بلغ عددها )

 للجنة الفنية المنبثقة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية،

قانونية والتشريعية، ( اجتماًعا للجنة الوزارية للشؤون ال13والتحضير لـ)

 ومتابعة أعمال ومتطلبات لجنة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

(، وتم طرح موضوع 1( سؤالًا برلمانيًا واستجوابًا واحًدا )233تمت متابعة ) •

( حسابات 3( للمناقشة العامة، بالإضافة لذلك تمت متابعة )1واحد )

( رًدا 42، كما تم متابعة )ختامية وتقارير لديوان الرقابة المالية والإدارية

 للحكومة على اقتراحات برغبة.

 ( مذكرة تحضير قانونية لجلسات مجلسي الشورى والنواب.250تنفيذ ) •

 تم تطوير وحفر آبار تقييمية في خليج أم النعسان. •

قامت الهيئة الوطنية للنفط والغاز بجولة للترويج للاستثمار في القواطع  •

 البحرية.

 روع تحديث مصفاة شركة بابكو.من مش 61استكمال % •

من مجمع البتروكيماويات العطرية )في انتظار البدء في  21استكمال % •

 المرحلة الثانية بعد الحصول على التوجيهات من المساهمين(.

 محطات قيد التصميم. 10محطات قيد الانشاء و 5محطات و 3تم بناء  •

 6نفطي والبالغة انجاز مشروع واحد من مشاريع الاستدامة في القطاع ال •

 مشاريع.

فعلت وزارة العدل والشئون الإسلامية عمليات وإجراءات التحويل  •

 الإلكتروني لخدمات التوفيق الأسري.

 
 ع تاب
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التنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة لإطلاق عدد من الخدمات الكترونية  •

عبر التطبيق الالكتروني )متكاتفين( لتسهيل وصول المستفيدات لخدمات 

لدعم الأسرية والإرشادية والقضائية والتعليمية وكذلك ومجالات ا

 الاقتصادية. 

تم رفع جميع الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية بشكل متكامل   •

 وإدارتها إلكترونياً لجميع مراحلها.

فتح قنوات الدفع الإلكتروني لمعظم رسوم وزارة العدل والشئون  •

ات المستفيدين والمحافظة الاسلامية مما ادي الي عدم تعطيل معامل

 على التوازن في تحصيل الإيرادات.

قامت وزارة العدل والشئون الإسلامية بتدشين النظام الالكتروني  •

المتكامل لصندوق الزكاة والصدقات بما يخص البحث الاجتماعي وتنمية 

الموارد المالية مما سهل التواصل البناء مع المستفيدين والداعمين، وذك 

قد شراكة مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة عن طريق ع

 العمل والتنمية الاجتماعية.

قامت وزارة العدل والشئون الإسلامية بتدشين مشروع بسمة امل لتوفير  •

 العلاجات الملائمة للأطفال المصابين في مرض السرطان.

من قامت وزارة العدل والشئون الإسلامية بتدشين مشروع تفريج كربة ل •

 ثبت ضرره المالي والمادي من جائحة كرونا.

قامت وزارة العدل والشئون الإسلامية بتدشين النسخة الرابعة من  •

 الغارمين.مشروع سهم 

فعالة من حيث التكلفة  IPLCقامت بدالة انترنت البحرين بتقديم خدمات  •

 وخيارات الاتصال لمزودي خدمة الإنترنت في البحرين.

ي إلى الوجهات العالمية الرئيسية. من خلال شبكة توفير الاتصال الدول •

Tata Communications .العالمية 

لعبت البدالة دورًا مهًما في توفير وتطوير قدرات الإنترنت لجميع  •

الوزارات وخاصة لوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم دون تأخير لمواكبة 

 .19د كوفيوتيرة الحفاظ على البيئة المتغيرة خلال جائحة 

 

 تابع 
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زيادة الايرادات حيث بلغت نسبة إيرادات تأجير السعات الدولية عن  •

الانترنت إيرادات خدمات تزويد  ونسبة 67% (TGN)طريق كابل تاتا البحري 

 .6% (IX)% ونسبة إيرادات الخدمات الأساسية لبدالة الانترنت 26

ى تمثيل مملكة البحرين في عضوية لجنة الفضاء المنبثقة عن المنتد •

 .2020الاقتصادي العالمي لمدة سنة بدءاَ من أكتوبر 

أبحاث علمية  9تنفيذ مشاريع وبرامج توعوية ذات علاقة بالفضاء ونشر  •

في مجلات علمية محكمة ومؤتمرات دولية بالتعاون مع مؤسسات 

 .التعليم العالي

فعاليات حيث كانت الهيئة  9المشاركة بالفعاليات الرسمية والدولية )عدد  •

طلبة من مدارس مملكة البحرين  4منها، واختيار  6تحدث رسمي في م

 .لتمثيل المملكة في معسكر الفضاء الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية(

وبناء القدرات الوطنية  3Uبناء وإطلاق أول قمر صناعي متناهي الصغر  •

 )فريق البحرين للفضاء المبتعث إلى جامعة خليفة(:

 الأطراف مع جامعة خليفة ووكالة الامارات للفضاءتوقيع تعاون ثلاثي  •

( تم الانتهاء من تصميم القمر الصناعي وتحديد حمولته 2020 - 2019)  •

وشراء واستلام مكونات القمر الصناعي. وحاليا في مرحلة بناء واختبار 

 .2021القمر ليتم إطلاقه في الربع الثالث من 

  

 

  

 

 
 تابع 

 

 

 اهم إنجازات قطاع خدمات الإدارة العامة

 والنظام العام وشئون السلامة 



26 
 

 

 شبابوال التعليمأهم إنجازات قطاع 

 والثقافة والاعلام 

 

 الاعلامقطاع 

الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع التطوير الفني لقطاع الإنتاج الإذاعي  •

أستوديوهات إذاعية كما تم الاستكمال من تركيب  9وتحديث عدد 

   Digital Radio Automation System RCSمنظومة بث من نوع

 الُمعتمدة إقليمياً وعالمياً.

عدد  2020الانتاج الصحفي لوكالة أنباء البحرين خلال السنة المالية بلغ   •

خبر خليجي  9,761خبر محلي و 9,829خبر وتقرير منوع، منها  26,657

خبر رياضي وثقافي واقتصادي،  6,293وعربي وعالمي، بالإضافة لعدد 

فعالية،  2,409تقرير وخبر اجتماعي ومنوع، وتغطية  747كما تم نشر 

خبر على المواقع الدولية، وإعداد الشريط  7,791خبر، وبث  21,053ورصد 

خبر شهريًا  900-750الإخباري على شاشة تليفزيون البحرين بمعدل 

خبرًا وتقريرًا ضمن عملية التبادل  4,615باللغة العربية. كما تم بث 

 الأخباري بين وكالة أنباء البحرين ووكالات الأنباء العربية والعالمية.

عنوان  39,373بفسح  2020وزارة شئون الإعلام خلال السنة المالية  قامت •

مطبوع محلي، وثلاثة  305نسخة، وإجازة  669,745من الخارج بواقع 

فيلًما  248مسلسلات تلفزيونية وفيلمين قصيرين بالإضافة لعدد 

قرًًصا مضغوًطا، بالإضافة  إلى الانتهاء من إجراءات  60,239سينمائيا و

نشاط تجاري متنوع، ومعاملات  83لتراخيص الإعلامية لـ معاملات ا

أرقام  8، وإصدار عدد 2,402التراخيص الإعلامية )الإخطار والمتابعة( بعدد 

مجلات  3، كما تمت الموافقة على توزيع ISSNدولية موحدة للدوريات  

 وصحف متنوعة خارجية في الأسواق المحلية ومنح إجازات إيداع مصنف

عملًا عن طريق المطبعة  61ف متنوع. طباعة عدد مصن 26لعدد 

 .أعمال طباعة لكتب الباحثين والمؤلفين 5الحكومية و

 

قطاع  ت نفقاتشكل“

والشباب  التعليم

والثقافة والاعلام ما 

 نسبته

10% 

 وما مقداره 

 مليون دينار 378

 ”من المصروفات العامة

لا تشمل المبالغ أعلاه مشاريع برنامج  •

 الخليجي التنمية لدول مجلس التعاون

%10
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إطلاق مشروع التطوير الفني والتقني للإذاعة، بالإضافة إلى التركيز على  •

( في إنجاز عدد من الخطط In House Productionالإنتاج الداخلي )

 .برنامج إذاعي 85أكثر من الإذاعية والتلفزيونية منها إنتاج 

تحول مكتبة التلفزيون إلى النظام الرقمي واعتماد السياسة الخضراء  •

(GO GREEN). 

 التعليمقطاع 

جامعة البحرين على استمرار عملية التعليم في ظل جائحة  حرصت •

العمليات التعليمية وإتاحة برمجيات الجامعة  أتمتةمن خلال  19-كوفيد

 وظفين واعضاء الهيئة الاكاديمية عن بعد.  لاستخدام الطلبة والم

تميزت جامعة البحرين أكاديميًا حيث حققت المركز الأول على مستوى   •

على مستوى جامعات العالم حسب  300 – 201البحرين وأصبحت المركز 

مقياس التايمز للتعليم العالي في مدة التأثير وتحقيق التنمية 

 المستدامة.

أفضل الاعتمادات الأكاديمية فقد حصلت  سعت الجامعة للحصول على •

العالمي لبرامجها وهي كلية العلوم  الأكاديميأربع كليات على الاعتماد 

ASIN  لتخصصات الفيزياء والاحياء والرياضيات، وتجديد اعتمادية

لكل من كلية  ABETالجمعية الكندية لتخصص الكيمياء، واعتمادية 

للهندسة المعمارية  NAABمادية الهندسة وكلية تقنية المعلومات واعت

 لكلية إدارة الاعمال.  AACSBواعتمادية 

أولت جامعة البحرين اهتماًما بالبحث العلمي والابتكار، حيث وصل النتاج  •

 .بحث 456الى  2020 البحثي في

ضاعفت جامعة البحرين جهودها لتطوير وتحسين البنية التحتية حيث  •

محطة الصرف الصحي ومشروع تبنت عدة مشاريع منها مشروع تأهيل 

انشاء مبنى للحراسة ونقل البوابة الغربية، وعملت الجامعة على مشروع 

 مركز الابداع السحابي بالتعاون مع شركة امازون للحوسبة السحابية. 

 %.42.7بلغت نسبة الإنجاز الكلية لمشروع مبادرة التنمية المهنية نسبة  •

 %. 46.1م التمهن نسبة بلغت نسبة إنجازات الكلية لمشروع دبلو •

 

 تابع 
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 (:2020إنجازات الوزارة فيما يتعلق بجميع المشاريع الانشائية لعام ) •

o  استكمال مرحلة التنفيذ وانشاء مبنى أكاديمي بمدرسة الرفاع

 .الغربي الإعدادية للبنات

o  من تنفيذ المشروع والعمال على إجراءات التوريد  الانتهاءتم

 الابتدائيةبمدرسة المحرق  والتأثيث لإضافة مبنى أكاديمي

 .للبنات

عملية وخدمة إلى عملية رقمية  40قامت كلية بوليتكنك البحرين بتحويل  •

إذ تتعلق هذه العمليات بعملية التعليم والتعلم لضمان جودة التعليم 

 وتقديم خدمات متميزة لمنتسبي الكلية. 

يدة قامت الكلية بتطوير مجموعة واسعة من البرامج الدراسية الجد •

لتنويع برامج الكلية لدعم اقتصاد البحرين ومنح الطلاب خيارات أوسع 

بما في ذلك التسويق الرقمي وهندسة البترول وبرنامج البكالوريوس في 

 الأفلام وبكالوريوس التكنولوجيا في الهندسة.

التي  Quality Mattersأصبحت بوليتكنك البحرين عضًوا في منظمة  •

التعلم المدمج والرقمي لبناء قدرات الموظفين  تعتبر رائدة عالميًا في

 في التعليم الرقمي. 

قامت الكلية بتنظيم أنشطة افتراضية واسعة بما في ذلك مؤتمر  •

eLearnit وHackfest  للذكاء الاصطناعي ومنتدى ضمان جودة التعليم

 الرقمي في الوطن العربي.  

الإعلام الرسمية  بياًنا صحفيًا وظهرت في وسائل 112نشرت البوليتكنك  •

مشاركة في مختلف  17في البحرين كما شاركت بوليتكنك البحرين بـ 

 المؤتمرات.

مقرر دراسي في بوليتكنك البحرين لتقديمها من خلال  430تم تعديل  •

التعليم الرقمي بشكل فعال، وتم تنفيذ برامج تدريبية للموظفين بما 

ن في مجال التعليم ساعة تدريبية لبناء قدرات الموظفي 645يعادل 

 مؤتمرات افتراضية وفعاليات كبرى. 6الرقمي إلى جانب 

 

 تابع 
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طالب من  25لغ عدد الخريجين من برنامج الماجستير في الإدارة العامة ب •

 الدفعة الثالثة.

في ظل ظروف الجائحة، واصل معهد الإدارة العامة تقديم خدماته  •

م الدورات التدريبية الأساسية عن بعد باستخدام أحدث الوسائل فتم تقدي

 "zoomعن طريق تطبيق "

قامت هيئة جودة التعليم والتدريب بدورة المراجعــات الرابعــة  •

-2019( مدرســة حكومية فــي العام الدراسي 37باســتكمال مراجعــة )

. كما قامـت الهيئة خـلال فتـرة توقـف مراجعـات الاداء الاعتياديـة في 2020

لراهنة بتقييـم ممارسـات وتطبيقــات "التعليــم ظل الظروف الصحية ا

 عــن بعد" فــي المــدارس الحكوميــة.

قامت الهيئة بتنفيــذ الــدورة الثالثــة مــن مراجعــات أداء المــدارس  •

( مدرســة خاصــة فــي للعــام الدراسي 12الخاصة وذلــك بمراجعــة أداء )

2019-2020. 

( مؤسســة تعليــم وتدريــب مهنــي في 13أداء )قامت الهيئة بمراجعــة  •

( منهـا مرخصـة مـن قبل وزارة العمــل 12، )2020-2019العام الدراسي 

والتنميــة الاجتماعيــة، ومؤسســة واحــدة مرخصــة من قبل وزارة التربيــة 

 والتعليــم..

 راسيوقامــت الهيئة بإجــراء أربــع مراجعـات مؤسسـية في العام الد •

، كما قامت بالزيــارات التبعية للبرامــج الأكاديميــة التــي 2019-2020

تمــت مراجعتهــا فــي المرحلــة الثانيــة مــن الــدورة الأولــى لمراجعــات 

البرامــج الأكاديميــة كما قامــت بنشــر خمســة تقاريــر لزيــارات تتبعيه 

ات تعليـم عـال خــاص ومؤسســة لبرامـج مطروحـة فـي أربـع مؤسسـ

 حكوميــة واحــدة.

كجــزء مــن الجهــود الوطنيــة لاحتــواء ومنــع انتشــار فيــروس "كورونــا"  •

حرصــت الهيئة علــى تقديــم برامــج بنــاء القــدرات للمؤسســات 

( 4ج )التعليميــة والتدريبيــة وتم مواصلــة تقييــم الطلبــات، حيث تم إدرا

 ( مؤهــلاً وطنياً فــي ســجل الإطــار23مؤسسات تدريب مهني، وتســكين )

( مؤهلات أجنبية إلــى الإطــار الوطنــي للمؤهــلات. 6الوطنــي وإســناد )

 
 تابع 
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( مؤهلات تعليـم عـال، للتأكـد مـن 7كمــا تــم إعــادة التحقــق مــن )

 تطلبـات التحقـق.اسـتمرارها فـي اسـتيفاء الحد الأدنى لم

 الثقافةقطاع 

الانتهاء من مشروع إنشاء القرية التراثية التي يتم استخدامها في انتاج  •

 .المسلسلات والأفلام التراثية الخليجية

دولة  24شاركت هيئة البحرين للثقافة والآثار متمثلة بمملكة البحرين مع  •

في فعاليات لإصدار اول كتاب الكتروني للأطفال ضمن إطار المشاركة 

 .2020اكسبو دبي 

انتجت الهيئة فيلم "رؤية الوعد سلمان بن حمد" الذي حصد العديد من  •

 الجوائز والعروض حاملاً اسم المملكة إلى العالمية.

تنظيم معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية بمشاركة مجموعة من  •

 ."البحرين تحت شعار "أقرب عن بعد الفنانين وتنظيم مهرجان صيف

تدشين مجموعة من الفعاليات في مركز الجسرة للحرف اليدوية بعد   •

انضمامه لهيئة البحرين للثقافة والآثار، منها فعالية صنع في البحرين 

والتي تعيد تصوير وتكوين الهوية البصرية والوظيفية لنتاجات الحرف 

 اليدوية والصناعات التقليدية.

الثقافية مثل: )فعالية سحر  تنظيم مجموعة من الفعاليات في الصالة •

طريق الحرير بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة 

السيد رجل -البوليتشانا  -البحرين احتفالا بالسنة الصينية الجديدة

إقامة  -بيانو تينمنت -مسرح فودفيل الياباني التقليدي -والانسة الصغيرة

 .مجموعة من العروض المسرحية(

موعة من الفعاليات في متحف البحرين الوطني مثل: )فعالية تنظيم مج •

الغوص في أعماق العصر  -المنامة شانزليزيه الخليج -الطعام ثقافة

 -من وحي المكان -معرض ما وراء الصمت للفنان راشد دياب -الجوارسي

معرض  -مهرجان الأفلام التونسية -مهرجان اليابان للرسوم المتحركة

 فعالية ما نامت المنامة(. -ت الأولى لبابكوميلتون ليب السنوا
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تنظيم مجموعة من الفعاليات في باب البحرين مثل: مسابقة فن  •

ورشة  -ورشة الرسم الحر -الخامسة بتوقيت الباب -استكشاف المنامة

 .ورشة فن الايبرو -خيوط تنسج حب الوطن

المعرفي  اصدار مجلة البحرين الثقافية التي تعنى بالشأن الثقافي ببعده •

  الشامل.

حصول هيئة البحرين للثقافة والآثار على المركز الأول في مسابقة تزيين  •

 المباني الحكومية والخاصة عن فئة المؤسسات الحكومية.

مشاركة جناح هيئة البحرين للثقافة والاثار في معارض الكتاب المحلية  •

ر المعرض الدولي للنش -معرض القاهرة  -والدولية )معرض مسقط

 معرض الشارقة(."  -والكتاب في المغرب

افتتاح مصنع نسيج بني جمرة، حيث ان المصنع يتخذ من موقعه ملهًما  •

 .معماريًا

 والرياضة الشبابقطاع 

استطاعت وزارة شؤون الشباب والرياضة تحقيق استراتيجيتها الرامية  •

لتطوير قطاعي الشباب والرياضة رغم التحديات التي فرضتها جائحة 

وتمكنت من تسخير إمكانياتها لإنجاز  2020ونا خلال السنة المالية كور 

مبادراتها ومشاريعها التي تحقق أهداف ومبادرات وأولويات برنامج 

الحكومة بحسب اختصاص هذه الوزارة، والتي تندرج تحت أولويتين من 

البرنامج، الأولوية الثانية "الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية" 

لوية الثالثة "تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة"، فقد قامت والأو

وزارة الشباب والرياضة بالعديد من الإنجازات والتي كان من ابرزها 

تدشين نظام إلكتروني لتوزيع الإعانات المالية بالتعاون مع تمكين، 

ملاعب  4تدشين نظام المنظمات الأهلية لتمرير طلبات الأندية، انجاز 

بعة لمشروع ملاعب الفريج ) حديقة نون ، حديقة البيان، حديقة  الماحوز، تا

حديقة العدلية(، إنجاز مشروع أكاديمية راشد للفروسية، إنجاز مشروع 

البحريني للتنس، إنجاز ملعب من النجيل الصناعي  الاتحادتجديد ملاعب 

دي ومبنى خدمات لنادي أم الحصم، وإنجاز مشروع إنشاء مقر جديد لنا

 قلالي.

 

 تابع 

 

 

التعليم والشباب والثقافة اهم إنجازات قطاع 

 والاعلام



32 
 

 

قامت وزارة الشباب والرياضة بإقامة عدد من الفعاليات والدورات  •

الرياضية أبرزها ميثاق من ذهب وبنك الذهب، قمة الشباب، مدينة شباب 

)النسخة الافتراضية(، جائزة الملك حمد لتمكين الشباب  11نسخة  2030

حملة  ، مهرجان فرحة وطن،2020من تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

 Jump Start"خلك في البيت"، مسابقة يوم الشباب الدولي، برنامج 

والذي يقدم فرص العمل لطلبة المرحلة الثانوية، مبادرة "خلك قوي"، 

 11دقيقة وهو برنامج تحفيزي لعرض نماذج شبابية ناجحة في  11برنامج 

 دقيقة.

 سعت وزارة الشباب والرياضة الى المشاركة في عدد من الدورات •

الرياضية كالمشاركة في دورة الألعاب الخامسة للأندية العربية للسيدات 

 .2020)الشارقة( 

جاءت مبادرة انشاء صندوق الأمل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية،  •

ستاد الوطني كأحد الإنجازات لوزارة الشباب والرياضة اوإحياء منطقة ال

 .2020خلال السنة 

نية للشباب والرياضة بناًء على قرار استكمال مشروع الخطة الوط •

 19( الصادر بتاريخ 2020-1-15المجلس الاعلى للشباب والرياضة رقم )

 .2020مارس 

إعداد تطبيق لاستخدام المنشآت الرياضية المدرسية للاستخدام الرياضي  •

 من قبل الهيئات الرياضية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تابع 
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الصحةأهم إنجازات قطاع   

 

الوطني،  الاعتمادالصحية منذ تنفيذ برنامج  سساتالمؤتم تقييم أداء   •

 مركزًا طبيًا.  24مستشفى و 17حيث تم اعتماد 

تم تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص لمراجعة القوانين والإجراءات التي  •

تحكم آليات صرف الأدوية بالصيدليات الحكومية والخاصة، لضمان 

 ت.تطبيق أفضل معايير الخدمات الصحية بجميع القطاعا

( عينة لمشروع الجينوم 6,100جمع حوالي ) 2020تم حتى ديسمبر   •

الوطني. كما تم إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة وذلك بهدف تحسين 

 .الجودة والاستمرار في تبني التقنيات الحديثة في الصحة

صدرت المراسيم الملكية بشأن التسيير للمؤسسات الصحية بما يشمل  •

ومراكز الرعاية الصحية الأولية وتم تعيين الرؤساء  المستشفيات الحكومية

 التنفيذين، وذلك تفعيلاً لقانون الضمان الصحي.

طبيب  52تم اعتماد واعداد برنامج تدريبي متكامل لمده سنه كامله لعدد  •

 من طلبه امتياز طب الاسنان.

تم انشاء موقف سيارات متعدد الطوابق، وانشاء قاعة متعددة الأغراض  •

ى الطب النفسي، وأيضا تم انشاء مبنى إضافي لقسم الطوارئ بمستشف

وانشاء وتطوير مركز سترة للرعاية  ،في ظل الجائحة بسعة مائة سرير

 .الصحية الخاصة

( وتجهيز البنية التحتية I-Sehaتم عمل العديد من التغييرات في نظام) •

 وتطوير أنظمة مساندة في المختبر والخدمات الالكترونية المرتبطة

   .بالنظام الصحي لكي يتوافق مع متطلبات مرحلة كورونا

 

أبرز إنجازات قسم مختبرات الصحة العامة) افتتاح وحدة التسلسل الجيني   •

في  19، دراسة فيروس كوفيد Viral Genomeبمختبرات الصحة العامة 

رونا وكافتتاح مختبر المطار لفحص فيروس مياه الصرف الصحي، 

بالصحة العامة، اجراء  للكوروناافتتاح مختبر جديد  ،SARA CoV2المستجد 

 

%9

قطاع  ت نفقاتشكل“

 الصحة ما نسبته

9% 

 وما مقداره 

 مليون دينار 326

 ”من المصروفات العامة

لا تشمل المبالغ أعلاه مشاريع برنامج  •

 الخليجي التنمية لدول مجلس التعاون
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فحوصات تفاعل البلمرة التسلسلي والامصال لعينات التجارب السريرية 

اجهزة لفحص فيروس كوفيد  5منتج طبي و 20للقاح، تقييم ما يزيد عن 

، اعداد برنامج الجودة الخارجي للمستشفيات الخاصة، اجتياز اختبار 19

روس الكورونا الصادر من منظمة الصحة العالمية الجودة الخاص بفي

 .متطوع وملتحق( 70وتدريب 

 2388فيما يتعلق بصحة المياه والمؤسسات قامت وزارة الصحة بعدد  •

زيارة للعديد من المنشئات منها الصالونات والمؤسسات التعليمية 

والصحية والسياحة والصالات الرياضية حيث قامت بغلق البعض منها 

المطلوبة لمنع انتشار  الاشتراطاتها للنيابة العاملة لمخالفتها وتحويل

 فايروس كورونا.

 19-تم تنفيذ إرشادات السلامة للمختبر المتعلقة بفيروس كورونا كوفيد •

 .ونشرها في جميع اقسام المختبر

تم تجهيز مختبرين مخصصين للضغط السلبي وخزانات للسلامة  •

 .19كوفيد شتبه بها أو المؤكدة البيولوجية للتعامل مع أي حالات م

( بالتنسيق والتواصل، ومقارنة نتائج الفحوصات PCRتم اعتماد طريقة ) •

( PCRمع مختبرات الصحة العامة وتم البدء بإجراء الفحص السريع )

لمرضى الطوارئ ومرضى الحالات المعقدة وذلك باستخدام جهاز واحد 

 .دام ثلاث أجهزةاجراء الفحص باستخفقط. وبعدها تم التوسع في 

 

الطبي ومستشفى الطب النفسي باستحداث خدمة قام مجمع السلمانية  •

 توصيل أدوية المرضى للمنازل.

تم تخصيص مكان لعلاج والعزل في مجمع السلمانية الطبي لمن يتم  •

كما تم توسعة قسم الطوارئ  19-تشخيصه بفيروس كورونا كوفيد 

لات الطارئة أو المشتبه إصابتها بمجمع السلمانية الطبي، لاستقبال الحا

 14سريرا، منها تخصيص  100بفيروس كورونا والمؤكد بطاقة استيعابية 

سرير لمرضى الغسيل الكلوي، وتم تخصيص وحدة للعناية المركزة بطاقة 

 اسرة. 6استيعابية لعدد 

 

 تابع 

 

 

 الصحةاهم إنجازات قطاع 
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وحدة الرعاية الشاملة الكائنة في مستشفى البحرين الدولي والتي  افتتاح •

 .(١٩-صها لعلاج الحالات القائمة لفيروس كورونا )كوفيدتم تخصي

التطبيب عن بعد في العديد من العيادات منها في قسم الطب العام  •

 والأمراض المزمنة والعلاج الطبيعي عن طري تقنية الفيديو.

قدمت مختبرات الرعاية الأولية تعاونا استثنائيا لسحب العينات لمشاريع  •

، وتضمنت هذه المشاريع 19دة لفيروس كورونا ودراسات الأجساد المضا

ما يلي: )مشروع المناعة الوطني بالتعاون مع قوة دفاع البحرين(، 

)مشروع مسح المناعة الوطني بالتعاون مع الصحة العامة(، )مشروع 

 مسح المناعة لمصابي فايروس كورونا(.

على  تم توفير خدمة الأشعة في جميع محاجر ومراكز عزل مملكة البحرين •

ساعة يوميا لمتابعة الحالات المصابة عبر جلسات تصوير الصدر  24مدى 

 بالأشعة السينية، وذلك لمتابعة الاستجابة ومراحل التعافي.

بلغ عدد الحالات التي تم إرسالها للعلاج في الخارج وعلاجها في  •

حالة كما تم نقل عدد من  404المستشفيات الخاصة في مملكة البحرين 

تي تتطلب حالتهم العلاج بصورة عاجلة الى الأردن والسعودية المرضى ال

 وتركيا وألمانيا.

قامت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية باستمرار عمليات  •

تقييم أداء المؤسسات الصحية منذ تنفيذ برنامج الاعتماد الوطني، حيث 

 مركزًا طبيًا. 24مستشفى و 17تم اعتماد 

جائزة التميز الحكومي لأفضل الممارسات الحكومية  حصلت الهيئة على •

 في مجال تقييم واعتماد المؤسسات الصحية.

مؤسسة صحية. كما  788بلغ عدد المؤسسات المرخصة لدى الهيئة  •

طلبًا لافتتاح مؤسسات صحية جديدة متنوعة، كما  136استقبلت الهيئة 

ـ  جديد التراخيص مؤسسة جديدة، بينما تم ت 90تمت الموافقة والترخيص ل

 منشأة صحية. 711لـ 

مرفًقا للرعاية الصحية لتقديم خدمات جمع  42تمت الموافقة على  •

 .19كوفيد مسحات 

 
 تابع 
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زيارة تفتيشية متكررة للمؤسسات فيما يتعلق بإدارة  43كما تم إجراء عدد  •

زيارة  36وزيارة لتقييم مرافق العزل والحجر الصحي، و 19كوفيد الوباء 

زيارة تتعلق بمراقبة الإجراءات  65م خدمة جمع المسحات، وتتعلق بتقيي

كما  19كوفيد الاحترازية التي تتخذها المرافق الصحية ضد انتشار عدوى 

تم الترخيص لمستشفى خاص واعتماده لتقديم الخدمات العلاجية 

 .19كوفيد لمرضى 

في المؤسسات  7، منها 2020صيدلية جديدة في عام  47تم ترخيص عدد  •

٪ في عدد 15صيدلية عامة، مما يعكس زيادة بنسبة  40حية والص

، حيث بلغ إجمالي عدد 2019الصيدليات المرخصة مقارنة بعام 

تعمل  258منها  332الصيدليات المرخصة في مملكة البحرين 

 تعمل في مؤسسات صحية. 74كصيدليات عامة و

ون رخصة مهنيًا يحمل 17,043بلغ مجموع المهنيين المرخصين من الهيئة  •

 طبيب زائر. 45سارية المفعول في مملكة البحرين منهم 

 .ترخيص جديد وتجديد ترخيص للممارسين الصحيين 3,322تم اصدار عدد  •
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  أهم إنجازات قطاع الإسكان ومرافق المجتمع

  

 أولاً ـ المشاريع الإسكانية:

 496الأولى لمدينة شرق الحد بالإضافة إلى تسليم  تشغيل المرحلة •

 .”قسيمة سكنية بحي "أم الشجر

توقيع اتفاقية بدء تنفيذ مشروع مدينة "شرق سترة" والذي يوفر أكثر من  •

 .وحدة وقسيمة سكنية جديدة 3,000

 .مدن البحرين الجديدة المختلفة واصلت وزارة الإسكان تنفيذ مراحل •

 

 الاعتمادات المالية:ثانياً ـ المناقصات و

مناقصة لتنفيذ  13أيضاً بترسية  2020قامت وزارة الإسكان خلال العام  •

مشاريع إسكانية جديدة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ تلك المشاريع 

 شهراً من تاريخ بدء التنفيذ. 25خلال 

علاوة بدل السكن للمواطنين من اصحاب الطلبات الاسكانية  صرف  •

 سنوات. 5فترة الانتظار لديهم الذين تجاوزت 

 

 ثالثاً ـ مستجدات مبادرات القطاع الخاص:

مستفيداً، ليرتفع بذلك  1,691بلغ عدد المستفيدين من برنامج "مزايا"  •

 7,289إجمالي عدد المستفيدين من هذا البرنامج منذ تدشينه إلى 

 مستفيداً.

حكومية  وحدة سكنية جديدة على أرض 132قامت وزارة الإسكان ببناء  •

بمنطقة اللوزي كمرحلة تجريبية ضمن برنامج "تطوير الوحدات السكنية 

 .على الأراضي الحكومية المملوكة للدولة"

•  

 

%2

قطاع  ت نفقاتشكل“

 الإسكان ومرافق المجتمع

 ما نسبته

2% 

 وما مقداره

 مليون دينار 84

 ”من المصروفات العامة

لا تشمل المبالغ أعلاه مشاريع برنامج  •
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 رابعاً ـ الخدمات الإسكانية:

طلباً إسكانياً لوحدات وشقق تمليك  5089قامت وزارة الإسكان بتلبية  •

 وقسائم.

 خامسا: البلديات وخدمات المجتمع:

دء بتطبيق قرار المواصفات الخاصة بالمباني الخضراء في قد تم الب •

جميع المباني الحكومية، وسيشمل  على 2019مرحلته الأولى في نوفمبر 

متر  1000العمارات الاستثمارية )أ،ب( التي تفوق مساحة الإنشاء فيها 

على خمس مراحل حتى نوفمبر  ويشتمل القرارمربع في مرحلته الثانية 

2021. 

عدد من المشاريع ومنها مشروع تطوير ممشى البسيتين  تم تنفيذ •

وممشى قلالي )المرحلة الأولى(، وسوق المحرق المركزي، وممشى 

المعامير، وتقاطع الجنبية، والمرحلة الثانية من حديقة المحرق الكبرى، 

 والمرحلة الثانية من تقاطع الفاروق.

ما تم البدء في أعمال جاري تنفيذ المرحلة الثانية من الحديقة المائية، ك •

 مشروع حديقة محمد بن فارس وعين ريا وعين الحنينية.

قامت الوزارة بالاستثمار في موقع مشتل الدانة بمنطقة الدير بالمحرق  •

% من إجمالي 60وهو مشروع إنشاء وتشغيل حديقة عامة بنسبة 

% من إجمالي مساحة 40المساحة المتاحة للعقار واستثمار ما نسبته 

 .2022، ومن المتوقع انتهاء المشروع خلال سنة العقار

 173يوم لطلب التقسيم الجزئي و 60أرض بـ  196اعتماد مخطط تقسيم  •

 عقار. 1,367، كما تم تصنيف تقسيم الرئيسييوم لطلب ال

أيام للطلب  10عقار وفق المدة الزمنية المحددة بـ  115اعتماد دمج  •

 الواحد.

 مة المرورية.طلب للتأثيرات والسلا 24دراسة  •

 معاملة تعديل وضعية الأراضي. 42انجاز  •
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 حماية الاجتماعيةأهم إنجازات قطاع ال

 

تعاونت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع الهيئة العامة للضمان   •

% من رواتب المواطنين المتضررين العاملين 50الاجتماعي وقد تم دفع 

حتى  2020جائحة من مارس في القطاع الخاص والمتأثرين بتبعات ال

 . نهاية السنة

 

 

برنامًجا تدريبيًا وتم ترخيص  757أعدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  •

مدربًا لمختلف المؤسسات التدريبية وبلغ عدد المؤسسات  292ما يقارب 

باحًثا عن  3347مؤسسة استفاد من برامجها التدريبية  94التدريبية حوالي 

 .العمل
 

 

زارة العمل والتنمية الاجتماعية برنامج خطوة للمشاريع المنزلية أعدت و  •

والذي يهدف لتحقيق الضوابط المنظمة للأنشطة الإنتاجية للأفراد والأسر 

 10المنتجة حيث ان عدد الحاصلين على ترخيص العمل من المنزل خلال 

أسرة إلى رواد  48أسرة وفرداً، وتحولت  954سنوات منذ تأسيسه بلغ 

بلغ إجمالي  2020ل بالحصول على سجلات تجارية. وفي العام أعما

 ديناراً بحرينياً. 34,790مبيعات الأسر في مختلف المعارض 

 

دور حضانة جديدة،  10سجلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدد  •

دار حضانة وتشرف عليها وتنظم عملها، بطاقة  92ليصبح اجمالي عددها 

 .اً.طفل 6428استيعابية تضم 

 

قدمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برامج إنمائية ووقائية ضمن  •

طفلًا في بيت بتلكو لرعاية  34خدمات مركز حماية الطفل، وتم احتضان 

 برنامجاً اجتماعياً لهم. 55الطفولة، وتم إعداد 

 

، قامت الأندية النهارية 19-في ظل الظروف لجائحة فيروس كوفيد  •

لعمل والتنمية الاجتماعية المرخصة لخدمات كبار التابعة لوزارة ا

 76مسن، وتم صرف عدد  1,600ناديًا نهاريًا لأكثر من  14المواطنين 

 .أجهزة تعويضية للمسنين

 

%12

قطاع  ت نفقاتشكل“

الحماية الاجتماعية      

 ما نسبته

12% 

 وما مقداره 
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قدمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدًدا من الخدمات حيث بلغ عدد  •

أسرة  126,346المستفيدين من برنامج الدعم المالي لمحدودي الدخل 

دينارًا بحرينيًا، وبلغ عدد المستفيدين  113,762,155بقيمة إجمالية تقدر بـ 

مواطناً، بقيمة إجمالية تبلغ  17,009من مساعدة الضمان الاجتماعي 

ديناراً بحرينياً، وبالنسبة للمستفيدين من مخصص الإعاقة،  20,890,695

لمصروفة مواطناً، وبلغ إجمالي المبالغ ا 12,388فقد تم إعانة 

دينار بحريني، وبلغ عدد المستفيدين من التعويض النقدي 15,855,500

دينار  28,855,500أسرة بإجمالي  169,130مقابل رفع الدعم عن اللحوم 

أسرة عن حريق المساكن، وتخفيض رسوم  51بحريني، وتم تعويض 

أسرة من الأسر المستفيدة من نظام المساعدات  12,754الكهرباء عن 

 اعية.الاجتم

 

ألفاً  12بلغ إجمالي عدد الأشخاص )ذوي العزيمة( في مملكة البحرين  •

( 40شخصاً، وبلغ عدد المراكز العاملة في مجال الإعاقة المرخصة ) 388و

( من الأشخاص ذوي العزيمة في 229مركزاً أهلياً وخاصاً، وتم توظيف )

ى ( منهم عل35، وتدريب )2020-2019القطاع الخاص خلال العامين 

السياقة ضمن برنامج تدريب هذه الفئة على السياقة بالتعاون مع الإدارة 

( طلباً من ذوي العزيمة لصرف أجهزة 86العامة للمرور، فضلاً عن تلبية )

 معينة.
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 الشئون الاقتصادية أهم إنجازات قطاع  

 وحماية البيئة التحتيةوالبنية 
 

 

 

 ويجقطاع النقل ال 
 

اء من المرحلة الأولى لمشروع مطار البحرين الدولي بإنشاء مبنى الانته •

 .المسافرين الجديد

تحديث نظام رادار الطقس وتدشين محطة الاتصالات الراديوية الجديدة  •

 .محطات اوتوماتكية إضافية للرصد الجوي 3وتركيب وتفعيل 

بة ( في مركز المراقVCCSتركيب نظام جديد للاتصالات والتحكم الصوتي ) •

 الجوية وتجهيز مركز بديل للمراقبة الجوية في حالات الطوارئ.

 

 قطاع النقل البري

 

تحويل خدمات إصدار وتجديد جميع أنواع التراخيص إلى خدمات  •

 الكترونية.

إعداد خطة متكاملة عن آلية تطوير وتنظيم التراخيص الممنوحة لسيارات  •

لتنظيم تداول  2020مبر الأجرة وتم توقيع اتفاقية مع شركة مزاد في نوف

 .موقع لسيارات الأجرة 19تراخيص سيارات الأجرة وتم العمل على تطوير 

توقيع العقد مع تحالف الشركات الاستشارية للمرحلة الانتقالية لمشروع  •

  .المترو للمرحلة الأولى

محطات مكيفة إضافية للشبكة لتوفير خدمات مريحة وميسرة  9تم توفير  •

ر نموذجين من علامات توقف الحافلات تعمل للمستخدمين وتوفي

 بالطاقة الشمسية.

م توفير خدمة إعادة تعبئة البطاقات الذكية لحافلات النقل الجماعي عبر ت •

وذلك لتنويع قنوات الدفع المتوفرة لإعادة شحن هذه  STC PAYتطبيق 

حافلات النقل  جميع محطات توقف على QR Codeالبطاقات وتم توفير

 .وفير المعلومات الفعلية عن وصول الحافلاتالجماعي لت

 

 

%12

قطاع  ت نفقاتشكل“

الشئون الاقتصادية 

وحماية  والبنية التحتية

 البيئة 

 ما نسبته

12% 

 دارهوما مق
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تم اعتماد المخطط الهيكلي لجميع أنماط النقل الجماعي بمملكة البحرين  •

 .2020وإدراجه في نظام تصاريح في ديسمبر  2055حتى عام 

بدأ العمل مع تحالف الشركات الاستشارية للمرحلة الانتقالية لمشروع   •

 جسر الملك حمد.

 الملاحة البحريةقطاع الموانئ و

 

جميع إجراءات إدارة الشئون التجارية والمناطق اللوجستية كما تم ة أتمت •

تحديث نظام مراسي وإتمام معاملات لاستيراد وتصدير بالأرصفة الخاصة 

 .سفينة 340ل 

 .٪ 73.2بلغت نسبة تأجير الأراضي في المنطقة اللوجستية  •

 .لأرصفة الخاصةتفعيل خطط الطوارئ لميناء خليفة بن سلمان وا •

تطبيق قانون الصحة العامة الصادر مؤخرا على ميناء خليفة بن سلمان   •

بشكل خاص، وعلى الأرصفة الخاصة بشكل عام بالإضافة إلى وضع 

الإجراءات والتدابير الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة لمواجهة جائحة 

 .للموانئ والسفن الزائرة 19-كوفيد

 

 قطاع البريد

 

% في توزيع البريد الممتاز للستة الاشهر  93البحرين نسبة  حقق بريد  •

% في توزيع الطرود البريدية للفترة 94الاولى من العام الجاري ونسبة 

 المماثلة.

 .% من النظام الإلكتروني الجديد لبريد البحرين61استكمال ما يقارب  •

 

 الاتصالات قطاع

 

تغطية شاملة للجيل  إصدار الخطة الوطنية الخامسة للاتصالات وتحقيق •

 .على الصعيد الوطني 5Gالخامس 

 

 

 

 
 تابع 
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 ـــرقالطـــــاع طـــق

 

  :2020منها في قطاع الطرق خلال العام  الانتهاءالمشاريع التي تم  أهم •

o  مشروع تقاطع سار الذي يتضمن جسر علوي مع توسعة شارع

الشيخ خليفة بن سلمان، الى جانب مشروع تطوير شارع الملك 

 حمد.

o  ع المرحلة الأولى والثانية من تطوير مداخل مطار مشرو

 البحرين الدولي.

o  .تطوير شارع سار 

o  مشروع تطوير شارع الزلاق المرحلة الثالثة من مشروع تطوير

 .تقاطع الجسرة

 

 قطاع الصرف الصحي 

 

منها في قطاع الصرف الصحي خلال العام  الانتهاءأهم المشاريع التي تم  •

2020: 

o  ف صحي لنقل التدفقات الناتجة من مشروع مشروع بناء خط صر

 الرملي الاسكاني.

o  مشروع ربط شبكة الصرف الصحي بمحطة الـمعالجة في مدينة

 سلمان.

 

 المنجزة قطاع البناء والصيانة

 

نفذت الوزارة عدداً من المشاريع ومنها المرحلة الثانية من تطوير مرفأ   •

مجمع الإعاقة الشامل الدراز، مبنى المختبرات الزراعية بهورة عالي، 

بعالي، مشـروع أعمال تجديد مستشفى البحرين الدولي وأعمال الصيانة 

 .مدرسة حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم 40لـ 

 

 

 

 

 
 تابع 
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 الصناعة قطاع

 

قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة استحداث نظام إلكتروني لاستلام  •

 .المعاملات والرد عليها

ترخيصا ً صناعيا في مختلف  64لتنمية الصناعية أصدرت إدارة ا •

 دينار. 40,391,421القطاعات الصناعية ً، وقد بلغت قيمة الاستثمارات 

شهادة للقيد في السجل  799قامت إدارة التنمية الصناعية بإصدار  •

 .الصناعي في مختلف القطاعات الصناعية

طلب للإعفاء  211قامت إدارة التنمية الصناعية بإصدار الموافقة على  •

من الرسوم الجمركية للمنشآت الصناعية، حيث بلغت القيمة التقديرية 

 دينار. 22,084,630لها على مدخلات الصناعة حوالي 

دشنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة في إدارة التنمية  •

شهادة  189الصناعية علامة "صنع في البحرين"، وقد قامت بإصدار 

 .لتسجيل العلامة

 

 التجارة قطاع

 

تدشين خاصية موافقة البلدية المبدئية التلقائية من النظام لمجموعة  •

 كبيرة من الأنشطة التجارية.  

ربط الأشكال القانونية للشركات بممارسة الأنشطة التجارية وذلك بعد  •

 التنسيق مع الجهات المرخصة لتسهيل وتسريع عملية تسجيل الشركات.  

السجلات التجارية في القطاعات الأكثر تضررا  تدشين خاصية استثناء •

بجائحة كورونا من رسوم الأنشطة التجارية ورسوم تجديد السجل اسوة 

 بالدعم الحكومي لهذي القطاعات.  

تدشين خاصية ترحيل بيانات العربات المتنقلة لبيع الأغذية إلى هيئة  •

 تنظيم سوق العمل.  
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من اجمالي السجلات التجارية % 34غطت الإدارة في التفتيش الدوري  •

 %.9متجاوزة الهدف بنسبة 

سجلت الحملات التفتيشية والتفتيش الدوري ارتفاعا ملحوظا عن العام  •

 % على التوالي.84% و182السابق بنسبة 

شكلت الزيارات التفتيشية للتحقيق من الشكاوى ارتفاعاً بلغت نسبته  •

 % عن العام السابق.31

)البحرين( وهو اهم انجاز لإدارة نظم  AWSالسحابية الانتقال الى الحوسبة  •

 .2020المعلومات لعام 

 انجازات عامة

 

تحقيق إنجازاته عبر  2020 واصل مجلس التنمية الاقتصادية خلال عام •

استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة، وذلك بهدف المساهمة 

مجلس من في خلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية حيث تمكن ال

استقطاب مشاريع جديدة ومشاريع توسعة بمجموع استثمارات مباشرة 

مليون دولار أمريكي قيمة  800مليون دولار أمريكي من أصل  858تبلغ 

الاستثمارات المستهدفة. وعليه فمن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات 

 وظيفة خلال الثلاث سنوات المقبلة. 4,375في خلق ما يقارب 

اع الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية إلى جانب قطاعي مثل قط •

السياحة والعقارات النصيب الأكبر بالنسبة لقيمة الاستثمارات، إذ بلغت 

 مليون دولار أمريكي.  506قيمتها في هذه القطاعات حوالي 

مثلت قطاعات الخدمات المالية والتعليم والصحة؛ النصيب الأكبر  •

دينار بحريني فأكثر  1,000دخل شهري مرتفع يبلغ بالنسبة للوظائف ذات 

والمتوقع خلقها خلال الثلاث سنوات المقبلة، حيث بلغت هذه الوظائف 

وظيفة.  تشير هذه الانجازات إلى أهمية استمرارية التركيز  858حوالي 

على القطاعات ذات الأولوية للمجلس، حيث تعتبر هذه القطاعات 

لف في تحقيق أهداف مؤشرات الأداء متكاملة وتسهم كٌل بشكل مخت

للمجلس. تشمل الشركات المستقطبة شركات عالمية وشركات ناشئة 

 

 
 تابع 
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محلية وخليجية وأوروبية وآسيوية حيث أن المجلس يركز على استمرارية 

 نهج التنويع في القطاعات والدول المستثمرة.

رز حققت مملكة البحرين العديد من المراتب المتقدمة في عدد من أب •

 المؤشرات العالمية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وتطوير بيئة الأعمال:

البحرين الاولى عالمياً بين المدن الصغيرة والمتوسطة الحجم  •

لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر حيث بلغت حصة الناتج المحلي 

لك %. ذ80الإجمالي الاسمي للمملكة من الاستثمارات المباشرة ما نسبته 

بحسب بيانات  2019يشكل حوالي ضعف المتوسط العالمي وذلك في 

 .تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن "الأونكتاد"

يعد مجلس التنمية الاقتصادية وكالة تشجيع الاستثمار الوحيدة من  •

 منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تم ذكرها.

ز والتي تصدرها شركة الحائزة على جوائ Site Selectionصنفت مجلة  •

كونواي مجلس التنمية الاقتصادية من ضمن أحد أفضل وكالات ترويج 

 الاستثمار العالمية وذلك للسنة الرابعة على التوالي. 

حلت البحرين في المرتبة الأولى من بين الدول العربية في مؤشر حرية  •

الاستثمار ومؤشر حرية التجارة بحسب آخر تقرير صادر عن مؤسسة 

 فاونديشن". يريتجه"

دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال  5البحرين من بين أفضل   •

 إفريقيا من حيث النظم البيئية للتكنولوجيا المالية.

 2020أحرزت البحرين موقعاً متقدماً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال  •

باعتبارها رابع أفضل دولة على مستوى العالم في تحسين بيئة الأعمال، 

انب حلولها في المركز الثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط إلى ج

 .وشمال أفريقيا

قام المجلس الأعلى للبيئة بالانتهاء من مشروع الاستراتيجية الوطنية  •

لجودة الهواء، حيث تم رصد جودة الهواء في أجواء مملكة البحرين ونشر 

ص أجهزة التقارير الخاصة بذلك، بالإضافة الى تحديد مواصفات وخصائ

الرصد المطلوبة وعددها وتوزيعها والتحقق من الصيانة الوقائية اللازمة 

 

 
 تابع 
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من أجل سلامة تشغيلها وقد نفذ القسم هذه المتطلبات بما يتوافق مع 

 .التدفقات المالية المقرة لمشاريع الشراء والصيانة 

 تم رصد التوزيع الجغرافي للشعاب المرجانية الصناعية بالبيئة البحرية •

 لمملكة البحرين ومن ثم إعداد خريطة رقمية توضح مواقع تلك الشعب.

بلغ مجموع الأنشطة التي خضعت لإجراءات التقويم البيئي خلال العام  •

مكاتب للاستشارة  8طلب متنوع، كما تم اعتماد وتجديد طلبات  435عدد 

 البيئية في المجلس الأعلى للبيئة.

اف على سحب العينات من المياه قام المجلس الأعلى للبيئة ب الإشر   •

المصرفة للبيئة البحرية بمعدل مرة واحدة سنوياً لكل منشأة، وتم جمع 

تحليلاً للتأكد من  685زيارة ميدانية، وأجري عليها  13عينة خلال  39

 مطابقتها للمعايير البيئية.

يقوم المجلس الأعلى للبيئة بمراقبة المياه الجوفية المحيطة بمدفن  •

لنفايات الخطرة، وقد تم جمع عينات المياه الجوفية بمعدل مرتين حفيرة ل

 تحليلاً. 40في العام من البئرين القريبين من المدفن وأجري عليها 

استكمال تنفيذ المجموعة الثانية من مشاريع الاستراتيجية الوطنية  •

 –للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون 

 . HCFCsوكربونية الهيدروكلوريك وفلو 

 320مشروع ردم وتجريف من خلال  60شرع المجلس بمراقبة ما يقارب  •

زيارة ميدانية بغرض التحقق من التزام المشاريع بالاشتراطات البيئية، 

زيارة ميدانية للسواحل بهدف التحقق من خلوها  340وتنفيذ ما يربو على 

 من أي أعمال دفان غير مرخصة.

لفعاليات بهدف رفع التوعية البيئية وذلك من قدم المجلس عدد من ا •

خلال تنظيم "معرض بيئي توعوي تحت شعار "لنحمي بيئتنا من 

 15وتقديم ما يفوق  2020فبراير  8إلى  4البلاستيك في الفترة من 

محاضرة توعوية بيئية لترسيخ الوعي لأهم القضايا البيئية على الصعيد 

كترونية الخاصة بطلبات الإتجار الخدمات الال نوالدولي. تدشيالمحلي 

 .المدرجة ضمن ملاحق اتفاقية سايتسبالأنواع المهددة بالانقراض و
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 .تنفيذ مشروع شراء محطات الإنذار الإشعاعي المبكر •

 .تطوير وتأهيل البنية التحتية للمركز الوطني للاستزراع البحري •

 .طلوبةتطوير مختبر أمراض الأسماك وتزويده بالمعدات والمواد الم •

   .صيانة للمصارف إلى مختلف مناطق المملكة •

البدء في إعادة تأهيل واستكمال الإمدادات بشبكة مياه الصرف الصحي  •

  .المعالجة

 .استبدال وصيانة عدادات المياه الجوفية •

 تم تطوير حقل خليج البحرين، •

  الفاو.التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة  •

تيجية تنوع مصادر الغذاء في دعم الأمن تنفيذ عدة مشاريع منها استرا •

 .الغذائي لمملكة البحرين

 .تطوير قطاع الأحياء المائية إلى استدامة الخدمات الزراعية •

تنفيذ مشروع مكافحة الآفات الزراعية لحماية النخيل والزراعة في مختلف  •

.محافظات المملكة

 

 
 تابع 

 

 

الشئون الاقتصادية والبنية اهم إنجازات قطاع 

 التحتية وحماية البيئة  
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 الجزء الثاني

  العامة المالية ةبيان أداء السياس



50 
 

 

 

 

 

  

 

2,083 
 مليون دينار

 

220 
 مليون دينار

 

 

 

  

 

 

 

3,533 
 مليون دينار

 ـجــــــزالعـــ 

 1,671 

 مليون دينار

 إجمالي الدين الحكومي 

 14,955 

 مليون دينار

 مليون دينار مليون دينار

 

 مليون دينار

إجمالي مصروفات 

 المشاريع

إجمالي المصروفات 

 * المتكررة

 إجمالي الإيرادات

 نتائجملخص ال

 المالية لسنة

2020 

 ة كوروناح* تشمل المرصوفات الطارئة لمكافحة جائ
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العامة تنفيذ الميزانيةالمالية ل تحليل النتائج  

 

 العامة أولاً: التحليل على مستوى إجمالي الميزانية

 

% 29انخفاضاً بمعدل  2020سجلت الإيرادات الفعلية للدولة للسنة المالية  

تائج الفعلية % مقارنة بالن28عن الميزانية المعتمدة، وانخفاضاً بنسبة قدرها 

نتيجًة للآثار السلبية جراء جائحة كورونا على  ، جاء ذلك2019للسنة المالية 

وقد ساهمت الإيرادات  الأسواق العالمية والطلب على المنتجات النفطية،

غير النفطية في نمو الإيرادات العامة لمملكة البحرين بشكل ملحوظ، حيث 

حققت الإيرادات الفعلية غير النفطية المحصلة مستوى يساوي الميزانية 

% 5، وبنسبة قدرها 2020المعتمدة للإيرادات غير النفطية للسنة المالية 

  .2019ة  مقارنة بالنتائج الفعلية للسنة المالي

 

  

 %0.03 المصروفات العامة الفعلية بنسبةستوى إجمالي مانخفض وقد 

روفات المص رتفعت، حيث ا2020انية المعتمدة للسنة المالية مقارنة بالميز 

والتي تشمل  ،عن الميزانية المعتمدة لها% 0.96المتكررة الفعلية بنسبة 

مصروفات المشاريع الفعلية  أماالمصروفات الطارئة لمكافحة جائحة كورونا، 

 % عن الميزانية المعتمدة لها.13.7فانخفضت بنسبة 

 

والتي تشمل فقد ارتفعت المصروفات العامة  2019ومقارنة بالسنة المالية 

 % حيث ارتفعت4.7بنسبة قدرها  المصروفات الطارئة لمكافحة جائحة كورونا،

ن انخفضت %، في حي6الصرف في المصروفات المتكررة بنسبة  نسبة

 %.12.8مصروفات المشاريع بنسبة 

 

دينار،  مليون 1,671ره وفي ضوء النتائج السابقة بلغ عجز الميزانية ما مقدا

الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين مقابل العجز المعتمد في قانون 

وبالأخذ في ، 2020دينار للسنة المالية  ليونم 601والبالغ  2020و 2019

 2020إلى السنة المالية  2019تبار الاعتمادات المدورة من السنة المالية الاع

لميزانية المشاريع مليون دينار و 8.6لميزانية المصروفات المتكررة بمبلغ 

، والمصروفات الطارئة.مليون دينار 21والبالغة 

 

  إجمالي الإيرادات

  مصروفات المشاريعإجمالي 

 *المتكررة المصروفات إجمالي

 * المصروفات العامةإجمالي 

 مليون دينار

 مليون دينار

 مليون دينار

 دينارمليون 

 * تشمل المرصوفات الطارئة لمكافحة جائحة كورونا

 * تشمل المرصوفات الطارئة لمكافحة جائحة كورونا
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المحققة الوزارات والجهات الحكومية ذات أعلى نسبة للإيرادات 

 2020في سنة 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الوزارات والجهات الحكومية الإيراد الفعلي

راداتالجهاز الوطني للإي 289  

 شئون الجمارك 92

 وزارة الصحة 39

    وزارة المواصلات والاتصالات 39

 وزارة الداخلية 34

30 
وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف 

 )شئون العدل(

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 29

 جهاز المساحة والتسجيل العقاري 12

10  
خطيط البلديات والتوشئون وزارة الأشغال 

 العمراني )شئون الأشغال(

4 
وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط 

 العمراني )شئون البلديات(

 2019مع سنة  2020مقارنة الإيرادات الفعلية لسنة 

%17 

  

 2020العامة لسنة  الإيراداتنسبة 

لناتج المحلي الإجمالي من ا

 السنة فسبالأسعار الجارية لن

 

 2020 تحليل الإيرادات العامة

 

 )مليون دينار(

http://www.alayam.com/alayam/local/720515/News.html
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 تحليل النتائج المالية لتنفيذ الميزانية العامة 

 

 يرادات العامةثانياً: تحليل الإ

الإيرادات الفعلية  ( حققت19-دفايروس كورونا )كوفي على الرغم من تأثير جائحة

غير للإيرادات  الميزانية المعتمدةمستوى يتساوى مع غير النفطية المحصلة 

مقارنة بالنتائج الفعلية  %5بنسبة قدرها  ، مع نمو2020للسنة المالية  النفطية

خلال  لإيرادات الفعلية غير النفطيةا رتفاعا رجع أسبابيو ، 2019 للسنة المالية

نسبة بالاستثمارات والأملاك الحكومية نمو إيرادات إلى  2020لية السنة الما

مقارنة بمستوياتهم الفعلية  70% بنسبة مبيعات الأصول الرأسمالية%، ونمو 58

النصيب الأكبر من  والرسوم الضرائبوقد شكلت إيرادات . 2019للسنة المالية 

ت غبر النفطية % من إجمالي الإيرادا56حيث شكلت   الإيرادات غير النفطية

 .2020 لسنةالمحصلة 

 % من41نخفاض بمعدل االنفطية المحصلة  لإيرادات الفعليةسجلت اوقد 

بنسبة ، مع انخفاض 2020للسنة المالية  للإيرادات النفطية الميزانية المعتمدة

 لإنخفاضويرجع سبب ا، 2019مقارنة بالنتائج الفعلية للسنة المالية  %41قدرها 

عن الميزانية المعتمدة  2020إيرادات النفطية للسنة المالية ال نسبة تحصيلفي 

أثر جائحة   التغير في أسعار النفط بين فترتي اعتماد وتنفيذ الميزانية  بسبب

 2020، حيث أن تقديرات الإيرادات في السنة المالية (19فايروس كورونا )كوفيد 

 فيما بلغ متوسط دولار لبرميل النفط الخام، 60قد اعتمدت على أساس سعر 

 18.1دولار للبرميل أي بنخفاض قدره  41.9سعر البرميل اثناء تنفيذ الميزانية 

 ( في انخفاض 19-. كما تسببت جائحة فايروس كورونا )كوفيددولار للبرميل

، حيث بلغ متوسط سعر البرميل في 2019مقارنة بسنة  متوسط سعر البرميل

دولار للبرميل مقارنة  22.93قدره دولار للبرميل أي انخفاض  64.83 2019

 . دولار 41.9 2020متوسط سعر البرميل للسنة المالية 

 بالأسعار الإجمالي المحلي الناتج من% 17 نسبة 2020إيرادات سنة  مثلت وقد 

.2020 المالية للسنة الجارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غير النفطية  الإيراداتشكلت 

من إجمالي الإيرادات  42%

، 2020للدولة في سنة العامة 

مقارنًة  %11 أي زيادة بمعدل

 .2019بسنة 

 

 

 النفطية الإيراداتوشكلت 

من إجمالي الإيرادات  58%

، 2020العامة للدولة في سنة 

% 41 أي انخفاض بمعدل

 .2019مقارنًة بسنة 
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 حسب الأبواب الإيرادات العامة  

  النفط والغاز الطبيعيالباب الأول: 

  الضرائب والرسوماب الثاني: الب

 مليون دينار 1,234

انخفضت إيرادات النفط والغاز الفعلية بنسبة 

، 2020% مقارنة بالميزانية المعتمدة لسنة 41

% مقارنة بمستواها 41وانخفضت بنسبة 

، وشكلت الإيرادات 2019الفعلي في سنة 

العامة في % من إجمالي الإيرادات 59النفطية 

 .2019% في سنة 72مقابل  2020سنة 

وترجع اهم أسباب الانخفاض إلى انخفاض 

أسعار النفط العالمية تأثراً بجائحة فايروس 

(، حيث بلغ متوسط سعر 19-كورونا )كوفيد

دولار للبرميل، مقارنة  41.9 2020البرميل في 

 2019بمتوسط سعر البرميل للسنة المالية 

 دولار.  64.83

 مليون دينار 480

انخفضت الإيرادات الضرائب والرسوم بنسبة 

، 2020% مقارنة بالميزانية المعتمدة لسنة 16

% عن مستواها 13وبنسبة انخفاض قدرها 

 ،2019الفعلي في السنة المالية 

ترجع أسباب الانخفاض في هذا الباب على 

تأثير تباطؤ النشاط الاقتصادي والتجاري الذي 

بسبب جائحة فايروس  2020حدث في عام 

 .  (19-كورونا )كوفيد

وقد شكلت إيرادات الضرائب والرسوم 

% من إجمالي الإيرادات 56الحكومية ما نسبته 

% في السنة المالية 68غير النفطية، مقابل 

2019. 
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  المنتجات الخدمية والسلعيةالباب الثالث: 
 مليون دينار 73

  الاستثمارات والأملاك الحكوميةالباب الرابع: 

 

 ن دينارمليو 256

بنسبة المنتجات الخدمية والسلعية  انخفضت

، 2020دة لسنة % مقارنة بالميزانية المعتم16

مقارنة بمستواها  %5 بنسبة وانخفضت

 .2019الفعلي للسنة المالية 

في هذا الباب خلال  الانخفاضوترجع أسباب 

 إلى انخفاض إيرادات 2020السنة المالية 

جائحة  في ظل 2020قطاع الطيران في سنة 

 انخفضت حيث19) -كوفيدفايروس كورونا )

ارنة بسنة وارشاد الطائرات مق تحليقإيرادات 

انخفاض ، بالإضافة إلى دينار( مليون 8) 2019

مقارنة بسنة  خدمات مناولة وتخزين الحاويات

 مليون دينار(. 1.4) 2019

وقد شكلت إيرادات المنتجات الخدمية 

من إجمالي % 8 والسلعية الحكومية ما نسبته

% في السنة 9ل الإيرادات غير النفطية، مقاب

 .2019المالية 

 

بنسبة الاستثمارات والأملاك الحكومية  رتفعتا

 ،2020لسنة % مقارنة بالميزانية المعتمدة 71

% مقارنة بمستواها الفعلي 85ونمو بنسبة 

 . 2019للسنة المالية 

في هذا الباب  نمو الإيراداتأسباب  من أهمو

عوائد زيادة إلى  2020لية خلال السنة الما

بزيادة  الحكومة من هيئة تنظيم الاتصالات

مليون  169تحويل )مليون دينار( و 5قدرها )

دينار( من حساب احتياط احتياطي الاجيال 

 .2020 للسنة الماليةالقادمة 

وقد شكلت الاستثمارات والأملاك الحكومية 

من إجمالي الإيرادات غير النفطية % 30نسبة 

% في السنة 17مقابل ‘2019المالية للسنة 

 .2019المالية 
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 مليون دينار 0.5

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  مبيعات الأصول الرأسماليةالباب السادس: 

 

 الإعاناتالباب الخامس: 

 
 مليون دينار 0

لم يتم توريد أي إعانات في السنة المالية 

، نظراً لوجود برنامج التوازن المالي 2020

 .2019وذلك كما هو معمول به في سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ش

% 38ارتفعت مبيعات الأصول الرأسمالية بنسبة 

، ونمو 2020مقارنة بالميزانية المعتمدة لسنة 

% مقارنة بمستواها الفعلي في سنة 70بنسبة 

2019. 

وقد شكلت إيرادات مبيعات الأصول الرأسمالية 

طية % من إجمالي الإيرادات غير النف0.05نسبة 

 .2019% في سنة 0.03، مقابل 2020في سنة 
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 مليون دينار41 
  الغرامات والجزاءاتالباب السابع: 

 

% 9انخفضت الغرامات والجزاءات بنسبة 

، 2020مقارنة بالميزانية المعتمدة لسنة 

% مقارنة 7وبمعدل انخفاض نسبته 

 .2019بمستواها الفعلي في السنة المالية 

وترجع أهم أسباب انخفاض إيرادات هذا 

ض حركة الاستيراد مع الباب إلى انخفا

( حيث 19-جائحة فايروس كورونا )كوفيد

طالبت بعض الشركات بسحب الضمانات 

البنكية مع بداية انتشار الفيروس نظراً 

 .لانخفاض المستوردات

وقد شكلت الغرامات والجزاءات والإيرادات 

% من إجمالي الإيرادات 5المتنوعة نسبة 

ة ، مماثل للسن2020غير النفطية في سنة 

 .2019المالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ش
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نفقات القوى العاملة 

 بالناتجالمصروفات المتكررة مقارنة 

 إجمالي بالأسعار الجاريةالمحلي ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصروفات تحليل 

 2020المتكررة 

 

 الدعم الحكومي المباشر 

 

16% 
 من إجمالي المصروفات العامة

خدمات الإدارة 

العامة 

31%

الدفاع 

16%
النظام العام 

ة  وشئون السلام

12%

الشئون 

الاقتصادية 

يةوالبنية التحت

حماية البيئة 8%

0%

الإسكان ومرافق

المجتمع

1%

الصحة 

9%

الشباب 

والثقافة 

والإعلام

1%

التعليم 

9%

الحماية 

الاجتماعية

13%

 المصروفات المتكررة

 

 

 

 

 

( ضمن قانون الميزانية العامة 11تفعيل المادة رقم )تم 

( 22عليه اصدار المرسوم بقانون رقم ) والذي تم بناء

بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية  2020لسنة 

 177بمبلغ وقدره  2020العامة للدولة للسنة المالية 

مليون دينار وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا 

 المستجد

 توزيع المصروفات المتكررة

 

 

 

 

 

 حسب 

 القطاعات

 حسب 

 الأبواب

 مليون دينار

 مليون دينار

%27.1 

القوى العاملة  

39%

الخدمات

6%

السلع 

المستهلكة

4%

السلع الرأسمالية

1%

الصيانة

1%

النفقات 

التحويلية

21%

الإعانات 

وتسديد فوائد

القروض

28%
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 تحليل النتائج المالية لتنفيذ الميزانية العامة

 

 ثالثاً: تحليل المصروفات العامة

 

 2020التحديات المالية للسنة المالية 

 

س سنة استثنائية وذلك نظراً لتداعيات فيرو 2020تعد السنة المالية 

، حيث قطعت مملكة البحرين شوطا كبيرا وحققت نجاحاً 19كوفيد كورونا 

واحتواء آثاراها التي امتدت  كورونامتميزاً ، في الحد من انتشار جائحة 

على اقتصادات العالم اجمع، نتيجة للجهود الجبارة التي قام بها فريق 

ن حمد آل خليفة البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان ب

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه، وجميع العاملين في 

الصفوف الأمامية من الكوادر الصحية والتمريضية وكافة الجهات 

المساندة وكذلك بفضل تكاتف وتعاون جميع أفراد المجتمع البحريني، 

حية ومواجهة التحديات المستجدة في كافة المجالات الاقتصادية والص

والتي واجهت كافة الدول على النطاق الإقليمي والدولي وذلك بجودة 

خدمات الرعاية الأولية المقدمة في المراكز لصحية واستمرار الحملة 

الوطنية للتطعيم والتوجيه بتوفيره لجميع المواطنين والمقيمين على 

وما قامت به مملكة البحرين لاحتواء ، أرض المملكة بشكل مجاني

( المستجد نتج عنه ارتفاع في 19-ة فيروس كورونا )كوفيدومواجه

مستويات المصروفات العامة مقارنة بما تم اعتماده في قانون اعتماد 

، وما استدعته الحاجة 2020الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 

تفعيل المادة وعليه تم لتخصيص موازنة خاصة لتغطية هذه المصاريف، 

ون الميزانية العامة والذي تم بناء عليه اصدار ( ضمن قان11رقم )

بإدراج مصروفات طارئة ضمن  2020( لسنة 22المرسوم بقانون رقم )

مليون دينار  177بمبلغ وقدره  2020الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 

 .وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد
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 التحليل

قارنة بالميزانية المعتمدة للمصروفات بلغ إجمالي الصرف الفعلي م

 2020( للسنة المالية والاعتمادات المدورة رة والمشاريعالعامة )المتكر 

مقارنة بمستوى الصرف  %1.1بلغت نسبته  بانخفاض %،99.97ما نسبته 

، حيث شكلت نسبة مساهمة المصروفات 2019الفعلي في السنة المالية 

% على التوالي من إجمالي 5.9و  %94.1المتكررة ومصروفات المشاريع 

لى التوالي في السنة المالية % ع7% و93المصروفات العامة، مقابل 

 ما نسبته 2020السنة المالية  ، وقد شكلت المصروفات العامة في2019

للسنة  المقدرةجارية % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار ال28.7

  .2019الية % في السنة الم24.7، مقابل 2020المالية 

 

 )شاملة المصروفات الطارئة(لمصروفات المتكررة ا -1

ما  2020ررة للسنة المالية بلغت نسبة الصرف الفعلي للمصروفات المتك

 انخفاضمن إجمالي الميزانية المعتمدة، وحققت معدل  %100.9ته نسب

، وقد شكلت 2019لي في السنة المالية % مقارنة بمستواها الفع0.8بلغ 

% من إجمالي المصروفات العامة، 94.1ات المتكررة ما نسبته المصروف

لمقدر % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ا27.1وبنسبة 

لى التوالي في السنة % ع23.0و %93.0 ، مقابل2020للسنة المالية 

  .2019المالية 

 

 

  

 مليون دينار
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 المصروفات المتكررة حسب الأبواب •

 

الجانب الأكبر من المصروفات المتكررة للسنة شكلت نفقات القوى العاملة 

من إجمالي المصروفات المتكررة، تلتها الإعانات  %39.3بنسبة  2020المالية 

% من إجمالي المصروفات المتكررة، 28.2وتسديد فوائد القروض التي مثلت 

ية ونفقات الخدمات بنسب بلغت ثم جاء بعد ذلك كل من النفقات التحويل

سلع المستهلكة حيث شكلت ما ى التوالي، ثم نفقات ال% عل6.3و% 20.5

% من إجمالي المصروفات المتكررة، وبعدها نفقات الصيانة التي 3.8 نسبته

% من إجمالي 0.4%، وأخيراً نفقات السلع الرأسمالية التي شكلت 1.4بلغت 

 المصروفات المتكررة.

 

يتم استعراضه بالترتيب أدناه والذي سوجاءت عناصر المصروفات المتكررة 

 في الصفحات التالية:

 

 نفقات القوى العاملة. .1

 نفقات الخدمات. .2

 نفقات السلع الاستهلاكية. .3

 نفقات السلع الرأسمالية. .4

 نفقات الصيانة. .5

 النفقات التحويلية. .6

 الإعانات وتسديد فوائد القروض. .7
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 المصروفات المتكررة حسب الأبواب  

 بلغ الصرف الفعلي لنفقات القوى العاملة

، 2020مليون دينار في السنة المالية  1,390

% عن مستواها 0.6وبمعدل انخفاض بلغ 

، وقد شكلت هذه 2019الفعلي للسنة المالية 

% من اجمالي 39.3النفقات ما نسبته 

 2020المصروفات المتكررة للسنة المالية 

، وبلغت 2019% في السنة المالية 42.0مقابل 

اجمالي % من 37.0نسبة القوى العاملة 

% من الناتج 10.6والمصروفات العامة 

% على 9.6% و39.0المحلي الإجمالي مقابل 

 .2019التوالي في السنة المالية 

 

 ات القوى العاملة قنف الباب الأول:

  الخدمات نفقاتالباب الثاني: 

 222بلغ الصرف الفعلي لنفقات الخدمات 

، فيما 2020مليون دينار في السنة المالية 

% مقارنة 10.0بلغ  انخفاضحققت معدل 

 .2019السنة المالية بمستواها الفعلي في 

% 6.3وقد شكلت نفقات الخدمات ما نسبته 

من إجمالي المصروفات المتكررة للسنة 

% في السنة 7.4، ونسبة 2020المالية 

 .2019المالية 

 

 مليون دينار 222

 مليون دينار

 مليون دينار

 مليون دينار 1,390
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 مليون دينار

 مليون دينار

 134بلغ الصرف الفعلي لنفقات السلع المستهلكة 

، فيما حققت 2020نة المالية مليون دينار في الس

% عن مستواها الفعلي 10.8بلغ  انخفاضمعدل 

 .2019للسنة المالية 
 

ويعزى الفرق بين الصرف الفعلي والميزانية 

مطبوعات الكل من  انخفاضإلى  المعتمدة

مواد المؤن ووال%، 18.3بنسبة  قرطاسيةالوأدوات 

، وتكاليف أخرى بنسبة %1.8 بنسبة أدواتالو

قارنة بالميزانية المعتمدة في السنة م 40.3%

 .2020المالية 
 

وقد شكلت نفقات السلع المستهلكة ما نسبته 

% من إجمالي المصروفات المتكررة للسنة 3.8

% في السنة المالية 4.5، مقابل 2020المالية 

2019. 

 

  السلع الاستهلاكية نفقاتالباب الثالث: 
 دينار مليون 134

 دينار

 15ة فعلي لنفقات السلع الرأسماليف البلغ الصر 

، فيما حققت 2020مليون دينار في السنة المالية 

مقارنة بمستواها  %42.3بلغت نسبته  انخفاضاً 

 .2019الفعلي للسنة المالية 
 

ويعزى الفرق بين الصرف الفعلي والميزانية 

 ارتفاعالمعتمدة لنفقات السلع الرأسمالية إلى 

بنسبة لسفن والطائرات أصول المركبات والآليات وا

 أصول تقنية المعلوماتوانخفاض كل من  102.5%

% 6.6% و22.7بنسبة أصول الأجهزة المتنوعة و

 .2020مقارنة بالميزانية المعتمدة للسنة المالية 
 

 

% 0.4 وقد شكلت نفقات السلع الرأسمالية ما نسبته

من إجمالي المصروفات المتكررة للسنة المالية 

 .2019% في السنة المالية 0.8مقابل ، 2020

 

 

  السلع الرأسمالية نفقاتالباب الرابع: 

 مليون دينار 15
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مليون  50بلغ الصرف الفعلي لنفقات الصيانة 

انخفاض ، وبمعدل 2020دينار في السنة المالية 

% مقارنة بمستواها الفعلي في السنة 0.2 بلغ

 .2019المالية 
 

الفرق بين الصرف الفعلي والميزانية ويعزى 

صيانة المباني  ارتفاع كل من إلى المعتمدة

صيانة المركبات % و17.5بنسبة  الحكومية

% وصيانة 26.8بنسبة  والسفن والطائرات

مقارنة بالميزانية المعتمدة % 80الأجهزة بنسبة 

 .2020للسنة المالية 
 

% من 1.4وقد شكلت نفقات الصيانة ما نسبته 

الي المصروفات المتكررة للسنة المالية إجم

 .2020للسنة المالية % 1.5مقابل ، 2020

 

 726بلغ الصرف الفعلي للنفقات التحويلية 

وبمعدل ، 2020مليون دينار في السنة المالية 

مقارنة بمستواها الفعلي في % 44.9اع بلغ ارتف

 .2019السنة المالية 
 

 ويعزى السبب في هذه الزيادة الى تفعيل

 العامة( ضمن قانون الميزانية 11) رقم المادة

تم بناء عليه اصدار المرسوم بقانون رقم  يوالذ

بإدراج مصروفات طارئة ضمن  2020( لسنة 22)

 2020مالية الميزانية العامة للدولة للسنة ال

وذلك لمواجهة  مليون دينار 177 وقدره بمبلغ

تداعيات فيروس كورونا المستجد، مما أدى الى 

 والصرف الفعليارتفاع الميزانية المعتمدة 

 مقارنة بالسنة السابقة.
  

% 20.5وقد شكلت النفقات التحويلية ما نسبته 

، 2020من إجمالي المصروفات المتكررة لسنة 

 .2019نة المالية % للس15.0مقابل 

 

  الصيـــانة  نفقاتالباب الخامس: 

  النفقات التحويلية الباب السادس: 

 )تشمل المصروفات الطارئة(

 مليون دينار 50

 رمليون دينا 726

 مليون دينار

 مليون دينار
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 مليون دينار

الإعانات وتسديد نفقات لبلغ الصرف الفعلي 

مليون دينار في السنة  997 فوائد القروض

% 3.7بنسبة بلغت  وارتفعت، 2020المالية 

 .2020مقارنة بمستواها الفعلي في السنة 

 

ت وتسديد فوائد وقد شكلت نفقات الإعانا

ما نسبته  2020القروض في السنة المالية 

% من إجمالي المصروفات المتكررة، 28.2

 .2019% في السنة المالية 28.8مقابل 

 

 

  الإعانات وتسديد فوائد القروضالباب السابع: 
 مليون دينار 997
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 الانفاق الفعلي

الرئيسية فتح وتحسين وصيانة الطرق 28.6  

 صيانة وتأهيل شبكات الصرف الصحي 14.4

ة بمختلف مناطقة المملكةمشاريع إسكاني 49.6  

 نظام تمويل السكن الاجتماعي )مزايا( 16.7

 تطوير خدمات مراقبة الحركة الجوية 1.8

4.1 
توسعة مبنى الخدمات المساندة لمشروع 

 المطار

1.9 
المرافق التعليمية وتأثيث وإنشاء تطوير 

 المدارس

1.1 
اعمال متفرقة في مجمع السلمانية الطبي 

يةوالمراكز الصح  

 إنشاء وتطوير المرافق الرياضية 2.3

 مشروع الضمان الصحي 1.1

 

 

 

 

 

  

 

 مصروفات المشاريعإجمالي 

 

 

 

 

 دينار مليون

بلغت مصروفات 

المشاريع ما نسبته 

% من إجمالي 6

المصروفات العامة 

 2020للسنة المالية 

 

تحليل 

مصروفات 

 المشاريع

2020 

 

 

أهم المشاريع المنفذة خلال السنة المالية 

2020 

مقارنة بين مصروفات 

المشاريع خلال السنتين 

 2020 2019الماليتين 

 دينارمليون 

 2020 حسب القطاعات أهم المشاريع المنفذة

 دينار مليون

2,378
1,571

1,450

1,013

477
269 95 62 32

1388
971

605
956

8 231 91 24 1

مشاريع برنامج التنمية الخليجي

الدعم الممنوح للمشروع الصرف الفعلي

دولارمليون (العامةالميزانيةضمنليست)
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 مصروفات المشاريع -2

 

 254,803مبلغاً وقدره  2020بلغت الميزانية المعتمدة للمشاريع للسنة المالية 

ألف دينار شاملة المبالغ المدورة، في حين بلغت المصروفات الفعلية 

  %.86.3ألف دينار وبنسبة تنفيذ بلغت  34,889ألف دينار، بفارق بلغ  219,915

% من 6ما نسبته  2020وقد شكلت مصروفات المشاريع في السنة المالية 

% من الناتج المحلي الإجمالي 1.7ت العامة، وما نسبته إجمالي المصروفا

 المقدر لنفس السنة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ات شكلت مصروف“

المشاريع للسنة المالية 

 ما مقداره 2020

 

 مليون دينار 220

 

 ”من المصروفات العامة

  مصروفات المشاريعإجمالي 

 مليون دينار
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 2020أهم المشاريع المنفذة في سنة           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الإنفاق الفعلي )الف دينار( 

 

 

 

 

 
 

 

 مشاريع وزارة الإسكان

 

 

 

 

 

 4,029 مشاريع إسكانية في مختلف مناطق المملكة •

 16,744 )مزايا( نظام تمويل السكن الاجتماعي •

 14,327 مشروع شرق سترة الإسكاني  •

وحدات سكنية في ديار المحرق بالشراكة مع  •

 القطاع الخاص
31,242 

 مشاريع وزارة شئون

 الشباب والرياضة

 المرافق الرياضيةطوير إنشاء وت •

 
2,269 

 

 مشاريع وزارة

  الصحة 

اعمال متفرقة في مجمع السلمانية الطبي  •

 والمراكز الصحية
1,142 

 374 معدات طبيةأجهزة و •

 

 

 مشاريع وزارة الأشغال

وشئون البلديات 

 والتخطيط العمراني

 28,551 فتح وتحسين وصيانة الطرق •

 14,436 لصحيصيانة وتأهيل شبكات الصرف ا •

 487 صيانة وترميم البيوت الآيلة للسقوط •
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 2020أهم المشاريع المنفذة في سنة           

 

 

 

  
 الإنفاق الفعلي )الف دينار( 

مشاريع وزارة التربية 

 والتعليم

 928 وتأثيث المدارس المرافق التعليميةتطوير  •

 381 تحسين أداء المدارس •

 981 إنشاء مباني أكاديمية •

 

مشاريع وزارة 

المواصلات 

 والاتصالات

 1,764 تطوير خدمات مراقبة الحركة الجوية •

 978 مبنى مركز المراقبة الجوية •

 4,125 توسعة مبنى المطارالخدمات المساندة لمشروع  •

 

 

 

 

 
 

 مشاريع مختلفة

 

 

 

 1,012 برنامج التحول الالكتروني للخدمات الحكومية •

 1,083 مشروع الضمان الصحي  •

 500 محطات رصد التلوث الإشعاعي والنووي •

 6,168 مشاريع تطوير قطاع الاعلام •

 735 البنية التحتية للمناطق الصناعية •
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 : المبالغ المدورةرابعاً 

 

على ضوء قيام الوزارات والجهات الحكومية بحصر التزاماتها الفعلية في نهاية 

المبالغ التي لم تصرف من تلك ، فقد تم تدوير بعض 2020المالية السنة 

الميزانية لتغطية الالتزامات التي دخلت فيها الوزارات والجهات الحكومية، 

وذلك بموجب القرار ، 2021المالية وهي تمثل مبالغ مرحلة إلى ميزانية السنة 

بلغت الاعتمادات المدورة لميزانية حيث ، 2021لسنة  (27) الوزاري رقم

ألف دينار، وذلك لتغطية  27,512غ وقدره المصروفات المتكررة مبل

للسنة المالية  المصروفات التشغيلية لبعض الوزارات والجهات الحكومية

 مبلغ وقدرهمصروفات المشاريع ، فيما بلغت الاعتمادات المدورة ل2021

التدفقات النقدية للعديد من المشاريع التي  ألف دينار، وذلك لتغطية 23,000

فنية وأصبحت جاهزة للتنفيذ الفعلي أو أصبحت قيد استكملت دراستها ال

 .2120المالية التنفيذ خلال السنة 
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  عجز الميزانية العامة: خامساً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% مقارنة بالميزانية المعتمدة، 28انخفضت الإيرادات المحصلة للدولة بنسبة 

نخفاض ، بسبب ا2019% مقارنة بمستواها الفعلي للسنة المالية 29وبنسبة 

عن الميزانية المعتمدة، وذلك بسبب  2020الإيرادات النفطية للسنة المالية 

التغير في أسعار النفط بين فترتي اعتماد وتنفيذ الميزانية، حيث أن تقديرات 

دولار  60قد اعتمدت على أساس سعر  2020الإيرادات في السنة المالية 

 41.9يل اثناء تنفيذ الميزانية لبرميل النفط الخام، فيما بلغ متوسط سعر البرم

، 2019دولار للبرميل في   64.83دولار للبرميل، فيما بلغ متوسط سعر البرميل 

إلى انخفاض أسعار النفط العالمية، و تباطؤ النشاط  الانخفاضويرجع هذا 

 (.  19-الاقتصادي والتجاري تأثراً بجائحة فايروس كورونا )كوفيد

 

مليون دينار مقارنة  665ن العام الفعلية والتي بلغت كما أدى ارتفاع فوائد الدي

العجز  ارتفاع إلى مليون دينار، 697 بالميزانية الأصلية المرصودة لها والبالغة

إطلاق الحزمة  عناضافة الى المصروفات المترتبة دينار،  مليون 1,671إلى 

مة والتي أدت الى ارتفاع مستويات المصروفات العا الاقتصادية والمالية

 .2020مقارنة بما تم اعتماده في قانون الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 

% من إجمالي الإيرادات العامة 44.5و% 80.2ويشكل هذا العجز ما نسبته 

  .وإجمالي المصروفات العامة على التوالي

 

 

 

دينار مليون  

 عجز الميزانية 
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 العام: الدين سادساً  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

مليون دينار، محققاً  14,955 2020الدين العام للسنة المالية بلغ إجمالي 

، حيث 2019% مقارنة بما كان عليه في السنة المالية 10.2ارتفاعاً بمعدل 

% من إجمالي القروض للسنة المالية 64شكلت القروض الخارجية ما نسبته 

، % لنفس السنة36، أما بالنسبة للقروض المحلية فقد شكلت ما نسبته 2020

 .2019% على التوالي في السنة المالية 40و% 60مقابل 

 

% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار 115.2بلغت نسبة الدين العام نحو 

 .  2019% في السنة المالية 93.5، وبنسبة 2020الجارية المقدرة للسنة المالية 

 

ليون دينار م 665أما بالنسبة للفوائد المترتبة على الدين العام، فقد بلغت 

مليون  21مليون دينار، أي بزيادة  697مقابل الميزانية الأصلية لها والبالغة 

والتي  2019% مقارنة بمستواها الفعلي في السنة المالية 3دينار أو بنسبة 

، وقد شكلت الفوائد المترتبة على الدين العام ما مليون دينار 644بلغت 

من إجمالي  %17.7ه صلة وما نسبتمن إجمالي الإيرادات المح% 31.9 نسبته

% من إجمالي الناتج 5.1وما نسبته  2020المصروفات العامة للسنة المالية 

، مقابل 2020المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المقدرة للسنة المالية 

 .2019% على التوالي في السنة المالية 4.4% و 18.0% و22.2

 

 

 

 

 مليون دينار
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 الجزء الثالث

 النقديةبيان أداء السياسة 
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 2020اسعار الفائدة ديسمبر  %

 ئدة على ودائع الليلة الواحدةسعر الفا 0.75

 سعر الفائدة على ودائع الاسبوع الواحد 1.00

 سعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد 2.00

 سعر الفائدة مقابل تسهيلات الإقراض 2.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 لاحتياطي الإلزاميا

 

 

 

 

لبحرين المركزي في شهر مارس قام مصرف ا

بخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي من  2020

% لتعزيز السيولة في القطاع 3% إلى 5

المصرفي، كجزء من الحزمة المالية والاقتصادية 

التي تم إطلاقها للتعامل مع تداعيات انتشار 

 (.19-فيروس كورونا )كوفيد

 لاحتياطي الإلزاميا
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 السياسة النقديةأولاً: 

 

واصلت لجنة السياسة النقدية في مصرف البحرين المركزي  :لجنة السياسة النقدية -1

، حيث تقوم اللجنة برصد 2020عقد اجتماعات اسبوعية منتظمة على مدى عام 

ى تطورات السيولة وتقوم بوضع التطورات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إل

توصيات بشأن أدوات السياسة النقدية وتحديد أسعار الفائدة على التسهيلات التي 

 .يقدمها المصرف

 

يقوم مصرف البحرين المركزي وبصوره شهرية باحتساب  :الاحتياطي الإلزامي -2

حريني ٪ على جميع ودائع الزبائن المقومة بالدينار الب5الاحتياطي الإلزامي بواقع 

والموجودة لدى مصارف قطاع التجزئة، وبدون احتساب أي نسبة من الفوائد على 

وقد قام حسابات الاحتياطي الإلزامي للمصارف لدى مصرف البحرين المركزي. 

% إلى 5، بخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي من 2020مارس المصرف في شهر 

الحزمة المالية والاقتصادية التي % لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي، كجزء من 3

 (.19-تم إطلاقها للتعامل مع تداعيات انتشار فيروس كورونا )كوفيد

 

: في خطوة تهدف إلى تعزيز إدارة السيولة لمصارف التجزئة الإسلامية الوكالة -3

قام المصرف المركزي بتطوير خدمة جديدة مخصصة  العاملة في مملكة البحرين،

وفير الأداة المناسبة لاستثمار السيولة المتوفرة لديها لهذه المصارف، وذلك لت

والقدرة على إيداعها لدى المصرف المركزي بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، 

أسبوع  بطرح أداة وكالة لفترة استحقاق 2015مارس  حيث قام المصرف المركزي في

واحد حيث تعتبر أداة  بطرح أداة وكالة لفترة استحقاق يوم 2017أبريل واحد وفي 

جديدة في المنطقة وبها يمكن لمصارف التجزئة الإسلامية إيداع السيولة الفائضة 

لديها مع المصرف المركزي ولمدة يوم واحد.  وقد استمر المصرف في طرح هذه 

 .2020الأداة خلال عام 

 

ة : قام المصرف المركزي بتطوير خدمة جديدلوعد المنفرد بالصرف في المستقبلا -4

مخصصة لمصارف قطاع التجزئة الإسلامية، لتوفير السيولة اليومية بطريقة قائمة 

على أسس مبادئ الشريعة الإسلامية. وتعتبر هذه الخدمة التي استحدثها مصرف 

 بيان السياسة النقدية 
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البحرين المركزي منتج جديد في الصيرفة الإسلامية يؤكد مدى قدرة البحرين على 

 .لإسلامية حسب احتياجات السوقتطوير المنتجات المتوافقة مع الشريعة ا

 

ساسي في أبخفض سعر الفائدة ال 2020قام مصرف البحرين المركزي في عام  -5

 :التواريخ الآتية

 

o 5  ( 15: خفض سعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد بواقع )2020فبراير

%. كما تم الإبقاء على سعر الفائدة 2.45% إلى 2.60نقطة أساس، من 

الواحدة وعلى ودائع الأسبوع الواحد عند مستوى  على ودائع الليلة

% على التوالي. هذا بالإضافة إلى إبقاء سعر الفائدة الذي 2.25% و2.00

يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات 

 %.4.00الإقراض عند مستوى 

 

o 3  خفض سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد2020مارس : 

%. كما تم خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة  1.75% إلى2.25من 

%، وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد 1.50% إلى 2.00الواحدة من 

%. هذا بالإضافة إلى إبقاء سعر الفائدة الذي يفرضه  2.20% إلى 2.45من 

المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض 

 .%4.00مستوى عند 

 

o 12  قرر مصرف البحرين المركزي وبأثر فوري، خفض سعر 2020مارس :

الفائدة الذي يفرضه المصرف على مصارف قطاع التجزئة مقابل 

 %2.45% إلى 4.00%، من 1.55تسهيلات الإقراض بنسبة 

 

o 16  خفض سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد 2020مارس :

%.  كما تم خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة 1.00% إلى 1.75من 

%، وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد 0.75% إلى 1.50الواحدة من 

%. هذا وبالإضافة إلى خفض سعر الفائدة الذي 1.45% إلى 2.20من 

يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات 

 %.1.70% إلى 2.45الإقراض من 

 

o 30 1.45ودائع الشهر الواحد من  سعر الفائدة علىرفع تم : 2020 ابريل %

سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف  رفعهذا وبالإضافة إلى % 2.00الى 

% 1.70المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 

 %.2.25إلى 
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( بتأكيد S&P) قامت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد وبورز 2020في مارس  -6

+ مع تغيير نظرتها للاقتصاد من Bالبحرين  التصنيف الائتماني السيادي لمملكة

( للتصنيف الائتماني Fitch Ratingفيما خفضت وكالة فيتش )”. مستقر“إلى ” إيجابي“

( مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذي يعكس الأثر Bتصنيف مملكة البحرين إلى )+

  ( على المملكة.19-فط وجائحة فيروس كورونا )كوفيدالكلي لانخفاض أسعار الن
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 ثانياً: السيولة المحلية

 )مليون دينار بحريني(   

 – 2020التغير )ديسمبر

 )2019ديسمبر
ديسمبر 

2020 

ديسمبر 

2019 

 المكونات

 المطلق % %

10.8 57.9 593.0 535.1 10.8 

11.2 294.2 2921.1 2626.9 11.2 

6.5 787.8 40.0128 12052.2 6.5 

3.5 479.4 14151.3 13671.9 3.5 

 
 

 * بيانات مقدرة

 
 أسعار الفائدة المحلية

 سعر الفائدة الأساسي -1

في إطار الجهود التي يبذلها مصرف البحرين المركزي نحو تطوير العمل 

المصرفي الإسلامي، وفي خطوة تهدف إلى تعزيز إدارة السيولة 

قام المصرف  عاملة في مملكة البحرين،لمصارف التجزئة الإسلامية ال

المركزي بتطوير خدمة جديدة مخصصة لهذه المصارف، وذلك لتوفير 

الأداة المناسبة لاستثمار السيولة المتوفرة لديها والقدرة على إيداعها 

لدى المصرف المركزي بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.  وقد تم 

المعيار الخاص لمنتج الوكالة الذي تم  على اً توفير هذه الأداة استناد

 (.IIFMتطويره من قبل السوق المالية الإسلامية الدولية )

 

وتقوم مصارف التجزئة الإسلامية الراغبة في إيداع السيولة الفائضة لدى 

بموجبها المصرف كوكيل لاستثمار  صفقة وكالة يعين المصرف بإبرام

ثمر المصرف هذه المبالغ في السيولة بالنيابة عن الموكل، وعليه يست

محفظة استثماريه خصصت مسبقاً لدعم هذه الأداة وتحتوي على 

بسعر  صكوك إسلامية.  علماً بأن فترة الاستحقاق للوكالة هي ليلة واحدة

بسعر  واحد وأسبوعومتاحة لمصارف التجزئة الإسلامية يومياً  0.75٪

اثاء فقط من كل ٪ ومتاحة لمصارف التجزئة الإسلامية يوم الثل1.00

 أسبوع.
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 أسعار الفائدة بين المصارف -2

% في نهاية 2.25( لثلاثة شهور BHIBORبلغت نسبة الفائدة بين المصارف )

. وقد بلغت نسبة الفائدة بين 2019% في نهاية عام 2.67، مقابل 2020عام 

% في 2.70، مقابل 2020% في نهاية عام  2.533المصارف لفترة ستة أشهر 

 .2019م .نهاية عا

 

 أسعار الفائدة على الودائع والقروض -3

 أسعار الفائدة على الودائع والقروض بالدينار البحريني

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شهر. 12-3الودائع من  /1

 لا يشمل السحب على المكشوف. /2    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ديسمبر  البيان

2019 

 ديسمبر 2020

2020 

الفصل 

 الاول

الفصل 

 الاول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 الثالث

الفصل 

 الرابع

  الودائع -1

 0.98 1.61 1لأجل/   1.29 0.98 1.61 1لأجل/  

 0.23 0.23 التوفير   0.22 0.23 0.23 التوفير  

 القروض -2
 

 4.99 4.16 4.87 2الأعمال/  

  

 4.16 4.87 2الأعمال/

 4.73 4.79 4.91 الشخصية  
  

 4.79 4.91 الشخصية

 

 

51%

4%

45%

قطاع الأعمال القطاع العام قطاع الأشخاص

لمقيمةاالاقتصاديةالقطاعاتحسبالائتمانيةوالتسهيلاتالقروض

2020ديسمبرشهرنهايةفي
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 طورات الماليةثالثاً: الت

 القطاع المصرفي والمالي
 

بلغ إجمالي عدد المؤسسات المصرفية والمالية وشركات وهيئات التأمين 

، 2020في نهاية شهر ديسمبر  370المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي 

 كما هو موضح في الجدول التالي:

 

 تأمينالمؤسسات المصرفية والمالية وشركات وهيئات ال : عدد1-2جدول 

  

 التغير
ديسمبر 

2020 

ديسمبر 

2019 
 

 المصارف التقليدية 74 73 (1)

 مصارف قطاع التجزئة 25 24 (1)

 مصارف قطاع الجملة 49 49 --

 المصارف الإسلامية 20 18 (2)

 مصارف قطاع التجزئة 6 6 --

 مصارف قطاع الجملة 14 12 (2)

 شركات التأمين 152 146 (6)

(1) 22 23 
التأمين الوطنية وشركات إعادة شركات 

 التأمين

 فروع شركات التأمين الأجنبية 13 11 (2)

(1) 17 18 
مل خارج مملكة عشركات تأمين مرخصة لل

 البحرين

 المكاتب التمثيلية 3 2 (1)

 وسطاء التأمين 34 35 1+

 التأمين واستشاري 4 3 (1)

 خبراء المعاينة وتقدير الأضرار 12 12 --

 الخبراء الإكتواريين 31 30 (1)

 الصناديق والمجمعات التأمينية 2 2 --

 خدمات مساندة لقطاع التأمين 7 7 --

 خدمات إدارية لشركات التأمين 4 4 --

 جمعية التأمين 1 1 --

 شركات أعمال استثمارية 52 51 (1)

 1الفئة  22 23 1+

 منها، شركات أعمال استثمارية إسلامية 11 13 2+

-- 

(1)- 

 2الفئة  14 14
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 منها، شركات أعمال استثمارية إسلامية 0 0 --

 3الفئة  16 14 (2)

 منها، شركات أعمال استثمارية إسلامية 3 3 --

 الأنشطة المتخصصة 75 74 (1)

 محلات الصرافة 19 18 (1)

 الخدمات الإدارية للمحافظ الاستثمارية 3 3 --

 مسجلو أسهم 0 0 --

(1) 0 1 
الخدمات الإدارية للمحافظ مسجلو 

 الاستثمارية

 شركات التمويل 5 5 --

 مكاتب التمثيل 14 14 --

 مصارف 8 8 --

 مؤسسات مالية 6 6 --

 مؤسسات تمويل متناهية الصغر 2 2 --

 أمناء العهد المالية 3 4 1+

 توفير خدمات الدعم في القطاع المالي 24 24 -- 

 جمعيات 3 3 --

 هنية مسجلةهيئة م 1 1 --

 أسواق رأس المال 8 8 --

-- 1 1 
الأسواق المالية المرخص لها للتداول في 

 الأوراق والأدوات المالية

-- 1 1 
مؤسسات وغرف التسوية والتقاص والإيداع 

 والحفظ المركزي المرخص لها

-- 2 2 
وسطاء الأوراق المالية العاملون لصالح 

 حساباتهم وحسابات عملائهم

 سطاء التسوية والتقاص والإيداع المركزيو 0 0 --

 خدمات الدلالة في الأوراق المالية 3 2 (1)

 1 الفئة –التشفير أصول  خدمات 0 0 --
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 الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي
 

ارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي )مصارف قطاع التجزئة ومصارف 

، 2019مليار دولار أمريكي في نهاية شهر ديسمبر  204.9قطاع الجملة( من 

 2.5، أي بمقدار 2020مليار دولار أمريكي في نهاية شهر ديسمبر  207.4إلى 

٪، وقد بلغ نصيب مصارف قطاع الجملة من 1.2يكي أو بنسبة مليار دولار أمر 

 ٪.45.5٪، بينما بلغ نصيب مصارف قطاع التجزئة 54.5إجمالي الميزانية 

 الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي

 

 نسبة

 التغير

 2019ديسمبر  2020ديسمبر 

 المكونات

% 

 مليار

دولار 

 أمريكي

% 
دولار  مليار

 أمريكي

 مصارف قطاع التجزئة 94.1 45.9 .394 45.5 0.2

 مصارف قطاع الجملة 110.8 54.1 113.1 .554 2.1

 المجموع 204.9 100.0 207.4 100.0 1.2

 

 مصارف قطاع التجزئة
 

بلغت الميزانية الموحدة لمصارف قطاع التجزئة )تشمل مصارف قطاع التجزئة 

اية شهر ديسمبر مليون دينار بحريني في نه 35447.3التقليدية والإسلامية( 

، 2019مليون دينار بحريني في نهاية شهر ديسمبر  35369.8، مقابل 2020

 ٪.0.2وبنسبة مليون دينار بحريني  77.5مسجلة بذلك ارتفاعاً قدره 

 

 

 2 الفئة –التشفير أصول  خدمات 0 1 1+

 3الفئة  -التشفير أصول  خدمات 1 1 --

 4 الفئة –التشفير أصول  خدمات 0 0 --

 الإجمالي 381 370 (11) 
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 الموجودات حسب التصنيف الجغرافي 
 

بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي )باستثناء مملكة البحرين( من 

٪، 5.5٪، ودول أوروبا الغربية 5.8٪، والدول الآسيوية 23.7 إجمالي الموجودات

 ٪.2.5٪، والدول العربية الأخرى 3.7والدول الأمريكية 

 

 
 مصارف قطاع الجملة

 

سجلت الميزانية الموحدة لمصارف قطاع الجملة )تشمل مصارف قطاع 

اية مليار دولار أمريكي في نه 110.8الجملة التقليدية والإسلامية( ارتفاع من 

مليار دولار أمريكي في نهاية شهر ديسمبر  113.1إلى  2019شهر ديسمبر 

 ٪.2.1مليار دولار أمريكي أو بنسبة  2.3، أي بمقدار 2020

 
 الموجودات حسب التصنيف الجغرافي 

 

التصنيف الجغرافي لموجودات ومطلوبات مصارف قطاع الجملة في 

 2020نهاية شهر ديسمبر 

 

 الموجودات المطلوبات

 مجموعات الدول

% 
دولار  مليار

 أمريكي
% 

دولار  مليار

 أمريكي

 الدول العربية 57.9 51.2 67.3 59.5

 الغربية أوروبا 35.1 31.0 29.7 .326

 الدول الأمريكية 10.6 9.4 3.5 .13

 آسيا 8.3 7.3 11.2 9.9

 أخرى .21 1.1 1.4 .21

 المجموع 113.1 100.0 113.1 100.0
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 صارف الإسلاميةالم
 

 31.6انخفض إجمالي الموجودات والمطلوبات للمصارف الإسلامية إلى 

مليار دولار  32.1، مقابل 2020مليار دولار أمريكي في نهاية شهر ديسمبر 

 ٪1.6، أي بنسبة 2019شهر ديسمبر  في نهاية

 

في  الإسلاميةمصارف الالتصنيف الجغرافي لموجودات ومطلوبات 

 2020بر نهاية شهر ديسم

 

 

 

 

  

 الموجودات المطلوبات

 مجموعات الدول

% 
دولار  مليار

 أمريكي
% 

دولار  مليار

 أمريكي

 الدول العربية 27.8 88.0 28.7 90.8

 الغربية أوروبا 1.4 4.4 1.4 4.4

 الدول الأمريكية 1.6 5.1 0.5 1.6

 آسيا 0.7 2.2 0.9 2.9

 أخرى 0.1 0.3 0.1 0.3

 مجموعال 31.6 100.0 31.6 100.0

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الجزء الرابع

 الاقتصاديةبيان أداء السياسة 
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ملخص الأداء 

  2020الاقتصادي 

 

 )%5.1(بنسبة  2020على الرغم من تراجع النمو الحقيقي للاقتصاد في سنة 
( والإجراءات التي تم 19-ة فيروس كورونا )كوفيدإلا أن الأداء تفاوت خلال العام نتيجة تأثير جائح

 اتخاذها لتعزيز استقرار الاقتصاد ومستوى السيولة وسوق العمل

 

 

4.1% 

 الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع الأول

1.1% 9.5% 5.4% 
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7.6% 5.1% 0.6% 

 أولية. 2020انات عام ، جميع بيهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن الصادر القومية للحسابات 2021الأول  الربع تقرير: المصدر •

•  
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  2020 المحلي في سنةالاقتصاد 

نتائج الأولية لالبيانات أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية 

نمو  تباطؤ التي تشير إلى، و2020الحسابات القومية للربع الرابع من العام 

مقارنًة بالعام  2020خلال العام  %5.1لناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة ا

بينما ، %6.2شهد القطاع غير النفطي تباطؤاً حقيقياً بنسبة حيث ، 2019

خلال نفس الفترة.  %0.1طفيفاً بنسبة  انخفض نمو القطاع النفطي انخفاضاً 

متوافقة مع انحسار وتيرة النمو العالمي بدرجة  2020وجاءت نتائج العام 

ملحوظة خلال العام لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي عاشها العالم 

(، والتحديات الناتجة عنها 19-أجمع مع انتشار جائحة فيروس كورونا )كوفيد

، بالإضافة إلى هبوط أسعار النفط والمالي والاقتصادي على الصعيد الطبي

 في الأسواق العالمية في بداية العام. 

وكان للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى 

صاحب السمو  ومتابعةآل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه هللا ورعاه 

لي العهد رئيس مجلس الوزراء الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة و

 2020إطلاق الحزمة المالية والاقتصادية في شهر مارس حفظه هللا ورعاه ب

تطبيق الإجراءات الاستباقية ومليار دينار،  4.5التي تجاوزت قيمتها الإجمالية و

(، وإطلاق 19–لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا )كوفيد والتدابير الوقائية

دور بارز في الحد من الأضرار السلبية ضد الفيروس،  عيمالحملة الوطنية للتط

 الناتجة جراء الجائحة على النمو الاقتصادي.

 : 2020ويوضح الملخص التالي أداء الاقتصاد خلال العام 

 

تراجع النمو الحقيقي لاقتصاد مملكة البحرين  :2020الربع الأول  •

نفس الفترة من مقارنة ب 2020من عام  % خلال الربع الأول2.1بنسبة 

غير النفطي بتداعيات فيروس كورونا  ، حيث تأثر القطاع2019عام 

سجل القطاع النفطي ، بينما %1.7بنسبة  اً تراجع مسجلاً ( 19-)كوفيد

القطاعات الاقتصادية  حافظت. و%1.8نمًوا حقيقياً سنويًا بنسبة 

 الأكبر مساهمًة في الناتج الإجمالي المحلي على استقرارها النسبي

حيث نما قطاع الصناعات التحويلية مدعوماً بزيادة  خلال الربع الأول

 بيان أداء السياسة الاقتصادية
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الإنتاج في الشركات الكبرى بينما شهد قطاع المشروعات المالية 

 تراجعاً طفيفاً.

خلال الربع الثاني للمملكة  شهد النمو الاقتصادي :2020الربع الثاني  •

لفترة من العام % مقارنة بنفس ا9.5 بنسبة التراجع الأكبر خلال العام

القطاعات حيث بدا تأثير الجائحة واضحاً على أداء عدد من الماضي؛ 

قطاع وقطاع الفنادق والمطاعم  منهاالاقتصادية غير النفطية 

 .المواصلات والاتصالات

% بالأسعار الثابتة 4.4مملكة بنسبة النما اقتصاد  :2020الربع الثالث  •

ش القطاع غير النفطي اانتعجة نتيمقارنة بالربع الثاني من العام، 

بعد استئناف الأنشطة الاقتصادية وصدور قرارات الانفتاح التدريجي، 

سجل القطاع  ، كما%5.1نمواً بنسبة الغير نفطي حيث سجل القطاع 

عدة قطاعات  شهدت. و%1.7النفطي نمواً حقيقياً فصلياً بنسبة 

قطاع الفنادق ا منه اقتصادية غير نفطية تعافياً ملحوظاً خلال الربع

قطاع الصناعات و قطاع المواصلات والاتصالاتو والمطاعم

 .التحويلية

 عنالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي  تراجع نمو :2020الربع الرابع  •

، حيث حقق %2.1بنسبه  نفس مستوياته المسجلة في الربع الثالث

% مدعوماً بنمو قطاع 0.6القطاع غير النفطي نمواً نسبته 

عات المالية وانتعاش قطاع المواصلات والاتصالات وقطاع المشرو

% 13إلا أن القطاع النفطي شهد تراجعاً بنسبة ، الخدمات الحكومية

 نتيجة أعمال الصيانة في حقل أبو سعفة.

 

 القطاع غير النفطي

 

مقارنًة بالعام  %6.2بنسبة  تراجعاً ، سجل القطاع غير النفطي 2020خلال العام 

كان متوقعاً في ظل الظروف الاستثنائية التي عاشها العالم ، وهو ما 2019

(، والتحديات الناتجة عنها 19-أجمع مع انتشار جائحة فيروس كورونا )كوفيد

على الصعيد الطبي والمالي والاقتصادي. وكان قطاع الفنادق والمطاعم 

%، فيما حقق قطاع 43.5إذ انخفض بنسبة  2020الأكثر تضرراً خلال العام 

وهو القطاع غير النفطي الأكبر من ناحية مساهمته في مشروعات المالية ال

 %.6.1بنسبة  اً نموالناتج الإجمالي 

بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي نسبة و
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، تصدرها قطاع المشروعات المالية بمساهمة بلغت 2020عام خلال ال% 81.4

%، وقطاع الخدمات 14.3ة التحويلية بنسب %، تلاه قطاع الصناعات17.9

%، في حين بلغت نسبة مساهمة القطاع النفطي 12.9الحكومية بنسبة 

 %.18.6حوالي 

 

 القطاع النفطي

% خلال العام 0.1تراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي تراجعاً طفيفاً بنسبة 

اً في العام . وظل إنتاج النفط في المملكة مستقر 2019مقارنة بالعام  2020

مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث بلغ متوسط الإنتاج من حقل البحرين  2020

، فيما 2019% عن مستوياته في عام 2.2برميل يومياً بزيادة وقدرها  43,313

برميلًا يومياً مسجلاً  150,874بلغ متوسط الإنتاج من حقل أبو سعفة البحري 

 %.0.6تراجعاً طفيفاً بنسبة 

 

 الهيئة الوطنية للنفط والغازالمصدر: 

 

 الحزمة المالية والاقتصادية

 

تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن  

عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه هللا ورعاه لتوحيد الجهود الوطنية 

صحة  ( بما يحافظ على19-لمواجهة انعكاسات انتشار فيروس كورونا )كوفيد

وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة 

عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة، تم إطلاق الحزمة المالية 

 .2020مارس  17والاقتصادية في 

مبادرة  35واشتملت الحزمة المالية والاقتصادية حتى الآن على أكثر من 

 مليار دينار، ومنها المبادرات التالية:  4.5تجاوزت قيمتها الإجمالية 
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(برميل يومياً )متوسط إنتاج النفط 

حقل أبوسعفة حقل البحرين
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 التضخم

 

مقارنة  2020خلال العام % 2.3سجل مؤشر أسعار المستهلك تراجعاً بنسبة  

. وسجلت معدلات التغير السنوي تفاوتاً في أهم ثلاث مجموعات 2019بالعام 

اجعت مجموعة "السكن، والمياه وفقاً للوزن النسبي في إجمالي السلة، حيث تر 

% في حين ارتفعت مجموعة 2.6والكهرباء والغاز" وهي الأعلى وزناً بنسبة 

%، 3.5فسجلت ارتفاعاً بنسبة  "الغذاء"وأما مجموعات  ،%2.5"النقل" بنسبة 

% وأسعار 11.1مدعومًة بارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 

حين سجلت مجموعة "الترفيه والثقافة" %. في 8.7الخضروات بنسبة 

، تلتها مجموعة 2020% خلال العام 31.2الانخفاض الأكبر في الأسعار بنسبة 

%، ومجموعة "المطاعم 9.2"الملابس والأحذية" والتي تراجعت بنسبة 

، نتيجة تأثر هذه القطاعات من تداعيات جائحة فيروس %6.3والفنادق" بنسبة 

 (.19-كورونا )كوفيد

 

 

 
 

 

 
 

 

 هيئة المعلومات والحكومة الالكترونيةالمصدر: 

 معدلات الإقراض

استمر الإقراض المصرفي المقدم من قبل مصارف قطاع التجزئة في مملكة 

البحرين في النمو بمعدلات عالية، وهو ما يعكس مستوى السيولة والثقة 

% 7.0بة بنس 2020بشأن التوقعات الاقتصادية حيث سجل نمواً في نهاية العام 

مليار دينار. وبلغت  10.4 إلى على أساس سنوي، ليصل إجمالي قيمة القروض

مليار دينار،  5.3نحو  العامقيمة القروض المقدمة لقطاع الأعمال مع نهاية 

وارتفعت قيمة  .%3.7% من إجمالي القروض بنمو سنوي وقدره 51مشكلًة 
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بقيمة إجمالية سنوي س % على أسا9.8القروض المقدمة لقطاع الأفراد بنسبة 

 مليار دينار.  4.7وقدرها 

 
  المصدر: مصرف البحرين المركزي

 
 

 التجارة الخارجية

مع انخفاض  2019مقارنة بالعام  2020سجل الميزان التجاري تحسناً خلال العام 

% لتصل إلى 4.3بنسبة  الواردات% نتيجة انخفاض 9.4الفجوة التجارية بنسبة 

جهة، وارتفاع مستوى الصادرات المحلية المنشأ بنسبة  مليار دينار من 4.8

مليار دينار. وتصدرت جمهورية الصين الشعبية قائمة  3.1% لتصل إلى 3.9

 % من إجمالي الإيرادات، فيما تصدرت13.8الدول الموردة إلى المملكة بنسبة 

لمملكة العربية السعودية قائمة الدول المستوردة لمنتجات المملكة بنسبة ا

 % من إجمالي الصادرات22.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوق العمل

وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للربع الرابع من 

، بلغت أعداد البحرينيين العاملين في القطاعين العام والخاص 2020العام 
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النمو السنوي في الائتمان الصادر عن بنوك التجزئة

(مليون دينار)

القطاع الخاص القطاع الحكومي نمو الإقراض
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 % مقارنة0.7مسجلًة تراجعاً طفيفاً بنسبة  2020بحريني بنهاية عام  142,018

. وشهدت أعداد العاملين البحرينيين في القطاع العام ارتفاعاً 2019بنهاية العام 

 47,796% على أساس سنوي ليصل إجمالي عدد العاملين إلى 2.5بنسبة 

، فيما انخفض متوسط الأجر الشهري انخفاضاً 2020بحريني حتى نهاية ديسمبر 

ر. من جهة أخرى، دينا 826% على أساس سنوي ليصل إلى 0.6طفيفاً بنسبة 

انخفض عدد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص مقارنة بالربع ذاته من 

عامل، بينما ارتفع متوسط أجرهم  94,222% ليصل إلى 2.2العام الماضي بنسبة 

دينار، كما انخفض عدد العاملين غير  757% ليصل إلى 2.3الشهري بنسبة 

فيما ارتفع متوسط أجرهم الشهري  % على أساس سنوي،11.9البحرينيين بنسبة 

 دينار. 258% ليصل إلى 5.3بنسبة 

وعلى صعيد آخر، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن 

إطلاق البرنامج الوطني تم حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

ل العام بحريني خلا 25,000والذي يهدف إلى توظيف  للتوظيف بنسخته الثانية

توظيف حتى الآن  منذ إطلاق البرنامجو، فريصة تدريبية سنوياً  10,000وتوفير 

% 34بحريني في مختلف منشآت القطاع الخاص، شكل حوالي  9,000 أكثر من

 جدد في سوق العمل. داخلونمنهم 

 

 تنافسية مملكة البحرين في أبرز مؤشرات الأداء العالمية

 

% في تقرير المرأة والأعمال 20سبة مملكة البحرين بن تحسنت نتائج •

نقطة من أصل  55.6الصادر عن البنك الدولي لتحصد  2021والقانون 

. ويتناول التقرير القوانين واللوائح التي تؤثر على مشاركة المرأة 100

ويقيس المساواة بين الرجل والمرأة في ثمان مؤشرات فرعية. وأقر 

اثة مؤشرات فرعية وهي ريادة مملكة في ثللالتقرير بثلاثة إصلاحات ل

 ( والمعاش التقاعدي والأجر.100/100الأعمال )حققت علامة كاملة 

 40مرتبة لتحتل التصنيف  23مملكة البحرين بواقع التحسن تصنيف  •

 ها، مما يجعل2021دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية  178عالمياً بين 

تطور السياسة  واحدة من أكثر دول المنطقة تحسناً. ويقيس المؤشر

أربع ركائز وهي: سيادة القانون، وحجم الحكومة،  فيالاقتصادية 

مملكة الوالكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة. وأشاد التقرير بأداء 

في تحسين إجراءات استخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء 

ود والحصول على الائتمان وتسجيل الملكية العقارية وإنفاذ العق

 وتسوية حالات الإعسار، إضافة إلى تعزيز حماية المستثمرين الأقلية.  
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الاستثمار الأجنبي  استراتيجيةاحتلت المنامة المرتبة الأولى عالمياً في  •

 استراتيجيةالمباشر للمدن المتوسطة والصغيرة والخامسة عالمياً في 

تقبل الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل عام، ضمن تقرير مدن المس

الصادر عن "إف دي آي إنتلجنس" التابعة  2022-2021العالمية 

تايمز، كما حققت المنامة المركز السابع عالمياً  فايننشاللمؤسسة 

والثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يخص توافر 

 بيئة مرحبة ومرنة لممارسة الأعمال.

عالمياً  49صبح تصنيفها تحسن تصنيف مملكة البحرين مرتبة واحدة لي •

الصادر  2020دولة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي  113من بين 

 The Economist Intelligence“عن وحدة المعلومات الاقتصادية 

Unit” ويغطي المؤشر عدة مجالات منها تكلفة ووفرة وجودة الغذاء ،

 9في مملكة نتائج مرتفعة الوالموارد الطبيعية في البلدان، وحققت 

 مؤشرات فرعية من ضمنها السلامة الغذائية وكفاية التوريد.

أداءً من حيث الجاءت مملكة البحرين ضمن المراكز العشر الأولى  •

بحلولها في المرتبة السابعة عالمياً في المؤشر الفرعي "أساسيات 

مزاولة الأعمال" ضمن مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة 

عالمياً في  25اقع مرتبتين لتحل في التصنيف ، كما تقدمت بو2021

 .المؤشر الفرعي "الفرص اللوجستية الدولية"
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 الجزء الخامس

 برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخليجي
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 برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخليجي

 

في تجسيد عملي للجوانب الاقتصادية للعمل الخليجي المشترك 

الدول الأعضاء في مجلس والروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين 

التعاون لدول الخليج العربية، أقر أصحاب الجلالة والسمو قادة دول 

مليارات  10المجلس برنامج التنمية الخليجي، والذي يتضمن تخصيص 

 10دولار أمريكي لتمويل مشاريع التنمية في مملكة البحرين على مدى 

  .سنوات بواقع مليار دولار سنوياً 

التمويل اللازم للعديد من المشاريع  توفير 2020سنة ة وقد تم حتى نهاي

الحيوية في قطاعات مختلفة في المملكة كالإسكان والتعليم والصحة 

والطرق والكهرباء والماء والتنمية الاجتماعية، وذلك بموجب المنح 

 المقدمة لهذا الغرض في إطار البرنامج، وذلك على النحو التالي:  

 لعربية السعوديةمنحة حكومة المملكة ا •

 منحة حكومة دولة الكويت •

 منحة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة •
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  برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخليجي

 

 

 منحة حكومة المملكة العربية السعودية
 

مليار دولار وقد  2.5تبلغ قيمة منحة المملكة العربية السعودية الشقيقة مبلغ 

المذكورة أدناه والتي تم توقيع مشاريع اللتمول منها  %97تم تخصيص 

 :اتفاقيات تمويل خاصة بها في هذا الخصوص

 .بمدينة خليفة اسكاني في المحافظة الجنوبيةمشروع الال .1

مشروع التقاطع الثاني على شارع الشيخ خليفة بن سلمان والربط  .2

 مدينة حمد 18الى دوار  13بين دوار 

 .المحرق الدائري مشروع المرحلة الاولى من طريق .3

مشروع المرحلة الرابعة لتوسعة محطة توبلي للصرف الصحي  .4

 .)تمويل جزئي(

 .مشروع تطوير شبكة نقل المياه .5

 .بنينللارس مدمشروع انشاء ست   .6

 .الطويلة في المحرق للإقامةمشروع مركز العناية  .7

 .مشروع مركز غسيل الكلى في الرفاع  .8

 .نيةوحدة سك 1200مشروع الرملي الإسكاني  .9

 .مشروع شارع البحرين الشمالي )جسر البسيتين( .10

كيلوفولت في  66و 220مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد  .11

 .واللوزي مدينة خليفة ٬شرق الحد  ٬ مدينة سلمان

 .مشروع محطات نقل المياه في المحافظة الجنوبية وشرق الحد .12

 .مشروع الإسكاني في وادي السيل وقلالي .13

رع الرئيسي المؤدي إلى مطار البحرين مشروع تطوير الشا .14

 .الدولي

 .مشروع إنشاء شارع جنوب البحرين الدائري المرحلة الأولى .15

 .مشروع تطوير شارع الفاتح .16

المنافذ الخارجية لمشروع شرق - مشروع شارع الحوض الجاف .17

 .2و1الحد الإسكاني المرحلة 

لعزيز مشروع إنشاء البنية التحتية لمدينة الملك عبدهللا بن عبدا .18

 .الطبية
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مشروع تطوير تقاطع طرق الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة مع طريق  .19

 الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة )المرحلة الأولى(.

مشروع إنشاء محطات نقل الكهرباء والماء لمشروع الرملي الإسكاني  .20

 .(الأولىالمرحلة )

 .تطوير البنية التحتية بجزيرة حوار .21

 .وع المدينة الرياضيةمشر  .22

 .مدينة حمد –مشروع إنشاء الطرق المؤدية إلى إسكان اللوزي  .23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تابع 

 

 

 منحة حكومة المملكة العربية السعودية
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 برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخليجي 

 

 منحة حكومة دولة الكويت

 

وتم  مليار دولار أمريكي 2.5 دولة الكويت الشقيقة مبلغ منحةقيمة تبلغ 

كما هي مبينه أدناه  مشاريع إنمائيّة رئيسيةمويل % منها لت100تخصيص 

  :بها م توقيع اتفاقيات تمويل خاصةوالتي ت

 مدينة سلمان.مشروع إنشاء وحدات سكنية وأعمال البنية التحتية ب .1

 .سكنية بشرق الحد تمشروع إنشاء وحدا .2

مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح )تقاطعي ألبا  .3

 .والنويدرات(

 .لمدينة سلمانالطريق المؤدي  مشروع .4

 .مشروع تمويل جانب من المرحلة الرابعة من توسعة محطة توبلي .5

 .ك ف 400مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد  .6

 .ك ف 220مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد  .7

 .عالي –مشروع مجمع الاعاقة الشامل  .8

 مشروع مجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة حمد .9

 ع شامل للخدمات الاجتماعية بمدينة عيسىمشروع مجم .10

 أعمال البنية التحتية -مشروع مدينة سلمان الصناعية  .11

   

 

40%

38%

13%

5%

2%

1%

منحة دولة الكويت 

النسبة حسب القطاعات

الإسكان

الكهرباء والماء

الطرق 

الصرف الصحي

التنمية الاجتماعية

الصناعة
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برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخليجي   

 

 منحة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

 

مليار  2.5تبلغ قيمة منحة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مبلغ 

رئيسية في  تنمويةمشاريع  % منها لتمويل98م تخصيص تدولار وقد 

 :المذكورة أدناهو قطاعات ذات الأولويّةال

 

 سلمانبمدينة مشروع إنشاء الوحدات السكنية والبنى التحتية  .1

 الأولى(. المرحلة)

 .مشروع أعمال دفان شرق سترة .2

 .سلمانمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة  .3

 سلمانبمدينة ات السكنية والبنى التحتية مشروع إنشاء الوحد .4

 الثانية(. المرحلة)

 .مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق الشيخ زايد .5

 .مشروع تطوير شبكة نقل المياه .6

 .مشروع توسعة مطار البحرين الدولي .7

 .إنشاء مركز القلب )شاملة أعمال التأثيث والتجهيزات الطبية( .8

 .ليم والتدريب المهنيمشروع لمعهد خليفة بن زايد للتع إنشاء .9

  

 

42%

2%

6%

40%

6% 2%

منحة دولة الإمارات العربية 

المتحدة

النسبة حسب القطاعات

الإسكان

الكهرباء والماء

الطرق 

المواصلات

الصحة 

مشاريع متفرقة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء السادس

 المــــلاحـــق



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

(28)71  2,082,375   2,946,494   2,946,494 2,902,356الإيرادات

(41)59        1,232,793          2,096,283         2,096,283       2,090,143النفط والغاز الطبيعي

(13)84           479,884            569,087            569,087          552,981الضرائب والرسوم

(5)84             73,008              86,639              86,639            77,101المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

17185           255,614            149,620            149,620          137,995الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

13870                 454                   329                  329                267مبيعات الأصول الرأسمالية

(7)91             40,621              44,537              44,537            43,869الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

1016  3,533,262   3,499,674   3,347,402 3,334,233المصروفات

1016  3,533,043   3,499,419   3,347,202 3,333,981المصروفات المتكررة

(1)               100        1,389,809          1,386,400         1,377,124       1,398,864نفقات القوى العاملة

(10)               110           221,968            201,656            225,238          246,766نفقات الخدمات

(11)               111           133,505            119,780            113,369          149,706نفقات السلع المستهلكة

(42)                 94             15,132              16,074              18,137            26,213نفقات السلع الرأسمالية

(0)               131             49,580              37,848              43,531            49,655نفقات الصيانة

                   45               101           726,005            718,388            553,556          501,105النفقات التحويلية

                     4                 98           997,043          1,019,273         1,016,248          961,672الإعانات وتسديد فوائد القروض

(13)             86            220              255             200           252مصروفات المشاريع

.هناك فروقات في النسب نتيجة لعملية التقريب*   

نتائج تنفيذ الميزانية لإجمالي الدولة

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

59.2%
23.0%

3.5% 12.3%

2.0%
النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

39.3%

6.3%
3.8%

0.4%
1.4%

20.5%

28.2%

نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

          2,082,375          2,902,356إجمالي الإيرادات

          3,533,262          3,334,233إجمالي المصروفات

          3,533,043          3,333,981المصروفات المتكررة

          1,389,809          1,398,864إجمالي نفقات القوى العاملة

                   220                   252مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                  58.9                  87.0إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                  58.9                  87.1المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                  15.9                  20.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                  27.1                  22.9الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                  27.1                  22.9الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                100.0                100.0إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                    100.0                    100.0إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لإجمالي الدولة

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة                     100.0                    100.0

1

نفقات القوى العاملة

1%

1,429,144 
1,422,802 

1,447,155 

1,398,864 
1,389,809 
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مصروفات المشاريع

فعلي

19

معدل 

20

فعلي 

20
فعلي 

19

معدل 

20

فعلي 

20

المصروفات المتكررة

2
,9

0
2
,3
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2
,9
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6
,4

9
4

2
,0

8
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فعلي

19

معدل

20

فعلي

20

العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

-0.7%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

- -              -              -              -            -الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                  -                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(2)99       17,947        18,069        18,069      18,298المصروفات

(0)99       17,947        18,069        18,069      18,021المصروفات المتكررة

(3)                 98              3,793                3,876                3,977             3,895نفقات القوى العاملة

(1)               101              3,489                3,443                3,351             3,520نفقات الخدمات

(12)                 37                   48                   131                  131                  55نفقات السلع المستهلكة

                 195               101                 103                   102                    94                  35نفقات السلع الرأسمالية

(19)                 80                   13                     16                    16                  16نفقات الصيانة

                  -               100             10,500              10,500              10,500            10,500النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

(100)           -             -              -              -           277مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية لمكتب رئيس مجلس الوزراء

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

21.1%

19.4%

0.3%

0.6%0.1%

58.5%

نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                        -                        -إجمالي الإيرادات

              17,947              18,298إجمالي المصروفات

              17,947              18,021المصروفات المتكررة

                3,793                3,895إجمالي نفقات القوى العاملة

                        -                   277مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                        -                        -إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.1                    0.1الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.1                    0.1الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                        -                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.5                    0.5إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                           -                    110.0إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لمكتب رئيس مجلس الوزراء

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.5                        0.5إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%
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مصروفات المشاريع

فعلي

19

معدل 

20

فعلي 

20
فعلي 

19

معدل 

20

فعلي 

20

المصروفات المتكررة

00-

فعلي

19

معدل

20

فعلي

20

العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

-3.6%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

- -              -              -              -            -الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                  -                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(2)110     528,985      482,050      482,050    539,568المصروفات

(2)110     528,985      482,050      482,050    539,568المصروفات المتكررة

                     3               103           422,662            411,066            411,066          411,702نفقات القوى العاملة

(5)               178             36,600              20,506              20,506            38,551نفقات الخدمات

(42)               143             26,693              18,658              18,658            45,769نفقات السلع المستهلكة

(38)                 93              6,566                7,047                7,047            10,518نفقات السلع الرأسمالية

                     8               146             33,956              23,324              23,324            31,538نفقات الصيانة

                  -                -                  -                   -                   -                 -النفقات التحويلية

                   68               173              2,508                1,450                1,450             1,490الإعانات وتسديد فوائد القروض

             -           -             -              -              -            -مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية لوزارة الدفــــاع

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

79.9%

6.9%

5.0%

1.2% 6.4%
0.5% نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                        -                        -إجمالي الإيرادات

             528,985             539,568إجمالي المصروفات

             528,985             539,568المصروفات المتكررة

             422,662             411,702إجمالي نفقات القوى العاملة

                        -                        -مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                        -                        -إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    4.1                    3.7الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    4.1                    3.7الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                  15.0                  16.2إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                           -                           -إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لوزارة الدفــــاع

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                      15.0                      16.2إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%
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مصروفات المشاريع
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19
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20

المصروفات المتكررة

00-

فعلي

19

معدل

20

فعلي

20

العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

1.7%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

(29)63       34,257        54,142        54,142      48,208الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

(31)64             29,456              45,892              45,892            42,655الضرائب والرسوم

(15)55              3,978                7,190                7,190             4,681المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

(5)110                   56                     51                    51                  59الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

48342                   57                   119                  119                  13مبيعات الأصول الرأسمالية

(11)80                 711                   891                  891                800الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(2)98     361,583      369,212      366,448    368,393المصروفات

(1)99     352,939      357,982      355,448    357,623المصروفات المتكررة

                     0                 99           318,072            320,347            316,671          317,270نفقات القوى العاملة

(12)               110             20,105              18,210              19,619            22,833نفقات الخدمات

                     4               105              8,134                7,714                8,561             7,797نفقات السلع المستهلكة

(45)                 95              1,741                1,834                1,910             3,166نفقات السلع الرأسمالية

(25)                 82              4,888                5,929                8,688             6,557نفقات الصيانة

                  -                -                  -                3,948                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

(20)             77         8,644        11,230        11,000      10,770مصروفات المشاريع

.هناك فروقات في النسب نتيجة لعملية التقريب*   

نتائج تنفيذ الميزانية لوزارة الداخلية

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

86.0%

11.6%

0.2%
2.1%

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

88.0%

5.6%

2.2%
0.5%1.4%

2.4%
نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

              34,257              48,208إجمالي الإيرادات

             361,583             368,393إجمالي المصروفات

             352,939             357,623المصروفات المتكررة

             318,072             317,270إجمالي نفقات القوى العاملة

                8,644              10,770مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                    9.5                  13.1إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                    9.7                  13.5المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                    0.3                    0.3الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    2.8                    2.5الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    2.7                    2.5الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                    0.1                    0.1الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                  10.2                  11.0إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                 3,930.4                 4,272.7إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لوزارة الداخلية

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                      10.0                      10.7إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 
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1%

319,848 

315,880 

319,570 
317,270 318,072 

2016 2017 2018 2019 2020

3
5
7
,6

2
3
 

3
5
7
,9

8
2
 

3
5
2
,9

3
9
 

1
0
,7

7
0
 

1
1
,2

3
0
 

8
,6

4
4
 

مصروفات المشاريع

فعلي

19

معدل 

20

فعلي 

20
فعلي 

19

معدل 

20

فعلي 

20

المصروفات المتكررة

4
8
,2

0
8

5
4
,1

4
2

3
4
,2

5
7
 

فعلي

19

معدل

20

فعلي

20

العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

-0.1%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

- -              -              -              -            -الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                  -                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(2)98       33,313        34,116        34,116      34,116المصروفات

(2)98       33,313        34,116        34,116      34,116المصروفات المتكررة

                  -                -                  -                   -                   -                 -نفقات القوى العاملة

                  -                -                  -                   -                   -                 -نفقات الخدمات

                  -                -                  -                   -                   -                 -نفقات السلع المستهلكة

                  -                -                  -                   -                   -                 -نفقات السلع الرأسمالية

                  -                -                  -                   -                   -                 -نفقات الصيانة

(2)                 98             33,313              34,116              34,116            34,116النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

             -           -             -              -              -            -مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية لجهاز الأمن الوطني

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

100.0%

نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                        -                        -إجمالي الإيرادات

              33,313              34,116إجمالي المصروفات

              33,313              34,116المصروفات المتكررة

                        -                        -إجمالي نفقات القوى العاملة

                        -                        -مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                        -                        -إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.3                    0.2الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.3                    0.2الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.9                    1.0إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                           -                           -إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لجهاز الأمن الوطني

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.9                        1.0إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 
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الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

(100)-              -                  5                 5               1الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                  -                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

(100)0                  -                       5                      5                    1المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

897         2,027           2,286          2,202        1,889المصروفات

897         2,027           2,286          2,202        1,889المصروفات المتكررة

                   17                 92              1,786                1,942                1,877             1,523نفقات القوى العاملة

(26)                 97                 229                   236                  285                311نفقات الخدمات

(70)                 91                     3                       3                    20                  10نفقات السلع المستهلكة

(57)                 99                     3                       3                      8                    6نفقات السلع الرأسمالية

(84)                 89                     6                       7                    12                  39نفقات الصيانة

                  -                -                  -                     95                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

             -           -             -              -              -            -مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية لهيئة التشريع والرأي القانوني

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

88.1%

11.3%

0.1%0.1% 0.3% نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                        -                       1إجمالي الإيرادات

                2,027                1,889إجمالي المصروفات

                2,027                1,889المصروفات المتكررة

                1,786                1,523إجمالي نفقات القوى العاملة

                        -                        -مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                        -                    0.1إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                        -                    0.1المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                        -                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.1                    0.1إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                           -                           -إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لهيئة التشريع والرأي القانوني

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.1                        0.1إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة
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الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

(12)57         1,173           2,055          2,055        1,329الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

1112              1,013                   910                  910                989الضرائب والرسوم

00                     5                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

210282                   42                     20                    20                  11مبيعات الأصول الرأسمالية

(66)10                 113                1,125                1,125                329الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(11)89       36,008        40,441        40,049      40,239المصروفات

(12)89       34,417        38,849        38,849      38,893المصروفات المتكررة

                     8               100             22,242              22,263              21,684            20,540نفقات القوى العاملة

(22)                 98             10,190              10,393              14,308            12,999نفقات الخدمات

(6)                 95                 513                   542                  542                548نفقات السلع المستهلكة

(89)                 73                 446                   610                1,591             4,101نفقات السلع الرأسمالية

(8)                 98                 627                   643                  700                684نفقات الصيانة

                  -                -                  -                4,238                   -                 -النفقات التحويلية

               1,799               247                 399                   162                    25                  21الإعانات وتسديد فوائد القروض

               18           100         1,592           1,592          1,200        1,346مصروفات المشاريع

.هناك فروقات في النسب نتيجة لعملية التقريب*   

نتائج تنفيذ الميزانية لوزارة الخارجيــة

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

86.3%

0.5% 9.7%

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

61.8%

28.3%

1.4%

1.2%
1.7% 1.1%

4.4%
نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                1,173                1,329إجمالي الإيرادات

              36,008              40,239إجمالي المصروفات

              34,417              38,893المصروفات المتكررة

              22,242              20,540إجمالي نفقات القوى العاملة

                1,592                1,346مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                    3.3                    3.3إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                    3.4                    3.4المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.3                    0.3الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.3                    0.3الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    1.0                    1.2إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                    723.7                    533.8إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لوزارة الخارجيــة

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        1.0                        1.2إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة
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فعلي
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العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

2.7%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

- -              -              -              -            -الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                  -                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(13)86            619              720             663           715المصروفات

(8)86            619              720             663           675المصروفات المتكررة

(8)                 91                 593                   653                  605                641نفقات القوى العاملة

(3)                 70                   16                     23                    30                  17نفقات الخدمات

(35)                 63                     7                     10                    15                  10نفقات السلع المستهلكة

                   37                 51                     1                       3                      5                    1نفقات السلع الرأسمالية

(61)                 57                     2                       4                      8                    6نفقات الصيانة

                  -                -                  -                     26                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

(100)           -             -              -              -             40مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية لنائب رئيس مجلس الوزراء

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

95.7%

2.7% 1.1% 0.2% 0.4% نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                        -                        -إجمالي الإيرادات

                   619                   715إجمالي المصروفات

                   619                   675المصروفات المتكررة

                   593                   641إجمالي نفقات القوى العاملة

                        -                     40مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                        -                        -إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                        -                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.0                    0.0إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                           -                      15.9إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لنائب رئيس مجلس الوزراء

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.0                        0.0إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%
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19
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فعلي 

20
فعلي 

19

معدل 

20

فعلي 

20

المصروفات المتكررة

00-

فعلي

19

معدل

20

فعلي

20

العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

-8.1%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

(5)88       30,052        34,307        34,307      31,521الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

(5)98             10,089              10,280              10,280            10,612الضرائب والرسوم

10640                     8                       8                      8                    6المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

(23)143                   27                     19                    19                  35الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                       0                      0                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

(5)83             19,928              24,000              24,000            20,868الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(11)91         9,609        10,615        10,453      10,748المصروفات

(8)94         9,587        10,235        10,203      10,475المصروفات المتكررة

(6)               100              7,825                7,858                7,920             8,360نفقات القوى العاملة

(14)               100              1,516                1,522                1,955             1,771نفقات الخدمات

(60)                 85                   35                     41                  123                  88نفقات السلع المستهلكة

(42)                 99                   24                     24                    43                  41نفقات السلع الرأسمالية

(42)                 90                   83                     92                    96                143نفقات الصيانة

                 548                   6                   39                   632                   -                    6النفقات التحويلية

                  -               100                   66                     66                    66                  66الإعانات وتسديد فوائد القروض

(92)               6              22              379             250           273مصروفات المشاريع

.هناك فروقات في النسب نتيجة لعملية التقريب*   

(شئون العدل) نتائج تنفيذ الميزانية لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

33.6%

0.1%

66.3%

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

81.4%

15.8%

0.4%

0.2%

0.9% 0.4% 0.7%
0.2%

نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

              30,052              31,521إجمالي الإيرادات

                9,609              10,748إجمالي المصروفات

                9,587              10,475المصروفات المتكررة

                7,825                8,360إجمالي نفقات القوى العاملة

                     22                   273مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                312.8                293.3إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                313.5                300.9المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                    0.2                    0.2الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.1                    0.1الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.1                    0.1الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.3                    0.3إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                        9.9                    108.5إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

(شئون العدل) المؤشرات المالية لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.3                        0.3إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1
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-2.5%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

10729            597              557             557           462الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

(22)76                     9                     11                    11                  11الضرائب والرسوم

(12)83                 146                   177                  177                167المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

(13)70                   35                     50                    50                  40مبيعات الأصول الرأسمالية

12867                 407                   319                  319                244الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(13)95     264,474      279,482      279,482    303,059المصروفات

(11)95     262,147      276,982      276,982    296,192المصروفات المتكررة

(10)               100           233,941            233,941            230,911          258,514نفقات القوى العاملة

(23)                 93             24,923              26,802              39,766            32,529نفقات الخدمات

(29)                 95              2,179                2,288                3,345             3,059نفقات السلع المستهلكة

(43)                 48                 465                   964                  832                817نفقات السلع الرأسمالية

(50)                 33                 640                1,928                1,552             1,273نفقات الصيانة

                  -                -                  -              10,484                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   576                  576                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

(66)             93         2,327           2,500          2,500        6,867مصروفات المشاريع

.هناك فروقات في النسب نتيجة لعملية التقريب*   

نتائج تنفيذ الميزانية لوزارة التربية والتعليم

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

0.0% 1.4%

24.5%

0.0%

68.2%

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

88.5%

9.4%

0.8%
0.2%

0.2%
0.9% نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                   597                   462إجمالي الإيرادات

             264,474             303,059إجمالي المصروفات

             262,147             296,192المصروفات المتكررة

             233,941             258,514إجمالي نفقات القوى العاملة

                2,327                6,867مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                    0.2                    0.2إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                    0.2                    0.2المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    2.0                    2.1الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    2.0                    2.0الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    7.5                    9.1إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                 1,057.9                 2,724.1إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لوزارة التربية والتعليم

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        7.4                        8.9إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1
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-4.8%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

10222       38,878        38,115        38,115      31,755الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

30                     0                     10                    10                 -الضرائب والرسوم

10324             38,577              37,440              37,440            31,111المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

(26)126                 157                   125                  125                212الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

(29)61                     9                     15                    15                  13مبيعات الأصول الرأسمالية

(68)26                 134                   525                  525                419الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(2)103     230,870      223,835      218,253    235,260المصروفات

(1)104     228,681      220,764      215,753    231,657المصروفات المتكررة

(1)               101           131,878            131,196            128,452          133,692نفقات القوى العاملة

(13)               136             28,102              20,605              28,774            32,408نفقات الخدمات

                     6               103             66,033              64,076              54,805            62,478نفقات السلع المستهلكة

(74)               445                   52                     12                  335                196نفقات السلع الرأسمالية

(14)               355              2,492                   702                3,387             2,883نفقات الصيانة

                  -                -                  -                4,174                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                 123                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

(39)             71         2,189           3,071          2,500        3,603مصروفات المشاريع

.هناك فروقات في النسب نتيجة لعملية التقريب*   

نتائج تنفيذ الميزانية لوزارة الصحــــة

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

99.2%

0.4%
0.3%

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

57.1%

12.2%

28.6%

1.1% 0.1%
0.9% نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

              38,878              31,755إجمالي الإيرادات

             230,870             235,260إجمالي المصروفات

             228,681             231,657المصروفات المتكررة

             131,878             133,692إجمالي نفقات القوى العاملة

                2,189                3,603مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                  16.8                  13.5إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                  17.0                  13.7المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                    0.3                    0.2الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    1.8                    1.6الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    1.8                    1.6الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    6.5                    7.1إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                    995.3                 1,429.3إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لوزارة الصحــــة

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        6.5                        6.9إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة
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-3.8%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

(41)80         4,078           5,108          5,108        6,934الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

(47)77              3,061                3,966                3,966             5,794الضرائب والرسوم

(8)96                 890                   931                  931                963المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

(19)81                 118                   145                  145                146الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

(70)14                     9                     66                    66                  31مبيعات الأصول الرأسمالية

00                     0                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(26)85         6,718           7,934          7,727        9,038المصروفات

(11)97         5,527           5,727          5,727        6,226المصروفات المتكررة

                     6               100              4,695                4,690                4,810             4,435نفقات القوى العاملة

(59)                 85                 702                   827                  847             1,699نفقات الخدمات

                   46               145                 113                     78                    57                  77نفقات السلع المستهلكة

(26)                 61                     6                     10                      9                    8نفقات السلع الرأسمالية

                   67                 93                   12                     13                      4                    7نفقات الصيانة

                  -                -                  -                   111                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

(58)             54         1,192           2,207          2,000        2,812مصروفات المشاريع

.هناك فروقات في النسب نتيجة لعملية التقريب*   

(شئون البلديات) نتائج تنفيذ الميزانية لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

75.1%

21.8%

2.9%
النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

69.9%

10.4%

1.7%

0.1%

0.2%

17.7%

نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                4,078                6,934إجمالي الإيرادات

                6,718                9,038إجمالي المصروفات

                5,527                6,226المصروفات المتكررة

                4,695                4,435إجمالي نفقات القوى العاملة

                1,192                2,812مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                  60.7                  76.7إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                  73.8                111.4المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.1                    0.1الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.2                    0.3إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                    541.8                 1,115.5إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

(شئون البلديات) المؤشرات المالية لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.2                        0.2إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%
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-11.8%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

7228            141           2,000          2,000             43الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                     0                1,000                1,000                 -الضرائب والرسوم

(40)3                   20                   600                  600                  34المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

(83)0                     1                   400                  400                    6الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

(95)0                     0                   -                   -                    3مبيعات الأصول الرأسمالية

00                 120                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(23)69       10,632        15,363        14,250      13,846المصروفات

(27)70         8,363        11,979        11,750      11,514المصروفات المتكررة

(11)                 92              2,913                3,173                3,234             3,268نفقات القوى العاملة

(27)                 83              2,865                3,440                4,355             3,907نفقات الخدمات

                 450                 87                 187                   215                    71                  34نفقات السلع المستهلكة

(67)                 15                     7                     45                  191                  21نفقات السلع الرأسمالية

(26)                 71                 500                   703                  896                672نفقات الصيانة

(84)                 11                 308                2,774                2,231             1,877النفقات التحويلية

(9)                 97              1,582                1,630                  772             1,735الإعانات وتسديد فوائد القروض

(3)             67         2,269           3,384          2,500        2,332مصروفات المشاريع

.هناك فروقات في النسب نتيجة لعملية التقريب*   

نتائج تنفيذ الميزانية لوزارة شئون الشباب والرياضة

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

14.4% 0.7%

84.7%

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

27.4%

27.0%

1.8%
0.1%

4.7%

2.9%

14.9%

21.3%

نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                   141                     43إجمالي الإيرادات

              10,632              13,846إجمالي المصروفات

                8,363              11,514المصروفات المتكررة

                2,913                3,268إجمالي نفقات القوى العاملة

                2,269                2,332مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                    1.3                    0.3إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                    1.7                    0.4المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.1                    0.1الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.1                    0.1الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.3                    0.4إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                 1,031.8                    925.2إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لوزارة شئون الشباب والرياضة

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.2                        0.3إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1
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1%
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-4.8%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

- -              -              -              -            -الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                  -                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(8)100         1,904           1,904          1,904        2,060المصروفات

(8)100         1,904           1,904          1,904        2,060المصروفات المتكررة

(14)                 74                 840                1,142                1,142                981نفقات القوى العاملة

                     2               166                 655                   395                  395                645نفقات الخدمات

(19)               159                   69                     44                    44                  86نفقات السلع المستهلكة

(19)                 73                   42                     57                    57                  51نفقات السلع الرأسمالية

                     0               112                 298                   267                  267                297نفقات الصيانة

                  -                -                  -                   -                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

             -           -             -              -              -            -مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

44.1%

34.4%

3.6%

2.2%

15.7%

نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                        -                        -إجمالي الإيرادات

                1,904                2,060إجمالي المصروفات

                1,904                2,060المصروفات المتكررة

                   840                   981إجمالي نفقات القوى العاملة

                        -                        -مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                        -                        -إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.1                    0.1إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                           -                           -إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.1                        0.1إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1
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العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

-4.2%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

83502              24                29               29               4الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

(94)2                     0                       7                      7                    3الضرائب والرسوم

(77)8                     0                       3                      3                    1المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                       1                      1                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

2,6920                   24                       1                      1                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                     17                    17                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(9)89       12,018        13,436        13,388      13,269المصروفات

(8)90       11,844        13,088        13,088      12,934المصروفات المتكررة

(4)                 98              9,949              10,182              10,254            10,320نفقات القوى العاملة

(24)                 92              1,755                1,905                2,354             2,298نفقات الخدمات

(40)                 59                   20                     33                    91                  33نفقات السلع المستهلكة

(98)                   4                     0                       6                    40                  17نفقات السلع الرأسمالية

(61)                 56                   21                     38                  148                  54نفقات الصيانة

                  -                -                  -                   824                   -                 -النفقات التحويلية

(53)               100                 100                   100                  200                212الإعانات وتسديد فوائد القروض

(48)             50            174              348             300           335مصروفات المشاريع

.هناك فروقات في النسب نتيجة لعملية التقريب*   

نتائج تنفيذ الميزانية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

0.7% 0.9% النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

82.8%

14.6%

0.2%
0.2%

0.8%
1.4% نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                     24                       4إجمالي الإيرادات

              12,018              13,269إجمالي المصروفات

              11,844              12,934المصروفات المتكررة

                9,949              10,320إجمالي نفقات القوى العاملة

                   174                   335مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                    0.2                    0.0إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                    0.2                    0.0المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.1                    0.1الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.1                    0.1الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.3                    0.4إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                      79.1                    133.0إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.3                        0.4إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة
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9.1%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

- -              -              -              -            -الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                  -                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

984         1,033           1,055             758           994المصروفات

984         1,033           1,055             758           994المصروفات المتكررة

                     6               104                 714                   685                  699                674نفقات القوى العاملة

                     2                 97                 314                   324                    20                309نفقات الخدمات

(32)                 62                     3                       6                      7                    5نفقات السلع المستهلكة

(69)                 40                     1                       3                    26                    4نفقات السلع الرأسمالية

(89)                   4                     0                       5                      5                    2نفقات الصيانة

                  -                -                  -                     32                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

             -           -             -              -              -            -مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية لنائب رئيس مجلس الوزراء

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

69.1%

30.4%

0.3%0.1%
نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                        -                        -إجمالي الإيرادات

                1,033                   994إجمالي المصروفات

                1,033                   994المصروفات المتكررة

                   714                   674إجمالي نفقات القوى العاملة

                        -                        -مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                        -                        -إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.0                    0.0إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                           -                           -إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لنائب رئيس مجلس الوزراء

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.0                        0.0إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%

693 748 745 674 714 

2016 2017 2018 2019 2020

9
9
4
 

1
,0

5
5
 

1
,0

3
3
 

---

مصروفات المشاريع

فعلي

19

معدل 

20

فعلي 

20
فعلي 

19

معدل 

20

فعلي 

20

المصروفات المتكررة

00-

فعلي

19

معدل

20

فعلي

20

العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

1.0%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

- -              -              -              -            -الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                  -                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

1005            283              283             265           269المصروفات

1005            283              283             265           269المصروفات المتكررة

                     5               100                 228                   228                  198                218نفقات القوى العاملة

                     5               100                   51                     51                    60                  49نفقات الخدمات

                   10               100                     2                       2                      3                    2نفقات السلع المستهلكة

                  -               100                     1                       1                   -                 -نفقات السلع الرأسمالية

                  -               100                     0                       0                      4                 -نفقات الصيانة

                  -                -                  -                   -                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

             -           -             -              -              -            -مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية لمستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

80.7%

18.2%

0.8%
0.2%

0.1% نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                        -                        -إجمالي الإيرادات

                   283                   269إجمالي المصروفات

                   283                   269المصروفات المتكررة

                   228                   218إجمالي نفقات القوى العاملة

                        -                        -مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                        -                        -إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.0                    0.0إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                           -                           -إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لمستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.0                        0.0إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%

220 216 222 218 228 

2016 2017 2018 2019 2020

2
6
9
 

2
8
3
 

2
8
3
 

---

مصروفات المشاريع

فعلي

19

معدل 

20

فعلي 

20
فعلي 

19

معدل 

20

فعلي 

20

المصروفات المتكررة

00-

فعلي

19

معدل

20

فعلي

20

العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

0.9%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

- -              -              -              -            -الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                  -                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

745            474              642             452           451المصروفات

745            474              642             452           451المصروفات المتكررة

                   18                 90                 363                   404                  285                307نفقات القوى العاملة

(26)                 85                 103                   121                  138                139نفقات الخدمات

                   95                 47                     6                     12                    14                    3نفقات السلع المستهلكة

                  -                 11                     2                     22                      8                 -نفقات السلع الرأسمالية

(100)                -                  -                     22                      7                    2نفقات الصيانة

                  -                -                  -                     61                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

             -           -             -              -              -            -مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية لوزارة شئون مجلس الوزراء

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

76.6%

21.7%

1.2% 0.5% نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                        -                        -إجمالي الإيرادات

                   474                   451إجمالي المصروفات

                   474                   451المصروفات المتكررة

                   363                   307إجمالي نفقات القوى العاملة

                        -                        -مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                        -                        -إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.0                    0.0إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                           -                           -إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لوزارة شئون مجلس الوزراء

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.0                        0.0إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%

356 290 313 307 363 

2016 2017 2018 2019 2020

4
5
1
 6
4
2
 

4
7
4
 

---

مصروفات المشاريع

فعلي

19

معدل 

20

فعلي 

20
فعلي 

19

معدل 

20

فعلي 

20

المصروفات المتكررة

00-

فعلي

19

معدل

20

فعلي

20

العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

1.4%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

(15)73       28,969        39,533        39,533      34,194الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

(10)72             18,452              25,609              25,609            20,422الضرائب والرسوم

(26)68                 433                   634                  634                583المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

(24)75              9,776              13,010              13,010            12,928الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                     1                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

11018                 307                   280                  280                261الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(16)75       10,155        13,602        12,776      12,091المصروفات

(10)89         9,298        10,438          9,876      10,342المصروفات المتكررة

(6)               100              6,665                6,665                6,663             7,089نفقات القوى العاملة

(19)                 95              2,555                2,697                3,019             3,154نفقات الخدمات

(40)                 88                   25                     28                    79                  41نفقات السلع المستهلكة

(17)                 74                   17                     22                    54                  20نفقات السلع الرأسمالية

(3)                 81                   37                     46                    61                  38نفقات الصيانة

                  -                -                  -                   980                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

(51)             27            857           3,164          2,900        1,749مصروفات المشاريع

.هناك فروقات في النسب نتيجة لعملية التقريب*   

نتائج تنفيذ الميزانية لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

63.7%

1.5%

33.7%

1.1%
النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

65.6%

25.2%

0.2%

0.2%

0.4%

8.4%

نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

              28,969              34,194إجمالي الإيرادات

              10,155              12,091إجمالي المصروفات

                9,298              10,342المصروفات المتكررة

                6,665                7,089إجمالي نفقات القوى العاملة

                   857                1,749مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                285.3                282.8إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                311.6                330.6المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                    0.2                    0.2الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.1                    0.1الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.1                    0.1الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.3                    0.4إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                    389.6                    693.7إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.3                        0.3إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%

7,382 7,587 7,814 
7,089 

6,665 
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مصروفات المشاريع

فعلي

19

معدل 

20

فعلي 

20
فعلي 

19

معدل 

20

فعلي 

20

المصروفات المتكررة
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فعلي

19

معدل

20

فعلي

20

العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

-2.4%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

(100)1                0                35               35           288الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

(100)1                     0                     35                    35                288الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(25)91       73,708        80,557        80,434      97,933المصروفات

(5)91         4,045           4,434          4,434        4,275المصروفات المتكررة

                     2                 98              3,391                3,453                3,508             3,312نفقات القوى العاملة

(30)                 96                 570                   593                  770                815نفقات الخدمات

(67)                 95                   19                     20                    66                  57نفقات السلع المستهلكة

                 328                 96                     9                       9                    19                    2نفقات السلع الرأسمالية

(36)               100                   57                     57                    71                  89نفقات الصيانة

                  -                -                  -                   302                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

(26)             92       69,663        76,123        76,000      93,658مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية لوزارة الإسكان

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

4.6%
0.8%

0.1%

94.5%

نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020



 ألف دينار

20192020

                       0                   288إجمالي الإيرادات

              73,708              97,933إجمالي المصروفات

                4,045                4,275المصروفات المتكررة

                3,391                3,312إجمالي نفقات القوى العاملة

              69,663              93,658مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                    0.0                    0.3إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    6.7المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.6                    0.7الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                    0.5                    0.6الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    2.1                    2.9إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

               31,677.3               37,154.4إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لوزارة الإسكان

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.1                        0.1إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%
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19

معدل

20

فعلي

20

العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

-5.0%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

- -              -              -              -            -الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                  -                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(11)85            258              305             291           291المصروفات

(11)85            258              305             291           291المصروفات المتكررة

                     8               100                 184                   184                  162                171نفقات القوى العاملة

(45)                 90                   62                     69                  124                113نفقات الخدمات

                   18                 69                     8                     12                      5                    7نفقات السلع المستهلكة

                  -               100                     3                       3                   -                 -نفقات السلع الرأسمالية

                  -                -                  -                   -                   -                 -نفقات الصيانة

                  -                -                  -                     37                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

             -           -             -              -              -            -مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية لمستشار رئيس مجلس الوزراء

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

71.4%

24.2%

3.2% 1.2% نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                        -                        -إجمالي الإيرادات

                   258                   291إجمالي المصروفات

                   258                   291المصروفات المتكررة

                   184                   171إجمالي نفقات القوى العاملة

                        -                        -مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                        -                        -إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.0                    0.0إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                           -                           -إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لمستشار رئيس مجلس الوزراء

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.0                        0.0إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%
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العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

13.0%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

- -              -              -              -            -الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                  -                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

981,327         2,939           2,998             232           206المصروفات

(16)74            172              232             232           206المصروفات المتكررة

(12)                 85                 118                   139                  139                134نفقات القوى العاملة

(39)                 81                   38                     47                    75                  63نفقات الخدمات

                   58                 88                     8                       9                      9                    5نفقات السلع المستهلكة

                 635                 88                     7                       8                      7                    1نفقات السلع الرأسمالية

(87)                 78                     0                       1                      3                    3نفقات الصيانة

                  -                -                  -                     28                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

             -           100         2,766           2,766              -            -مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية لوزارة شئون الكهرباء والماء

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

4.0%
1.3%

0.3%
0.3%

94.1%

نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                        -                        -إجمالي الإيرادات

                2,939                   206إجمالي المصروفات

                   172                   206المصروفات المتكررة

                   118                   134إجمالي نفقات القوى العاملة

                2,766                        -مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                        -                        -إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                    0.0                        -الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.1                    0.0إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                 1,258.0                           -إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لوزارة شئون الكهرباء والماء

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.0                        0.0إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1
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1%
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العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

-1.9%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

(62)40            774           1,924          1,924        2,016الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

(65)36                 630                1,759                1,759             1,790الضرائب والرسوم

(35)76                   60                     79                    79                  92المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

(28)90                   77                     86                    86                107الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

(73)0                     7                   -                   -                  27الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

977         5,079           5,252          4,915        4,738المصروفات

(4)96         4,442           4,615          4,615        4,611المصروفات المتكررة

(3)               100              3,321                3,329                3,274             3,413نفقات القوى العاملة

(12)                 96                 802                   832                  977                909نفقات الخدمات

                   94                 89                 228                   255                  224                118نفقات السلع المستهلكة

(59)                 65                   17                     26                    35                  41نفقات السلع الرأسمالية

(43)                 61                   74                   122                  106                130نفقات الصيانة

                  -                -                  -                     51                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

            402           100            637              637             300           127مصروفات المشاريع

.هناك فروقات في النسب نتيجة لعملية التقريب*   

نتائج تنفيذ الميزانية للمجلس الأعلى للبيئة

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

0.0%

81.4%

7.7%

9.9%

0.9%
النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

65.4%

15.8%

4.5%

0.3%1.5%

12.5%

نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                   774                2,016إجمالي الإيرادات

                5,079                4,738إجمالي المصروفات

                4,442                4,611المصروفات المتكررة

                3,321                3,413إجمالي نفقات القوى العاملة

                   637                   127مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                  15.2                  42.6إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                  17.4                  43.7المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.1                    0.1إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                    289.7                      50.3إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية للمجلس الأعلى للبيئة

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.1                        0.1إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1
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-6.7%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

- -              -              -              -            -الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                  -                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(0)103       20,244        19,636        19,636      20,301المصروفات

(0)103       20,244        19,636        19,636      20,301المصروفات المتكررة

                     1               116             12,099              10,440              10,215            11,978نفقات القوى العاملة

                   27                 70                 150                   215                  215                118نفقات الخدمات

(9)               101              7,098                7,031                7,256             7,814نفقات السلع المستهلكة

                 255                 25                 401                1,630                1,630                113نفقات السلع الرأسمالية

                   70               146                 467                   320                  320                275نفقات الصيانة

                  -                -                  -                   -                   -                 -النفقات التحويلية

                 820                -                   28                   -                   -                    3الإعانات وتسديد فوائد القروض

             -           -             -              -              -            -مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية لمركز محمد بن خليفة آل خليفة التخصصي للقلب

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

59.8%

0.7%

35.1%

2.0%
2.3% 0.1% نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                        -                        -إجمالي الإيرادات

              20,244              20,301إجمالي المصروفات

              20,244              20,301المصروفات المتكررة

              12,099              11,978إجمالي نفقات القوى العاملة

                        -                        -مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                        -                        -إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.2                    0.1الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.2                    0.1الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.6                    0.6إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                           -                           -إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لمركز محمد بن خليفة آل خليفة التخصصي للقلب

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.6                        0.6إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة
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12.8%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

- -              -              -              -            -الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                  -                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(2)74            626              846             846           642المصروفات

(2)74            626              846             846           642المصروفات المتكررة

                     0                 98                 549                   560                  532                547نفقات القوى العاملة

(46)                 24                   37                   158                  253                  69نفقات الخدمات

                   25                 45                   20                     45                    45                  16نفقات السلع المستهلكة

                 248               100                     7                       7                      6                    2نفقات السلع الرأسمالية

                   56               100                   12                     12                    11                    8نفقات الصيانة

                  -                -                  -                     64                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

             -           -             -              -              -            -مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية لنائب رئيس مجلس الوزراء

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

87.7%

5.9%

3.2% 1.1%
2.0% نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                        -                        -إجمالي الإيرادات

                   626                   642إجمالي المصروفات

                   626                   642المصروفات المتكررة

                   549                   547إجمالي نفقات القوى العاملة

                        -                        -مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                        -                        -إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.0                    0.0إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                           -                           -إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لنائب رئيس مجلس الوزراء

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.0                        0.0إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%

580 571 567 547 549 
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6
4
2
 

8
4
6
 

6
2
6
 

---

مصروفات المشاريع

فعلي
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معدل 
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فعلي 
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فعلي 

19

معدل 
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فعلي 

20

المصروفات المتكررة

00-

فعلي

19

معدل

20

فعلي

20

العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

-1.3%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

16780       10,010           6,000          6,000        5,549الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

13628              4,701                3,445                3,445             3,660الضرائب والرسوم

10825                 153                   142                  142                122المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

232257              4,978                2,144                2,144             1,393الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

(33)147                   51                     35                    35                  77مبيعات الأصول الرأسمالية

(57)54                 127                   235                  235                297الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

9316       91,531        98,536        72,220      78,975المصروفات

(4)95       40,099        42,220        42,220      41,626المصروفات المتكررة

(5)                 94             19,319              20,449              21,199            20,369نفقات القوى العاملة

(2)               101             20,656              20,352              20,811            21,058نفقات الخدمات

(26)                 99                   85                     86                  139                116نفقات السلع المستهلكة

(92)                 85                     3                       4                      5                  39نفقات السلع الرأسمالية

(19)                 71                   36                     50                    66                  44نفقات الصيانة

                  -                -                  -                1,279                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

               38             91       51,432        56,316        30,000      37,349مصروفات المشاريع

.هناك فروقات في النسب نتيجة لعملية التقريب*   

(شئون الاشغال) نتائج تنفيذ الميزانية لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

47.0%

1.5%

49.7%

1.3% النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

21.1%

22.6%

0.1%

56.2%

نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

              10,010                5,549إجمالي الإيرادات

              91,531              78,975إجمالي المصروفات

              40,099              41,626المصروفات المتكررة

              19,319              20,369إجمالي نفقات القوى العاملة

              51,432              37,349مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                  10.9                    7.0إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                  25.0                  13.3المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                    0.1                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.7                    0.5الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.3                    0.3الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                    0.4                    0.3الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    2.6                    2.4إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

               23,387.3               14,816.6إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

(شئون الاشغال) المؤشرات المالية لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        1.1                        1.2إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%
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نفقات القوى العاملة

-6.0%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

- -              -              -              -            -الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                  -                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

10010     154,481      154,481      141,000    141,000المصروفات

10010     154,481      154,481      141,000    141,000المصروفات المتكررة

                  -                -                     0                   -                   -                 -نفقات القوى العاملة

                  -                -                  -                   -                   -                 -نفقات الخدمات

                  -                -                  -                   -                   -                 -نفقات السلع المستهلكة

                  -                -                  -                   -                   -                 -نفقات السلع الرأسمالية

                  -                -                  -                   -                   -                 -نفقات الصيانة

                   10               100           154,481            154,481            141,000          141,000النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

             -           -             -              -              -            -مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية لهيئة الكهرباء والمــــاء

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

100.0%

نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                        -                        -إجمالي الإيرادات

             154,481             141,000إجمالي المصروفات

             154,481             141,000المصروفات المتكررة

                       0                        -إجمالي نفقات القوى العاملة

                        -                        -مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                        -                        -إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    1.2                    1.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    1.2                    1.0الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    4.4                    4.2إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                           -                           -إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لهيئة الكهرباء والمــــاء

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        4.4                        4.2إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة
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0.0%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

(24)77       38,613        50,458        50,458      50,831الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

(52)41              2,037                5,011                5,011             4,244الضرائب والرسوم

(30)72             24,735              34,120              34,120            35,107المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

1022             11,531              11,328              11,328            11,282الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

(80)0                     0                   -                   -                    2مبيعات الأصول الرأسمالية

058                 309                   -                   -                196الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(2)100       33,022        33,041        31,747      33,809المصروفات

(2)100       29,123        29,142        28,547      29,825المصروفات المتكررة

(4)               100             12,886              12,901              14,055            13,391نفقات القوى العاملة

(0)               100             15,301              15,304              13,509            15,328نفقات الخدمات

(18)               100                 100                   100                  118                122نفقات السلع المستهلكة

                   20                 99                   18                     18                      2                  15نفقات السلع الرأسمالية

(16)               100                 819                   819                  863                969نفقات الصيانة

                  -                -                  -                   -                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

(2)           100         3,899           3,899          3,200        3,984مصروفات المشاريع

.هناك فروقات في النسب نتيجة لعملية التقريب*   

نتائج تنفيذ الميزانية لوزارة المواصلات والاتصالات

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

5.3%

64.1%

29.9%

0.8%
النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

39.0%

46.3%

0.3%

0.1%

2.5%

11.8%

نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

              38,613              50,831إجمالي الإيرادات

              33,022              33,809إجمالي المصروفات

              29,123              29,825المصروفات المتكررة

              12,886              13,391إجمالي نفقات القوى العاملة

                3,899                3,984مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                116.9                150.3إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                132.6                170.4المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                    0.3                    0.3الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.3                    0.2الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.2                    0.2الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.9                    1.0إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                 1,773.0                 1,580.3إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لوزارة المواصلات والاتصالات

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.8                        0.9إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%
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-4.8%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

(100)-              -              -              -             36الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                  -                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

(100)0                  -                   -                   -                  36الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

947       47,191        50,212        46,094      44,134المصروفات

(2)98       41,351        42,094        42,094      42,094المصروفات المتكررة

(1)               100             40,677              40,511              40,894            40,915نفقات القوى العاملة

(29)               105                 493                   472                  767                694نفقات الخدمات

(63)                 43                 132                   310                  325                361نفقات السلع المستهلكة

                  -                -                  -                   -                    20                 -نفقات السلع الرأسمالية

(17)                 91                   25                     28                    28                  30نفقات الصيانة

                  -                -                  -                   743                   -                 -النفقات التحويلية

(74)                 79                   25                     31                    61                  94الإعانات وتسديد فوائد القروض

            186             72         5,840           8,118          4,000        2,040مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية للحرس الوطني

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

86.2%

1.0%

0.3%

0.1% 0.1%

12.4%

نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                        -                     36إجمالي الإيرادات

              47,191              44,134إجمالي المصروفات

              41,351              42,094المصروفات المتكررة

              40,677              40,915إجمالي نفقات القوى العاملة

                5,840                2,040مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                        -                    0.1إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                        -                    0.1المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                        -                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.4                    0.3الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.3                    0.3الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    1.3                    1.3إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                 2,655.6                    809.2إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية للحرس الوطني

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        1.2                        1.3إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%
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مصروفات المشاريع
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فعلي 

19

معدل 

20

فعلي 

20

المصروفات المتكررة

3
6

0-

فعلي

19

معدل

20

فعلي

20

العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

1.0%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

- -              -              -              -            -الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                  -                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(7)92         1,476           1,605          1,605        1,580المصروفات

(7)92         1,476           1,605          1,605        1,580المصروفات المتكررة

                     1                 96                 871                   903                  903                864نفقات القوى العاملة

(15)                 97                 589                   610                  337                689نفقات الخدمات

(36)                 94                     8                       8                      5                  12نفقات السلع المستهلكة

(52)                 66                     3                       5                      4                    7نفقات السلع الرأسمالية

(40)                 69                     5                       7                      4                    8نفقات الصيانة

                  -                -                  -                     72                  352                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

             -           -             -              -              -            -مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية للهيئة الوطنية للنفط والغاز

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

59.0%

39.9%

0.5%
0.2%
0.3% نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                        -                        -إجمالي الإيرادات

                1,476                1,580إجمالي المصروفات

                1,476                1,580المصروفات المتكررة

                   871                   864إجمالي نفقات القوى العاملة

                        -                        -مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                        -                        -إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.0                    0.0إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                           -                           -إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية للهيئة الوطنية للنفط والغاز

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.0                        0.0إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%
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معدل 

20

فعلي 

20
فعلي 
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المصروفات المتكررة

-

فعلي

19

معدل

20

فعلي

20

العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

-11.7%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

- -              -              -              -            -الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                  -                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(10)97         1,280           1,321          1,321        1,424المصروفات

(10)97         1,280           1,321          1,321        1,424المصروفات المتكررة

(10)               100              1,092                1,095                1,104             1,208نفقات القوى العاملة

(9)                 98                 173                   176                  195                191نفقات الخدمات

(39)                 81                     5                       7                      8                    9نفقات السلع المستهلكة

(45)               100                     6                       6                    10                  11نفقات السلع الرأسمالية

(53)                 70                     2                       3                      4                    5نفقات الصيانة

                  -                -                  -                     33                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

             -           -             -              -              -            -مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية لوزارة شئون مجلسي الشورى والنواب

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

85.4%

13.5%

0.4%
0.5% 0.2% نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                        -                        -إجمالي الإيرادات

                1,280                1,424إجمالي المصروفات

                1,280                1,424المصروفات المتكررة

                1,092                1,208إجمالي نفقات القوى العاملة

                        -                        -مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                        -                        -إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.0                    0.0إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                           -                           -إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لوزارة شئون مجلسي الشورى والنواب

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.0                        0.0إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%
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العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

-0.8%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

- -              -              -              -            -الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                  -                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(41)71         1,077           1,512          1,530        1,820المصروفات

8614         1,053           1,230          1,230           924المصروفات المتكررة

                   41                 99                 791                   802                  910                561نفقات القوى العاملة

(30)                 94                 219                   233                  252                313نفقات الخدمات

(60)                 79                     2                       3                    12                    5نفقات السلع المستهلكة

(25)                 72                     3                       4                    17                    4نفقات السلع الرأسمالية

(28)                 98                     8                       8                      9                  11نفقات الصيانة

                  -                -                  -                   150                   -                 -النفقات التحويلية

                  -               100                   30                     30                    30                  30الإعانات وتسديد فوائد القروض

(97)               8              23              282             300           896مصروفات المشاريع

(مركز الاتصال الوطني)نتائج تنفيذ الميزانية لمكتب رئيس مجلس الوزراء 

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

73.5%

20.4%

0.2%

0.3%

0.7%
2.8% 2.2% نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                        -                        -إجمالي الإيرادات

                1,077                1,820إجمالي المصروفات

                1,053                   924المصروفات المتكررة

                   791                   561إجمالي نفقات القوى العاملة

                     23                   896مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                        -                        -إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.0                    0.1إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                      10.6                    355.3إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

(مركز الاتصال الوطني)المؤشرات المالية لمكتب رئيس مجلس الوزراء 

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.0                        0.0إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1
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العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

15.2%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

999            785              790             790           721الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

1016                 557                   550                  550                523الضرائب والرسوم

9516                 228                   240                  240                197المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

(100)0                  -                   -                   -                    1مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

7614         1,163           1,527          1,136        1,021المصروفات

768            982           1,286             936           908المصروفات المتكررة

                   17                 80                 728                   908                  634                624نفقات القوى العاملة

(0)                 90                 246                   272                  248                246نفقات الخدمات

(87)                 93                     4                       4                    27                  28نفقات السلع المستهلكة

(59)                 84                     3                       4                    18                    8نفقات السلع الرأسمالية

(27)                 82                     1                       2                      9                    2نفقات الصيانة

                  -                -                  -                     97                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

               60             75            181              241             200           113مصروفات المشاريع

.هناك فروقات في النسب نتيجة لعملية التقريب*   

نتائج تنفيذ الميزانية لمجلس المناقصات والمزايدات

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

70.9%

29.1%

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

62.6%

21.1%

0.3%

0.3%

0.1%

15.6%

نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                   785                   721إجمالي الإيرادات

                1,163                1,021إجمالي المصروفات

                   982                   908المصروفات المتكررة

                   728                   624إجمالي نفقات القوى العاملة

                   181                   113مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                  67.5                  70.6إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                  79.9                  79.4المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.0                    0.0إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                      82.4                      45.0إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لمجلس المناقصات والمزايدات

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.0                        0.0إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%
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فعلي

19
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العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

1.5%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

- -              -              -              -            -الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                  -                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(5)77            165              215             168           173المصروفات

(5)77            165              215             168           173المصروفات المتكررة

                     2                 99                 123                   125                  106                121نفقات القوى العاملة

(12)                 77                   41                     53                    51                  46نفقات الخدمات

(86)                   8                     1                       9                    10                    5نفقات السلع المستهلكة

                  -                -                  -                   -                      0                 -نفقات السلع الرأسمالية

(68)                 95                     0                       0                      1                    1نفقات الصيانة

                  -                -                  -                     28                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

             -           -             -              -              -            -مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية لوزارة النفط

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

74.7%

24.6%

0.4% 0.2% نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                        -                        -إجمالي الإيرادات

                   165                   173إجمالي المصروفات

                   165                   173المصروفات المتكررة

                   123                   121إجمالي نفقات القوى العاملة

                        -                        -مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                        -                        -إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.0                    0.0إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                           -                           -إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لوزارة النفط

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.0                        0.0إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%

62 109 119 121 123 
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مصروفات المشاريع

فعلي

19

معدل 
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فعلي 

20
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19

معدل 
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20

المصروفات المتكررة

-

فعلي

19
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20

فعلي

20

العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

22.1%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

(40)27            590           2,200          2,200           990الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

3721                 386                1,033                1,033                319الضرائب والرسوم

(70)32                 180                   556                  556                608المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

224                   11                   608                  608                    9الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

(75)529                   13                       3                      3                  54الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

923       23,632        25,814        22,646      22,886المصروفات

(5)89       17,464        19,646        19,646      18,370المصروفات المتكررة

                     6                 99             12,422              12,504              12,962            11,721نفقات القوى العاملة

(22)                 98              4,335                4,435                5,458             5,564نفقات الخدمات

(45)                 98                 332                   339                  643                608نفقات السلع المستهلكة

(24)                 98                   91                     93                  221                120نفقات السلع الرأسمالية

(20)                 96                 284                   295                  363                357نفقات الصيانة

                  -                -                  -                1,979                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

               37           100         6,168           6,168          3,000        4,516مصروفات المشاريع

.هناك فروقات في النسب نتيجة لعملية التقريب*   

نتائج تنفيذ الميزانية لوزارة شئون الاعلام

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

65.4%

30.5%

1.9%
2.2%

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

52.6%

18.3%1.4%

0.4%

1.2%

26.1%

نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                   590                   990إجمالي الإيرادات

              23,632              22,886إجمالي المصروفات

              17,464              18,370المصروفات المتكررة

              12,422              11,721إجمالي نفقات القوى العاملة

                6,168                4,516مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                    2.5                    4.3إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                    3.4                    5.4المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.2                    0.2الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.1                    0.1الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.7                    0.7إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                 2,804.8                 1,791.5إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لوزارة شئون الاعلام

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.5                        0.6إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%
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-1.2%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

(74)23              82              352             352           315الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

(80)25                   45                   182                  182                229الضرائب والرسوم

(100)0                  -                   -                   -                  13المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

(87)5                     8                   158                  158                  62الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                   23                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

(40)55                     7                     12                    12                  11الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(1)93       14,018        15,058        13,452      14,124المصروفات

(7)90         6,573           7,339          6,452        7,086المصروفات المتكررة

                     5                 99              3,325                3,368                3,427             3,169نفقات القوى العاملة

(18)                 96              2,858                2,972                1,757             3,470نفقات الخدمات

                 159               325                   86                     26                      9                  33نفقات السلع المستهلكة

(96)                 98                     0                       0                   -                    8نفقات السلع الرأسمالية

(44)                 91                 130                   143                  156                231نفقات الصيانة

                  -                -                  -                   656                1,000                 -النفقات التحويلية

(0)               100                 174                   174                  103                175الإعانات وتسديد فوائد القروض

                 6             96         7,445           7,719          7,000        7,038مصروفات المشاريع

.هناك فروقات في النسب نتيجة لعملية التقريب*   

نتائج تنفيذ الميزانية لهيئة البحرين للثقافة والآثار

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

55.0%

0.0%

9.8%

7.9%

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

23.7%

20.4%

0.6%
0.9%1.2%

53.1%

نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                     82                   315إجمالي الإيرادات

              14,018              14,124إجمالي المصروفات

                6,573                7,086المصروفات المتكررة

                3,325                3,169إجمالي نفقات القوى العاملة

                7,445                7,038مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                    0.6                    2.2إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                    1.3                    4.4المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.1                    0.1الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.1                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                    0.1                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.4                    0.4إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                 3,385.5                 2,792.0إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لهيئة البحرين للثقافة والآثار

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.2                        0.2إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%
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العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

-3.3%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

- -              -              -              -            -الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                  -                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(18)79         2,301           2,895          2,024        2,809المصروفات

9468         1,218           1,295             424           727المصروفات المتكررة

                     6               100                 206                   206                  193                194نفقات القوى العاملة

                   92                 99              1,006                1,017                  204                524نفقات الخدمات

                   16                 24                     2                     10                      6                    2نفقات السلع المستهلكة

(55)                 56                     2                       3                    16                    4نفقات السلع الرأسمالية

(10)                 87                     3                       3                      5                    3نفقات الصيانة

                  -                -                  -                     57                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

(48)             68         1,083           1,600          1,600        2,082مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية للمجلس الاعلى للصحة

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

8.9%

43.7%

0.1%0.1%

0.1%

47.1%

نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                        -                        -إجمالي الإيرادات

                2,301                2,809إجمالي المصروفات

                1,218                   727المصروفات المتكررة

                   206                   194إجمالي نفقات القوى العاملة

                1,083                2,082مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                        -                        -إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.1                    0.1إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                    492.3                    826.0إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية للمجلس الاعلى للصحة

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.0                        0.0إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%

112 137 188 194 206 

2016 2017 2018 2019 2020

7
2
7
 1

,2
9
5
 

1
,2

1
8
 

2
,0

8
2
 

1
,6

0
0
 

1
,0

8
3
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19
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20

المصروفات المتكررة

00-

فعلي

19

معدل

20

فعلي

20

العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

17.2%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

- -                 0              -              -            -الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                  -                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                     0                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(3)96         3,207           3,341          3,341        3,303المصروفات

(3)96         3,206           3,341          3,341        3,303المصروفات المتكررة

(0)               100              2,352                2,360                2,396             2,363نفقات القوى العاملة

(8)                 99                 759                   766                  808                829نفقات الخدمات

                     1               100                   53                     53                    60                  52نفقات السلع المستهلكة

(27)               100                   26                     26                    50                  35نفقات السلع الرأسمالية

(31)                 99                   17                     17                    27                  24نفقات الصيانة

                  -                -                  -                   120                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

             -           100                0                  0              -            -مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية للجهاز الاداري للنيابة العامة

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

73.3%

23.7%

1.6% 0.8%
0.5%

نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

ة المنتجات الخدمية والسلعي

الحكومية

الاستثمارات والأملاك 

الحكومية

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات 

والإيرادات المتنوعة

20202020



 ألف دينار

20192020

                       0                        -إجمالي الإيرادات

                3,207                3,303إجمالي المصروفات

                3,206                3,303المصروفات المتكررة

                2,352                2,363إجمالي نفقات القوى العاملة

                       0                        -مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                    0.0                        -إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                        -المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                        -الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                    0.0                        -الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.1                    0.1إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                        0.1                           -إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية للجهاز الاداري للنيابة العامة

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.1                        0.1إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%

2,431 2,443 2,540 2,363 2,352 

2016 2017 2018 2019 2020

3
,3

0
3
 

3
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1
 

3
,2

0
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-

0
 

0
 

مصروفات المشاريع

فعلي

19

معدل 

20

فعلي 

20
فعلي 

19

معدل 

20

فعلي 

20

المصروفات المتكررة

00

0
 

فعلي

19

معدل

20

فعلي

20

العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

-0.7%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

- -                 5              -              -            -الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                  -                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

00                     5                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(10)87         3,435           3,928          3,928        3,814المصروفات

(10)87         3,435           3,928          3,928        3,814المصروفات المتكررة

(6)                 93              2,793                2,996                3,009             2,956نفقات القوى العاملة

(27)               101                 589                   586                  871                810نفقات الخدمات

(56)                 81                   12                     15                    30                  27نفقات السلع المستهلكة

               1,106               100                   24                     24                      2                    2نفقات السلع الرأسمالية

(13)                 98                   16                     17                    17                  19نفقات الصيانة

                  -                -                  -                   290                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

             -           -             -              -              -            -مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية لهيئة جودة التعليم والتدريب

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

20202020

81.3%

17.2%

0.3% 0.7%
0.5%

نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                       5                        -إجمالي الإيرادات

                3,435                3,814إجمالي المصروفات

                3,435                3,814المصروفات المتكررة

                2,793                2,956إجمالي نفقات القوى العاملة

                        -                        -مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                    0.1                        -إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                    0.1                        -المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                        -الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.1                    0.1إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                           -                           -إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لهيئة جودة التعليم والتدريب

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.1                        0.1إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%

0 

3,409 3,409 
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مصروفات المشاريع

فعلي

19

معدل 

20

فعلي 

20
فعلي 

19

معدل 

20

فعلي 

20

المصروفات المتكررة

00

5
 

فعلي

19

معدل

20

فعلي

20

العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

-4.7%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

- -              -              -              -            -الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                  -                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(16)68         5,588           8,208          8,208        6,688المصروفات

(6)49         1,588           3,208          3,208        1,688المصروفات المتكررة

(1)                 76              1,271                1,674                1,674             1,279نفقات القوى العاملة

(7)                 33                 176                   537                  498                190نفقات الخدمات

(55)                 14                   22                   159                  159                  50نفقات السلع المستهلكة

(18)                 12                   91                   746                  785                110نفقات السلع الرأسمالية

(34)                 25                     8                     32                    32                  12نفقات الصيانة

                  -                -                  -                   -                   -                 -النفقات التحويلية

(57)                 33                   20                     60                    60                  47الإعانات وتسديد فوائد القروض

(20)             80         4,000           5,000          5,000        5,000مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

22.7%
3.1%

0.4%

1.6%

0.1%

0.4%71.6%

نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                        -                        -إجمالي الإيرادات

                5,588                6,688إجمالي المصروفات

                1,588                1,688المصروفات المتكررة

                1,271                1,279إجمالي نفقات القوى العاملة

                4,000                5,000مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                        -                        -إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.2                    0.2إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                 1,818.9                 1,983.5إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.0                        0.1إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%

1,065 1,295 
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مصروفات المشاريع

فعلي

19

معدل 

20

فعلي 

20
فعلي 

19

معدل 

20

فعلي 

20

المصروفات المتكررة

00-

فعلي

19

معدل

20

فعلي

20

العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

6.7%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

- -              -              -              -            -الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                  -                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(6)87            991           1,138          1,138        1,052المصروفات

(6)87            991           1,138          1,138        1,052المصروفات المتكررة

(0)                 94                 807                   858                  861                810نفقات القوى العاملة

(26)                 92                 162                   177                  214                219نفقات الخدمات

(21)                 73                   10                     13                    24                  12نفقات السلع المستهلكة

                   25                 57                   10                     18                    25                    8نفقات السلع الرأسمالية

(30)                 45                     2                       5                    14                    3نفقات الصيانة

                  -                -                  -                     68                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

             -           -             -              -              -            -مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية للأمانة العامة لمجلس الوزراء

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

81.4%

16.4%

1.0%
1.0%

0.2%
نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                        -                        -إجمالي الإيرادات

                   991                1,052إجمالي المصروفات

                   991                1,052المصروفات المتكررة

                   807                   810إجمالي نفقات القوى العاملة

                        -                        -مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                        -                        -إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.0                    0.0إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                           -                           -إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية للأمانة العامة لمجلس الوزراء

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.0                        0.0إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%

1,147 1,194 940 810 807 
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مصروفات المشاريع

فعلي

19
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20
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19
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فعلي 

20

المصروفات المتكررة

00-

فعلي

19

معدل

20

فعلي

20

العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

-7.9%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

- -                 0              -              -            -الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                  -                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                     0                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

922         5,883           6,379          5,767        5,741المصروفات

963         5,827           6,094          5,567        5,647المصروفات المتكررة

                     6                 99              5,244                5,281                4,873             4,935نفقات القوى العاملة

(15)               100                 566                   564                  645                668نفقات الخدمات

(55)                 96                     8                       8                    22                  17نفقات السلع المستهلكة

(60)               100                     2                       2                      7                    4نفقات السلع الرأسمالية

(67)                 89                     8                       8                    20                  23نفقات الصيانة

                  -                -                  -                   231                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

(40)             20              56              284             200             94مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية لجهاز الخدمة المدنية

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

2020

89.1%

9.6%

0.1%
0.1%

1.0% نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                       0                        -إجمالي الإيرادات

                5,883                5,741إجمالي المصروفات

                5,827                5,647المصروفات المتكررة

                5,244                4,935إجمالي نفقات القوى العاملة

                     56                     94مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                    0.0                        -إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                        -المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                        -الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.2                    0.2إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                      25.5                      37.3إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لجهاز الخدمة المدنية

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.2                        0.2إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%

5,063 5,097 5,254 4,935 5,244 
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مصروفات المشاريع

فعلي

19

معدل 

20

فعلي 

20
فعلي 

19

معدل 

20

فعلي 

20

المصروفات المتكررة

00

فعلي

19

معدل

20

فعلي

20

العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

1.0%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

1046         3,748           3,620          3,620        3,539الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

1014              3,581                3,542                3,542             3,448الضرائب والرسوم

213116                 166                     78                    78                  77المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

(100)0                  -                   -                   -                    2مبيعات الأصول الرأسمالية

(97)0                     0                   -                   -                  12الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

917       14,458        15,805        14,178      13,534المصروفات

(6)89       10,645        11,897        11,378      11,367المصروفات المتكررة

                     3               100              8,155                8,156                7,823             7,907نفقات القوى العاملة

(5)               100              2,012                2,008                2,197             2,127نفقات الخدمات

(74)                 26                 322                1,217                1,218             1,221نفقات السلع المستهلكة

(92)                 97                     4                       4                    25                  52نفقات السلع الرأسمالية

                 153               100                 152                   152                  115                  60نفقات الصيانة

                  -                -                  -                   359                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

               76             98         3,813           3,908          2,800        2,167مصروفات المشاريع

.هناك فروقات في النسب نتيجة لعملية التقريب*   

نتائج تنفيذ الميزانية لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

95.6%

4.4% النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

56.4%

13.9%
2.2%

1.0%

26.4%

نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                3,748                3,539إجمالي الإيرادات

              14,458              13,534إجمالي المصروفات

              10,645              11,367المصروفات المتكررة

                8,155                7,907إجمالي نفقات القوى العاملة

                3,813                2,167مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                  25.9                  26.1إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                  35.2                  31.1المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.1                    0.1الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.1                    0.1الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.4                    0.4إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                 1,733.9                    859.8إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.3                        0.3إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%
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8.9%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

- -              -              -              -            -الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                  -                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

981            591              601             601           584المصروفات

981            591              601             601           584المصروفات المتكررة

                     0               100                 569                   569                  564                567نفقات القوى العاملة

                   22                 85                   10                     11                    16                    8نفقات الخدمات

(11)                 82                     6                       8                    15                    7نفقات السلع المستهلكة

                 468                 95                     6                       6                      4                    1نفقات السلع الرأسمالية

(15)                 99                     1                       1                      2                    1نفقات الصيانة

                  -                -                  -                       6                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

             -           -             -              -              -            -مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية لنائب رئيس مجلس الوزراء

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

96.2%

1.7%
1.0% 1.0%

0.1%
نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                        -                        -إجمالي الإيرادات

                   591                   584إجمالي المصروفات

                   591                   584المصروفات المتكررة

                   569                   567إجمالي نفقات القوى العاملة

                        -                        -مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                        -                        -إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.0                    0.0إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                           -                           -إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لنائب رئيس مجلس الوزراء

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.0                        0.0إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%

556 563 588 567 569 
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0.6%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

- -              -              -              -            -الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                  -                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(27)79         9,785        12,358        12,337      13,381المصروفات

(27)79         9,764        12,337        12,337      13,381المصروفات المتكررة

                     6                 89                 756                   853                  835                712نفقات القوى العاملة

                   37                 82                 187                   227                  242                137نفقات الخدمات

(21)                 59                   10                     17                    33                  13نفقات السلع المستهلكة

(32)                 70                     8                     12                    21                  12نفقات السلع الرأسمالية

(44)                 68                     8                     12                    21                  14نفقات الصيانة

(28)                 78              8,795              11,216              11,135            12,284النفقات التحويلية

(100)                -                  -                   -                    50                209الإعانات وتسديد فوائد القروض

             -           100              21                21              -            -مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية للأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

7.7%

1.9% 0.1%

0.1%

0.1%

89.9%

0.2%
نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                        -                        -إجمالي الإيرادات

                9,785              13,381إجمالي المصروفات

                9,764              13,381المصروفات المتكررة

                   756                   712إجمالي نفقات القوى العاملة

                     21                        -مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                        -                        -إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.1                    0.1الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.1                    0.1الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                    0.0                        -الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.3                    0.4إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                        9.5                           -إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية للأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.3                        0.4إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%
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00-
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العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

1.0%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

6-                 1              -              -               1الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                  -                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

06                     1                   -                   -                    1المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

1002       13,221        13,236        13,164      13,016المصروفات

1001       13,059        13,064        13,064      12,912المصروفات المتكررة

                     1               100             12,333              12,338              12,313            12,209نفقات القوى العاملة

                     4               101                 679                   672                  716                651نفقات الخدمات

(38)                 85                   15                     18                    21                  24نفقات السلع المستهلكة

                 136               100                   21                     21                      5                    9نفقات السلع الرأسمالية

(44)               100                   11                     11                      9                  19نفقات الصيانة

                  -                -                  -                       5                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

               56             94            162              172             100           104مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية للمجلس الأعلى للقضاء

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

2020

93.3%

5.1%

0.1%
0.2%

0.1%

1.2%
نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

ميةالاستثمارات والأملاك الحكو

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة



 ألف دينار

20192020

                       1                       1إجمالي الإيرادات

              13,221              13,016إجمالي المصروفات

              13,059              12,912المصروفات المتكررة

              12,333              12,209إجمالي نفقات القوى العاملة

                   162                   104مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                    0.0                    0.0إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.1                    0.1الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.1                    0.1الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.4                    0.4إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                      73.8                      41.3إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية للمجلس الأعلى للقضاء

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.4                        0.4إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%
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العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

0.5%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

(3)88                9                10               10               9الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

(3)439                     9                       2                      2                    9الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                       8                      8                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(24)73         3,125           4,310          4,079        4,139المصروفات

(24)80         3,019           3,779          3,779        3,965المصروفات المتكررة

(7)                 98              1,346                1,374                1,321             1,443نفقات القوى العاملة

(34)                 98              1,632                1,667                2,392             2,476نفقات الخدمات

(30)                 72                   12                     17                    24                  17نفقات السلع المستهلكة

(65)                 82                     3                       3                    16                    8نفقات السلع الرأسمالية

                   26                 91                   26                     29                    26                  21نفقات الصيانة

                  -                -                  -                   689                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

(39)             20            106              531             300           174مصروفات المشاريع

(الشئون الإسلامية) نتائج تنفيذ الميزانية لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

الاستثمارات والأملاك الحكومية

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

2020

43.1%

52.2%

0.4%
0.1%

0.8% 3.4%
نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                       9                       9إجمالي الإيرادات

                3,125                4,139إجمالي المصروفات

                3,019                3,965المصروفات المتكررة

                1,346                1,443إجمالي نفقات القوى العاملة

                   106                   174مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                    0.3                    0.2إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                    0.3                    0.2المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.1                    0.1إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                      48.2                      69.0إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

(الشئون الإسلامية) المؤشرات المالية لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.1                        0.1إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%
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20
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19
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20
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فعلي

19

معدل

20
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20

العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

-6.8%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

(13)56       12,369        21,901        21,901      14,253الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

(12)61             12,234              20,201              20,201            13,963الضرائب والرسوم

(17)10                 134                1,300                1,300                162المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                     1                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

(100)0                  -                   400                  400                128الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(6)89         8,474           9,483          9,372        9,033المصروفات

(7)93         7,060           7,572          7,572        7,552المصروفات المتكررة

(5)                 94              4,525                4,814                4,832             4,773نفقات القوى العاملة

(8)                 99              2,506                2,543                2,671             2,721نفقات الخدمات

(53)                 91                   14                     16                    29                  30نفقات السلع المستهلكة

                  -                 99                     0                       0                      5                 -نفقات السلع الرأسمالية

(44)                 94                   16                     17                    35                  28نفقات الصيانة

                  -                -                  -                   183                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

(5)             74         1,414           1,911          1,800        1,481مصروفات المشاريع

.هناك فروقات في النسب نتيجة لعملية التقريب*   

نتائج تنفيذ الميزانية لجهاز المساحة والتسجيل العقاري

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

98.9%

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

53.4%
29.6%

0.2%
0.2%

16.7%

نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

              12,369              14,253إجمالي الإيرادات

                8,474                9,033إجمالي المصروفات

                7,060                7,552المصروفات المتكررة

                4,525                4,773إجمالي نفقات القوى العاملة

                1,414                1,481مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                146.0                157.8إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                175.2                188.7المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                    0.1                    0.1الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.1                    0.1الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.1                    0.1الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.2                    0.3إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                    643.0                    587.5إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لجهاز المساحة والتسجيل العقاري

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.2                        0.2إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%

5,577 5,488 5,471 
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-5.0%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

- -                 0              -              -            -الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                     0                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(2)93         1,108           1,188          1,188        1,133المصروفات

(2)93         1,108           1,188          1,188        1,133المصروفات المتكررة

                   15                 99                 809                   818                  718                703نفقات القوى العاملة

(34)                 91                 270                   295                  431                410نفقات الخدمات

(67)                 97                     3                       3                      3                    9نفقات السلع المستهلكة

(75)                 35                     1                       2                      6                    3نفقات السلع الرأسمالية

                 218                 95                   25                     27                    30                    8نفقات الصيانة

                  -                -                  -                     43                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

             -           -             -              -              -            -مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية لمعهد البحرين للتنمية السياسية

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

الاستثمارات والأملاك الحكومية

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

20202020

73.0%

24.4%

0.3%
0.1%

2.3% نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                       0                        -إجمالي الإيرادات

                1,108                1,133إجمالي المصروفات

                1,108                1,133المصروفات المتكررة

                   809                   703إجمالي نفقات القوى العاملة

                        -                        -مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                    0.0                        -إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                        -المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                        -الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.0                    0.0إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                           -                           -إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لمعهد البحرين للتنمية السياسية

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.0                        0.0إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة
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9.1%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

4-                 1              -              -               1الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                  -                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

(64)0                     0                   -                   -                    1الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                     1                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(3)74         8,764        11,770          8,770        9,059المصروفات

731         7,694        10,570          7,570        7,636المصروفات المتكررة

                     7                 74              6,506                8,799                6,058             6,070نفقات القوى العاملة

(21)                 93                 941                1,008                1,200             1,192نفقات الخدمات

(38)                 84                   53                     63                    78                  86نفقات السلع المستهلكة

(41)                 89                   76                     85                    76                128نفقات السلع الرأسمالية

(26)                 95                 118                   124                  157                160نفقات الصيانة

                  -                -                  -                   491                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

(25)             89         1,071           1,200          1,200        1,423مصروفات المشاريع

.هناك فروقات في النسب نتيجة لعملية التقريب*   

نتائج تنفيذ الميزانية لوزارة المالية والاقتصاد الوطني

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

34.4%

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

74.2%

10.7%

0.6%
0.9%

1.3%

12.2%

نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                       1                       1إجمالي الإيرادات

                8,764                9,059إجمالي المصروفات

                7,694                7,636المصروفات المتكررة

                6,506                6,070إجمالي نفقات القوى العاملة

                1,071                1,423مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                    0.0                    0.0إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.1                    0.1الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.1                    0.1الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.2                    0.3إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                    486.9                    564.5إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لوزارة المالية والاقتصاد الوطني

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.2                        0.2إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%
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1.3%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

(9)58       91,644      157,903      157,903    100,377الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

(7)60             87,339            146,489            146,489            94,009الضرائب والرسوم

1067              2,401                2,275                2,275             2,242المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                       0                      0                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

(99)4                     0                     10                    10                  72مبيعات الأصول الرأسمالية

(53)21              1,904                9,129                9,129             4,054الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

825       18,391        22,340        21,983      17,504المصروفات

853       16,966        19,987        19,983      16,437المصروفات المتكررة

(1)                 93             14,882              15,939              18,526            15,006نفقات القوى العاملة

                   63                 96              1,735                1,803                1,214             1,067نفقات الخدمات

(1)                 98                 178                   182                  136                181نفقات السلع المستهلكة

(9)                 67                   89                   132                    33                  97نفقات السلع الرأسمالية

(5)                 47                   82                   173                    74                  86نفقات الصيانة

                  -                -                  -                1,758                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

               34             61         1,426           2,353          2,000        1,067مصروفات المشاريع

.هناك فروقات في النسب نتيجة لعملية التقريب*   

نتائج تنفيذ الميزانية لشئون الجمارك

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

95.3%

2.6% 2.1%
النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

80.9%

9.4%

1.0%
0.5%

0.4%

7.8%

نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

              91,644             100,377إجمالي الإيرادات

              18,391              17,504إجمالي المصروفات

              16,966              16,437المصروفات المتكررة

              14,882              15,006إجمالي نفقات القوى العاملة

                1,426                1,067مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                498.3                573.4إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                540.2                610.7المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                    0.7                    0.7الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.1                    0.1الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.1                    0.1الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.5                    0.5إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                    648.2                    423.4إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لشئون الجمارك

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.5                        0.5إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة
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العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

-3.2%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

- -              -              -              -            -الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                  -                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(7)105       26,300        25,000        25,000      28,263المصروفات

(7)105       26,300        25,000        25,000      28,263المصروفات المتكررة

                     2                 85             11,615              13,647              13,647            11,344نفقات القوى العاملة

(10)                 86                 967                1,122                1,122             1,079نفقات الخدمات

(15)               116             10,526                9,063                9,063            12,362نفقات السلع المستهلكة

(40)               136                 981                   723                  723             1,643نفقات السلع الرأسمالية

                   16               475              2,115                   445                  445             1,820نفقات الصيانة

                  -                -                  -                   -                   -                 -النفقات التحويلية

                 541                -                   96                   -                   -                  15الإعانات وتسديد فوائد القروض

             -           -             -              -              -            -مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية للمركز الوطني للاورام السرطانية

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

44.2%

3.7%

40.0%

3.7%

8.0%
0.4%

نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                        -                        -إجمالي الإيرادات

              26,300              28,263إجمالي المصروفات

              26,300              28,263المصروفات المتكررة

              11,615              11,344إجمالي نفقات القوى العاملة

                        -                        -مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                        -                        -إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.2                    0.2الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.2                    0.2الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.7                    0.8إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                           -                           -إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية للمركز الوطني للاورام السرطانية

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.7                        0.8إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1
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نفقات القوى العاملة

8.7%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

(26)23            230           1,001          1,001           311الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

(26)23                 230                1,000                1,000                311الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                       1                      1                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(17)63         2,487           3,926          3,926        2,985المصروفات

(10)78         2,436           3,126          3,126        2,707المصروفات المتكررة

(5)                 99              1,998                2,027                1,873             2,096نفقات القوى العاملة

(1)                 84                 385                   457                  663                389نفقات الخدمات

(50)                 84                   11                     13                    22                  22نفقات السلع المستهلكة

(83)                 41                   33                     80                  527                193نفقات السلع الرأسمالية

                   36                 49                     9                     19                    41                    7نفقات الصيانة

                  -                -                  -                   529                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

(82)               6              51              800             800           278مصروفات المشاريع

 (هيئة التخطيط والتطوير العمراني) نتائج تنفيذ الميزانية لوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

80.3%

15.5%

0.4%

1.3% 0.4%
2.0%

نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

ة المنتجات الخدمية والسلعي

الحكومية

الاستثمارات والأملاك 

الحكومية

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات 

والإيرادات المتنوعة

2020



 ألف دينار

20192020

                   230                   311إجمالي الإيرادات

                2,487                2,985إجمالي المصروفات

                2,436                2,707المصروفات المتكررة

                1,998                2,096إجمالي نفقات القوى العاملة

                     51                   278مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                    9.3                  10.4إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                    9.5                  11.5المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.1                    0.1إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                      23.1                    110.2إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

 (هيئة التخطيط والتطوير العمراني) المؤشرات المالية لوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.1                        0.1إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 
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العامةالايرادات
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0.7%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

- -              -              -              -            -الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                  -                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(30)52         1,607           3,098          2,722        2,294المصروفات

(18)66         1,605           2,422          2,422        1,957المصروفات المتكررة

                   12                 79                 647                   818                  841                580نفقات القوى العاملة

(35)                 92                 329                   356                  628                508نفقات الخدمات

(63)                 17                     8                     48                    51                  22نفقات السلع المستهلكة

(100)                   0                     0                     30                    20                  24نفقات السلع الرأسمالية

(15)                 13                     7                     50                    31                    8نفقات الصيانة

                  -                -                  -                   497                   -                 -النفقات التحويلية

(25)                 99                 615                   622                  851                815الإعانات وتسديد فوائد القروض

(100)               0                2              676             300           337مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية للمجلس الأعلى للشئون الاسلامية

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

40.3%

20.4%

0.5%
0.4%

0.0%

38.3%

0.1%
نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                        -                        -إجمالي الإيرادات

                1,607                2,294إجمالي المصروفات

                1,605                1,957المصروفات المتكررة

                   647                   580إجمالي نفقات القوى العاملة

                       2                   337مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                        -                        -إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.0                    0.1إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                        0.7                    133.6إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية للمجلس الأعلى للشئون الاسلامية

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.0                        0.1إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1
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المصروفات المتكررة

00-
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العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

-7.2%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

- -              -              -              -            -الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                  -                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

12215       43,614        35,698        35,698      37,974المصروفات

12215       43,614        35,698        35,698      37,974المصروفات المتكررة

                   13               109             26,945              24,650              24,155            23,928نفقات القوى العاملة

(41)                 71              1,537                2,154                2,304             2,600نفقات الخدمات

                   65               150             10,012                6,653                6,828             6,066نفقات السلع المستهلكة

(22)               286              3,373                1,180                1,242             4,338نفقات السلع الرأسمالية

                   51               137              1,450                1,062                1,170                959نفقات الصيانة

                  -                -                  -                   -                   -                 -النفقات التحويلية

                 259                -                 298                   -                   -                  83الإعانات وتسديد فوائد القروض

             -           -             -              -              -            -مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية لمستشفى الملك حمد الجامعي

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

61.8%

3.5%

23.0%

7.7%
3.3%

0.7% نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                        -                        -إجمالي الإيرادات

              43,614              37,974إجمالي المصروفات

              43,614              37,974المصروفات المتكررة

              26,945              23,928إجمالي نفقات القوى العاملة

                        -                        -مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                        -                        -إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.3                    0.3الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.3                    0.3الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    1.2                    1.1إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                           -                           -إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لمستشفى الملك حمد الجامعي

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        1.2                        1.1إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%

23,863 23,210 21,687 
23,928 

26,945 
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مصروفات المشاريع

فعلي

19

معدل 

20

فعلي 

20
فعلي 

19

معدل 

20

فعلي 

20

المصروفات المتكررة

00-

فعلي

19

معدل

20

فعلي

20

العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

3.4%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

719         2,136           3,000          3,000        1,957الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

666              1,920                2,900                2,900             1,804الضرائب والرسوم

(70)0                     0                   -                   -                    1المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

21642                 216                   100                  100                152الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(10)92         2,355           2,567          2,497        2,611المصروفات

(10)92         2,355           2,567          2,497        2,611المصروفات المتكررة

                     3               100              1,817                1,817                1,775             1,765نفقات القوى العاملة

(25)                 84                 519                   621                  644                693نفقات الخدمات

(92)                 21                     5                     22                    39                  61نفقات السلع المستهلكة

(92)                 48                     6                     13                    22                  86نفقات السلع الرأسمالية

                   28                 63                     8                     12                    18                    6نفقات الصيانة

                  -                -                  -                     81                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

             -           -             -              -              -            -مصروفات المشاريع

.هناك فروقات في النسب نتيجة لعملية التقريب*   

نتائج تنفيذ الميزانية للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

89.9%

10.1%

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

77.2%

22.0%

0.2%
0.3%0.3%

نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                2,136                1,957إجمالي الإيرادات

                2,355                2,611إجمالي المصروفات

                2,355                2,611المصروفات المتكررة

                1,817                1,765إجمالي نفقات القوى العاملة

                        -                        -مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                  90.7                  75.0إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                  90.7                  75.0المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.1                    0.1إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                           -                           -إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.1                        0.1إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%

1,144 
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مصروفات المشاريع
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فعلي 

19

معدل 

20

فعلي 
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المصروفات المتكررة

1
,9

5
73
,0

0
0

2
,1

3
6
 

فعلي

19
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العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

12.9%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

(10)107     288,677      269,928      269,928    321,560الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

(10)107           288,677            269,928            269,928          321,560الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

(78)85         7,417           8,771          6,000      33,380المصروفات

7350         3,646           5,000          5,000        2,429المصروفات المتكررة

                   86                 70              1,718                2,450                3,860                921نفقات القوى العاملة

                   18                 94              1,672                1,771                  874             1,414نفقات الخدمات

(53)                 72                     6                       8                    21                  13نفقات السلع المستهلكة

                 218                 95                 248                   260                  229                  78نفقات السلع الرأسمالية

(8)                 97                     3                       3                    16                    3نفقات الصيانة

                  -                -                  -                   507                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

(88)           100         3,771           3,771          1,000      30,951مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية للجهاز الوطني للإيرادات

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

20202020

23.2%

22.5%

0.1%
3.3%

50.8%

نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

             288,677             321,560إجمالي الإيرادات

                7,417              33,380إجمالي المصروفات

                3,646                2,429المصروفات المتكررة

                1,718                   921إجمالي نفقات القوى العاملة

                3,771              30,951مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

              3,892.0                963.3إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

              7,918.0            13,238.4المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                    2.2                    2.2الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.1                    0.2الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                    0.0                    0.2الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.2                    1.0إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                 1,714.9               12,278.6إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية للجهاز الوطني للإيرادات

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.1                        0.1إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة
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فعلي

19
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العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

21.6%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

- -                 0              -              -            -الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                  -                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

00                     0                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

5134            529           1,031          1,031           396المصروفات

5134            529           1,031          1,031           396المصروفات المتكررة

                   17                 91                 412                   452                  505                353نفقات القوى العاملة

                   35                 39                   48                   125                  407                  36نفقات الخدمات

                 613                 51                     7                     14                    25                    1نفقات السلع المستهلكة

                 918                 71                   61                     86                    56                    6نفقات السلع الرأسمالية

                  -                 27                     1                       2                    38                 -نفقات الصيانة

                  -                -                  -                   351                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

             -           -             -              -              -            -مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

77.8%

9.2%

1.3%
11.5%

0.1% نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

20202020



 ألف دينار

20192020

                       0                        -إجمالي الإيرادات

                   529                   396إجمالي المصروفات

                   529                   396المصروفات المتكررة

                   412                   353إجمالي نفقات القوى العاملة

                        -                        -مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                    0.0                        -إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                        -المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                        -الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.0                    0.0إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                           -                           -إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.0                        0.0إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%

0 0 68 353 412 
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مصروفات المشاريع

فعلي

19
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20

فعلي 

20
فعلي 

19
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20

فعلي 

20

المصروفات المتكررة

00

فعلي

19

معدل

20

فعلي

20

العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

108.9%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

- -              -              -              -            -الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

00                  -                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

47865            473           1,000              -             49المصروفات

47865            473           1,000              -             49المصروفات المتكررة

                 428                 51                 137                   269                   -                  26نفقات القوى العاملة

               1,250                 87                 311                   357                   -                  23نفقات الخدمات

                  -                 25                     4                     16                   -                 -نفقات السلع المستهلكة

                  -                 54                   20                     36                   -                 -نفقات السلع الرأسمالية

                  -                   5                     1                     22                   -                 -نفقات الصيانة

                  -                -                  -                   300                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

             -           -             -              -              -            -مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية لهيئة الطاقة المستدامة

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

29.0%

65.7%

0.9%
4.1% 0.2% نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

                        -                        -إجمالي الإيرادات

                   473                     49إجمالي المصروفات

                   473                     49المصروفات المتكررة

                   137                     26إجمالي نفقات القوى العاملة

                        -                        -مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                        -                        -إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                    0.0                    0.0الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                    0.0                    0.0إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                           -                           -إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لهيئة الطاقة المستدامة

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                        0.0                        0.0إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 

1

نفقات القوى العاملة

1%

0 0 0 26 137 
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مصروفات المشاريع
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19
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العامةالايرادات

نفقات القوى العاملة

106.9

%



الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

(41)59  1,232,793   2,096,283   2,096,283 2,090,143الإيرادات

(41)59        1,232,793          2,096,283         2,096,283       2,090,143النفط والغاز الطبيعي

00                  -                   -                   -                 -الضرائب والرسوم

00                  -                   -                   -                 -المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

00                  -                   -                   -                 -مبيعات الأصول الرأسمالية

00                  -                   -                   -                 -الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

- -              -              -              -            -المصروفات

- -              -              -              -            -المصروفات المتكررة

                  -                -                  -                   -                   -                 -نفقات القوى العاملة

                  -                -                  -                   -                   -                 -نفقات الخدمات

                  -                -                  -                   -                   -                 -نفقات السلع المستهلكة

                  -                -                  -                   -                   -                 -نفقات السلع الرأسمالية

                  -                -                  -                   -                   -                 -نفقات الصيانة

                  -                -                  -                   -                   -                 -النفقات التحويلية

                  -                -                  -                   -                   -                 -الإعانات وتسديد فوائد القروض

             -           -             -              -              -            -مصروفات المشاريع

نتائج تنفيذ الميزانية لإيرادات تحت اشراف وزارة المالية

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

20202020

نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

          1,232,793          2,090,143إجمالي الإيرادات

                        -                        -إجمالي المصروفات

                        -                        -المصروفات المتكررة

                        -                        -إجمالي نفقات القوى العاملة

                        -                        -مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                        -                        -إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                    9.4                  14.4الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                        -                        -إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                           -                           -إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية لإيرادات تحت اشراف وزارة المالية

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                           -                           -إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 
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الفعليالاعتماد المعدلالاعتماد الأصليالفعلي

2019202020202020

16969     261,737      155,238      155,238    155,009الإيرادات

00                  -                   -                   -                 -النفط والغاز الطبيعي

(41)61             15,459              25,324              25,324            26,336الضرائب والرسوم

(5)103                 886                   863                  863                932المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية

188105           228,873            121,545            121,545          111,756الاستثمارات والأملاك الحكومية

00                  -                   -                   -                 -الإعــانات

1,5826,618                 202                     13                    13                    3مبيعات الأصول الرأسمالية

2182             16,317                7,493                7,493            15,982الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة

10220  1,532,692   1,505,760   1,383,922 1,277,169المصروفات

10220  1,532,692   1,505,760   1,383,922 1,277,169المصروفات المتكررة

                  -                 73                 913                1,256                   -                 -نفقات القوى العاملة

                   16                 99             22,231              22,517              18,696            19,167نفقات الخدمات

                  -                -                  -                   -                   -                 -نفقات السلع المستهلكة

                  -                -                  -                   -                   -                 -نفقات السلع الرأسمالية

                  -                -                  -                   -                   -                 -نفقات الصيانة

                   72               111           518,569            467,613            353,222          301,322النفقات التحويلية

                     4                 98           990,979          1,014,373         1,012,004          956,680الإعانات وتسديد فوائد القروض

             -           -             -              -              -            -مصروفات المشاريع

.هناك فروقات في النسب نتيجة لعملية التقريب*   

نتائج تنفيذ الميزانية للجهات التحويلية

ألف دينار

البيــــان
نسبة التنفيذ 

(%)

  نسبة النمو 

(%)

المصروفات العامة موزعه حسب الابواب

اسم الوزارةادخل

5.9%
0.3%

87.4%

6.2%
النفط والغاز الطبيعي

الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية والسلعية

الحكومية

يةالاستثمارات والأملاك الحكوم

الإعــانات

مبيعات الأصول الرأسمالية

الغرامات والجزاءات والإيرادات 

المتنوعة

2020

0.1%
1.5%

33.8%

64.7%

نفقات القوى العاملة

نفقات الخدمات

ةنفقات السلع المستهلك

نفقات السلع الرأسمالية

نفقات الصيانة

النفقات التحويلية

الإعانات وتسديد فوائد 

القروض

مصروفات المشاريع
2020

الايرادات العامة موزعه حسب الابواب



 ألف دينار

20192020

             261,737             155,009إجمالي الإيرادات

          1,532,692          1,277,169إجمالي المصروفات

          1,532,692          1,277,169المصروفات المتكررة

                   913                        -إجمالي نفقات القوى العاملة

                        -                        -مصروفات المشاريع

        13,058,000        14,533,000(بالأسعار الجارية)إجمالي الناتج المحلي 

                  17.1                  12.1إجمالي المصروفات/ إجمالي الإيرادات 

                  17.1                  12.1المصروفات المتكررة/ إجمالي الإيرادات 

                    2.0                    1.1الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي الإيرادات 

                  11.7                    8.8الناتج المحلي الإجمالي/ إجمالي المصروفات 

                  11.7                    8.8الناتج المحلي الإجمالي/ المصروفات المتكررة 

                        -                        -الناتج المحلي الإجمالي/ مصروفات المشاريع 

                  43.4                  38.3إجمالي مصروفات الدولة/ إجمالي المصروفات 

                           -                           -إجمالي مصروفات المشاريع للدولة/ مصروفات المشاريع 

المؤشرات المالية للجهات التحويلية

البيانات الفعلية : أولاً 

(%)المؤشرات الفعلية : ثانياً 

                      43.4                      38.3إجمالي المصروفات المتكررة للدولة/ المصروفات المتكررة 
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