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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

______________________________________________________
13



____________________________________________________________

_______

 

  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

___________________________________________________
19



___________________________________________________________________________________________

___

 

  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)
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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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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
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 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،.
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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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