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التاريخ 28 :فبراير 2021
التقرير)8( :

تقرير جلنة الشؤون الالية واالقتصادية
بشأن مشروع قانون باعتماد اليزانية العامة للدولة للسنتني الاليتني
 2021و ،2022الرافق للمرسوم رقم ( )70لسنة 2020م

دور االنعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الخامس

مقدمة:
بتاريخ  29نوفمبر 2020م وبموجب الخطاب رقم ( 468ص ل م ق  /ف  5د
 ،)3أحال معـالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلـس الشـورى إلى لجنة الشؤون
المالية واالقتصادية مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
تمهيدا
 2021و ،2022المرافق للمرسوم رقم ( )70لسنة 2020م ،على أن تتم دراسته
ً
لمناقشته في االجتماعات المشتركة مع لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بمجلس النواب
الموقر والحكومة الموقرة ،وإعداد تقرير عن مشروع القانون ورفعه إلى معالي رئيس مجلس
الشورى ،في موعد أقصاه ستة أسابيع من تاريخ اإلحالة.
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يتألف مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين  2021و2022

– فضالً عن الديباجة – من ( )11مادة و( )5جداول مرافقة ،وذلك على النحو اآلتي:
أوالً :مواد مشروع القانون:
 مادة ( :)1تقديرات اإليرادات )4,624,721,000( :دينار بحريني. مادة ( :)2تقديرات المصروفات اإلجمالية )7,046,223,000( :ديناربحريني.
 مادة ( :)3تقديرات المصروفات المتكررة )6,516,223,000( :ديناربحريني.

 مادة ( :)4تقديرات مصروفات المشاريع )530,000,000( :دينار بحريني. مادة ( :)5تقديرات المبالغ المحولة من إيرادات النفط إلى حساب احتياطياألجيال القادمة )41,172,000( :دينار بحريني.

 مادة ( :)6تقديرات العجز )2,421,502,000( :دينار بحريني. مادة ( :)7أحكام استيفاء اإليرادات وأحكام صرف النفقات. مادة ( :)8تقديرات إيرادات ومصروفات البلديات وأمانة العاصمة:( )205,000,000دينار بحريني.
 مادة ( :)9أحكام صرف المبلغ المرصود ضمن تقديرات أخرى للوزرات والجهاتالحكومية )55,307,000( :دينار بحريني.

 مادة ( :)10إصدار وزير المالية واالقتصاد الوطني للتعليمات الالزمة لتنفيذالميزانية.

 -مادة ( :)11تنفيذية.
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ثانيًا :الجداول المرافقة لمشروع القانون:
 جدول رقم ( :)1إجمالي اإليرادات والمصروفات العامة للسنتين الماليتين 2021و.2022
 جدول رقم ( :)2اإليرادات العامة حسب الوزرات والجهات الحكومية للسنتينالماليتين  2021و.2022

 جدول رقم ( :)3المصروفات المتكررة حسب الوزرات والجهات الحكومية للسنتينالماليتين  2021و.2022
 جدول رقم ( :)4مصروفات المشاريع حسب الوزرات والجهات الحكومية للسنتينالماليتين  2021و.2022

 جدول رقم ( :)5إيرادات ومصروفات البلديات وأمانة العاصمة للسنتين الماليتين 2021و.2022

الفصل األول :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف المذكور أعاله ،قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

أوالً :اجتماعات اللجنة:
تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعاتها التالية:

الرقم
.1
.2
.3
.4

االجتمــــــــــــاع

التاريخ

الثامن
التاسع
العاشر
الحادي عشر

 02ديسمبر 2020
 15ديسمبر 2020
 23ديسمبر 2020
 30ديسمبر 2020
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الرقم
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

االجتمــــــــــــاع

التاريخ

الثاني عشر
الثالث عشر
الرابع عشر
الخامس عشر
السادس عشر
السابع عشر
الثامن عشر
(بحضور أعضاء مجلس الشورى)

 06يناير 2021
 13يناير 2021
 20يناير 2021
 27يناير 2021
 03فبراير 2021
 10فبراير 2021

التاسع عشر

 17فبراير 2021
 24فبراير 2021

.12
االجتماعات المشتركة بين لجنتي الشؤون المالية واالقتصادية
بمجلسي الشورى والنواب بحضور ممثلي الحكومة
األول
 09ديسمبر 2020
.1
الثاني
 13يناير 2021
.2
الثالث
 14يناير 2021
.3
الرابع
 20يناير 2021
.4
الخامس
 21يناير 2021
.5
السادس
 27يناير 2021
.6
السابع
 10فبراير 2021
.7

بتوجيه من معالي رئيس مجلس الشورى أصدر سعادة األمين العام للمجلس القرار
اإلداري رقم ( )54لسنة 2020م بتشكيل فريق األمانة العامة المساند للجنة الشؤون المالية
واالقتصادية إلنجاز دراسة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021

و2022م.
وقد حددت اللجنة آلية عملها لدراسة مشروع القانون فيما يلي:
 .1طلبت اللجنة من و ازرة المالية واالقتصـ ـ ـ ـ ــاد الوطني تزويدها بجداول البيانات المالية
التفصـ ـ ـ ــيلية للسـ ـ ـ ــنوات  2020/2019/2018مقارنة باالعتمادات المالية للسـ ـ ـ ــنتين

الماليتين  2021و2022م لإليرادات العامة والمصروفات العامة والمشاريع والوفر/
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(العجز) (بدون فوائد الدين العام) ،والوفر ( /العجز) الكلي؛ ليتس ـ ـ ـ ـ ـ ــنى للجنة إجراء
المقارنات الالزمة وإعداد تحليلها المالي واالقتصادي واستيفاء دراسة مشروع القانون

تمهيدا إلعداد تقريرها حوله.
ً

 .2قامت اللجنة بمخاطبة أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى إلبداء مرئياتهم
واستفساراتهم حول مشروع القانون ،ليتسنى لها إعداد تقريرها في ضوء تلك المرئيات.
 .3استعرضت اللجنة جداول متعلقة بمشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعامين
 2012و2022م ،لعقد مقارنات لبنود الميزانية القادمة مع ميزانيات السنوات السابقة
وذلك فيما يخص :اإليرادات ،والمصرفات المتكررة ،ومصروفات المشاريع ،والدين،
والعجز ،والقروض من العام 2019 – 2002م ،باإلضافة إلى جدول لبيان
المدورة.
االعتمادات ّ
 .4استعرضت اللجنة جدول برنامج الدعم الحكومي المباشر لمقارنة األرقام الفعلية
للسنوات ( 2017و 2018و )2019واالعتماد لسنة  2020والتقديرات للسنتين
 2021و.2022

 .5استعرضت اللجنة ما تقدم به أعضاء اللجنة والمستشار المالي واالقتصادي من
استفسارات ومالحظات بخصوص اإليرادات ،والمصروفات المتكررة ،ومصروفات
المشاريع ،والعجز الكلي ،إضافة إلى تساؤالت عامة حول مشروع قانون الميزانية
العامة للدولة.

 .6توافقت اللجنة على مجموعة من االستفسارات والمالحظات التي توزعت على أبواب
الميزانية :اإليرادات العامة ،والمصروفات العامة ،ومصروفات المشاريع ،والعجز
الكلي ،إضافة إلى استفسارات عامة حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة
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للسنتين الماليتين  ،2022 ،2021وتم تقديمها إلى معالي وزير المالية واالقتصاد
الوطني.
حرصا من اللجنة على أن تتقدم باستفسارات دقيقة ومحددة خالل االجتماعات
.7
ً
المشتركة بين أعضاء اللجنتين الماليتين بمجلسي الشورى والنواب وممثلي الحكومة؛
اعدت عرضاً تفصيلياً شمل األبواب الثالثة في الميزانية العامة :اإليرادات العامة،
والمصروفات العامة ،ومصروفات المشاريع ،والعجز المالي ،مع إجراء المقارنة مع

الميزانية المالية السابقة لبيان الفروقات في االعتمادات المالية لألبواب المذكورة في
الميزانية العامة للسنتين الماليتين  2021و.2022
 .8عقدت اللجنة مع لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بمجلس النواب اجتماعات مشتركة
بحضور ممثلي الحكومة من الوزراء والمسؤولين في الوزرات والجهات الحكومية،
لمناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة ،وتم التوصل في االجتماع
المشترك السابع واألخير المنعقد يوم األربعاء الموافق  10فبراير  2021إلى عدد
من التوافقات بشأن مشروع القانون بين اللجنتين والحكومة.

اجتماعا ضم أصحاب السعادة أعضاء
 .9بتاريخ  17فبراير  2021عقدت اللجنة
ً
المجلس الستعراض مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للعامين الماليين
 2021و ،2022وذلك من خالل تقديم ثالثة عروض ،لتقديم صورة متكاملة عن
توجه اللجنة بخصوص الميزانية العامة وتوصياتها بشأن كل باب من أبوابها،
ولالستئناس بمالحظات أعضاء المجلس وآرائهم ،وذلك قبيل عرض تقرير اللجنة
بصفة رسمية على جلسة المجلس العامة .وقد توزعت هذه العروض على النحو
اآلتي:
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أ .عرض بعنوان" :خطوط عريضة ألسس الميزانية العامة والتوازن المالي"
قدمه سعادة األستاذ بسام البنمحمد عضو اللجنة تناول فيه األسس التي تم
االعتماد عليها في إعداد الميزانية العامة مقارنة ببرنامج التوازن المالي.
ب .عرض بعنوان" :مؤشرات اقتصادية ومالية .1 :تنويع مصادر الدخل.2 .
الدين العام" استعرض فيه سعادة األستاذ ياسر حميدان عضو اللجنة
المؤشرات االقتصادية والمالية ضمن الميزانية وتنويع مصادر الدخل وارتباطه
مع الدين العام.
ج .عرض بعنوان" :تفاصيل مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة
للسنتين الماليتين  2021و ،"2022تناول فيه سعادة األستاذ رضا فرج نائب

رئيس اللجنة تفاصيل مشروع القانون باألرقام.

ثانيًا :مخاطبات اللجنة:
( )1بتاريخ  7ديس ــمبر  2020أحالت لجنة الش ــؤون المالية واالقتص ــادية بمجلس الش ــورى

خطابا إلى معالي وزير المالية واالقتص ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الوطني لتزويد اللجنة بجداول البيانات
ً
المالية التفص ـ ـ ــيلية للس ـ ـ ــنوات  2020/2019/2018مقارنة باالعتمادات المالية

للسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنتين المـاليتين  2021و2022م لإليرادات العـامـة والمصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروفـات العـامـة

والمشـ ـ ــاريع والوفر( /العجز) (بدون فوائد الدين العام) ،والوفر ( /العجز) الكلي.
(مرفق)
( )2بتاريخ  6يناير  2021تقدمت اللجنة بجملة من االسـ ــتفسـ ــارات تتعلق بشـ ــأن مشـ ــروع
الميزانيــة العــامــة للــدولــة إلى معــالي وزير المــاليــة واالقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الوطني( .مرفق – لم
تستلم اللجنة رد الوزارة حتى وقت إعداد هذا التقرير)

()3

بتاريخ  6يناير  2021تقدمت اللجنة بخطابها إلى معالي رئيس المجلس

تلتمس فيه الموافقة على إرجاء رفع التقرير حتى انتهاء المناقشات في االجتماعات
المشتركة مع مجلس النواب والحكومة؛ إعماالً للمادة ( )138من الالئحة الداخلية
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لمجلس الشورى ،وحتى تتمكن اللجنة من إيفاء الموضوع ما يستحقه من البحث
والدراسة ،للخروج بالتقرير النهائي في صورة متكاملة .وبتاريخ  18يناير تم إبالغ
اللجنة بموافقة معاليه على طلبها تأجيل تقديم تقرير بشأن مشروع القانون حتى
االنتهاء من مناقشته في االجتماعات المشتركة.

ثالثًا :الوثائق والردود الرسمية التي اطلعت عليها اللجنة:
اطلعت اللجنة أثناء د ارســتها لمشــروع القانون موضــوع البحث والد ارســة على الوثائق
المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي:
 .1مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين ( .2022–2021مرفق)
▪ وثائق مقدمة من و ازرة المالية واالقتصاد الوطني (فالش مموري) تحتوي على:
▪ قانون الميزانية الصـ ـ ــادر بالمرسـ ـ ــوم رقم ( )39لسـ ـ ــنة  2002والمعدل بقانون رقم
( )3لسنة  ،2007ومرسوم بقانون رقم ( )40لسنة .2012
▪ البيان المالي واالقتصـ ـ ــادي المرافق لمشـ ـ ــروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة
للسنتين الماليتين  2021و.2022
▪ المشاريع الحكومية للسنتين الماليتين  2021و.2022
▪ مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين  2021و.2022
▪ تفاصيل الميزانية حسب كل و ازرة وجهة حكومية وذلك على النحو اآلتي:
 .1ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
 .2مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.
 .3مركز االتصال الوطني.
 .4نائب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء.
 .5نائب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء.
 .6نائب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء.
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 .7نائب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء.
 .8مستشار صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء.
 .9مستشار صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء.
 .10و ازرة شؤون مجلس الوزراء.
 .11األمانة العامة لمجلس الوزراء.
 .12هيئة التشريع والرأي القانوني.
 .13و ازرة شؤون مجلسي الشورى والنواب.
 .14مجلس الشورى.
 .15مجلس النواب.
 .16ديوان الرقابة المالية واإلدارية.
 .17و ازرة المالية واالقتصاد الوطني.
 .18الجهاز الوطني لإليرادات.
 .19و ازرة الخارجية.
 .20ديوان الخدمة المدنية.
 .21هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية.
 .22جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
 .23مجلس المناقصات.
 .24المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.
 .25معهد اإلدارة العامة.
 .26معهد البحرين للتنمية السياسية.
 .27المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية.
 .28األوقاف السنية.
 .29األوقاف الجعفرية.
 .30و ازرة الداخلية (شؤون الجمارك)
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 .31المجلس األعلى للقضاء.
 .32و ازرة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
 .33الجهاز اإلداري للنيابة العامة.
 .34المحكمة الدستورية.
 .35مجلس التنمية االقتصادية.
 .36و ازرة الصناعة والتجارة والسياحة.
 .37و ازرة العمل والتنمية االجتماعية.
 .38هيئة تنظيم سوق العمل.
 .39و ازرة النفط.
 .40الهيئة الوطنية للنفط والغاز.
 .41و ازرة شؤون الكهرباء والماء.
 .42هيئة الكهرباء والماء.
 .43و ازرة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني (شؤون األشغال).
 .44و ازرة المواصالت واالتصاالت.
 .45معرض البحرين الدولي للطيران.
 .46بدالة إنترنت البحرين.
 .47مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة.
 .48الجهاز التنفيذي واإلداري لمجلس احتياطي األجيال القادمة.
 .49الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء.
 .50هيئة الطاقة المستدامة.
 .51المجلس األعلى للبيئة.
 .52و ازرة اإلسكان.
 .53و ازرة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني (شؤون البلديات).
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 .54و ازرة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني (هيئة التخطيط والتطوير
العمراني).
 .55المجالس البلدية.
 .56مؤسسة التنظيم العقاري.
 .57المجلس األعلى للصحة.
 .58و ازرة الصحة.
 .59الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
 .60و ازرة شؤون الشباب والرياضة.
 .61األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة.
 .62نادي راشد للفروسية وسباق الخيل.
 .63هيئة البحرين للثقافة واآلثار.
 .64مركز عيسى الثقافي.
 .65مركز الملك حمد العالمي للتعايش.
 .66جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية.
 .67و ازرة شؤون االعالم.
 .68الهيئة العليا لإلعالم واالتصال.
 .69و ازرة التربية والتعليم.
 .70هيئة جودة التعليم والتدريب.
 .71جامعة البحرين.
 .72كلية البحرين للمعلمين.
 .73بوليتكنك البحرين.
 .74صندوق النفقة.
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 .2رأي لجنة الشؤؤؤؤؤؤتون التشؤؤؤؤؤؤرييية والقانونية بمجل

الشؤؤؤؤؤؤور  :حيث انتهت اللجنة إلى

س ــالمة مش ــروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للس ــنتين الماليتين  2021و،2022
المرافق للمرسوم رقم ( )70لسنة 2020م ،من الناحيتين الدستورية والقانونية( .مرفق)

 .3رد و ازرة المالية واالقتص ـ ـ ــاد الوطني بخص ـ ـ ــوص جداول البيانات المالية التفص ـ ـ ــيلية
للسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات  2020/2019/2018مقـارنـة بـاالعتمـادات المـاليـة للسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنتين المـاليتين
 2021و2022م لإليرادات العامة والمصـروفات العامة والمشـاريع والوفر( /العجز)

(بدون فوائد الدين العام) ،والوفر ( /العجز) الكلي( .مرفق)

 .4مذكرة الرأي القانوني المعدة من قبل المستشارين القانونيين للجنة( .مرفق)
 .5بتــاريخ  16فبراير  ، 2021تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلمــت اللجنــة نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخــة من خطــاب معــالي وزير المــاليــة
واالقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الوطني رقم (ر م و )2021/153/3-5/المؤرخ في  15فبراير ،2021
ن
بناء على االتفاق الذي تم
والمرفق به مش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع القانو والجداول المرافقة له بعد التعديل ً
في هذا الخصوص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية( .مرفق)

رابعًا :ممثلو الجهات الرسمية المشاركون في االجتماعات المشتركة:
شارك في االجتماعات المشتركة ممثلون عن كل من:

المنصب

الرقم االسم
مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء
 .1صاحب المعالي الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة
 .2السيد وليد خالد الشيخ

نائب رئيس مجلس الوزراء
المستشار اإلعالمي

وزارة المالية واالقتصاد الوطني
.1
.2
.3
.4

صاحب المعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
السيد يوسف عبدهللا حمود
السيدة آمنة أحمد الرميحي
المهندس طه محمود فقيهي
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وزير المالية واالقتصاد الوطني
وكيل الوزارة للشؤون المالية
وكيل الوزارة لالقتصاد الوطني
الوكيل المساعد للعمليات المالية

االسم

المنصب

الرقم
.5
.6
.7

السيد عدنان عبدالوهاب إسحاق
السيد مبارك نبيل مطر
السيدة رغدان صالح عبدالرسول

.8

السيد محمد إسماعيل الحوسني

.9

السيدة مزون عبدالعزيز الماجد

.10

السيد إبراهيم أحمد كمال

مدير إدارة الميزانية
مدير إدارة الخزانة
مدير إدارة سياسة اإليرادات العامة
قائم بأعمال مدير إدارة الرقابة
واالتصال
رئيس قسم العمليات وتقارير الميزانية
العامة
رئيس قسم ضبط ميزانية المشاريع

وزارة اإلسكان
.1
.2

صاحب السعادة المهندس باسم يعقوب الحمر
الشيخ محمد بن إبراهيم آل خليفة

وزير اإلسكان
مدير إدارة الموارد البشرية والمالية

وزارة التربية والتعليم
.1
.2
.3
.4
.5

صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي
الدكتور رياض يوسف حمزة
الدكتور محمد مبارك جمعة
الدكتور عبدالغني صالح الشويخ
السيدة نوال إبراهيم الخاطر

.6

المهندس خالد محمد غريب

.7

األستاذة أحالم أحمد العامر

.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

الشيخ حمد بن عيسى بن إبراهيم آل خليفة
األستاذ موسى يوسف السيد
الدكتورة سماح العجاوي
األستاذ الدكتور عماد محمد ثابت
الدكتورة لطيفة عبدالعزيز الذوادي
السيد كمال محمد الذيب
الدكتورة أمينة محمد بوعالي

.15

الدكتور حمود السردية

.16

الدكتور محمد جميل هالل

وزير التربية والتعليم
رئيس جامعة البحرين
وكيل الوزارة للموارد والخدمات
األمين العام لمجلس التعليم العالي
الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات
الوكيلل المسلللللاعلد للموارد الملاليلة
والخدمات
الوكيل المسللاعد للمناهو واإلشللراف
التربوي
مدير صرح الميثاق الوطني
مدير إدارة الموارد المالية
مدير عام معهد البحرين للتدريب
مستشار قانوني
مستشار قانوني
المستشار اإلعالمي
من كليلة عبلدهللا بن خلاللد لللدراسلللللات
اإلسالمية
رئيس اللجان المحلية والخارجية

وزارة الصحة
.1
.2
.3

صاحبة السعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح
السيدة فاطمة عبدالواحد األحمد
السيد إياد عبداللطيف عبدهللا

وزيرة الصحة
الوكيل المساعد للموارد والخدمات
مدير إدارة الموارد المالية

وزارة العمل والتنمية االجتماعية
.1
.2
.3

صاحب السعادة السيد جميل محمد حميدان
السيد عقيل عبدعلي بوحسين
السيدة سحر راشد المناعي
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وزير العمل والتنمية االجتماعية
مدير إدارة الموارد البشرية والمالية
مدير إدارة المساعدات اإلجتماعية

الرقم االسم
وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
 .1صاحب السعادة السيد عصام بن عبدهللا خلف
 .2الدكتور نبيل محمد أبو الفتح
 .3الشيخ محمد بن أحمد بن سلطان آل خليفة
 .4المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط
الدكتور خالد أحمد محمد
.5
 .6السيد محمد عادل محمد أبو حسان
 .7السيد محمد العطاوي
السيدة نوف عبدالرحمن جمشير
.8
 .9السيدة عائشة عبدالملك
 .10السيدة ألفا يحيى زين الدين

المنصب
وزير األشللللغلال وشلللللؤون البللديلات
والتخطيط العمراني
وكيللل الوزارة لشلللللؤون الزراعللة
والثروة البحرية
وكيل الوزارة لشؤون البلديات
وكيل الوزارة لشؤون األشغال العامة
وكيل الوزارة لشؤون الثروة
الحيوانية
الوكيل المساعد للموارد والمعلومات
مدير إدارة الموارد المالية
الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط
والتطوير العمراني
رئيس قسم االتصال
سكرتارية سعادة الوزير

وزارة شؤون الكهرباء والماء
 .1صاحب السعادة السيد وائل بن ناصر المبارك
 .2الشيخ نواف بن إبراهيم بن حمد آل خليفة
 .3السيد نايف حرارة
 .4السيدة نوال جمعة منديل
 .5السيد محمد محمود شريف

وزير شؤون الكهرباء والماء
الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء
نائب الرئيس التنفيذي لنقل الكهرباء
والماء
مدير إدارة الموارد المالية والخدمات
مدير إدارة العالقات العامة والدولية

وزارة المواصالت واالتصاالت
 .1صاحب السعادة السيد كمال بن أحمد محمد
 .2السيد خالد عمر الرميحي
 .3السيدة سهى سعيد كرزون

وزير المواصالت واالتصاالت
الرئيس التنفيلذي  -شلللللركلة ممتلكلات
البحرين القابضة
الرئيس التنفيذي المالي – شركة
ممتلكات البحرين القابضة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 .1صاحب السعادة السيد زايد بن راشد الزياني
 .2السيدة إيمان أحمد حسن الدوسري
 .3السيد عبدالعزيز محمد األشراف
 .4السيد نبيل ربيعة محمد
وزارة شؤون الشباب والرياضة

وزير الصناعة والتجارة والسياحة
وكيل الوزارة لشؤون التجارة
الوكيل المساعد للرقابة والموارد
مدير إدارة الموارد البشرية

صاحب السعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد
الشيخة نورة بنت عيسى آل خليفة
المهندس صالح ناجي آل عثمان
السيد يوسف المحرقي

وزير شؤون الشباب والرياضة
مدير إدارة المشاريع
القائم بأعمال مدير إدارة المنشآت
القائم بأعمال مدير إدارة االستثمار

.1
.2
.3
.4
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الرقم

المنصب

االسم

رئيس إعداد وضبط الميزانية
القائم بأعمال رئيس قسم الميزانية

 .5السيد عبدهللا المحرقي
 .6السيد محمد المدني

وزارة النفط
 .1صاحب المعالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة
 .2السيدة عز أحمد المناعي

وزير النفط
مدير إدارة التخطيط والتطوير

وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب
.1

صاحب السعادة السيد غانم بن فضل البوعينين

.2

السيدة دينا عبدهللا الفايز

.3
.4
.5
.6
.7

السيد خليل عبدالرسول بوجيري
السيد أكبر جاسم عاشور
السيد زهير منصور ضيف
السيدة رباب عبدهللا العالي
السيد حمد محمد الطائي

ديوان الخدمة المدنية (سابقًا) -جهاز الخدمة المدنية

وزير شللللؤون مجلسللللي الشللللور
والنواب
الوكيل المسلللاعد لشلللؤون مجلسلللي
الشور والنواب
الوكيل المساعد للبحوث والموارد
مستشار قانوني أول
مستشار قانوني
أخصائي تنسيق ومتابعة أول
أخصائي شؤون الجلسات
رئيس ديوان الخدمة المدنية

 .1سعادة السيد أحمد بن زايد الزايد

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
الرئيس التنفيذي

 .1الدكتورة مريم عذبي الجالهمة

كما حض ـ ـ ـ ــر االجتماعات المش ـ ـ ـ ــتركة فرق الدعم القانوني والمالي واالقتصؤؤؤؤؤؤادي وا داري
بمجلسي الشور والنواب وهم:
المنصب

الرقم االسم
مجلس الشورى

المستشار القانوني للجنة

1

السيد خالد نجاح محمد

2

السيد علي عبدهللا العرادي

المستشار القانوني للجنة  /مدير البحوث
والدراسات باإلنابة

3

السيدة زهرة يوسف رحمة

المستشار المالي واالقتصادي

4

السيدة فاتن علي العالي

رئيس قسم البحوث والدراسات

5

السيد محمد رضي محمد

رئيس قسم السجل العام

6

السيد جواد مهدي محفوظ

مشرف شؤون اللجان

7
8

الدكتورة سهيرا عبداللطيف محمد

مشرف شؤون اللجان

السيد أيوب علي الطريف

مشرف شؤون اللجان
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الرقم

المنصب

االسم

9

السيد علي عباس العرادي

مشرف إعالم

10

السيد علي نادر السلوم

باحث قانوني

11

السيدة أمينة علي ربيع

باحث قانوني

12

السيد علي محمد سلمان

أخصائي إعالم

13

السيدة مريم أحمد الريس

أمين سر لجنة مساعد

مجلس النواب
 1الدكتور جندي محمد أبوسحلي

نائب رئيس هيئة المستشارين القانونيين

2

الدكتور أحمد شعبان طه

3

الدكتور عبدهللا محمد الصادق

4

السيد حسين خليل إبراهيم

5

السيد أحمد حسين الحوري

6

اآلنسة أمينة إبراهيم األحمد

رئيس قسم شؤون اللجان المالية
واالقتصادية والمؤقتة والتحقيق ولجنتي
الشباب والرياضة ومناصرة الشعب
الفلسطيني

7

السيدة بشر عبدهللا إبراهيم
السيد أحمد حسين الحوري

أمين سر تنفيذي
باحث مالي اقتصادي تنفيذ

9

السيد محمد جميل خلف

8

المستشار القانوني لشؤون اللجان
المستشار االقتصادي للجنة
مدير شؤون اللجان والجلسات
القائم بأعمال رئيس قسم البحوث
والدراسات

باحث قانوني

 10اآلنسة مروة عارف سيف

باحث قانوني

 11السيدة مريم عبدالناصر جناحي العباسي

أمين سر لجنة

 12السيد جاسم عيسى المسلماني

سكرتير لجنة

الفصل الثاني :ملخص لردود الوزارات واجلهات احلكومية أثناء
االجتماعات الشرتكة بشأن مشروع قانون باعتماد اليزانية العامة
للدولة للسنتني الاليتني  2021و:2022
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أوالً :االجتماع المشترك األول بتاريخ  2ديسمبر :2020
مرئيات وزارة الالية واالقتصاد الوطني

اسـ ـ ـ ــتعرض معالي وزير المالية واالقتصـ ـ ـ ــاد الوطني في االجتماع األول المحاور الرئيسـ ـ ـ ــية
إلعداد الميزانية العامة للسنتين الماليتين  2021و:2022
• المبادئ األسـ ــاسـ ــية إلعداد مشـ ــروع قانون اعتماد الميزانية العامة للسـ ــنتين الماليتين
 2021و2022م:
 بدأت الحكومة بنفسها بترشيد وتعزيز كفاءة المصروفات وخفض النفقاتالتشغيلية.
احتياجا.
 الحفاظ على الدعم االجتماعي للمواطنين األكثرً
 -استمرار جودة الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية.

•

تم األخذ في االعتبار الظروف الصـ ـ ــعبة بسـ ـ ــبب األوضـ ـ ــاع االقتصـ ـ ــادية العالمية
وكذلك نزول أســعار النفط ،مع اإلشــارة إلى أن الميزانية بنيت على تقدير ســعر 45
الر لبرميل النفط:
دو ًا

 االلتزام بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي: .1تحقيق اإليرادات غير النفطية.
 .2االلتزام بسقف المصروفات حسب الخطة الموضوعة.
 تحفيز التعافي االقتصادي خالل المرحلة المقبلة. -االستمرار في خلق فرص واعدة للمواطنين.

• أس

تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين  2021و:2022
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• بيؤان أسؤؤؤؤؤؤؤ ؤ

برنؤامل التوازن المؤالي حتى العؤام  2022بؤالمقؤارنؤة مل الميزانيؤة

للسنتيين 2022 – 2021م:
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• أهم بنود الميزانية العامة:

• ملخص وضؤؤؤؤل ا يرادات العامة ( ،)2022-2018ونسؤؤؤؤإلة ا يرادات اير الن ية
من ا يرادات العامة:
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• نسإلة ا يرادات اير الن ية من ا يرادات العامة (:)2022-2018

• ملخص وضل المصروفات العامة (:)2022-2018
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•

تخفيض المصروفات المتكررة للو ازرات والجهات الحكومية (:)2022-2018

• ملخص تقديرات ميزانية المشاريل للسنتين الماليتين :2022 – 2021
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• مشاريل الميزانية العامة ،وأس

تقديرات الميزانية العامة:

تم استعراض أهم مشاريع الميزانية العامة للسنتين الماليتين  2021و:2022
 oمشروع إسكان مدينة سلمان ومدينة شرق الحد.
 oمشروع ديرة العيون اإلسكاني وديار المحرق.
 oمشروع إسكان مدينة خليفة.
 oمشروع إسكان شرق سترة.
 oمشروع تطوير شارع الفاتح.
 oمشروع تطوير الوضع البيئي في خليج توبلي.
 oمشروع شارع الحوض الجاف.
 oمشروع تطوير البنية التحتية بجزر حوار.
 oمشروع إنشاء مدرسة وادي السيل اإلعدادية الثانوية للبنات.
 oمشروع استكمال توسعة مبنى المطار.
 oمشروع مترو البحرين.
 oمشروع مركز العناية لإلقامة الطويلة في المحرق.
 oمشروع مجمع شامل للخدمات االجتماعية بمدينة عيسى.
 oمشروع مجمع الرعاية االجتماعية بمدينة حمد.
 oمشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء للمشاريع اإلسكانية.
 oمشروع إنشاء مبنى المجلس الوطني.
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العجز السنوي في الميزانية العامة:

ثانيًا :االجتماع المشترك الثاني بتاريخ  13يناير :2021
مرئيات وزارة الكهرباء والاء

بين س ـ ــعادة وزير ش ـ ــؤون الكهرباء والماء في معرض إجابته على اس ـ ــتفس ـ ــارات ومالحظات
أعضاء لجنتي الشؤون المالية واالقتصادية بمجلسي الشورى والنواب ،ما يلي:
 .1إن هيئة الكهرباء والماء هيئة خدمية تسعى إلى توفير خدمات الكهرباء والماء
بأعلى درجة من الموثوقية والجودة من أجل تنمية مستدامة بمملكة البحرين،

حيث بلغ عدد المشتركين أكثر من  442ألف مشترك في مختلف القطاعات،

سنويا ،ومن المياه 183
ويقدر استهالكهم من الكهرباء  17مليون كيلو واط
ً
مليون متر مكعب ،وتبلغ أصول الو ازرة  7مليون دينار بحريني.

 .2إن الو ازرة ملتزمة بتطبيق كل اإلجراءات التي ستخفض النفقات التشغيلية لها
ورفع إيراداتها.
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 .3فيما يتعلق بالوصول إلى نقطة التوازن المالي الذي يطمح إلى تقليل المصروفات
للوصول إلى نقطة التوازن بين اإليرادات والمصروفات ،وضعت الهيئة محاور

استراتيجية من خاللها ستحقق التوازن المالي:
– زيادة ا يرادات المحصلة :من خالل:

• المرسوم بقانون رقم ( )25لسنة  2015بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير
البنية التحتية في مناطق التعمير.
• قرار وزير الطاقة رقم ( )1لسنة  2016بشأن تعرفة استهالك الكهرباء
والماء.

– خ ض المصروفات :ساهمت بشكل كبير في خفض الفارق بين اإليرادات
والمصروفات بفارق كبير وكان من خالل ما يلي:
• االستغالل األمثل لألصول والشبكات.
• التقليل من فاقد شبكات الكهرباء والماء.
• المبادرة ألتمتة أنظمة الترشيد الفعالة.
• تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية المرصودة.
– إشراك الق اع الخاص في الخدمات التي تقدمها الهيئة.
 .4إن الهيئة تبيع خدمة الكهرباء والماء بتكلفتها الفعلية للقطاع العام دون وجود أي
تكلفة ربحية ،أما بالنسبة للوحدات المدعومة تباع بأقل بكثير من تكلفتها الفعلية

بمقدار  ،%90وهو دعم سخي مقدم من الدولة للمواطن في مسكنه األول.

 .5هناك دعم كبير من الدولة في قطاع الطاقة ،حيث إنها تكفلت بدفع  9أشهر

لفواتير الكهرباء والماء والرسوم البلدية للمواطنين البحرينيين في مساكنهم األولى،

والتي عززت من قدرة المجتمع على تجاوز آثار جائحة كورونا.

 .6إ ن دعم الكهرباء والماء للمواطن في مسكنه األول مستمر ولن يتوقف ،وهذه
سياسة واضحة ومتفق عليها خالل السنتين القادمتين.
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 .7إن الهيئة تراجع باستمرار تكاليف الكهرباء والماء المرتبطة بالعديد من
المدخالت كسعر التوليد واإلنتاج ،وتكلفة التوصيل والنقل والتوزيع التي تدخل

دائما إلى خفض هذه التكلفة من ناحية
في سعر تعرفة الكهرباء ،كما أنها تسعى ً
المدخالت التي تستطيع الهيئة التحكم بها دون انخفاض جودة الخدمات.

 .8إن الخدمات التي تم إشراك القطاع الخاص فيها هي الصيانة االحت ارزية والوقائية
وخدمات الطوارئ وبعض خدمات المشتركين ،مما أدى إلى تقليل االنقطاعات
بشكل كبير ،وتعمل الهيئة اآلن على إشراك القطاع الخاص في أعمال الفحص

والتركيبات ،وسيتم إسنادها بشكل تدريجي للتأكد من جودتها وفاعليتها.
 .9إن الخطة االستراتيجية التي اتخذتها الهيئة في العام  2022في ظل غياب

الدعم المقدم إليها من الحكومة تتمثل في رفع اإليرادات والتحصيل وخفض

التكلفة والنفقات ،والتي ستحقق أهداف الهيئة للعام .2022

 .10إن زيادة اإليرادات ستكون عبر تعزيز عملية تحصيل اإليرادات في موعدها،
والحد من تراكم المتأخرات وزيادة وسائل الدفع وتسهيلها ،واالستقطاع المباشر

من حسابات المشتركين مع مراعاة ظروفهم.

 .11بخصوص بحرنة وظائف القطاع الخاص ،هناك عالقة تعاقدية بين الشركات
وبين الموظفين ينظمها القانون رقم ( )36لسنة  2012بإصدار قانون العمل
في القطاع األهلي ،الذي يحدد نسبة توظيف البحرينيين في تلك الشركات.

 .12إن التوجه األساسي هو خفض النفقات التشغيلية والمصروفات ،ومراجعة
المعطيات والتكاليف باستمرار ،وال توجد إشارة أو توجه لرفع أي تعرفة أخرى.

 .13إن الهيئة تحتاج لالقتراض للقيام بمشاريعها وهي قادرة على سداد هذه الديون
التي اقترضتها وهذا لن يؤثر على إمكانيتها في تقديم الخدمة وفاعليتها ،وجميع

المشاريع المستقبلية تهدف إلى تحسين الكفاءة وتقليل التكلفة.
 .14في حال طلب أي شخص خدمة جديدة من الهيئة تلزمه الهيئة بدفع المستحقات

التي عليه حتى ال تتراكم المزيد من المبالغ ،وتم تطوير آلية الدفع الجديدة بحيث
يتم خصم المبلغ بعد تاريخ استحقاقه من حساب المشترك مباشرة ،وقد ساهمت

هذه اآللية في خفض المصروفات.
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 .15إن الجهود المبذولة هي لخفض التكاليف والمصروفات وليست لرفع تكلفة
اإلنتاج والتعرفة ،مع مراعاة موثوقية وجودة الخدمات المقدمة وتعزيز تنافسية

المملكة على الصعيد االقتصادي مع الدول المجاورة.

 .16إ ن الهيئة تؤمن بأن المواطن البحريني هو ركيزة العمل ،ونسبة البحرنة كبيرة
في الهيئة ،وتسعى الهيئة إلى تطوير وتهيئة الكوادر البحرينية لتأهيلها لتولي
المناصب العليا فيها.

مرئيات وزارة الالية واالقتصاد الوطني

بين معالي وزير المالية واالقتصاد الوطني اآلتي:
قدم لها تكاليف ويتم تحديد تعرفتها عبر احتس ـ ـ ـ ــاب جميع التكاليف
 .1إن كل خدمة ت ّ

كتكلفة التوصـيل والنقل والتوزيع ،وإذا نتج عنها تكاليف منخفضـة أدى ذلك إلى الربح

وإذا ارتفعت التكاليف أدى إلى العجز.
 .2في الس ـ ـ ـ ـ ــابق كانت هيئة ش ـ ـ ـ ـ ــؤون الكهرباء والماء تواجه عج از كبي ار بمقدار 300
مليون دينار ،وفي هذا العام انخفض إلى  141مليون دينار في السنة ،نتيجة الجهود
التي اتخذتها الهيئة ،وما زالت هذه الجهود مس ـ ـ ـ ــتمرة ،ويتم القض ـ ـ ـ ــاء على العجز من
خالل زيادة التعرفة أو تقليل التكلفة ،واتجهت الهيئة إلى تقليل تكلفة اإلنتاج وترش ـ ـ ــيد
مصروفات الهيئة من خالل عدة أمور أحدها بناء محطة جديدة في منطقة الدور.
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مرئيات وزارة الرتبية والتعليم

بين س ـ ــعادة وزير التربية والتعليم في معرض إجابته على اس ـ ــتفس ـ ــارات ومالحظات
أعضاء لجنتي الشؤون المالية واالقتصادية بمجلسي الشورى والنواب ،ما يلي:
 .1إن اسـ ـ ــتخدام منظومة التعليم عن بعد سـ ـ ــاهم في خفض النفقات والمصـ ـ ــروفات

التشغيلية للو ازرة بشكل كبير جداً.

 .2إن الو ازرة تعمل على خفض نفقاتها ومصـ ــروفاتها دون المسـ ــاس بمسـ ــتوى تعليم

الطلبـة ،ومثـال على ذلـك المبـاني التي تعمـل على إنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائهـا الو ازرة حـاليـاً هي مبـاني
ص ـ ــديقة للبيئة ،كما أن انعكاس نتائج تطبيق برنامج التقاعد االختياري على الميزانية

العامة للدولة ســتتضــح الحًقا بعد االنتهاء من إعادة ةيكلة الو ازرة ،وأنه ســيوفر المزيد
من النفقات على الو ازرة.
 .3إن قطاع التعليم يحص ـ ــل على مص ـ ــادر أخرى كالدعم الخليجي باإلض ـ ــافة إلى

الميزانية المرصودة له من ميزانية الدولة ،وأن الميزانية المرصودة دقيقة جداً.

 .4إن ميزانية الو ازرة المرص ــودة س ــتغطي جميع التزاماتها بما فيها عقود الح ارس ــات

والتنظيف وبرامج تقنيـة المعلومـات ومكـافـلت الطلبـة والنفقـات والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلع المهمـة للو ازرة

وعلى رأسها مرتبات القوى العاملة بما يشمل العالوات والمكافلت.

 .5إن الخـدمـات التي تقـدمهـا الو ازرة لن تتـأثر كل ًيـا بمـا فيهـا خـدمـات المواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت
والكتـب الـد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة ،إض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـة إلى إمكـانيـة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام الكتـب من خالل المنظومـة
اإللكترونية ،وإن اعتماد الكتب اإللكترونية سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيؤدي إلى خفض تكلفة طباعة الكتب
التي كـانـت تقـدر بحوالي  2مليون دينـار ،وإن عـدد مرات الـدخول للبوابـة التعليميـة منـذ

فبراير 2020م وحتى ينـاير  2021بلغ  34مليون زيارة ،وفي العـام الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي القـادم

س ـ ـيتم افتتاح فص ـ ــلين إض ـ ــافيين للطالب ذوي االحتياجات الخاص ـ ــة لدمجهم مع بقية
الطلبة داخل أسـ ـوار المدرس ــة ،وتوفير معّلم إش ــارة لمرض ــى الص ــم والبكم في الفص ــل
الدراسي االعتيادي.
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 .6إنه بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها حازت مملكة البحرين على اإلشادة

من الجميع على مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الــدول في كفــاءة جهــازهــا اإلداري خالل جــائحــة فيروس
كورونا (كوفيد .)19

 .7تم إنش ــاء البنية التحتية لمدارس المس ــتقبل وأص ــبح الطلبة والمدرس ــون جزًءا من
المنظومة التعليمة ويس ـ ـ ـ ـ ــاهمون في تطوير الخدمات التعليمية ،وس ـ ـ ـ ـ ــيتم االس ـ ـ ـ ـ ــتمرار
بالتعليم فيها ،وتمكنت الو ازرة من نقل التعليم من المدارس إلى المنازل.

 .8في المستقبل سيتم توفير رخص إلكترونية في برنامج  OFFICE 365للطلبة،
وتم تجديد رخص برامج أوريكال وصـيانة جميع البرامج التي تسـاهم في إنجاح التعليم

عن بعد ،باإلضافة إلى توفير أجهزة الحواسيب اآللية وبالتعاون مع المؤسسة الخيرية

الملكية للطلبة المحتاجين ،باإلضـافة إلى المحطة التلفزيونية التي خصـصـت للدروس

اإللكترونية التي يقدمها المعلمون والتي حازت على إعجاب الكثير من الدول وأصـبح

متابعوها حتى من خارج مملكة البحرين ،كما أصـ ـ ـ ـ ــبح المعلم يتعامل بكفاءة أكبر مع
السبورة الذكية.
 .9سـيتم التركيز في المرحلة القادمة بشـكل كبير على التعليم اإللكتروني ،وسـتكون

هناك  3مبادرات من أصــل  14مبادرة في مشــروع ةيكلة و ازرة التربية والتعليم متعلقة
بالتعلم عن بعد وهي كاآلتي:

– الهياكل التنظيمية :والتي من خاللها تم تخصـ ـ ـ ــيص السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــات التعليمية ومن
بينها سياسة التعلم عن بعد للمدارس الحكومية والخاصة.
– تطوير البوابة التعليمية الحالية :التي سيدمج فيها خدمات أكثر ذات فعالية.
– المنصة الموحدة للبيانات :والتي توفر جميع البيانات التعليمية إلكترونياً.
 .10بالنس ـ ـ ـ ــبة لمش ـ ـ ـ ــروع تحويل التعليم إلى التعليم الرقمي ،أكدت الو ازرة أن الكتب
الد ارسـ ـ ــية تم رفعها على البوابة التعليمية ،وتعمل الو ازرة على اعتماد للكتب التفاعلية،

وقد عقدت اجتماعات مع شـ ــركات االتصـ ــاالت لتوفير باقات للطالب والعاملين على
المنظومة التعليمية عن بعد وكان هناك تجاوب كبير جداً من طرف الشركات.

 .11إن الو ازرة تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعى دائم ـاً لتطوير وتــدريــب المعلمين البحرينيين ،كمــا عملــت

الو ازرة على وضع اشتراطات لاللتحاق بكلية المعلمين ،وهي كاآلتي:
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– أن يكون المقدم بحريني الجنسية.
– أن يتجاوز معدله المدرسي .%80
– زيادة الطاقة االستيعابية للكلية.
 .12إن االشـ ـ ــتراطات التي فرضـ ـ ــتها الو ازرة على كلية المعلمين تسـ ـ ــاهم في إحالل

البحرينيين مكـان األجـانـب وتهـدف الكليـة لتخريج معلمين بحرينيين ذوي خبرة ،حيـث
يتم تــدريــب الطــالــب عمل ًيـا من أول سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــة د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة في المــدارس ،كمــا أنــه لتوفير
التخصـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــات غير الموجودة في الكلية يتم االسـ ـ ـ ـ ـ ــتعانة بخريجي جامعة البحرين
كتخصـصــات الكيمياء والفيزياء والرياضــيات ويتم عمل برامج تدريب لهم داخل الكلية

كبرنامج الدبلوم التربوي ،مع التأكيد على أنه خالل  3س ـ ـ ـ ــنوات لم يتم تجديد أي عقد
لألجانب.
 .13تم األخذ بعين االعتبار توظيف جميع المعلمين الذين س ـ ـ ـ ـ ـ ــيتخرجون من كلية

المعلمين في السنتيين القادمتين وتحمل جميع نفقاتهم.

 .14تم توضيح أرقام البحرنة في و ازرة التربية والتعليم ،وذلك كاآلتي:
– نسبة البحرنة في مدارس اإلناث تقارب .%99
– نس ـ ـ ــبة البحرنة في تخصـ ـ ـ ـص ـ ـ ــات اللغات العربية والتربية اإلس ـ ـ ــالمية واإلرش ـ ـ ــاد
االجتماعي والرياضيات في مدارس الذكور تصل إلى .%100
 .15إن النس ـ ـ ـ ـ ـ ــب التي تحتاج إلى تطوير هي في التخص ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــات الص ـ ـ ـ ـ ـ ــناعية
والتخص ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــات التي تعاني من عزوف كالعلوم ،وأي معّلم بحريني يتقدم لهذه
التخصصات يتم قبوله مباشرة.

مرئيات وزارة الالية واالقتصاد الوطني

بين معالي وزير المالية واالقتصاد الوطني اآلتي:

220

 .1تم إعـادة ةيكلـة و ازرة التربيـة والتعليم بـالتعـاون مع ديوان الخـدمـة المـدنيـة لتوظيف

العاطلين البحرينيين في التخص ـ ـ ـصـ ـ ــات التي تحتاج إليها الو ازرة ،مما سـ ـ ــيسـ ـ ــاهم في

تحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين جودة ومخرجـات التعليم بمـا يليق بـاألبنـاء الطلبـة الـذين هم اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمـار هـذا
الوطن ،كمـا تم األخـذ بـاالعتبـار األمور اإلداريـة التي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم في زيـادة كفـاءة

الخدمات التعليمية مستقبالً.

 .2بخصـوص الميزانية المرصـودة للو ازرة للعامين القادمين ،تم األخذ باالعتبار جميع
احتياجات الو ازرة ونفقاتها ومصاريفها ،وفيما يخص ميزانية المشاريع إلنشاء المدارس
ستمول من برنامج التمويل الخليجي.

ثالثًا :االجتماع المشترك الثالث بتاريخ  14يناير :2021
مرئيات وزارة الالية واالقتصاد الوطني

بين معالي وزير المالية واالقتصاد الوطني اآلتي:
• التأكيد على تعزيز كفاءة وعدالة بنود قطاع الحماية االجتماعية بالنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة للمواطنين ذوي
احتياجا ،والتزام الحكومة بالتعاون مع الس ـ ـ ـ ـ ـ ــلطة التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعية ألخذ
الدخل المحدود األكثر
ً
الق اررات الالزمة وتعديل التشريعات لزيادة كفاءة هذه البنود وتعزيزها.

• برغم الظروف واألوضـ ــاع االقتصـ ــادية الصـ ــعبة بسـ ــبب جائحة كورونا فقد تمت المحافظة
على ذات االعتمادات المخصـ ـ ـص ـ ــة لبنود قطاع الحماية االجتماعية كما هي في الميزانية
السابقة.
• فيمــا يخص تقــديرات إعــانــة المواد الغــذائيــة فقــد تم اعتمــاد التقــديرات نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهــا في الميزانيــة
الس ـ ـ ـ ــابقة ،وهناك فروقات بس ـ ـ ـ ــيطة في دعم المواد الغذائية ،على أن يتم تعديلها الحًقا بعد
إقرار الميزانية ،أو إجراء التعديالت مع المجلس الموقر قبل إقرارها.
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• لص ـ ـ ـ ـ ــندوق التأمين ض ـ ـ ـ ـ ــد التعطل دور كبير في الحفاظ على رواتب المواطنين البحرينيين
العامين في القطاع الخاص خالل جائحة كورونا ،من خالل القوانين التي تم التوافق عليها
مع السلطة التشريعية.
• هنـ ــاك برامج وطنيـ ــة كثيرة يتم العمـ ــل عليهـ ــا في هـ ــذه الفترة إلتـ ــاحـ ــة فرص العمـ ــل أمـ ــام
المواطنين ،حيث إن خلق الوظائف هو من األهداف الرئيسية للنمو االقتصادي.
• تش ــكيل فريق عمل لض ــمان وجود المخزون الكافي من الس ــلع الغذائية خالل فترة الجائحة،
كبير إلبقاء الوضـ ــع على طبيعته في العام  .2020وتم رصـ ــد
دور ًا
وقد أدى هذا المخزون ًا
توقعا السـ ـ ـ ــتمرار آثار
ميزانية في العام  2021لضـ ـ ـ ــمان كفاية هذا المخزون الغذائي وذلك ً
وتفاديا ألي حالة من حاالت عدم االســتقرار ،ووضــع هذا البند بالتنســيق مع و ازرة
الجائحة
ً
الصناعة والتجارة والسياحة.

مرئيات وزارة العمل والتنمية االجتماعية

بين سعادة وزير العمل والتنمية االجتماعية اآلتي:
• إن ا العتمـ ــادات الكليـ ــة في موازنـ ــة الـ ــدعم االجتمـ ــاعي لم تتعرض ألي خفض ،كمـ ــا أن
المصـ ـ ـ ــروفات الفعلية واالعتمادات المقدرة تكفل للو ازرة أن تسـ ـ ـ ــتمر في منح ذات العالوات
بالمقادير الحالية ،فجميع أنواع الدعم س ـواء الدعم المالي أو الضــمان االجتماعي أو عالوة
اإلعاقة ،وص ــندوق الحماية االجتماعية ،والص ــندوق االجتماعي الوطني لم يط أر عليها أي
تغيير ،فقد تم اعتماد نفس المبالغ لتغطية حاجات جميع المسجلين في قوائم الو ازرة.
مرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

بين سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة اآلتي:
 .1لهيئة البحرين للسـياحة والمعارض ميزانية مسـتقلة لتنفيذ مشـاريع الترويج السـياحي
والمشاريع السياحية وأداء مركز البحرين للمعارض.
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 .2تقوم الهيئة بمشـ ــاريع قيمتها حوالي  100مليون دينار تمولها من رسـ ــوم السـ ــياحة
وباالقتراض الخارجي بالتعاون مع و ازرة المالية واالقتصاد الوطني.
 .3ال يتوقع تحصـ ـ ـ ـ ــيل إيرادات للهيئة في القريب العاجل ألن الهيئة في طور النمو،
وهناك مشـ ــاريع تم اإلعالن عنها مثل مركز المعارض وتطوير الس ـ ـواحل والجزر
ومشـ ــاريع أخرى داخل البحرين تعتبر في المقام األول مشـ ــاريع بنية تحتية لتعزيز
القطاع السياحي.
 .4من ضــمن مشــاريع الهيئة تأســيس كلية للفندقة بمنطقة الجس ـرة بالتعاون مع معهد
عالمي في فرنسا ،والمرجو من هذا المشروع تخريج كفاءات بحرينية.
 .5هناك عمل مش ـ ــترك بين الو ازرة مع و ازرة العمل والتنمية االجتماعية وو ازرة المالية
واالقتصاد الوطني وتمكين إليجاد مزيد من فرص العمل للبحرينيين في االقتصاد
ونوعا.
المحلي ًّ
كما ً

 .6مي ازنية المشـ ـ ـ ــاريع للو ازرة تتعلق بالقطاعين الصـ ـ ـ ــناعي والتجاري من أجل تطوير
المناطق الصـ ــناعية كمنطقة ميناء سـ ــلمان والمنطقة الصـ ــناعية بالحد ،باإلضـ ــافة
المحدثة.
إلى تطوير نظام "سجالت" الذي أطلقت نسخته الثالثة
ّ

 .7قامت الو ازرة بإعفاء رس ـ ــوم الس ـ ــجالت التجارية وإيجار المناطق الص ـ ــناعية وذلك
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن الحزمــة التي قــدمتهــا الحكومــة في دعم القطــاع الخــاص والقطــاع العــام
لمواجهة آثار جائحة كورونا.
 .8لم تتم المبـالغـة في تقـدير اإليرادات للسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنتين القـادمتين ،حيـث إن التركيز على
إنعاش االقتص ـ ـ ــاد وتعافيه والحفاظ على أكبر قدر ممكن من مكونات االقتص ـ ـ ــاد
البحريني.
تبين أن تعـافي االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات العـالميـة كمـا كـانـت عليـه في العـام
 .9التقـارير الـدوليـة ّ
 2019سيتحقق خالل ثالث أو أربع سنوات.

 .10لم تنخفض مصــروفات الو ازرة عن مســتوياتها الســابقة تقر ًيبا ،حيث تشــكل رواتب
الموظفين  %75من المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروفــات المقــدرة بمبلغ  11مليون دينــار ،فيمــا تمثــل
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المص ـ ـ ـ ــروفات األخرى اش ـ ـ ـ ــتراكات لتمثيل مملكة البحرين في مؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات دولية
كمنظمـة التجـارة العـالميـة أو منظمـات مجلس التعـاون لـدول الخليج العربيـة كهيئـة
التقييس وهيئة المحاسبة.
 .11تقوم الو ازرة بالدور المس ـ ـ ــاند للتنمية االقتص ـ ـ ــادية واالس ـ ـ ــتثمار كتهيئة األ ارض ـ ـ ــي
الصــناعية ومنح الســجالت التجارية والتراخيص وتوفير اإلحصــائيات والمعلومات
وبيان القطاعات المرغوب فيها والموارد المتوافرة التي يمكن أن تسـ ــتقطب القطاع
التجاري.
 .12تقوم الو ازرة بالتعاون مع غرفة تجارة وص ـ ـ ـ ــناعة البحرين بإيجاد الحلول التي من
ش ـ ـ ـ ــأنها أن تحفز البحرينيين لالس ـ ـ ـ ــتثمار في البحرين أو التوس ـ ـ ـ ــع في المش ـ ـ ـ ــاريع
القائمة.
بناء على الفكرة التي قدمها سـمو
 .13تم توقيع اتفاقية مع الواليات المتحدة األميركية ً
ولي العهد رئيس الوزراء الموقر ،وهي عبارة عن مشـ ـ ـ ـ ــروع ضـ ـ ـ ـ ــخم السـ ـ ـ ـ ــتقطاب
مركز للشـركات األمريكية في منطقة الشـرق
اسـتثمار أمريكي كبير لتكون البحرين ًا

األوس ـ ـ ـ ــط يغذي منطقة الخليج والهند وباكس ـ ـ ـ ــتان وجنوب آس ـ ـ ـ ــيا وأفريقيا وجنوب
أوروبا.
 .14تم رصد ميزانية طارئة قدرت بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  18مليون دينار ،تم من خاللها تأسيس نظام
األمن الغذائي واسـ ـ ــتيراد السـ ـ ــلع األولية ،وتم اعتماد ( )14سـ ـ ــلعة عالمية حسـ ـ ــب
تعريف منظمة الصحة العالمية للسلع األساسية.
 .15تم التعاون مع القطاع الخاص لتأمين المخزون الغذائي ،وعرض ـ ـت النتائج على
اللجنة التنســيقية ،حيث تقرر االســتمرار في الحفاظ على هذا المخزون ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ()6
أشـ ـ ـ ـ ــهر ،كما أن هذا المبلغ المرصـ ـ ـ ـ ــود في الميزانية هو أقل بكثير من المطلوب
ألنه يغطي رسـوم التخزين والرسـوم اللوجسـتية لالسـتيراد ،وهذا المبلغ ال يدخل في
ميزانية و ازرة الصــناعة والتجارة والســياحة ألنه تكليف مســتقل ومشــروع مســتقل في
حد ذاته.
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 .16أعفت الحكومة القطاع السـ ـ ــياحي في الربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع من
العـام  2020من الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاحيـة ،كمـا وجهـت الحكومـة إلى إعفـاء القطـاع
الســياحي من الرســوم عن الربع األول من العام  ،2021وهذا يعني عدم تحصــيل
حاليا مقارنة بالعام  2019والذي بلغ بـ( )15-14مليون دينار.
أية رسوم ً

نجاحا ،حيث بلغت نسـ ـ ـ ـ ــبة الزيادة في
 .17حققت خطة الو ازرة لزيادة أعداد السـ ـ ـ ـ ــياح
ً

أعداد الســياح  %6عن الســنوات الســابقة ،كما نجحت في زيادة معدل اإلقامة ،إذ
كـان معـدل اإلقـامـة في العـام  2015ليلتين فقط ،وقـد ارتفع معـدل اإلقـامـة من (2
دينار
دينار إلى ً 88ا
إلى  )4ليال ،والذي بدوره زاد معدل ص ــرف الس ــائح من ً 77ا

لليوم الواحد.

 .18يس ــتفاد من رس ــوم تجديد الرخص ودفع المخالفات لتمويل مش ــاريع البنية التحتية
لمركز المعارض الجديد والشواطئ والسواحل.
 .19قامت الو ازرة بتقديم مس ـ ــاعدات للمؤسـ ـ ـس ـ ــات الص ـ ــغيرة والمتوس ـ ــطة لتمكينها من
الرا.
العمل في مجال الصادرات ،قدرت بـ  43مليون دو ً

 .20وافق مجلس الوزراء على إنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء هيئـ ــة مملوكـ ــة من الـ ــدولـ ــة معنيـ ــة بقطـ ــاع
الصادرات ،ومن المؤمل أن تتحول إلى بنك لتمويل الصادرات في المستقبل.
 .21في العام  2019بلغت إيرادات قطاع الس ــياحة  1.6مليار دينار بحريني ،أي ما
يعادل  %7من الناتج المحلي اإلجمالي.
 .22تس ـ ــعى الو ازرة لمض ـ ــاعفة دخل قطاع الس ـ ــياحة في الناتج المحلي اإلجمالي ،فقد
ـرر بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـب جـائحـة كورونـا ليس في
كـان هـذا القطـاع من أكثر القطـاعـات تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًا
البحرين فقط ،وأن تعافي هذا القطاع س ـ ـ ـ ـ ـ ــيأخذ وقتًا لحين عودة األوض ـ ـ ـ ـ ـ ــاع إلى
طبيعتها ومن المتوقع أن يتم ذلك في العامين  2023و.2024
 .23الحكومة مستمرة في دعم هذا القطاع من خالل إعفاء من الرسوم.
 .24الحكومة ملتزمة بتنفيذ العديد من المشاريع أهمها إنشاء مركز المعارض الجديد،
ومن المؤمل أن ينجز بعد سـ ـ ـ ــنتين وتقدر تكلفته ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  83مليون دينار ،كما أن
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تخفيض الرسوم إلى  %5أدى إلى عجز في ميزانية السياحة يقدر ب ـ ـ ـ ـ  40مليون
اليا التنس ـ ــيق مع و ازرة المالية واالقتص ـ ــاد الوطني لالقتراض لتمويل
دينار ،ويتم ح ً
هذه المشاريع وسيتم تسديدها من إيرادات هيئة البحرين للسياحة والمعارض.

 .25يساهم قطاع الصناعة بـ  22مليون دينار في الميزانية العامة للدولة.
 .26الدخل األساسي للمناطق للصناعية يأتي من إيجار تلك المناطق ويقدر بـ ـ ـ 7.5
مليون دينـار سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوًيـا ،وفي العـام  2020تم إعفـاء القطـاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـاعي من هـذه
الرسوم.

إيجابا على الميزانية العامة
 .27إن النمو االقتصـ ـ ـ ـ ــادي للقطاع الخاص سـ ـ ـ ـ ــينعكس
ً
وعلى االقتصاد الوطني.

مرئيات وزارة الصحة

بينت سعادة وزيرة الصحة اآلتي:
 .1إن الميزانية المرصـ ــودة لو ازرة الصـ ــحة في  2020هي للظروف الطبيعية ،ولم
ترص ـ ــد ميزانية لألزمات والكوارث ،وكذلك في ميزانية  2022-2021تم رص ـ ــد
ميزانية للظروف الطبيعية.
 .2إن الحكومة تخصـ ـ ــص ميزانية لألزمات والطوارئ لدى و ازرة المالية واالقتصـ ـ ــاد
الوطني ،وهي لكل الجهات والو ازرات األخرى.
 .3تم إعداد د ارسـ ــة من قبل المجلس األعلى للصـ ــحة السـ ــترداد كلفة خدمات و ازرة
الصــحة ،لبعض الخدمات لســنة  ،2019وتم البدء بتطبيقها في أغلب الخدمات
المقــدمــة لــدى الو ازرة وبــاألخص مــا يتعلق بخــدمــات الرعــايــة األوليــة والرعــايــة
الثانوية ،كما تم إعادة النظر في إطار الضـ ـ ـ ـ ـ ــمان الصـ ـ ـ ـ ـ ــحي وسـ ـ ـ ـ ـ ــيكون هناك
صــندوق للضــمان الصــحي تم إعداده من قبل لجنة اســتشــارية تقوم بتحديد كلفة
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الخـدمـات ،وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيطبق على مرحلتين مرحلـة أوليـة تم االنتهـاء ،والمرحلـة الثـانيـة
بعد تطبيق الضمان الصحي.
 .4تم توظيف عدد كبير من الممرضـين والممرضـات في العامين ،2019-2018
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ،كمـا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيتم توظيف أي ممرض أو
حيـث بلغ عـددهم تقريبـا  250ممر ً
ممرضة بشرط وجود الرخصة والمؤهل والكفاءات حسب األنظمة المتبعة.

ونظر للنقص
ًا
 .5تم التركيز خالل الجائحة على التمريض في العناية القص ـ ـ ـ ـ ـ ــوى،
في عدد الموظفين من الممرض ــين والممرض ــات في مجال العناية القص ــوى فقد
تمت االستعانة بالممرضين العاملين في المستشفيات الخاصة للعمل في مراكز
العناية القصوى في الو ازرة.
 .6تم التعاقد لشـ ــغل وظائف مؤقتة وبتخص ـ ـصـ ــات غير متوفرة فترة الجائحة ،وهي
ليس ـ ــت وظائف دائمة ،وهي من ض ـ ــمن الميزانيات الخاص ـ ــة بالجائحة ،وتنتهي
الحاجة لهذه الوظائف بانتهاء العقد.
 .7إن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ليست لديها مشاريع ودورها
رقـابي بحـت ،وإن ميزانيتهـا التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغيليـة مخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لنفقـات القوى العـاملـة،
وس ــيض ــاف إلى الهيئة دور رقابي بعد د ارس ــته مع ديوان الخدمة المدنية إلعادة
تشـكيل الهيكل الوظيفي حيث سـيكون هذا الدور بالتعاون مع صـندوق الضـمان
الصحي بعد تنفيذ مشروع الضمان الصحي.
 .8لدى الهيئة مشروع لتنمية اإليرادات قد يصل إلى مليون دينار زيادة عن المقدر
حـال ًيـا ،وقـد تم أخـذ موافقـة اللجنـة الو ازريـة لتنميـة اإليرادات وفي انتظـار الموافقـة
العليا.

 .9بعد إعادة ةيكلة الو ازرة سـ ــيتم تحديد تكلفة الخدمات المقدمة من و ازرة الصـ ــحة،
بالتنس ــيق بين الو ازرة والمجلس األعلى للص ــحة ،مع التأكيد على االس ــتمرار في
تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.
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 .10إن ميزانية المش ــاريع لو ازرة الص ــحة س ــتغطي نفقات مش ــروع مركز مدينة خليفة
ومشـ ــروع مجمع السـ ــلمانية الطبي لتوسـ ــعة قسـ ــم الطوارئ وهناك مشـ ــروع لزيادة
عدد العيادات الخارجية في مبنى بنك البحرين الوطني لتخفيف الضـ ـ ـ ــغط على
العيادات الخارجية الموجودة في مجمع الس ـ ـ ـ ـ ــلمانية ،باإلض ـ ـ ـ ـ ــافة إلى مش ـ ـ ـ ـ ــروع
التحول اإللكتروني ،ولتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الو ازرة.

رابعًا :االجتماع المشترك الرابع بتاريخ  20يناير :2021
مرئيات وزارة الالية واالقتصاد الوطني

بين معالي وزير المالية واالقتصاد الوطني اآلتي:
 .1أن ثمار برنامج التقاعد االختياري واضحة وانعكست في ميزانية السنتين القادمتين،
فقد انخفض ـ ـ ــت نفقات القوى العاملة دون تأثر الص ـ ـ ــناديق اإلكتوارية التقاعدية ،وأن
برن ــامج التق ــاع ــد االختي ــاري وّفر م ــا يق ــارب  125مليون دين ــار في الب ــاب األول
للميزانيـة العـامـة للـدولـة ،كمـا أن الو ازرة تعمـل أثنـاء تقـدير الميزانيـات على ترشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـد
الب ــاب األول وهو م ــا يخص ميزاني ــة القوى الع ــامل ــة والتي تع ــد أكبر مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف
حكومي.
 .2أن ميزانيات التدريب هي من الميزانيات التي تم مراجعتها وخفض ـ ـ ـ ـ ــها وترش ـ ـ ـ ـ ــيدها،
باإلضـ ـ ــافة إلى أن أزمة فيروس كورونا (كوفيد  )19أثرت تأثي اًر مباش ـ ـ ـ اًر حيث أدت
إلى عدم صـرف المبالغ كاملة في عام  ،2020مع التأكيد على اسـتم اررية الحكومة
في تهيئة وتدريب الموظفين البحرينيين بأعلى المعايير والمستويات العالمية.
 .3أن الحكومة تولي األولوية القصـ ـ ــوى لتوظيف البحريني ،كما أنه يجب تقدير جهود
المقيمين األجانب في بناء البلد.
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 .4س ـ ــيتم التش ـ ــاور مع ديوان الخدمة المدنية إليجاد حلول وبرامج لخفض نفقات أجور
القوى العاملة األجنبية ،وســيتم تزويد الســلطة التش ـريعية الحقاً بهذه التفاصــيل ،كما
س ـ ـ ــيتم التش ـ ـ ــاور مع الديوان لمراجعة بنود الميزانية المقدرة للتدريب ،وس ـ ـ ــيتم إخطار
السلطة التشريعية بالنتيجة.
 .5أن البرنــامج الوطني للتوظيف في نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــختــه الثــانيــة يطمح لطرح  25ألف وظيفــة
فرصا أكبر للمواطنين
جديدة ،وسيتم ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والذي يخلق ً
للتوظيف.
 .6تم العمـل على إعـادة ةيكلـة  52جهـة حكوميـة بـالتعـاون مع ديوان الخـدمـة المـدنيـة،
كما أن الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواغر الجديدة أخذت باالعتبار أثناء وض ـ ـ ـ ـ ـ ــع الميزانيات لكل الجهات
الحكومية.
 .7أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول وبدائل لتسـريع وتيرة الخدمات اإلســكانية وعلى
إش ـ ـ ـراك القطاع الخاص لزيادة جودة الخدمات المقدمة من الو ازرة ،كما أن التدفقات
المالية لمشـ ــروع مدينة شـ ــرق سـ ــترة لم تضـ ــمن في الميزانية العامة ألنه لم تحن فترة
السـداد ،إال أنه سـيتم تضـمين تفاصـيل المشـروع ضـمن تفاصـيل المشـاريع الحكومية
مجددا للسلطة التشريعية.
للعامين  2022 ،2021وسيتم إرسالها
ً
مرئيات ديوان اخلدمة الدنية

بين سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية اآلتي:
 .1بحسب الباب األول وضعت لكل جهة ميزانية محددة ،وكل موظف لديه راتب أساسي
ترتبط به مجموعة من العالوات الثابتة وهي كاآلتي:
 عالوة اجتماعية. عالوة تحسين المعيشة. عالوة المواصالت. -عالوة خاصة.
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 عالوة اشراك الموظف في التعطل. عالوة اشتراك في صندوق التقاعد. .2هناك بعض العالوات غير الثابتة كعالوة االنضباط الوظيفي ،وموظف السنة والتي
تصرفها الو ازرات والهيئات الحكومية لموظفيها حسب ميزانياتهم المرصودة ،وكل
وزير له السلطة في تقديم هذه العالوات والترقيات لمستحقيها حسب الميزانية المقدرة
لديه دون تجاوز السقف المحدد لذلك.
 .3ال يوجد أي توجه إليقاف العالوات أو تقليصها ،وأن الميزانية المرصودة تغطي جميع
األجور والعالوات السنوية والثابتة وغير الثابتة.
 .4أن ميزانية الديوان للعام  2021هي  656مليون دينار ،وفي العام  2022هي 663
مليون دينار ،وبالمقارنة مع ميزانية العام  2018التي بلغت  785مليون دينار ،فقد
انخفضت الميزانية بمقدار  125مليون دينار لكل سنة مالية أي بنسبة  ،%16ويعود
ذلك االنخفاض نتيجة طرح برنامج التقاعد االختياري.
تقدم وفق
 .5أن جودة الخدمات بعد تطبيق برنامج التقاعد االختياري لم تتغير ومازالت ّ

معايير عالية الجودة ،كما أن أي موظف يعمل بعد الساعة الثانية وخمسة عشر

دقيقة يصرف له أجر العمل اإلضافي ،أما فيما يخص العمل الجزئي فإنه يمنح
للموظف الذي يقوم بعمل في غير اختصاص وظيفته ،وال يوجد ةيكل وظيفي غير
معتمد ،وحتى إن طبقت ةياكل جديدة فإنه تؤخذ الهياكل القديمة في االعتبار.
 .6في قطاع التعليم ،تم العمل على تشجيع البحرينيين على االلتحاق بكلية المعلمين
وتمكينهم ،ووضع مميزات لهم لالستمرار في وظيفة المعلم ،كما يتم تقديم التدريب
اإلجباري لجميع البحرينيين العاملين في القطاع الحكومي بالتعاون مع معهد البحرين
للتدريب ،وفي قطاع الصحة تصرف الدولة مبالغ كبيرة لتمكين األطباء من الدراسة
والتدريب في التخصصات الفريدة من نوعها ،ولكن في بعض األحيان هناك ظروف
طارئة كجائحة فيروس كورونا (كوفيد  )19تفرض على الدولة استقطاب كوادر طبية
أجنبية لديها خبرة في التخصصات الفريدة.
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 .7يوجد  7آالف موظف أجنبي في القطاع العام ككل 6 ،آالف منهم أي  %83يعملون
في الجوانب الصحية والتعليمية ،وألف موظف موزعين على الجهات والهيئات
الحكومية األخرى.
 .8أن الميزانيات المرصودة لكل الو ازرات والهيئات تكفي لتوظيف الشواغر المحددة للعام
الحالي والعام القادم.
 .9أن انخفاض المبلغ المرصود لميزانية التدريب ال يدل على عدم تدريب الحكومة
للموظفين البحرينيين ،حيث إن انتشار الجائحة ومنع السفر للخارج وتعذر إقامة
الدورات التدريبية في معاهد التدريب الخارجية ،أدى إلى انخفاض ميزانيات التدريب،
وتم اعتماد الدورات التدريبية التي تقيمها المعاهد عن بعد.
 .10أن برامج تدريب البحرينيين إلحاللهم مكان األجانب ال تتوقف ،كما أن قانون
نص على أن يكون الموظف متمتعاً بالجنسية البحرينية ،وهذا يؤكد
الخدمة المدنية ّ
على ضرورة إحالل البحرينيين مكان األجانب ،واالستغالل األمثل سيكون في
المواطن بدالً عن األجنبي ،وأن الو ازرات مستمرة في إحالل الموظف البحريني في
الوظائف الحكومية ،ولكن تتم االستعانة بالموظفين األجانب لشغل الوظائف الفريدة
من نوعها ،وللحاجة الماسة.
 .11التأكيد على استم اررية الزيادة السنوية للموظفين وتم تضمينها في الميزانية العامة
للدولة للعامين  2021و.2022
 .12أن الميزانية مرصودة لكل و ازرة أو هيئة ،وكل وزير مخول بحسب ما يتوفر لديه
من الميزانية بعد تغطية جميع نفقات الرواتب واألجور وتوزيع الترقيات والعالوات،
باإلضافة إلى أنه تم توظيف ما يقارب  3200موظف بحريني في العام الفائت ،وأن
عجلة التوظيف للمواطنين مستمرة.
 .13أن عدد الذين التحقوا بالتقاعد االختياري في قطاع الثروة السمكية لم يكن بالعدد
الذي يخل بالعمل ،كما أنه لم ترد إلى الديوان أي شكوى بوجود صعوبات جراء
التقاعد االختياري من هذه الجهة.
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موظفا ،ويتم
 .14فيما يتعلق بالموظفين بعقود مؤقتة ،فإن عددهم ال يتجاوز 20
ً
االستعا نة بهم في حال خروج موظفين في إجازة من غير راتب أو بإجازة مرضية،
ويتمتع الموظف بعقد مؤقت بجميع امتيازات الموظف الدائم وتحسب له سنوات
ال تقاعد ،وعند تثبيته ال يطلب منه تقديم المتطلبات المطلوبة من الموظفين الجدد
وذلك من باب تسهيل إجراءات توظيفه.
مرئيات وزارة اإلسكان

بين سعادة وزير اإلسكان اآلتي:
 .1هناك زيادة تعادل  %20مقارنة بالميزانيات السابقة للو ازرة ،وهذا يؤكد دعم الحكومة
الموقرة المس ـ ـ ـ ـ ــتمر للملف اإلس ـ ـ ـ ـ ــكاني ألداء التزامات الو ازرة في المش ـ ـ ـ ـ ــاريع القديمة
والجديدة بالرغم من جائحة فيروس كورونا (كوفيد  )19التي تمر بها البالد.
 .2تم توقيع اتفاقية إطارية بشـ ــأن مشـ ــروع مدينة شـ ــرق سـ ــترة مع شـ ــركة صـ ــينية بمبلغ
 260مليون دينار ،وقد بدأت المرحلة األولى للمش ــروع في يناير 2021م وس ــتنتهي
في سـبتمبر 2022م ،وتلزم االتفاقية حكومة مملكة البحرين بدفع مقدم مقداره 40.5
ـهر من البدء في
مليون دينار ،على أن يتم تسـ ـ ــديد باقي الدفعات بعد مرور  22شـ ـ ـ ًا
إنشاء المشروع.

 .3تعمل الو ازرة على إيجاد بدائل للخدمات اإلسـكانية بالتعاون مع بنك اإلسـكان لتوفير
تسـهيالت وإيجاد حلول مبتكرة للخدمات التمويلية ومشـاريع كمشـروع مزايا الذي خدم
شـ ـ ـ ـ ـ ـريحة كبيرة من المواطنين ،وأن الو ازرة تعمل على إعادة اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام إيراداتها في
إنشاء الوحدات السكنية.
 .4تقدم الخدمات اإلسكانية للمواطنين ضمن  6مسارات ،وهي على النحو اآلتي:
 بناء الشقق السكنية. -بناء الوحدات السكنية.
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 تقديم تمويل مالي للبناء أو الترميم. القسائم السكنية. برنامج مزايا اإلسكاني. برنامج حقوق تطوير األراضي. .5تعتمد تكلفة البناء للوحدة السكنية على المعايير اآلتية:
 قيمة األرض. تكلفة البناء. تكلفة البنية التحتية المحيطة بالمنطقة. قيمة التمويل. قيمة اإلدارة الهندسية التي تشرف على المشروع. .6ال يتم احتسـ ـ ـ ــاب جميع التكاليف على المواطن ،وإنما تحتسـ ـ ـ ــب قيمة تكاليف البناء
فقط ،حيـث تكفـل الحكومـة دعم  %60من تكلفـة الوحـدة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكنيـة ،ويـدفع المواطن
 %40فقط من التكلفة ،وسـ ـ ـ ــتعتمد الو ازرة مسـ ـ ـ ــتقبالً تقنيات جديدة وحديثة في البناء
توفر الوقت والجهد وبكلفة أقل.
 .7لم تضـ ــع الو ازرة ميزانية خالل السـ ــنتين  2022 -2021لالسـ ــتمالك وإنما وضـ ــعت
ميزانيات إليجاد تقنيات بديلة وحديثة وحلول تمويلية مبتكرة ،كما أن بنك اإلس ـ ـ ـ ــكان
يملك أ ارضـ ـ ـي س ـ ــكنية يعمل على د ارس ـ ــة اس ـ ــتثمارها لتنمية إيراداته ،مما يدعم و ازرة
اإلسكان في الملف اإلسكاني.
 .8فيما يخص إلغاء عالوة السـ ـ ــكن أو خفضـ ـ ــها ،فإن الو ازرة تقوم بجهد كبير لتصـ ـ ــفير
قــائمــة االنتظــار ،وهــذا يعتبر التحــدي األكبر للو ازرة ،كمــا تعمــل على إيجــاد البــدائــل
والس ـ ــبل والبرامج التي تخدم شـ ـ ـريحة أكبر من طالبي الخدمات اإلس ـ ــكانية ،وبالتالي
سـ ــيؤدي إلى التس ـ ـريع في تقديم الخدمات اإلسـ ــكانية ،وهذا سـ ــيؤدي إلى تقليل الدعم
المخصص لعالوة بدل اإليجار المقدم للمواطنين.
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سا :االجتماع المشترك الخامس بتاريخ  21يناير :2021
خام ً
مرئيات وزارة شؤون الشباب والرياضة

بين سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة اآلتي:

 .1إن إيرادات الو ازرة مرتبطة بعدة أمور منها تحويل األندية إلى شركات ،واالنتهاء من
قانون االحتراف الرياضي ،وإنشاء المحكمة الرياضية أو اللجان التحكيمية الرياضية،
وتأسيس شركة إلدارة األصول الرياضية التي وافق عليها المجلس األعلى للشباب

والرياضة وهي (شركة طموح لإلدارة الرياضية) ،وإنشاء هيئة أو إدارة خاصة تكون

هي الرقيب على الرياضة.

 .2إن المحكمة الرياضية بالبحرين والتي سيتم اعتمادها قبل نهاية شهر فبراير من
حاليا فإن
المشاريع التي ستساهم في زيادة اإليرادات ،وبناء على الهيكل المعتمد ً
اإليرادات ستدخل ضمن إيرادات غرفة المنازعات وليس ضمن إيرادات الو ازرة.

 .3إن إيرادات الو ازرة مصدرها الرسوم والغرامات ،وهناك نقطة أساسية وهي زيادة إيرادات
األندية أو تحصيل الدعم من القطاع الخاص ،مع اإلشارة إلى أنه مع تم توفير هذا

الدعم وتوقيع الشراكات االستراتيجية مع الشركات إال أن هذه المبالغ ال تدخل ضمن
حساب الو ازرة .فعلى سبيل المثال تم التوقيع مع إحدى هذه الشركات لتعمير 12

ملعبا ،حيث يورد كل ملعب ما بين  40–25ألف دينار ،ومجموع إيرادات هذه
ً
المالعب في حدود  400ألف دينار لكنها ال تدخل في حساب الو ازرة ،بل تدفع إلى
المقاول مباشرة ،ولهذا السبب تكون الو ازرة منظمة للعملية دون أن تستفيد من ناحية

اإليرادات.

 .4تم إنشاء إدارة االستثمار التي تركز على زيادة إيرادات األندية وجمع الدعم من
القطاع الخاص من خالل الشراكات االستراتيجية.

 .5إن السياسات التي اعتمدتها الو ازرة هي:

 االستقاللية المالية واإلدارية بالنسبة للهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضةاء كانت االتحادات أو األندية.
سو ً
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 -تحويل األندية إلى شركات ،وعندها يكون بإمكان األندية زيادة إيراداتها عن

طريق تأسيس األكاديميات ،والتجارات التي تقوم بها ،وعن طريق بيع وشراء
عقود الالعبين وغيرها.

 .6إن استراتيجية الو ازرة هي فتح المنشلت الرياضية الموجودة في مدارس و ازرة التربية
والتعليم ألهالي المناطق ،والتركيز على مالعب الفرجان ،ثم التوجه نحو المشاريع

األكبر ،وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.

 .7إن أي نشاط تقوم به و ازرة شؤون الشباب والرياضة يجب أن يتماشى مع رؤية
 2030فهي الرؤية األساسية التي يتم االرتكاز عليها.

 .8تم وضع خطة أساسية حيث تم إعادة النظر في طريقة التمويل ،فأصبح التمويل

مبنيا على ثالث أسس رئيسية وهي :استكشاف المواهب ،وصقل المواهب ،وإبراز
ً
المواهب.

 .9إن المنشأة الرياضية الخاصة باألندية هي مسؤولية النادي وليست مسؤولية الو ازرة،
مشغل.
ألن الو ازرة هي المنظم وليست ال ّ

 .10إن من دواعي تحويل األندية إلى شركات هو أن تكون لألندية أصولها ،لتديرها
بالشكل الصحيح ،وبذلك يتم تحصيل اإليرادات من هذه األصول .ولدى الو ازرة إيمان

مطلق بأن تحويل األندية إلى شركات سيزيد من استخدام المبالغ بشكل أفضل ويزيد
من فعاليتها.

مرئيات وزارة الالية واالقتصاد الوطني

بين معالي وزير المالية واالقتصاد الوطني اآلتي:
 .1إن الميزانية التي تم وضعها لو ازرة شؤون الشباب والرياضة تغطي احتياجات البرامج،

مؤخر ،وكذلك برامج
ًا
وهناك مبادرات أخرى مثل صندوق األمل الذي تم إطالقه
صندوق العمل (تمكين) التي تدعم الشباب ،وبرامج بنك البحرين للتنمية ،وغير ذلك

من البرامج الداعمة لفئة الشباب والتي تم تفعيلها وتم تنسيق الكثير منها من خالل
المراكز الشبابية.

235

 .2يجب التركيز على الميزانيات التي يتم رصدها لألندية ،والتي من الممكن أن تحقق
اإليرادات المرجوة من هذا القطاع.

مرئيات وزارة النفط

بين معالي وزير النفط اآلتي:
 .1إن سبب إلغاء دعم المحروقات البالغ  25مليون دينار من الميزانية العامة هو

تلقائيا،
انخفاض أسعار النفط ،وبارتفاع أسعار النفط فإن هذا الدعم يرجع للموازنة
ً

فهذا البند مرتبط مباشرة بتقديرات أسعار الوقود والجازولين في محطات مملكة

البحرين.

حاليا في األسعار.
 .2التأكيد على استمرار دعم المحروقات ،وال يوجد تغيير ً
 .3إن منظمة الطاقة الدولية وضعت توقعات لسعر النفط للسنتين الماليتين وهو 52

وغالبا ما تكون السياسة متحفظة عند تقدير الموازنات ،ولكن في األغلب
الرا،
ً
دو ً
الرا ،وتتوقع الو ازرة أن يكون سعر بيع برميل النفط
يتراوح السعر ما بين  45-40دو ً

الر مع نهاية
الرا ،وهناك توقعات بأن األسعار ستفوق  60دو ًا
ما بين  50-45دو ً
السنة.

 .4ستبدأ شركة إيني اإليطالية للتنقيب عن النفط والغاز الحفر في القاطع  1في شهر

أبريل القادم ،وإذا تم اكتشاف أي جديد فإن التأثير على الميزانية سيكون على قدر
نسب المساهمة التي تم إقرارها في عقد االمتياز الذي صدر بالمرسوم بقانون.

خصوصا شركة بابكو ،وذلك بسبب الظروف
باحا
 .5إن أغلب الشركات لم تحقق أر ً
ً
التي مرت بها العام الماضي ،فكان هامش الربح بالسالب ،إال أن الشركة القابضة
قادرة على إيجاد بعض المبالغ للتحويل في موازنة الدولة باستخدام اإليرادات

المستقبلية ،فقد تم تحقيق زيادة باالستثمارات في شركة بناغاز .كما سيتم االنتهاء

من مشروع بابكو (مشروع المصفاة الجديدة) حيث تم إنجاز  %60منه ،ومن المتوقع

االنتهاء منه في العام  ،2022ومن المتوقع أن يكون هناك صافي أرباح بمقدار

 300 - 200مليون دوالر صافي ربح من المشروع.
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 .6هناك تحديات في تحصيل بعض مبيعات الغاز ،فهناك صعوبة في تحصيل جميع
إيرادات الغاز من هيئة الكهرباء والماء ،فالحكومة ساهمت في مساعدة االقتصاد

تلقائيا على تحصيل إيرادات الغاز.
الوطني في رسوم الكهرباء والماء ،وهذا يؤثر
ً
 .7إن الكلفة تشغيلية بالنسبة لحقل أبو سعفة وال يوجد استثمار رأسمالي ،وتم االستثمار

مع شركة أرامكو ،وكان اإلنتاج بشكل متحفظ ،فلذلك ال توجد هناك أي مصاريف
رأسمالية ،والمصروفات التشغيلية تكون قليلة ألن هذا الحقل أسهل بكثير من حقل
البحرين ،واإلنتاج الموجود فيه أكثر غ ازرة ،والكلفة التشغيلية بالدوالر  4.71تقر ًيبا.

الر وتم تخفيضها إلى
 .8بالنسبة لحقل البحرين فإن الكلفة التشغيلية أعلى من  12دو ًا
الرا.
 11دو ً
سنويا بمقدار  ،%16والبد أن يقابله برنامج استثماري
 .9إن حقل البحرين قديم يتناقص ً
حاليا بلغ  45ألف برميل ،وبلغ  43ألف برميل
لرفع نسبة اإلنتاج ،وأن إنتاج الحقل ً

العام الماضي ،وتقدير اإلنتاج للعام  2021يقارب  46ألف برميل ،ويقابل ذلك
مصروفات رأسمالية .كما أن المبالغ تحسب في سنة استثمارها ،لذلك فالكلفة
الر .ومن الخيارات الموجودة
الرأسمالية قدرت في العام  2021بمقدار  19-18دو ًا
أن تتم جدولة هذه االستثمارات ،ومن الممكن تخفيضها إلى  14 - 12دوالر ،وهذه

يوميا تفقدها كل سنة بسبب التناقص
االستثمارات تعوض عن  8آالف برميل
ً
الطبيعي في حقل قديم ،ومن المتوقع إنتاج أكبر لحقل البحرين في السنوات األربع
القادمة ،لكن مقابل ذلك هناك مصروفات رأسمالية أكبر من المعتاد.

 .10بالنسبة للمصروفات التشغيلية فتم الحد من زيادتها ونجحت شركة تطوير في
تقليصها أكثر ،لكن إذا ما تم االستثمار في حفر آبار جديدة فسيتناقص الحقل بمقدار

وحاليا يتم تحقيق إنتاج كلي من حقل البحرين ليس فقط
 8-7آالف برميل كل سنة،
ً
في براميل النفط بل في الغاز المصاحب كذلك ،وهي أعلى مستويات تم الوصول

يخيا ،وكذلك بناغاز تنتج  24-22ألف برميل من غازات البترول ،وتدخل
إليها تار ً
أكثرها في موازنة الغاز ،ولكن تحسب من براميل حقل البحرين ،فهناك  22ألف
برميل إضافية تذهب إلى بناغاز من إنتاج حقل البحرين.

 .11إن هامش الربح المقدر في موازنة مشروع بابكو هو  800مليون دوالر صافي ربح
تكرير ،وأرباح إضافية للشركة القابضة للنفط والغاز مقدرة بـ  300-200مليون
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تورد إلى و ازرة المالية واالقتصاد الوطني .وسترتفع الطاقة االستيعابية من
دينار ّ
 270ألف برميل لتصل إلى قرابة  400ألف برميل مكرر.

مرئيات وزارة الواصالت واالتصاالت

بين سعادة وزير المواصالت واالتصاالت اآلتي:
 .1إن شركة طيران الخليج وشركة مطار البحرين هما من أكبر شركات مجموعة شركة

طيران الخليج القابضة ،كما تندرج تحتها عدة شركات صغيرة كشركة أكاديمية الخليج
تأثر
وشركة هال بحرين .وكان قطاع الطيران وقطاع السياحة من أكبر القطاعات ًا
بالجائحة.

 .2إن شركة مطار البحرين من بداية تأسيسها لم تتعرض لخسائر بل كانت أرباحها في
تزايد ،ولكن بسبب الجائحة فإن النتائج األولية تشير إلى تحقق خسائر بسبب إغالق
أغلب مطارات العالم ،حيث إن أعداد المسافرين انخفضت بنسبة  %67وانعكس

ذلك على إيرادات جميع شركات طيران الخليج.

 .3إ ن الحكومة قامت بدعم هذه الشركات عن طريق دفع رواتب البحرينيين لمدة ثالثة
أشهر ،كما تم دفع  %50من رواتب البحرينيين حتى شهر ديسمبر  .2020ومن

المتوقع أن تتحسن الظروف في العام  2021ولكن ليس بشكل مثالي كما كانت

قبل العام  ،2020وبحسب إحصاءات (اآلياتا) فإن القطاع لن يتعافى ويعود إلى
وضعه الطبيعي بشكل تام قبل العام .2023

 .4تم إلغاء عقود بعض األجانب مع المحافظة على عقود جميع البحرينيين.

مرئيات وزارة الالية واالقتصاد الوطني

بين معالي وزير المالية واالقتصاد الوطني اآلتي:
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 .1إن شركة مطار البحرين جزء من شركة ممتلكات ،وقد أثرت الجائحة على أغلب
الشركات التابعة لشركة ممتلكات البحرين باستثناء شركة (بتلكو).

 .2إن شركة ممتلكات التزمت في الميزانية السابقة برفد الميزانية العامة للسنتين
الماليتين  2019و 2020بـ  30مليون دينار لكل من السنتين الماليتين ،رغم
شح التدفقات النقدية ،أما عن إيرادات العامين  2021و 2022فإنها تعتمد على

تحسن الظروف الراهنة .ومن المتوقع أن تتحسن الحركة االقتصادية في منتصف

العام  ،2021وبفضل هللا فإن مملكة البحرين في موقع أفضل من حيث التعافي
من آثار الجائحة ،بفضل اإلجراءات المتبعة من قبل الفريق الوطني وسرعة

اإلجراءات الصحية.

 .3إن انخفاض األرباح المدرجة في الميزانية العامة من شركة ممتلكات إلى 10

ماليين دينار لكل من السنتين الماليتين ،كان بسبب احتياج الشركة لتمويل

التزاماتها ،ومن المؤمل أن تتمكن شركة ممتلكات من القدرة على توزيع أرباح
أكبر مستقبالً.

نظر الحتياجات الشركة
 .4طلبت شركة ممتلكات عدم توزيع أرباح للعام ً 2021ا
في إعادة ترتيب األمور التمويلية ،ولكن بعد نقاش مع الحكومة رأت أهمية إيصال
رسالة إيجابية مفادها أن شركة (ممتلكات) لها دور إيجابي في دعم الميزانية في

هذه األوقات رغم الصعوبات التمويلية التي مرت بها.

نظر لتداعيات الجائحة عام
 .5كانت هناك تحديات كبيرة في أسواق األلومنيوم ًا
عالميا.
 2020حيث انخفضت أسعارها
ً
 .6استطاعت شركة ممتلكات تغطية احتياجاتها التمويلية وتغطية احتياج الميزانية

بـ  30مليون دينار للعام  ،2020واستمرارها في دعم االقتصاد المحلي ،ومن
المؤمل أن تساهم الشركة بمبالغ أكبر في الميزانية العامة واإليرادات غير النفطية

مستقبالً.

 .7إن العمل مستمر في زيادة ربحية الشركات الخاضعة لشركة ممتلكات من خالل

إنشاء الخط السادس ،وتوسعة المصفاة .لكن هناك آثار عالمية أثرت على بعض

ونظر لعدم وجود ربحية شاملة؛ ترى الحكومة أهمية استمرار ضخ
ًا
هذه الشركات،
مبالغ كأرباح في الميزانية العامة للدولة.

 .8تساهم شركة ممتلكات في االقتصاد الوطني بما نسبته .%20 -15
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مرئيات شركة ممتلكات البحرين القابضة

 .1تأتي النسبة األكبر من أرباح شركة ممتلكات من شركة ألبا وبنك البحرين الوطني
وشركة بتلكو.

 .2تبلغ حصة الحكومة في بنك البحرين الوطني  ،%44وبالتالي فإن نصيب
الحكومة من أرباح هذه الشركات محصور في حجم مساهمتها في هذه الشركات.

 .3في العام  2019لم توزع شركة ألبا أية أرباح بسبب الصرف على توسعة الخط
السادس ،والذي يعتبر إضافة نوعية القتصاد المملكة وفي خلق وظائف ،كما

أثرت الجائحة على أسعار األلومنيوم ،وقد بلغت أرباح الشركة في العام 2019

 60مليون دينار مقارنة بالعام  2020حيث بلغت  5ماليين دينار ،أي ما
يعادل  %10عما تحقق في العام .2019

 .4تحرص شركة ممتلكات على دعم الميزانية العامة للدولة وفي حدود المعقول وعلى

أال يؤثر ذلك على تراكم الديون عليها ،حتى يمكن تجاوز آثار الجائحة وكي
تستطيع شركة ألبا توزيع أرباح بعد تشغيل الخط السادس ،وحتى تستطيع شركة

ممتلكات المساهمة بأكثر من  30مليون دينار.

حاليا لبيع أية أصول
 .5لم ّ
تسيل الشركة أية استثمارات ،كما أن الوقت غير مالئم ً
نظر للظروف الراهنة.
ًا

سا :االجتماع المشترك السادس بتاريخ  27يناير :2021
ساد ً
مرئيات وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

بين سعادة وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني اآلتي:
 .1اإليرادات المعتمدة لشؤون األشغال جاءت بناء على توقعات كانت لدى الو ازرة ولم
تستطع تنفيذها ،وهذه اإليرادات تتوفر من تحصيل رسوم تأهيل المقاولين
واالستشاريين ،والغرامات ،والتأمين ،والمحجر الحكومي ،وبيع وثائق المناقصات
ورسوم الخدمات االستشارية والمختبر.
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 .2فيما يخص هيئة التخطيط العمراني هناك رسم وحيد تحصله الو ازرة وهو رسم
تقدم مجانية ،لعدم الحصول
تقسيم األراضي ،في حين أن جميع الخدمات األخرى ّ
على الغطاء التشريعي لتنفيذها.

 .3أوضح سعادة الوزير اآلتي:
أ .شتون البلديات :تختص بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والثروة البحرية،
وميزانيتها تستمد من ميزانية الدولة وترجع اإليرادات لميزانية الدولة أيضاً ،ويأتي

هذا اإليراد من اآلتي:

– بيع قيمة الرمال التي تقدر قيمته بـ  0.5دينار للمتر المكعب الواحد.
– إيجار األراضي الزراعية.
– إيجار األراضي لتربية الحيوانات.
علماً بأن هذه اإليجارات مدعومة بشكل كبير أيضا ،أما بالنسبة لمصروفاتها
تكون للمشاريع التي تخص الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

ب .أمانة البلديات :هي نفسها أمانة العاصمة والمجالس البلدية (الشمالية ،والجنوبية،
والمحرق) وتدرج تحت قانون البلديات ،وتستمد ميزانيتها من ميزانية الدولة ولكنها
خاصة ،ال ترجع إيراداتها للدولة ،وتكون مصروفاتها على األجور والنفقات

األخرى ،وعلى الطرق الداخلية وتزيين الشوارع والمشاريع البلدية األخرى.

 .4كل بلدية لها جهاز إداري وتنفيذي متكامل وله ميزانية مخصصة من ميزانية شؤون
البلديات وهي الجهة المسؤولة إلقامة المشاريع الصغيرة ،أما فيما يخص المجالس
البلدية فإن ميزانيتها مرصودة فقط للمكافلت.

241

خصوصا في
 .5التواصل مستمر مع ديوان الخدمة المدنية لدراسة تطوير الهياكل،
ً
األمور التخصصية في عدة قطاعات كالزراعة والثروة السمكية وشؤون األشغال.
 .6يوضح الباب األول األجور والرواتب لموظفي الو ازرة ،وهناك وظائف تخصصية
كثيرة يتم االستعانة فيها باألجانب وهناك خطة لتطوير الكوادر الوطنية إلحاللهم
مستقبالً مكان األجانب وذلك بهدف زيادة البحرنة وتقليل المصروفات على الدولة.
أجنبيا مجموع رواتبهم
موظفا
 .7في العامين  2019و 2020تم االستغناء عن 58
ً
ً
 1.3مليون دينار ،وفي المقابل تم توظيف كوادر وطنية بكلفة أقل ،وتتم هذه العملية
بعد التأكد من وجود الموظف البحريني الذي يغطي عمل الموظف األجنبي وبالكفاءة
نفسها.
 .8إن الو ازرة مستمرة في التدريب على رأس العمل مع األجانب لالستفادة من خبراتهم
ومعرفتهم ،مع اإلشادة بالكوادر الوطنية التي تم إحاللها في وظائف الو ازرة فهم
يقودون مشاريع كبيرة في الو ازرة.
 .9هناك لجنة و ازرية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة نائب رئيس الوزراء
إسكانيا
مشروعا
تقوم بالتنسيق بين الجهات الحكومية في المشاريع الجديدة سواء كان
ً
ً

مشروعا
أو مواصالت ،وعلى سبيل المثال فإن مدينة سلمان تعد
إسكانيا متكامالً
ً
ً
وكان دور الو ازرة فيه يتمثل في بناء جسر بحري ،كما تم تطوير شوارع البديع،

ومحطة الصرف الصحي باإلضافة إلى خدمات النظافة.
 .10إن الو ازرة بصدد االنتهاء من تهيئة الشوارع لمشروع الرملي ،وكذلك مدينة شرق
الحد ،كما أن هناك مشاريع مع و ازرة المواصالت واالتصاالت لتنفيذ الشوارع المؤدية
للمطار الجديد وإعادة تأهيل الشوارع القديمة وتوسعتها.
 .11إن اإلشراف على المخططات والتقسيم يكون من قبل اللجنة العليا للتخطيط
العمراني برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا
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ورعاه ،ودور الو ازرة دراستها والمتابعة خاصة لألراضي غير المخططة والمتداخلة،
ويتطلب ذلك الكثير من الوقت والجهد خاصة أنها تحتاج إلى أخذ الموافقة من
مالكها.
 .12تم وضع خطة تنفيذية ألربعة أعوام من  2020إلى  ،2024تحتوي الخطة على
 74مخططاً قيد التنفيذ ،وقدم ذلك لمجلس الوزراء للموافقة عليها ،وبالنسبة لمخطط
منطقة بوقوة فهو في خطة العام .2022
عددا من المشاريع من ميزانية  2020/2019وهي كاآلتي:
 .13نفذت الو ازرة ً
أ -البنية التحتية لمجمع  111في مدينة الحد.
ب -البنية التحتية لمجمع  624في العكر.
ج -البنية التحتية في منطقة سند (قيد المناقصة).
د -تنفيذ عدد من المشاريع إلعادة تأهيل شارع سار.
 .14يتم مراعاة االحتياجات السكنية في التخطيط وتوفير األراضي المناسبة لذلك ،وتتم
دراسة االحتياجات من قبل هيئة التخطيط العمراني بالتعاون مع و ازرة اإلسكان وشؤون
األشغال لدراسة المساحات المناسبة للمشاريع اإلسكانية ،ويتم إعادة تصنيف بعض
المناطق.
وحساسا جداً والو ازرة بصدد وضع
هاما
 .15يعتبر قطاع الثروة الحيوانية والنباتية
قطاعا ًّ
ً
ً
حلول له بالشراكة مع القطاع الخاص مما سيزيد من الكفاءة وجودة الخدمة.

 .16خطة الو ازرة لالرتقاء بخدمات الو ازرة البلدية عن طريق إشراك القطاع الخاص في
المشاريع ،هي كاآلتي:
 سوق المحرق المركزي :كان يدار من قبل الو ازرة بالميزانية المقدرة لها ،ولكن بعدتطور السوق وأصبحت تتوفر فيه مختلف الخدمات
إشراك القطاع الخاص فيه ّ
بجودة عالية ومواقف سيارات.
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 سوق مدينة حمد المركزي :تم التوقيع على اتفاقية مع القطاع الخاص وسيكونتحت إشراف الو ازرة.
 منتزه األمير خليفة (مدينة المحرق) :كانت مستوى الخدمات حسب الميزانيةالتشغيلية للو ازرة ،ولكن بعد الشراكة مع القطاع الخاص تم تطوير الخدمات
واالرتقاء بها وتقليل التكاليف والمحافظة على اإليرادات ضمن الضوابط المحددة.
 .17أن السقف األعلى لترميم البيوت اآليلة للسقوط هو  10آالف دينار وفق الضوابط
والشروط المتفق عليها في المجالس البلدية ،وأن قرار زيادة السقف يعود للمجالس
البلدية ومجلس أمانة العاصمة ،ويتم تمرير حاالت ترميم المنازل عبر كل مجلس
بلدي إلى الو ازرة التي بدورها تقوم بالتنفيذ.
 .18بخصوص تركيب عوازل األمطار وحاالت الحريق فقد وضعت المجالس البلدية
ضوابط وشروط وتمت إعادة النظر فيها وأحد هذه الشروط هي أال يزيد دخل العائلة
وتقدم الطلبات للمجالس البلدية وبعد الموافقة عليها يتم رفعها
عن  800دينارّ ،
للو ازرة للتنفيذ.

 .19لم يعد مشروع البيوت اآليلة للسقوط من اختصاص الو ازرة وتم تحويله إلى و ازرة
اإلسكان بقرار حكومي ،ألنها الو ازرة المختصة وهي التي تملك القروض اإلسكانية
لتسهيل هذا األمر.
 .20فيما يخص موضوع األمن الغذائي بين سعادة الوزير اآلتي:
أ -ق اع الزراعة :اإلنتاج الزراعي يغطي من  %10-9من احتياج المملكة الزراعي
لذلك يتم تغطية باقي االحتياج من الدول األخرى.
ب -الثروة السمكية :اإلنتاج المحلي يغطي  %50من االستهالك ،ويتم استيراد
 %50من الدول األخرى.
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ج -الدواجن +البيض :اإلنتاج المحلي يغطي  %23ويتم استيراد  %77من الدول
األخرى.
 .21هناك توجيهات ملكية للعمل على زيادة اإلنتاج المحلي ،وذلك من خالل اآلتي:
أ -الزراعة بدون تربة :تم تخصيص المواقع في منطقة الدراز وهورة عالي لبناء
هذا المشروع وزيادة اإلنتاج من الخضار والفاكهة إلى الضعف ،ولكن ستتم
الحاجة إلى االستيراد مستمرة.
ب -االستزراع السمكي :تم تحديد األراضي لطرحها لالستثمار من قبل القطاع
الخاص ،وتوجد خطط ومشاريع قائمة لزيادة كفاءة رأس حيان ،واألصبعيات،
كما تم استصالح األراضي وتجهيزها بمساعدة القطاع الخاص كأفراد أو
شركات ،باإلضافة للبرامج التدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية ،وقد انتهت الدورة
األولى ولكن تأخرت الثانية بسبب جائحة كورونا.
ج -أراضي زراعية مخصصة :هناك أراضي مخصصة للمزارعين وكانت هناك
تجاوزات وتم تشكيل لجان لوضع خطط والتواصل مع المستفيدين ،وسحبت
بعض الرخص من المستفيدين لتجاوزهم.
د -الثروة الحيوانية :العمل على زيادة اإلنتاج والتطوير وسيرتفع من  %23إلى
 %50تقريباً.
 .22هناك برامج تدريبية تسعى لتشجيع الشباب لالنخراط في المجال الزراعي ،كما أن
الغرض من توفير األراضي ليس لتحصيل الرسوم وإنما لمساعدة المربين والمزارعين،
وتشجع الو ازرة التجارب والمبادرات الفردية كما تقوم بتوفير الدعم الفني.
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 .23وضعت اإليرادات وحسب التوقع للفترة القادمة ويعتمد ذلك على الظروف المحيطة،
وبسبب الجائحة التي مر بها العالم تم إعفاء المواطنين من الرسوم لعام 2020م
مما أثر ذلك على إيرادات الو ازرة.
 .24تأمل الو ازرة الوصول لإليراد المقدر في العامين القادمين ،مع اإلشارة إلى أن
ميزانية الو ازرة تحت إشراف و ازرة المالية واالقتصاد الوطني وسيتم تخصيص الميزانية
لتوظيف الكوادر وإقامة المشاريع واستكمالها.
 .25بلغت اإليرادات  95مليون دينار في العام 2019م.
 .26بدأت الو ازرة بمشروع تجريبي في المحافظة الجنوبية وهو عبارة عن وضع أجهزة
إلكترونية توزع في البلدية والمجمعات التجارية الستالم أكياس القمامة ،وفي حال
نجاحها ستعمم على جميع البلديات بالتنسيق مع المجالس البلدية الختيار مواقع
األجهزة ،وبسبب الجائحة تأخر وصول األجهزة ومن المتوقع أنها تصل في بداية
شهر أبريل القادم.

مرئيات وزارة الالية واالقتصاد الوطني

بين معالي وزير المالية واالقتصاد الوطني اآلتي:
قائما لوضع الهياكل التفصيلية للوصول إلى األعداد الكافية للكوادر
 .1اليزال العمل ً
البشرية ،ورصد الميزانيات التي تكفي للقيام بأعمال الو ازرة.
 .2بعض ميزانيات المشاريع مرتبطة ببرنامج التنمية الخليجي ،وبعض الميزانيات للمشاريع
الكبيرة تدخل فيها أكثر من جهة حكومية ،وتم النقاش في هذا الموضوع ورصد ميزانيات
إضافية لضمان االنتهاء منها.
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 .3ترصد الحكومة الميزانية لو ازرة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتغطي
الشوارع الداخلية مما يسرع تنفيذها ،مع التأكيد على كفاءة استغالل ميزانية الو ازرة أكثر
من السابق ،وكل هذا أدى إلى اإلسراع في استكمال المشاريع الحيوية كالحدائق والشوارع،
أما مشاريع البنى التحتية للمناطق فيتم وضع ميزانيتها من الو ازرة باإلضافة إلى برنامج
التمويل الخليجي.
 .4تولي الحكومة األهمية القصوى الستكمال المشاريع في المدن والقرى والخدمات
التكميلية .وبالنسبة الستخدام ميزانية البلديات وإيراداتها في و ازرة األشغال والبلديات
فيوجد بها تعقيدات كثيرة ،وهناك توجه بأن تقوم الحكومة بالدور الرقابي لعمل القطاعات
ال أن تكون مشغالً له ،مما سيزيد من كفاءة العمل واإلنتاجية وجودة الخدمات المقدمة
وبالشراكة مع القطاع الخاص.
 .5يتم صرف الميزانيات على المشاريع المرصودة المتوافق عليها ،مع التأكيد على أن
الو ازرة ال تصرف ميزانية المشاريع ألغراض أخرى كالمصروفات التشغيلية التي تخص
الو ازرة.
 .6بناء على توجيهات ملكية سامية شكل مشروع وطني متكامل بالتعاون مع و ازرة األشغال
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع إشراك شركة ممتلكات والقطاع الخاص لتطوير
هذا القطاع وتنميته ،وهناك أولوية لمشاريع األفراد للوصول إلى تحقيق األمن الغذائي.
 .7تم رصد ميزانيات لتأمين الغذاء في فترة الجائحة مع و ازرة الصناعة والتجارة والسياحة
بطريقة منفصلة ،وذلك لتجنب تعريض مملكة البحرين ألي خطورة في نقص الغذاء
خالل الجائحة ،وكان التركيز األول على استقطاب المشاريع التي تخدم قطاع الزراعة
واألسماك ،وتم وضع الدراسات لذلك للوصول ألعلى إنتاج محلي من الغذاء.
 .8أن الميزانيات موجودة لآلتي:
أ -الستكمال الكوادر البشرية للو ازرة في بعض القطاعات.
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ب-

وضع ميزانية للبلديات لمشاريع البنى التحتية للمناطق.

ج -التركيز على مشاريع األمن الغذائي.
 .9كان هناك مقترح لترحيل الفوائض من ميزانيات البلديات للميزانية العامة للدولة وتمت
مناقشته مع السلطة التشريعية ،ولكن ارتأى الجميع أنها إيرادات مستقلة ترحل للسنة
الالحقة لميزانية البلديات لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بجودة عالية ،كما
أن ترحيل الفوائض سيؤدي إلى تقليل المشاريع وتعطيلها وتداخل في االختصاصات.

سابعًا :االجتماع المشترك السابع بتاريخ  10فبراير :2021
مرئيات وزارة الالية واالقتصاد الوطني

ّبين معالي وزير المالية واالقتصاد الوطني أن الو ازرة أصدرت البيانات األولية
للعام  ،2020حيث تبين حجم التحدي وتؤكد ضرورة االلتزام ببرنامج التوازن المالي
من حيث المصروفات ،وتوجب مضاعفة العمل في هذه الفترة للوصول لالستدامة
المالية .كما أشار إلى أن حجم العجز في العام  2020ووصوله إلى مليار و600

دافعا لمضاعفة الجهود في هذه
مليون دينار بسبب انخفاض أسعار بيع النفط؛ يعد ً
المرحلة .وأشاد معاليه بالتزام جميع الجهات الحكومية بسقف المصروفات في هذه

المرحلة االستثنائية.

وأفاد معاليه بأنه بعد التباحث مع المؤسسات المالية ووفق التوقعات االقتصادية
عالميا بخصوص سعر النفط في هذا العام؛ تم تعديل السعر الذي بنيت
والمالية
ً
الر لبرميل النفط ،بما يزيد من اإليرادات
الر إلى  50دو ًا
عليه هذه الميزانية من  45دو ًا

النفطية في الميزانية ويخفف من العجز الكلي.
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وأكد معاليه أن فريق العمل في الو ازرة راجع مع الجهات الحكومية كل البنود التي
تمت مناقشتها في االجتماعات السابقة ،ثم استعرض أهم التعديالت التي تم التوصل
إليها وذلك على النحو اآلتي:

أوالً :ا يرادات:
 زيادة عوائد شركة ممتلكات :تم التوافق مع الشركة على أن تضاعف مساهمتهامن  10ماليين دينار إلى  20مليون دينار في العامين  2021و ،2022بما
عبئا عليها من ناحية االقتراض.
ال يشكل ً
الر للبرميل وزيادة مساهمة شركة
وأوضح معاليه أنه بناء على اعتماد سعر  50دو ًا
ممتلكات ستكون هناك زيادة في اإليرادات النفطية واإليرادات غير النفطية في
الميزانية العامة للدولة.
ثانيا :المصروفات المتكررة:
ً
 .1تعديل بنود قطاع الحماية االجتماعية :وإعادتها إلى ما كانت عليه في ميزانية
العامين  2019و ،2020وهذا يعد من أهم التعديالت التي أجريت على الميزانية

ككل.
السنة
2021
2022

التقديرات قبل

التقديرات بعد التعديل

مقدار الزيادة

 421مليون دينار

 435.6مليون دينار

 14مليون دينار

التعديل

 392مليون دينار

 435.6مليون دينار

 43مليون دينار

 .2استغالل إيرادات البلديات لدعم مشاريع البنية التحتية :وهذه اإليرادات ال تضمن
في الميزانية ،وإنما تضاف إلى ميزانية شؤون البلديات لتنفيذ المشاريع المعتمدة.
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كما تمت زيادة ميزانية مشاريع قطاع الطرق والبنى التحتية بمقدار  35مليون

دينار.

 .3زيادة اعتماد المصروفات التشغيلية لو ازرة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط
العمراني في قطاع البلديات والثروة الحيوانية والثروة البحرية ،لتوفير الكوادر
الوظيفية الوطنية الكافية بمقدار مليون دينار بحريني باعتماد الو ازرة المعنية.

حيث كانت الميزانية للعام  2021بمقدار  5.7مليون دينار ،وللعام 2022

بمقدار  5.8مليون دينار بحريني ،وقد بلغت  6.7مليون و 6.8مليون دينار
على التوالي.
خصوصا و ازرة التربية والتعليم
 .4تمكين الكوادر الوطنية في مؤسسات وو ازرات الدولة
ً

وو ازرة شؤون البلديات واألشغال والتخطيط العمراني :بالتعاون مع و ازرة التربية
والتعليم واألجهزة التعليمية األخرى تم التركيز على كلية البحرين للمعلمين كرافد

أساسي لتأهيل الكوادر التعليمية للخدمة في قطاع التعليم ،وفيما يلي ميزانية قطاع

التعليم:
السنة
2021
2022

التقديرات قبل

التقديرات بعد التعديل

مقدار الزيادة

 3.3مليون دينار

 4.6مليون دينار

 1.3مليون دينار

التعديل

 3.3مليون دينار

 6.4مليون دينار

 3.1مليون دينار

 .5زيادة ميزانية في و ازرة شؤن اإلعالم :بمقدار الضعف عما كانت عليه لتغطية
البرامج التلفزيونية.
 .6التأكيد على استمرار دعم الكهرباء والماء للمواطن في مسكنه األول.
 .7التأكيد على االستمرار في ملف المشاريع اإلسكانية.
 .8التأكيد على توفير المراكز الصحية في األماكن المناسبة.
 .9زيادة ميزانية المشاريع في و ازرة شؤون الشباب والرياضة :تم تعديل تقديرات ميزانية
المشاريع في هذا القطاع ،وفق اآلتي:
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السنة
2021
2022

التقديرات قبل

التقديرات بعد التعديل

مقدار الزيادة

 2.3مليون دينار

 4.3مليون دينار

 2مليون دينار

التعديل

 2.3مليون دينار

 4.3مليون دينار

 2مليون دينار

وبين معاليه أنه بناء على التعديالت الواردة أعاله فإن إجمالي المصروفات المتكررة
ّ

سيتجاوز  40مليون دينار وذلك بعد تعديل تقديرات قطاع الحماية االجتماعية بعد إرجاعها
إلى ما كانت عليه في الميزانية السابقة .وكذلك فإن مصروفات المشاريع زادت بمقدار 35
مليون دينار ،وسينزل العجز األولي والعجز الكلي بسبب ارتفاع سعر النفط وزيادة اإليرادات
غير النفطية.
وأكد معاليه أنه البد من وضع سقف للمصروفات في هذه الفترة ،وهو ما تركز عليها
متطلبات البرامج التمويلية وصندوق النقد العربي واألسواق المالية العالمية.
 ش ـ ـ ــكر معالي وزير المالية واالقتص ـ ـ ــاد الوطني أعض ـ ـ ــاء اللجنة المالية بمجلس الش ـ ـ ــورىمؤكدا على العمل المشــترك بين
لحرصــهم على اســتقرار الوضــع المالي لشــركة ممتلكات،
ً

المجلسـ ـ ـ ــين والسـ ـ ـ ــلطة التشـ ـ ـ ـريعية من أجل تحقيق النتائج اإليجابية في جميع المجاالت،

ماليا على الشــركة ،ولكن
ومجددا التأكيد أن زيادة مســاهمة شــركة ممتلكات ســتســبب ً
ً
عبئا ً

الرس ـ ـ ــالة التي يجب إيص ـ ـ ــالها للرأي العام هي أن نتيجة العمل المش ـ ـ ــترك مع الس ـ ـ ــلطتين

التش ـريعية والتنفيذية تمت زيادة مس ــاهمة ش ــركة ممتلكات ،وأن العبء المالي لهذه الزيادة
تمت دراسته مع الشركة.
 -أوضـح معالي وزير المالية واالقتصـاد الوطني أنه تم إرجاع بنود الحماية االجتماعية إلى

ما كانت عليه في الميزانية السـ ــابقة ،وأن الحكومة ملتزمة بالعمل مع السـ ــلطة التش ـ ـريعية
على توجيه الدعم للمسـ ـ ـ ــتحقين وإعادة توزيعها بكفاءة وعدالة ،ولتسـ ـ ـ ــهيل العمل تم إرجاع

البنود إلى  435مليون دينار كما كانت عليه في العامين .2020-2019
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 -فيمـا يخص دعم الكهربـاء والمـاء للمواطن في مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكنـه األول ،بين معـالي وزير المـاليـة

واالقتص ـ ــاد الوطني أن هذا الموض ـ ــوع قد تمت د ارس ـ ــته بش ـ ــكل موس ـ ــع مع هيئة الكهرباء
والمــاء بغرض زيــادة الكفــاءة للهيئــة في هــذه الفترة ،والحكومــة ملتزمــة بــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار دعم

جميعا،
المواطنين للمســكن األول .ومن المهم إيصــال رســائل التحدي التي نحرص عليها
ً

وقد تم التركيز على أن زيادة في المص ـ ــروفات تكون لألمور الض ـ ــرورية والمهمة ،وقد تم

رصد مبلغ  600مليون دينار لدعم قطاع الكهرباء والماء.

 أش ــار معاليه إلى أن نزول أرقام الكهرباء والماء إلى الص ــفر في العام  2022هو تأكيدلتحدي الهيئة لترشـ ـ ـ ــيد المصـ ـ ـ ــروفات وزيادة الكفاءة ،مع االسـ ـ ـ ــتمرار في االلتزام في دعم

المواطن في مسكنه األول.
كبير  ،وأن المملكـة تمر
 أكـد معـالي وزير المـاليـة واالقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الوطني أن هنـاك تحـد ًيـا ًامؤكدا أنه تم
صـا في ظل ارتفاع عدد اإلصـابات بفايروس الكورونا،
ً
بمرحلة صـعبة خصـو ً
وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ميزانيـة مقـدرة بمقـدار  50مليون دينـار للعـام  ،2021وذلـك لمواجهـة الجـائحـة

ومن أجل اسـ ـ ـ ــتمرار تغطية االحتياجات من ناحية التطعيم والرعاية الصـ ـ ـ ــحية ،وحسـ ـ ـ ــب
التوقعات س ـ ــيكون هناك تحس ـ ــن مع الربع الثاني إلى نص ـ ــف الس ـ ــنة ،وهذا التقدير يغطي

فترة المواجهة لس ـ ــتة أش ـ ــهر تقر ًيبا ،وهذه التوقعات تم وض ـ ــعها بعد المش ـ ــاورات مع الفرق
الطبية والمؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات العالمية ،موضـ ـ ـ ـ ًـحا معاليه أنه إذا طالت المدة سـ ـ ـ ــيتم الرجوع إلى
السلطة التشريعية الموقرة كما تم في السابق أثناء مناقشة البنود الطارئة.

 أوضـ ـ ــح معالي وزير المالية واالقتصـ ـ ــاد الوطني أنه بحسـ ـ ــب برنامج التوازن المالي للعام 2021فقـد تم رص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مبلغ وقـدره  875مليون دينـار لإليرادات غير النفطيـة ،أمـا في
الميزانية فتم رص ـ ـ ـ ـ ــد مبلغ وقدره  888مليون دينار ،وفي العام  2022تم رص ـ ـ ـ ـ ــد مبلغ

وق ــدره  916مليون دين ــار لإليرادات غير النفطي ــة في برن ــامج التوازن الم ــالي ،أم ــا في
مبينا معاليه أن األهداف
الميزانية بعد التعديل فتم رص ـ ــد مبلغ وقدره  926مليون دينارً ،
التي وضعت لإليردات غير النفطية تتماشى مع ما تم وضعه في برنامج التوازن المالي.
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 بخصـ ـ ـ ـ ـ ــوص توزيع الجهاز الوطني لإليرادات ففي ميزانية العام  2021تم رصـ ـ ـ ـ ـ ــد مبلغوقدره  340مليون دينار ،أما اإليرادات غير النفطية األخرى فقد رصـ ـ ـ ـ ـ ــد لها مبلغ وقدره

 548مليون دينـار ،أمـا في العـام  2022فرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد لهـا مبلغ وقـدره  360مليون دينـار،
واإليرادات غير النفطية األخرى بعد التعديل رصد لها مبلغ وقدره  566مليون دينار.

الفصل الثالث :مناقشات اللجنة لشروع قانون اعتماد اليزانية
العامة للدولة للسنتني الاليتني  2021و:2022
أوالً :رؤية عامة
عكفت اللجنة على د ارس ـ ـ ـ ــة مش ـ ـ ـ ــروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للس ـ ـ ـ ــنتين

الماليتين  2021و 2022بشـ ــكل تفصـ ــيلي سـ ـواء خالل اجتماعات اللجنة بشـ ــكل منفرد

أو من خالل االجتماعات المش ـ ـ ـ ـ ــتركة مع لجنة الش ـ ـ ـ ـ ــؤون المالية واالقتص ـ ـ ـ ـ ــادية بمجلس
النواب ،وذلك بغرض اإلسـ ـراع في إقرار المي ازنية وتقديم التقرير النهائي لمجلس الش ــورى،

ومن ثم تمكين السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطــة التنفيــذيــة من تمويــل برامجهــا ومش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريعهــا التنمويــة ومواجهــة

التحديات االقتصادية والسياسية التي تواجه اقتصادنا الوطني ،والمتمثلة في اآلتي:
 .1االلتزام ببرنامل التوازن المالي.
 .2وضل ضوابط ا ن اق لخ ض وترشيد المصروفات التشغيلية للحكومة.
 .3مواجهة تداعيات فيروس كورونا (كوفيد  )19وتأثيراتها السلبية.
 .4العجز المالي في الميزانية العامة للدولة وارت اع مستويات الدين العام.

 .5اعتماد االقتصؤؤؤؤؤؤؤؤاد الومني على مصؤؤؤؤؤؤؤؤدر رئيسؤؤؤؤؤؤؤؤي واحد وهو ا يرادات الن ية،
والتحديات الناتجة عن تقلإلات أسعار الن ط العالمية.
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 .6تحسين مستو ا يرادات اير الن ية بسبب التأثيرات السلبية التي خل تها جائحة
كورونا (كوفيد  )19على الق اع االقتصادي ككل.

 .7تحسين التصنيف االئتماني للمملكة.

 .8تحسؤؤؤؤؤؤؤؤين النمو االقتصؤؤؤؤؤؤؤؤادي وتأثيرا على قدرة االقتصؤؤؤؤؤؤؤؤاد في إيجاد فرص عمل
للموامنين.

باإلض ـ ـ ــافة إلى أن برنامج عمل الحكومة للس ـ ـ ــنوات ( )2022- 2019ركز على

التوجه األسـاسـي في المرحلة القادمة إلى الوصـول للتوازن المالي مع المحافظة على نمو

اقتصــادي إيجابي واســتقرار نقدي من خالل برنامج محدد يؤدي لتصــويب وضــع الميزانية

العامة والدين العام ،مع ضـمان جودة واسـتدامة الخدمات االجتماعية والصـحية والتعليمية
واإلسـ ــكانية ،وما حققته البحرين من نسـ ــب عالية في عدد من المؤش ـ ـرات كتعزيز اإلنفاق

الحكومي على هذه الخدمات ،مع االسـ ــتمرار في متابعة إدماج احتياجات المرأة البحرينية

في جميع برامج التنمية الش ـ ـ ـ ــاملة ،واس ـ ـ ـ ــتدامة الجهود الوطنية لتقدم المرأة البحرينية ورفع

مس ــاهمتها في االقتص ــاد الوطني من خالل تض ــمين برامج الخطة الوطنية لتعزيز دورها،

إلى جانب النهوض بقطاعات الثقافة ورعاية الشباب والرياضة.

وأما بخصـ ـ ــوص تطوير البنية األسـ ـ ــاسـ ـ ــية بما يسـ ـ ــهم في تحقيق التنمية المسـ ـ ــتدامة

والنمو االقتصـادي اإليجابي ،وتعزيز الشـراكة مع القطاع الخاص ،واالسـتمرار في تطوير

شـ ــبكات الطرق والصـ ــرف الصـ ــحي ،وتعزيز جاهزية البنية التحتية للطاقة والمياه والطاقة
النظيفة ،ورفع كفاءة واسـتدامة الخدمات المقدمة؛ فسـيتم تمويل أهم مشـاريع قطاع الشـؤون

االقتصـ ــادية والبنية األسـ ــاسـ ــية من الميزانية العامة للدولة وبرنامج التنمية الخليجي ،وعن

طريق التمويل المشترك منهما.
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وبش ـ ـ ــأن األداء الحكومي ،فس ـ ـ ــيتم العمل على رفع كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي،

ورفع إنتاجية الموظف العام وتشجيع اإلبداع والمعرفة واالبتكار ،وتعزيز الرقابة والمساءلة

والشفافية ،وتحسين التخطيط االستراتيجي ومتابعة األداء في كافة المؤسسات العامة.

لـذلـك فـإن اللجنـة تعـاملـت مع هـذه الميزانيـة العـامـة بـاعتبـارهـا أداة اقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديـة هـامـة

يمكن من خاللها التأثير على الحركة االقتص ـ ــادية ومواجهة كل تلك التحديات ،وخاص ـ ــة

قدرتها على خلق اقتصـاد قوي والحفاظ على التنمية المسـتدامة وجذب االسـتثمارات وخلق
فرص عمل وتحقيق األهداف االستراتيجية.

الوضل االقتصادي لمملكة الإلحرين:
ش ـ ــهد النمو الحقيقي القتص ـ ــاد مملكة البحرين خالل الربع الثالث في العام 2020

اجعا بلغت نسـ ـ ــبته  %6.9مقارنة بالفترة نفسـ ـ ــها من العام  .2019وتأثر القطاع غير
تر ً
النفطي نتيجة انعكاس ـ ـ ـ ـ ــات جائحة كورونا (كوفيد  )19على الص ـ ـ ـ ـ ــعد العالمية واإلقليمية

اجعا بنس ـ ــبة  %9.2باألس ـ ــعار الثابتة .في حين س ـ ــجل القطاع
والمحلية ،حيث س ـ ــجل تر ً
نموا باألس ـ ـ ـ ــعار الجارية بنس ـ ـ ـ ــبة
نموا
حقيقيا س ـ ـ ـ ـ ً
ً
ـنويا بنس ـ ـ ـ ــبة  ،%3.4كما حقق ً
النفطي ً

 % 48.1نتيجـة ارتفـاع أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـار النفط العـالميـة مـدعومـة بـالتطورات اإليجـابيـة في مجـال
اكتشاف التطعيمات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد .)19

وبفضــل التوجيهات الملكية الســامية لحض ـرة صــاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى

آل خليفــة عــاهــل البالد المفــدى حفظــه هللا ورعــاه ،فقــد تم العمــل على الحــد من تــداعيــات
تلك الجائحة على النمو االقتص ــادي ،حيث ص ــدرت ق اررات ومبادرات بص ــرف حزم مالية

تجـاوزت قيمتهـا اإلجمـاليـة  4.5مليـار دينـار بحريني بنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة تجـاوزت  %30من النـاتج
المحلي اإلجمالي.
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وبحسـ ـ ـ ـ ـ ــب البيانات الصـ ـ ـ ـ ـ ــادرة عن هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية يتبين أن

حقيقيا للناتج
نموا
ً
الحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابات القومية األولية للربع الثالث من العام  2020شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهدت ً
ـميا (باألسـعار الجارية) بنسـبة  %10.8مقارنة
ونموا اس ً
المحلي اإلجمالي بنسـبة ً ،%1.4
بالربع الثاني من العام ذاته.

المصدر :هيئة المعلومات والحكومة ا لكترونية

أما بالنس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة لمس ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمة القطاعات االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ــادية غير النفطية في الناتج المحلي

اإلجمالي ،فال يزال قطاع المشـ ـ ـ ــروعات المالية يحتل الصـ ـ ـ ــدارة بنسـ ـ ـ ــبة مسـ ـ ـ ــاهمة بلغت

 ،%17.1تاله قطاع الص ـ ــناعات التحويلية بنس ـ ــبة  ،%14.8وقطاع الخدمات الحكومية
بنسبة  ،%12.3في حين بلغت نسبة مساهمة القطاع النفطي حوالي .%20.3
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وفيما يتعلق ببرنامج التنمية الخليجي فقد بلغت قيمة المش ــاريع التي تم تخص ــيص ــها

ضــمن خطة البرنامج منذ انطالقه  7.4مليار دوالر أمريكي .وتم خالل الربع الثالث من

العام  2020ترسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية عدد من العقود لمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع الكهرباء والماء المندرجة تحت مظلة
الصــندوق الســعودي للتنمية كمشــروع تطوير البنى التحتية لجزر حوار ،وأعمال الكابالت
البحرية واألرض ــية جهد  66كيلوفولت ،وعقدي إنش ــاء محطات نقل الكهرباء جهد 220

و 66كيلوفولت للمش ـ ــاريع اإلس ـ ــكانية ،باإلض ـ ــافة إلى عقد إنش ـ ــاء محطات نقل الكهرباء
والماء لمش ــروع الرملي اإلس ــكاني "المرحلة األولى" ،كما تم ترس ــية عقد لبناء  303وحدة

سكنية في مدينة سلمان الممول من الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.
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ومن أبرز مستجدات المشاريع التنموية األخرى:
▪ تدشين أعمال المرحلة االنشائية األخيرة من مشروع مبنى المسافرين الجديد بمطار
البحرين الدولي ،والتي تشتمل على بناء الجزء الغربي من المبنى ،وهدم الجزء
الشرقي من مبنى المسافرين الحالي.
▪ بدأت و ازرة اإلسكان العمل بالمرحلة األولى من مشروع شرق سترة اإلسكاني في
 27ديسمبر  ،2020في حين سيكون تسليم المواطنين للمرحلة األولى لتسكينهم
في ديسمبر  ،2022وسيتم استكمال مراحل بناء المشروع في المرحلتين الثانية
والثالثة مع نهاية العام  2025في الدورة المالية المقبلة.
▪ افتتاح مشروع تقاطع سار والذي يعد أحد المشاريع االستراتيجية الرائدة والنوعية
في قطاع البنية التحتية التي تدعم األهداف التنموية المنشودة وتسهم في تطوير
شبكة الطرق في المملكة.
▪ حتى شهر ديسمبر  2020تم إنجاز  % 62من مشروع تطوير شارع الشيخ زايد.

اعتمادا على عدد
ثانيا :إعداد الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2022-2021
ً
ً
من المإلادئ:
ارتكز مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـروع قـانون بـاعتمـاد الميزانيـة العـامـة للـدولـة للسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنتين المـاليتين 2021

و 2022على المبادئ الثالثة اآلتية:

أ .بدأت الحكومة بنفس ـ ـ ـ ـ ــها بترش ـ ـ ـ ـ ــيد وتعزيز كفاءة المص ـ ـ ـ ـ ــروفات وخفض النفقات
التشغيلية.
احتياجا.
ب .الحفاظ على الدعم االجتماعي للمواطنين األكثر
ً

ج .استمرار جودة الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية.
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ثال ًثا :أهداف الميزانية العامة:
أوالً :التأكيد على االلتزام ببرنامج التوازن المالي:
 تحقيق اإليرادات غير النفطية. االلتزام بسقف المصروفات حسب الخطة الموضوعة.ثانيا :تحفيز التعافي االقتصادي واالستمرار في خلق فرص واعدة للمواطنين.
ً

ابعا :األس
رً

العامة لتقديرات الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021

و 2022بعد التوافق مل الحكومة:
عكفت اللجنة على دراسة تقديرات الميزانية وفًقا لألسس اآلتية:

 .1ا يرادات العامة:
• ا يرادات الن ية:
الر عند إعداد مشروع
 تم تقدير اإليرادات النفطية وفًقا لسعر ( )45دو ًاالر للبرميل للسنتين الماليتين
القانون ،وتم تعديل التقدير إلى مبلغ ( )50دو ًا
 2021و ،2022بعد التوافق مع الحكومة الموقرة.

 تم تقدير كمية إنتاج حقل البحرين من النفط عند  46و 43ألف برميليومياً للسنتين الماليتين  2021و 2022على التوالي.
 تم تقدير إنتاج حقل أبو سعفة عند  150ألف برميل يومياً لكل من السنتينالماليتين  2021و.2022
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 تقدير إيرادات بيع الغاز على أساس سعر  3.91و 4.0دوالرات للسنتينالماليتين  2021و 2022على التوالي.
 تقدير اإلنتاج السنوي للغاز عند  543.5مليار قدم مكعب و 586.5مليارقدم مكعب للسنتين الماليتين  2021و 2022على التوالي.
 خصم دوالر واحد عن كل برميل نفط يتم تصديره إلى الخارج يزيد سعرهالر لحساب احتياطي األجيال القادمة.
على  40دو ًا
• ا يرادات اير الن ية:
 تم تقدير إجمالي اإليرادات غير النفطية للسنتين الماليتين  2021و2022بمبلغ  888مليون دينار ،و 926مليون دينار على التوالي ،مع األخذ بعين
االعتبار:
 .1مستويات تحصيل الجهاز الوطني لإليرادات بمبلغ قدره  340مليون
دينار ،و 360مليون دينار للسنتين الماليتين  2021و 2022على
التوالي.
 .2متابعة توريد حصة الحكومة من عوائد الشركات الحكومية التابعة
لشركة ممتلكات البحرين والشركة القابضة للنفط والغاز للسنتين
الماليتين  2021و.2022
 .3األخذ في االعتبار تقديرات برنامج التوازن المالي للسنتين الماليتين
 2021و.2022
 .4تقديرات مستويات اإليرادات بناء على مستويات التحصيل المتوقعة في
العام  2020والزيادة الطبيعية المتوقعة في العام .2021
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 .2المصروفات العامة:
تم تقدير إجمالي المص ـ ـ ــروفات المتكررة بمبلغ  3,314مليون دينار للس ـ ـ ــنة المالية ،2021
وبمبلغ  3,269مليون دينار للس ـ ـ ــنة المالية  ،2022وإجمالي مص ـ ـ ــروفات المش ـ ـ ــاريع بمبلغ
 300مليون دينار لكل من السنتين الماليتين وذلك وفًقا لألسس اآلتية:
• ن قات القو العاملة:
تضمين االحتياجات األساسية لنفقات القوى العاملة لجميع الو ازرات والجهات
الحكومية لضمان كفاءة تقديم الخدمات الحكومية.

• تقديرات ميزانية المصروفات التشغيلية للو ازرات والجهات الحكومية:
تقدير النفقات التشغيلية وفًقا لآللية المتبعة بديوان الخدمة المدنية إلى جانب

تطبيق توصيات فرق عمل خفض المصروفات التشغيلية مع األخذ في االعتبار
الق اررات الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر وللجان الو ازرية المختصة.

• الدعم الحكومي المإلاشر:
تعزيز كفاءة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين باإلضافة إلى

زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها.
• فوائد الدين الحكومي:

زيادة اعتمادات فوائد الدين الحكومي لتبلغ  708مليون دينار للسنة المالية

 2021ومبلغ  757مليون دينار للسنة المالية  ،2022وذلك لتغطية فوائد

احتياجات االقتراض لتمويل عجز الميزانية العامة للدولة ،باإلضافة إلى ارتفاع
نسب الفائدة على السندات والقروض بحسب التصنيف االئتماني لمملكة

البحرين من قبل مؤسسات التصنيف االئتماني العالمية.
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• مصروفات المشاريل:
تقدير ميزانية مصروفات المشاريع بمبلغ  300مليون دينار لكل من السنتين

الماليتين  2021و ،2022متضمنة التزامات المشاريع قيد التنفيذ والمشاريع

المستمرة )الصيانة الرأسمالية( ،باإلضافة إلى مشاريع برنامج التنمية الخليجي
من دول مجلس التعاون الخليجي والذي سبق أن تم إق ارره من قبل أصحاب
الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سنة 2011
تجسيدا للبعدين االستراتيجي واالقتصادي للعمل الخليجي المشترك ،حيث قامت
ً

بموجبه حكومة كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة اإلمارات

العربية المتحدة بتقديم منح بقيمة  7,5مليار دوالر أمريكي (أي ما يعادل

 2,820مليار دينار) بواقع  2,5مليار (بما يعادل  940مليون دينار) لكل

منها لتمويل المشاريع التنموية في مملكة البحرين في مختلف القطاعات كقطاع
اإلسكان ،وقطاع البنية التحتية والكهرباء والماء ،وقطاع الخدمات االجتماعية

(التعليم ،الصحة ،التنمية االجتماعية).

الرا)
سعر بيل الن ط للبرميل ( 50دو ً
فعلي

فعلي

فعلي

اعتماد

قبل التوافق

بعد التوافق

قبل التوافق

بعد التوافق

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2022

2022

2,285,377,000 2,946,493,554 2,902,355,940 2,775,407,681 2,201,101,226

2,405,881,000

2,339,344,000

2,457,131,000

إجمالي المصروفات العامة

3,536,875,834

3,561,415,000 3,547,202,330 3,586,059,668 3,670,326,475

3,613,766,000

3,484,808,000

3,568,659,000

الوفر  ( /العجز )  -األولي
(بدون فوائد الدين الحكومي)

)(856,556,478

)(568,038,000

)(499,885,000

)(388,464,000

)(354,528,000

البيـــان

إجمالي اإليرادات العامة

الوفر  ( /العجز )  -الكلي
نسبة العجز الكلي إلى الناتج
المحلي اإلجمالي

)(276,318,493

)(39,480,223

)(683,703,728) (894,918,794) (1,335,774,608

()61

()32

()24

96,291,224

)(1,111,528,000) (1,145,464,000) (1,207,885,000) (1,276,038,000) (600,708,776

()20
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()56

)(50

()49

)(45

2021
البيان

2022

قبل التعديل

بعد التعديل

قبل التعديل

بعد التعديل

ا جمالي

265

300

265

300

600

391.8

391.8

390.6

390.6

782.4

إجمالي مصروفات المشاريع
برنامج التنمية الخليجي

التعاون

بالميزنية العامة وبرنامل التنمية لدول مجل
ا
جدول بأهم المشاريل المرتإل ة
الخليجي للسنتين الماليتين .2022 2021
الق اع

التمويل

المشاريل
مشروع ديرة العيون بديار المحرق

الميزانية العامة

مشروع مزايا

الميزانية العامة

مشروع وادي السيل وقاللي
المشاريل ا سكانية

برنامل التنمية الخليجي

مشروع شرق الحد

الميزانية العامة /برنامل التنمية الخليجي

مشروع مدينة سلمان

الميزانية العامة /برنامل التنمية الخليجي

مشروع الرملي

المشاريل التعليمية

مشاريل ق اع النظام العام

برنامل التنمية الخليجي

مشروع اللوزي بالشراكة مل الق اع الخاص

الميزانية العامة

مشروع استخراج الرمال

الميزانية العامة

إنشاء وتأثيث وت وير مرافق جامعة الإلحرين وجامعة بوليتكنك الإلحرين

الميزانية العامة

مشروع إنشاء كلية عبدهللا بن خالد للدراسات ا سالمية

الميزانية العامة

إنشاء مدارس في مختلف منامق المملكة

الميزانية العامة

المرحلة الثانية من مشروع نظام النافذة الجمركية الواحدة "أفق"

الميزانية العامة

وشتون السالمة
مشروع ت بيق الضمان الصحي
مشاريل الق اع الصحي

الميزانية العامة

مشروع إنشاء مركز القلب

برنامل التنيمة الخليجي
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مشروع إنشاء مركز اسيل الكلى في الرفاع

برنامل التنيمة الخليجي

مشروع إنشاء مركز العناية لإلقامة ال ويلة في المحرق
إنشاء شإلكة البنية التحتية للمنامق الصناعية

الميزانية العامة

مشروع شارع الإلحرين الشمالي (جسر الإلسيتين)

الميزانية العامة  /برنامل التنمية الخليجي

مشروع تحسين مرق مداخل مدينة سلمان

برنامل التنمية الخليجي

مشروع ت وير شارع الشيخ زايد

برنامل التنمية الخليجي

مشروع ت وير شارع ال اتح

الميزانية العامة /برنامل التنمية الخليجي

مشروع ت وير تقامل مريق الشيخ خلي ة بن سلمان ىل خلي ة مل كريق الشيخ
عيسى بن سلمان آل خلي ة (المرحلة األولى)
مشروع ت وير شإلكة نقل الكهرباء جهد  400كيلو فولت

مشروع المرحلة الرابعة من توسعة مح ة توبلي

برنامل التنمية الخليجي

برنامل التنمية الخليجي

برنامل التنمية الخليجي

مشروع ت وير شإلكة نقل الكهرباء جهد  220و 66كيلو فولت

مشروع ت وير شإلكة نقل المياا في المحافظة الجنوبية وشرق الحد والرملي
مشاريل ق اع الشتون
االقتصادية والبنية األساسية

برنامل التنيمة الخليجي

مشروع ت وير البنية التحتية بجزيرة حوار

برنامل التنمية الخليجي

برنامل التنمية الخليجي

برنامل التنمية الخليجي

مشروع إنشاء شارع الحوض الجاف – المنافذ الخارجية لمشروع شرق الحد
ا سكاني (المرحلة 1و)2
مشروع إنشاء البنية التحتية لمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز ال بية

مشروع تحسين الوضل البيئي بخليل توبلي

برنامل التنمية الخليجي

برنامل التنمية الخليجي

الميزانية العامة

مشروع مإلادرات ت وير عمل هيئة الكهرباء والماء

مشروع استكمال توسعة مبنى الم ار

الميزانية العامة

الميزانية العامة  /برنامل التنمية الخليجي

مشروع الخدمات االستشارية لمشروع ميترو الإلحرين

مشروع ت وير خدمات مراقإلة الحركة الجوية

الميزانية العامة

الميزانية العامة
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مشاريل ق اع الحماية
االجتماعية

مجمل الرعاية االجتماعية بمدينة حمد

برنامل التنمية الخليجي

مجمل شامل للخدمات االجتماعية بمدينة عيسى

برنامل التنمية الخليجي

• العجز في الميزانية العامة:
أوليا في السنتين الماليتين 2021
أ -من المتوقع أن تحقق الميزانية عج اًز ً

يكيا يقدر بـ
و 2022بحسب تقدير سعر النفط عند سعر  50دو ًا
الر أمر ً
( )-500مليون دينار لسنة  2021و ( )-355مليون دينار لسنة ،2022

كليا يقدر بـ ( )-1,208مليون دينار لسنة  2021و ()-1,112
ًا
وعجز ً
مليون دينار لسنة  ،2022وبنسبة  %8.3و %8.4من الناتج المحلي
اإلجمالي على التوالي ،وذلك نتيجة الرتفاع مستوى إجمالي المصروفات
مقارنة بإجمالي اإليرادات المقدرة للسنتين الماليتين القادمتين.
ب -لتحقيق التوازن بين اإليرادات والمصروفات فإن متوسط سعر بيع النفط
الر خالل السنتين الماليتين
الر و 92دو ًا
يجب أن يكون عند مستوى  95دو ًا

 2021و 2022على التوالي.

الفصل الرابع :دراسة اللجنة لتقديرات اليزانية العامة للدولة
للسنتني الاليتني  2021و :2022

أوالً :المالحظات العامة للجنة بشأن الميزانية العامة للدولة
 -1ضرورة وضل استراتيجية متوس ة المد للتحكم في نمو مستويات الدين العام.
 -2االست ادة من أية وفورات متحققة في الميزانية لخ ض فوائد الدين العام.
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 -3التأكيد على استمرار االلتزام ببرنامل التوازن المالي واستمرارية وتكثيف الجهود
لتحقيق أهدافه.
 -4أهمية استمرار وتعزيز التعاون بين السل تين التن يذية والتشرييية لتحقيق أهداف
برنامل التوازن المالي ،واالت اق على ال ترة الزمنية المزمل تحقيق التوازن المالي
فيها ،مما يتدي إلى خ ض الدين العام إلى مستويات آمنة تضمن االستدامة المالية
للدولة.
 -5االستمرار في تنويل االقتصاد وخلق ق اعات اقتصادية جديدة تساهم في ا نتاج
الومني وتنافسيته ،وتتناسب مل الت ورات االقتصادية العالمية بما يعزز من فرص
مملكة الإلحرين في التعافي االقتصادي وتساعد في خلق فرص عمل مناسإلة
للموامنين.
 -6ضمان حصول جميل الموامنين المستحقين للدعم عبر دراسة كافة برامل الدعم
الحكومي ووضل الخ ط والسياسات األنسب بما يضمن وصولها لمستحقيها بأفضل
ال رق.

ثانيا :ا يرادات العامة:
ً
تقسيم اإليرادات العامة

تتكون اإليرادات الحكومية من التالي:
 -1إيرادات ن ية (الن ط والغاز).
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 -2إيرادات اير ن ية وتتكون من التالي:
الوطن لإليرادات.
 oالجهاز
ي
 oإيرادات ضيبة القيمة المضافة.
 oإيرادات الضيبة االنتقائية.
 oاإليرادات الجمركية.
 oإيرادات أخرى.

إحصائيات تاريخية للميزانية العامة للدولة
سعر النفط
المقدر

اجمالي المصروفات من
البيانات الواردة من
وزارة المالية

اجمالي المصروفات
المعتمدة من السلطة
التشريعية

نسبة
التغيير

الفائض/العجز

2005

$30

1,391,641,000

1,462,833,400

5.12%

136,527,000-

382,230,125

2006

$30

1,442,533,000

1,577,576,600

9.36%

171,937,000-

281,120,166

2007

$40

1,884,296,000

1,854,600,000

-1.58%

439,185,000-

218,596,536

2008

$40

1,903,490,000

-1.66%

469,856,000-

547,380,653

2009

$40

2,026,448,000

2,082,948,000

2.79%

190,377,000-

446,005,952-

2010

$40

2,136,228,000

2,192,728,000

2.64%

239,106,000-

459,730,839-

2011

$80

2,565,620,000

3,123,577,000

21.75%

372,673,000-

31,328,784-

2012

$80

2,687,820,000

3,075,015,000

14.41%

440,355,000-

226,644,748-

2013

$90

3,449,917,000

3,624,092,000

5.05%

662,025,000-

410,087,582-

2014

$90

3,543,214,000

3,707,743,000

4.64%

752,909,000-

455,066,070-

2015

$60

3,559,415,404

3,601,586,000

1.18%

-1,517,258,950

-1,504,257,000

2016

$60

3,532,296,051

3,682,550,000

4.2%

-1,634,518,598

-1,517,258,950

2017

$55

3,564,296,000

3,579,695,000

0.43%

-1,336,006,000

-1,335,774,608

2018

$55

3,601,999,000

3,687,194,000

2.37%

-1,240,384,000

-894,918,793

2019

$60

3,556,766,285

3,586,059,668

%0.82

-741,064,926

-683,703,728

السنة

1,871,900,000
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العجز الفعلي حسب
الحساب الختامي

2020

$60

3,486,942,000

3,547,202,330

%1.70

-600,708,776

-600,708,776

2021

$50

3,561,415,000

3,613,766,000

%1.45

1,207,885,000

1,207,885,000

2022

$50

3,484,808,000

3,568,659,000

%2.35

1,111,528,000

1,111,528,000

دراسة ا يرادات العامة والتعديالت التي تم االت اق عليها مل الحكومة الموقرة

إجمالي تقديرات ا يرادات للسنتين الماليتين 2022-2021
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تقدر اإليرادات الحكومية للسنتين الماليتين  2021و 2022شاملة اإليرادات النفطية وغير النفطية وإيرادات اإلعانات مقارنة باألعوام السابقة وفقا لما يلي:

فعل

فعل

فعل

اعتماد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2022

2022

إيرادات النفط
والغاز

1,652,517,910

2,286,068,970

2,090,143,298

2,096,283,000

1,407,032,000

1,517,536,000

1,423,546,000

1,531,333,000

ز
صاف إيرادات
النفط والغاز

1,652,517,910

2,286,068,970

2,090,143,298

2,096,283,000

1,407,032,000

1,517,536,000

1,423,546,000

1,531,333,000

إيرادات الجهاز
ز
الوطن لإليرادات

-

8,815,988

321,560,081

269,928,364

340,000,000

340,000,000

360,000,000

360,000,000

ز
الوطن
الجهاز
لإليرادات

-

8,815,988

321,560,081

269,928,364

340,000,000

340,000,000

360,000,000

360,000,000

مساهمات وعوائد
االستثمارات
الحكومية

109,512,179

57,668,523

139,309,218

135,745,196

113,902,000

123,902,000

114,268,000

124,268,000

البيان
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فعل

فعل

فعل

اعتماد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
ر
للسلطة التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2022

عوائد بنك
االسكان

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

حصة الحكومة
من هيئة تنظيم
سوق العمل

21,342,887

26,082,439

31,894,472

24,689,243

25,668,000

25,668,000

25,868,000

25,868,000

عوائد ر
الشكة
القابضة للنفط
والغاز

56,400,000

-

56,400,000

56,400,000

56,400,000

56,400,000

56,400,000

56,400,000

عوائد رشكة
ممتلكات البحرين
القابضة

10,000,000

البيان

10,000,000

30,000,000

30,000,000

10,000,000

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

20,000,000

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
ر
للسلطة التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية
2022

10,000,000

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

20,000,000

فوائض الحكومة
من هيئة تنظيم
االتصاالت

9,266,875

9,083,400

8,514,746

11,490,369

9,334,000

9,334,000

9,500,000

9,500,000

عوائد مرصف
البحرين المركزي

2,502,416

2,502,684

2,500,000

3,165,584

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

-

-

-

-

-

-

فوائض البلديات
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-

فعل

فعل

فعل

اعتماد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
ر
للسلطة التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2022

قطاع خدمات
اإلدارة العامة

62,926,286

40,141,454

31,648,502

45,160,275

29,248,000

29,248,000

31,722,000

31,722,000

هيئة ر
التشي ع
والرأي القانونز

821

1,027

582

5,000

-

-

-

-

وزارة الخارجي ة

456,700

474,000

1,328,080

2,055,000

2,105,000

2,105,000

2,105,000

2,105,000

هيئة المعلومات
والحكومة
ر
االلكيونية

2,771,305

2,686,605

3,539,184

3,620,300

3,734,000

3,734,000

3,734,000

3,734,000

جهاز المساحة
والتسجيل
العقاري

17,167,562

16,865,351

14,253,275

21,901,000

14,254,000

14,254,000

14,539,000

14,539,000

مؤسسة التنظيم
العقاري

-

479,120

591,760

619,500

592,000

592,000

604,000

604,000

معهد اإلدارة
العامة

-

228,613

271,274

400,000

278,000

278,000

289,000

289,000

البيان
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ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
ر
للسلطة التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية
2022

البيان

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

فعل

فعل

فعل

اعتماد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
ر
للسلطة التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية

2017

2018

2019

2020

2021

2021

وزارة العدل
والشئون
اإلسالمية
واألوقاف
(الشئون
اإلسالمية)

2,602

8,275

8,550

10,000

-

-

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
ر
للسلطة التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية

2022

2022

-

االعانات

-

-

-

-

-

-

-

-

مجلس
المناقصات
والمزايدت

9,246

685,130

720,578

790,000

731,000

731,000

751,000

751,000

ديوان المحاسبة

1,500,000

1,000,000

-

-

-

-

-

معهد البحرين
للتنمية السياسية

-

37,610

25

-

-

-

-

ديوان الخدمة
المدنية 72 -

470
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-

-

-

-

-
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البيان

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

فعل

فعل

فعل

اعتماد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
ر
للسلطة التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية

2017

2018

2019

2020

2021

2021

وزارة المالية
ز
الوطن
واالقتصاد
81 -

2,725

8,903

1,405

-

-

-

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
ر
للسلطة التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية

2022

2022

-

إيرادات متنوعة

41,014,855

17,666,551

10,933,789

15,759,475

7,554,000

7,554,000

9,700,000

9,700,000

قطاع النظام العام
وشئون السالمة
العامة

249,941,361

244,615,286

180,113,188

246,355,957

260,814,000

260,814,000

272,347,000

272,347,000

وزارة الداخلية

51,754,266

55,620,734

48,206,905

54,141,942

119,276,000

119,276,000

120,178,000

120,178,000

شئون الجمارك

174,247,375

160,215,987

100,376,565

157,902,715

110,000,000

110,000,000

120,000,000

120,000,000

وزارة العدل
والشئون
اإلسالمية
واألوقاف

23,922,253

28,728,844

31,521,758

34,307,300

31,531,000

31,531,000

32,162,000

32,162,000

المحكمة
الدستورية

14,194

46,806

6,399

4,000

7,000

7,000

7,000

7,000
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فعل

فعل

فعل

اعتماد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
ر
للسلطة التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2022

الهيئة اإلدارية
للنيابة العامة

697

210

75

-

-

-

-

-

المجلس األعل
للقضاء

2,577

2,706

1,485

-

-

-

-

-

قطاع الشئون
االقتصادية
والبنية التحتية

82,725,493

90,393,084

91,559,163

99,146,358

91,444,000

91,444,000

92,510,000

92,510,000

وزارة المواصالت
واالتصاالت

48,345,442

53,682,096

50,830,271

50,458,000

50,831,000

50,831,000

50,831,000

50,831,000

وزارة الصناعة
والتجارة
والسياحة

30,422,794

31,482,445

34,193,939

39,532,700

33,668,000

33,668,000

34,606,000

34,606,000

وزارة األشغال
وشئون البلديات
والتخطيط
العمر زان
(شئون االشغال)

2,057,770

البيان

4,736,860

6,000,000

5,549,685
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5,550,000

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

5,550,000

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
ر
للسلطة التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية
2022

5,661,000

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

5,661,000

البيان

وزارة العمل
والتنمية
االجتماعية

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

فعل

فعل

فعل

اعتماد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
ر
للسلطة التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية

2017

2018

2019

2020

2021

2021

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
ر
للسلطة التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية

2022

2022

9,227

8,321

3,740

29,000

-

-

-

-

1,318,957

263,839

194,091

286,350

271,000

271,000

276,000

276,000

بدالة ر
انينت
البحرين

571,304

-

475,758

1,839,408

833,000

833,000

833,000

833,000

وزارة االشغال
وشئون البلديات
والتخطيط
العمر زان (هيئة
التخطيط
والتطوير
العمر زان)

-

مجلس التنمية
االقتصادية

الهيئة الوطنية
للنفط والغاز

-

219,365

98

1,000,900

311,620

-

-
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291,000

-

291,000

-

303,000

-

303,000

-

البيان

الهيئة الوطنية
لعلوم الفضاء

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

فعل

فعل

فعل

اعتماد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
ر
للسلطة التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية

2017

2018

2019

2020

2021

2021

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
ر
للسلطة التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية

2022

2022

-

60

60

-

-

-

-

-

قطاع حماية
البيئة

304,156

1,414,484

2,016,960

1,923,700

1,271,000

1,271,000

1,319,000

1,319,000

المجلس األعل
للبيئة

304,156

1,414,484

2,016,960

1,923,700

1,271,000

1,271,000

1,319,000

1,319,000

قطاع اإلسكان
ومرافق المجتمع

5,092,259

3,487,152

7,221,166

5,143,000

5,315,000

5,315,000

6,433,000

6,433,000

وزارة اإلسكان

10,460

116,376

287,826

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

وزارة االشغال
وشئون البلديات
والتخطيط
العمر زان (شئون
البلديات)

5,081,799

3,370,776

5,108,000

6,933,340
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5,280,000

5,280,000

6,398,000

6,398,000

فعل

فعل

فعل

اعتماد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
ر
للسلطة التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2022

قطاع الصحة

35,501,059

40,114,014

33,710,895

41,115,000

33,842,000

33,842,000

34,513,000

34,513,000

وزارة الصحة

33,729,209

37,876,341

31,754,468

38,115,000

31,586,000

31,586,000

32,212,000

32,212,000

البيان

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
ر
للسلطة التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية
2022

الهيئة الوطنية
لتنظيم المهن
والخدمات
الصحية

1,771,850

2,237,674

1,956,427

3,000,000

2,256,000

2,256,000

2,301,000

2,301,000

قطاع الشباب
والثقافة واإلعالم

1,808,035

1,655,893

1,348,299

4,551,700

1,352,000

1,352,000

1,509,000

1,509,000

وزارة شئون
الشباب والرياضة

82,149

29,600

42,779

2,000,000

131,000

131,000

140,000

140,000

هيئة البحرين
للثقافة واآلثار

369,034

346,347

315,283

351,700

230,000

230,000

359,000

359,000

وزارة شئون
االعالم

1,356,852

1,279,947

990,132

2,200,000

991,000

991,000

1,010,000

1,010,000
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فعل

فعل

فعل

اعتماد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
ر
للسلطة التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2022

المجلس األعل
للشباب والرياضة

-

-

105

-

-

-

-

-

قطاع التعليم

772,488

1,032,831

3,689,612

1,141,004

1,157,000

1,157,000

1,177,000

1,177,000

وزارة ر
اليبية
والتعليم

516,135

457,594

462,137

556,930

463,000

463,000

472,000

472,000

بوليتكنك
البحرين

-

574,434

662,850

584,074

688,000

688,000

699,000

699,000

هيئة جودة
التعليم والتدريب

256,353

804

655

-

6,000

6,000

6,000

6,000

جامعة البحرين

-

-

2,563,971

-

-

-

-

-

قطاع الدفاع

-

-

35,557

-

-

-

-

-

ز
الوطن -
الحرس
50

-

-

35,557

-

-

-

-

-

البيان
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ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
ر
للسلطة التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية
2022

فعل

فعل

فعل

اعتماد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
ر
للسلطة التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2022

2,201,101,226

2,775,407,681

2,902,355,940

2,946,493,554

2,285,377,000

2,405,881,000

2,339,344,000

البيان

اإلجمال

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
ر
للسلطة التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية
2022
2,457,131,000

ا يرادات الن ية:

البيان
مبيعات النفط من حقل البحرين

مبيعات النفط من حقل أبو سعفة
احتياطي األجيال القادمة

مبيعات الغاز للشركات األخرى
إيرادات ضريبة النفط

إيرادات ضريبة الغاز

المجموع

2021

تقديرات حسب سعر $45
2022

دينار بحريني

96,582,368

123,971,758

833,526,952

833,526,952

()20,586,000
490,722,112

()20,586,000
479,976,408

5,983,808

6,304,466

802,760

532,416

1,407,032,000

1,423,726,000
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ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

ا يرادات اير الن ية:

البيان

إيرادات الجهاز
ز
الوطن لإليرادات
مساهمات وعوائد
االستثمارات
الحكومية
عوائد بنك
االسكان
حصة الحكومة
من هيئة تنظيم
سوق العمل
عوائد ر
الشكة
القابضة للنفط
والغاز
عوائد رشكة
ممتلكات البحرين
القابضة

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

2021

2022

2022

340,000,000

360,000,000

360,000,000

فعل

فعل

فعل

اعتماد

2017

2018

2019

2020

2021

8,815,988

321,560,081

269,928,364

340,000,000

-

109,512,179

57,668,523

139,309,218

135,745,196

113,902,000

123,902,000

114,268,000

124,268,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

21,342,887

56,400,000

10,000,000

26,082,439

-

10,000,000

31,894,472

56,400,000

30,000,000

24,689,243

56,400,000

30,000,000
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25,668,000

56,400,000

10,000,000

25,668,000

56,400,000

20,000,000

25,868,000

56,400,000

10,000,000

25,868,000

56,400,000

20,000,000

البيان

فوائض الحكومة
من هيئة تنظيم
االتصاالت

فعل

فعل

فعل

اعتماد

2017

2018

2019

2020

9,266,875

9,083,400

8,514,746

11,490,369

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
ر
للسلطة التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
ر
للسلطة التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية

2021

2021

2022

2022

9,334,000

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

9,334,000

9,500,000

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

9,500,000

عوائد مرصف
البحرين المركزي

2,502,416

2,502,684

2,500,000

3,165,584

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

قطاع خدمات
اإلدارة العامة

62,926,286

40,141,454

31,648,502

45,160,275

29,248,000

29,248,000

31,722,000

31,722,000

قطاع النظام العام
وشئون السالمة
العامة
قطاع الشئون
االقتصادية
والبنية التحتية

قطاع حماية
البيئة

249,941,361

244,615,286

180,113,188

246,355,957

260,814,000

260,814,000

272,347,000

272,347,000

82,725,493

90,393,084

91,559,163

99,146,358

91,444,000

91,444,000

92,510,000

92,510,000

304,156

1,414,484

2,016,960

1,923,700

1,271,000

1,271,000

1,319,000

1,319,000
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البيان

قطاع اإلسكان
ومرافق المجتمع

قطاع الصحة

قطاع الشباب
والثقافة واإلعالم

قطاع التعليم

قطاع الدفاع

اإلجمال

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
ر
للسلطة التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
ر
للسلطة التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية

2021

2022

2022

6,433,000

6,433,000

34,513,000

34,513,000

فعل

فعل

فعل

اعتماد

2017

2018

2019

2020

2021

5,092,259

3,487,152

7,221,166

5,143,000

5,315,000

5,315,000

35,501,059

40,114,014

33,710,895

41,115,000

33,842,000

33,842,000

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

1,808,035

1,655,893

1,348,299

4,551,700

1,352,000

1,352,000

1,509,000

1,509,000

772,488

1,032,831

3,689,612

1,141,004

1,157,000

1,157,000

1,177,000

1,177,000

-

-

35,557

-

-

-

-

-

2,201,101,226

2,775,407,681

2,902,355,940

2,946,493,554

2,285,377,000

2,405,881,000

2,339,344,000

2,457,131,000
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إيرادات الجهاز الومني لإليرادات
اعتماد
2021

اعتماد
2022

ضريبة الدخل على مشروبات الطاقة المستوردة

1,730,999

2,077,199

ضريبة الدخل على المشروبات الغازية المستوردة

1,331,112

1,597,334

ضريبة الدخل على المنتجات اإللكترونية المستوردة

2,749,264

3,299,117

ضريبة الدخل على منتجات التبغ المستوردة

35,517,581

42,621,097

ضريبة الدخل على المشروبات الغازية المصنعة محلياً

8,671,044

10,405,253

عائدات القيمة المضافة على البضائع المستوردة

211,751,261

219,053,029

عائدات القيمة المضافة على الخدمات الحكومية

96,545

100,568

78,152,194

80,846,403

340,000,000

360,000,000

البيان

عائدات القيمة المضافة إليداع العوائد
ا جمالي
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مالحظات اللجنة حول ا يرادات العامة
 -1بلغؤت تقؤديرات إجمؤالي ا يرادات العؤامؤة للسؤؤؤؤؤؤؤؤؤنتين المؤاليتين  2021و 2022بمؤا
يقؤؤارب  4,863مليؤؤار دينؤؤار بحريني ،منهؤؤا  2,406مليؤؤار دينؤؤار بحريني للعؤؤام
 2021و 2,457مليار دينار بحريني للعام .2022
 -2تشؤؤؤكل ا يرادات الن ية نسؤؤؤإلة  ،%63وا يرادات اير الن ية  %37من إجمالي
ا يرادات العامة التقديرية لعام  .2021وبنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤإلة  %62لإليرادات الن ية مقابل
 %38لإليرادات اير الن ية للعام .2022
 -3بلغؤت تقؤديرات صؤؤؤؤؤؤؤؤؤافي إيرادات الن ط والغؤاز للؤدولؤة  1,518مليؤار دينؤار بحريني
للعام  2021وتم تقديرها في العام  2022بؤ  1,531مليار دينار بحريني.
 -4بلغ إجمؤالي تقؤديرات ا يرادات اير الن يؤة  888مليون دينؤار بحريني في العؤام
 2021وتم تقؤؤدير مبلغ  926مليون دينؤؤار بحريني في العؤؤام  ،2022مقؤؤارنؤؤة
بتقؤؤؤدير ا يرادات اير الن يؤؤؤة للعؤؤؤام  2020والتي بلغؤؤؤت  850مليون دينؤؤؤار
بحريني.
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 -5ارت ؤؤؤاع تقؤؤؤديرات إيرادات الجهؤؤؤاز الومني لإليرادات في ميزانيؤؤؤة العؤؤؤامين 2021
و 2022إلى  700مليون دينؤار مقؤارنؤة بميزانيؤة العؤامين  2019و 2020والتي
بلغت  591مليون دينار بحريني.
 -6زيادة مسؤؤؤؤؤؤؤاهمة عوائد شؤؤؤؤؤؤؤركة ممتلكات الإلحرين القابضؤؤؤؤؤؤؤة من  10مليون للعام
 2021والعام  2022إلى  20مليون لكل عام.

توافقات اللجنة مل الحكومة الموقرة بشأن ا يرادات العامة

الر
 .1تعديل سعر بيل برميل الن ط المعتمد في الميزانية العامة للدولة من  45دو ًا
أمريكيا لكل برميل.
الر
أمريكيا إلى  50دو ًا
ً
ً
 .2زيادة مساهمة عوائد شركة ممتلكات الإلحرين القابضة من  10مليون للعام 2021
والعام  2022إلى  20مليون لكل عام.

ثال ًثا :المصروفات العامة:

دراسة الصروفات العامة والتعديالت التي مت االتفاق عليها مع احلكومة الوقرة

تقديرات المصروفات العامة للسنتين الماليتين :2022-2021

قدرت المصروفات العامة للسنتين الماليتين  2021و 2022شاملة المصروفات المتكررة
ومصروفات المشاريع بمبلغ وقدره  7,182مليار دينار بحريني منها  3,614مليار دينار
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بحريني ،ومبلغ  3,569مليار دينار بحريني للسنتين الماليتين على التوالي مقارنة باألعوام
السابقة ،وفقاً لما يلي:
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البيـــان

فعلي

فعلي

فعلي

اعتماد

مشروع قانون
الميزانية قبل
التوافق

مشروع قانون
الميزانية بعد
التوافق

مشروع قانون
الميزانية قبل
التوافق

مشروع قانون
الميزانية بعد
التوافق

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2022

2022

المصروفات العامة
المضوفات المتكررة للوزارات
والجهات الحكومية

الحكوم المباش
الدعم
ي

االحتياط
االعتماد
ي

الحكوم
فوائد الدين
ي

2,065,735,623

637,410,373

-

479,218,130

1,966,354,000 2,109,930,784 2,110,150,035

614,242,780

-

618,600,301

579,828,328

-

644,223,505

1,966,864,000 1,959,787,000 1,961,478,000

586,357,000

478,425,000

496,962,000

402,163,000

97,491,330

96,012,000

96,517,000

93,781,000

697,000,000

708,000,000

708,000,000

757,000,000

1,965,175,000

451,280,000

95,204,000

757,000,000

ميزانية التعامل مع فيروس كورونا
Covid-19

-

-

-

-

50,000,000

50,000,000

-

-

حساب التكاليف التشغيلية لتأمين
مخزون الغذاء االستراتيجي

-

-

-

-

2,500,000

2,500,000

-

-

مجموع المصروفات المتكررة
مصروفات المشاريع
إجمالي المصروفات العامة

3,182,364,126

3,347,202,330 3,333,982,617 3,342,993,117
252,077,051

200,000,000

354,511,708

327,333,358

3,536,875,834

3,547,202,330 3,586,059,668 3,670,326,475
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3,219,808,000 3,313,766,000 3,296,415,000
265,000,000

300,000,000

265,000,000

3,484,808,000 3,613,766,000 3,561,415,000

3,268,659,000
300,000,000
3,568,659,000

رسم بياني يوضح إجمالي املصروفات العامة للسنتين املاليتين 2020- 2019

تقديرات ميزانية المصروفات المتكررة:

تم تقدير إجمالي المصروفات المتكررة بمبلغ  3,314مليار دينار بحريني للسنة المالية  2021وبمبلغ  3,268مليار دينار بحريني للسنة المالية ،2022
وذلك بانخفاض قدر بـ  -%1.4في السنتين الماليتين  2019و ،2020مقارنة باألعوام السابقة.
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المصروفات المتكررة حسب الوزارات والجهات الحكومية للسنتين الماليتين  2021و2022

فعل

فعل

فعل

اعتماد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2022

قطاع خدمات اإلدارة العامة

161,329,792

173,523,139

218,807,316

183,087,000

201,234,000

205,909,000

201,738,000

206,451,000

ديوان صاحب السمو الملك رئيس
الوزراء

18,120,121

18,310,428

18,022,010

18,069,000

16,919,000

16,919,000

16,962,000

16,962,000

مكتب النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء

1,636,759

1,897,445

1,688,816

3,208,000

3,208,000

3,208,000

3,208,000

3,208,000

مكتب النائب األول لرئيس مجلس
ز
الوطن )
الوزراء (مركز االتصال

-

1,239,280

923,882

1,230,000

1,486,000

1,486,000

1,565,000

1,565,000

نائب رئيس مجلس الوزراء

815,409

786,962

675,064

663,000

694,000

694,000

702,000

702,000

نائب رئيس مجلس الوزراء

1,062,441

1,061,676

993,687

758,000

698,000

698,000

705,000

705,000

نائب رئيس مجلس الوزراء

713,982

667,396

642,364

846,000

646,000

646,000

653,000

653,000

نائب رئيس مجلس الوزراء

579,918

607,520

583,339

601,000

576,000

576,000

584,000

584,000

مستشار رئيس مجلس الوزراء

173,278

286,786

290,268

291,000

265,000

265,000

268,000

268,000

مستشار رئيس مجلس الوزراء
للشئون االقتصادية

296,336

266,910

269,513

265,000

263,000

263,000

264,000

264,000

وزارة شئون مجلس الوزراء

482,761

501,328

450,920

452,000

665,000

665,000

669,000

669,000

البي ان
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ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية
2022

فعل

فعل

فعل

اعتماد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2022

األمانة العامة لمجلس الوزراء

1,430,286

1,183,508

1,052,086

1,138,000

1,049,000

1,049,000

1,060,000

1,060,000

ز
هيئة ر
التشي ع والرأي القانون

2,435,938

2,264,037

1,888,536

2,202,000

2,144,000

2,144,000

2,162,000

2,162,000

وزارة شئون مجلس الشورى
والنواب

1,374,948

1,358,577

1,424,051

1,321,000

1,254,000

1,254,000

1,271,000

1,271,000

مجلس الشورى

9,328,000

9,779,000

9,427,000

9,427,000

8,946,000

8,946,000

8,946,000

8,946,000

مجلس النواب

10,187,000

10,888,000

10,888,000

10,888,000

10,235,000

10,235,000

10,235,000

10,235,000

-

1,532,143

265,394

-

-

-

1,200,000

1,200,000

ديوان الرقابة المالية واإلدارية

5,400,000

5,400,000

5,264,000

5,264,000

5,078,000

5,078,000

5,078,000

5,078,000

ز
الوطن
وزارة المالية واالقتصاد

7,675,790

8,048,217

7,636,947

7,570,000

8,806,000

8,806,000

8,929,000

8,929,000

-

-

2,429,239

5,000,000

4,699,000

4,699,000

4,745,000

4,745,000

وزارة الخارجي ة

30,098,686

32,088,564

38,892,485

38,849,000

34,412,000

34,412,000

34,157,000

34,157,000

ز
نصيب البحرين ف مجلس التعاون

10,870,434

10,263,072

10,250,294

11,000,000

10,220,000

10,220,000

10,220,000

10,220,000

ز
ر
اشياكات ومساهمات ف منظمات
األمم المتحدة

3,421,743

3,208,758

3,038,233

3,500,000

3,230,000

3,230,000

3,360,000

3,360,000

ز
ر
اشياكات ومساهمات ف المنظمات
العربية واإلسالمية

1,172,811

2,216,472

691,719

2,239,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ديوان الخدمة المدنية

5,821,767

5,998,395

5,647,098

5,567,000

5,889,000

5,889,000

5,972,000

5,972,000

البي ان

اللجنة التنفيذية النتخابات مجلس
النواب

ز
الوطن لإليرادات
الجهاز
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ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية
2022

فعل

فعل

فعل

اعتماد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2022

12,166,879

11,887,688

11,366,779

11,378,000

11,843,000

12,293,000

12,069,000

12,519,000

-

-

3,212,585

-

-

-

-

-

جهاز المساحة والتسجيل العقاري

8,176,341

8,343,796

7,551,821

7,572,000

5,372,000

5,372,000

5,434,000

5,434,000

مجلس المناقصات والمزايدات

1,052,437

1,057,071

907,310

936,000

1,208,000

1,208,000

1,220,000

1,220,000

868,000

861,000

830,000

830,000

780,000

780,000

780,000

780,000

معهد اإلدارة العامة

2,160,666

2,284,118

2,007,600

1,604,000

1,749,000

1,749,000

1,771,000

1,771,000

معهد البحرين للتنمية السياسية

1,105,765

1,276,289

1,132,015

1,188,000

1,092,000

1,092,000

1,114,000

1,114,000

المجلس األعل للشئون االسالمية

1,846,094

2,492,846

1,956,336

2,422,000

3,180,000

3,180,000

3,244,000

3,244,000

األوقاف السنية

2,761,000

2,734,000

2,734,000

2,734,000

2,765,000

2,765,000

2,809,000

2,809,000

األوقاف الجعفرية

2,530,916

2,734,000

2,734,000

2,734,000

2,765,000

2,765,000

2,809,000

2,809,000

بيت القرآن

76,000

76,000

74,000

75,000

75,000

75,000

75,000

75,000

تمويل األخطار

184,710

262,313

263,997

400,000

350,000

350,000

350,000

350,000

مساعدات حكومية

458,849

1,009,658

639,381

750,000

700,000

700,000

700,000

700,000

13,611,325

15,589,808

57,091,437

11,000,000

17,000,000

17,000,000

17,000,000

17,000,000

البي ان

هيئة المعلومات والحكومة
ر
االلكيونية
عقود ر
اسياتيجية لتقنية
المعلومات

المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان

رز
اليامات متنوعة
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ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية
2022

فعل

فعل

فعل

اعتماد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2022

تقديرات اخرى للوزارات والجهات
الحكومية

-

-

-

7,559,000

28,416,000

32,641,000

26,891,000

ز
مساهمة مملكة البحرين ف البنك
ز
اآلسيوي لإلستثمار ف البنية
التحتية

البي ان

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية
2022

31,154,000

-

1,556,649

1,556,649

1,557,000

1,557,000

1,557,000

1,557,000

1,557,000

799,992

937,153

926,951

-

-

-

-

-

432,409

566,274

487,508

-

-

-

-

-

قطاع الدفاع

573,618,717

574,070,995

581,945,214

524,428,000

527,360,000

523,360,000

527,360,000

523,360,000

وزارة الدف اع

533,211,717

533,663,995

539,567,214

482,050,000

474,952,000

474,952,000

474,952,000

474,952,000

284,000

284,000

284,000

284,000

10,434,000

6,434,000

10,434,000

6,434,000

ز
الوطن
الحرس

40,123,000

40,123,000

42,094,000

42,094,000

41,974,000

41,974,000

41,974,000

41,974,000

قطاع النظام العام وشئون السالمة
العامة

451,088,520

455,314,335

445,383,061

446,584,000

439,581,000

439,581,000

439,747,000

439,747,000

وزارة الداخلية

353,701,306

363,325,279

357,622,683

355,448,000

354,023,000

354,023,000

354,023,000

354,023,000

المحافظات

4,421,000

4,421,000

4,421,000

4,421,000

4,156,000

4,156,000

4,156,000

4,156,000

ز
الوطن
جهاز المخابرات

41,616,000

35,762,128

34,116,000

34,116,000

33,314,000

33,314,000

33,314,000

33,314,000

شئون الجمارك

16,886,629

17,364,308

16,437,162

19,983,000

16,067,000

16,067,000

16,067,000

16,067,000

قرص القضيبية

األمانة العامة لمجلس الدفاع
األعل
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فعل

فعل

فعل

اعتماد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2022

المجلس األعل للقضاء

12,848,388

12,851,045

12,912,363

13,064,000

13,188,000

13,188,000

13,188,000

13,188,000

وزارة العدل والشئون اإلسالمية
واألوقاف

11,593,824

11,707,298

10,473,901

10,203,000

13,350,000

13,350,000

13,484,000

13,484,000

وزارة العدل والشئون اإلسالمية
واألوقاف

4,359,058

4,373,115

3,963,947

3,779,000

-

-

-

-

الجهاز االداري للنيابة العامة

3,498,023

3,346,528

3,303,881

3,341,000

3,334,000

3,334,000

3,366,000

3,366,000

المحكمة الدستورية

2,164,292

2,163,635

2,132,123

2,229,000

2,149,000

2,149,000

2,149,000

2,149,000

356,214,902

315,033,843

265,758,583

260,863,000

160,528,000

159,735,000

116,053,000

115,236,000

مجلس التنمية االقتصادية

5,683,000

5,683,000

5,683,000

5,683,000

5,767,000

5,692,000

5,767,000

5,680,000

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

11,567,927

11,730,718

10,342,346

9,876,000

9,083,000

8,365,000

9,182,000

8,452,000

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

15,891,596

15,299,692

12,934,111

13,088,000

12,564,000

12,564,000

12,714,000

12,714,000

هيئة تنظيم سوق العمل

8,864,000

8,816,375

9,811,000

9,941,000

8,336,000

8,336,000

8,439,000

8,439,000

151,317

178,959

172,341

168,000

189,000

189,000

191,000

191,000

الهيئة الوطنية للنفط والغاز

2,223,529

2,006,842

1,580,235

1,605,000

1,542,000

1,542,000

1,555,000

1,555,000

وزارة شئون الكهرباء والماء

221,310

219,385

205,795

232,000

235,000

235,000

238,000

238,000

229,635,000

188,744,829

141,000,000

141,000,000

48,000,000

48,000,000

-

-

البي ان

قطاع الشئون االقتصادية والبنية
التحتية

وزارة النفط

هيئة الكهرباء والماء
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ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية
2022

فعل

فعل

فعل

اعتماد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2022

وزارة األشغال وشئون البلديات
ز
والتخطيط العمران
(شئون االشغال)

43,647,446

42,776,728

41,626,008

42,220,000

39,787,000

39,787,000

40,021,000

40,021,000

وزارة المواصالت واالتصاالت

32,694,833

32,438,964

29,824,103

28,547,000

28,501,000

28,501,000

28,498,000

28,498,000

معرض البحرين الدول للطيان

448,225

2,573,794

430,557

2,500,000

551,000

551,000

3,121,000

3,121,000

بورصة البحرين

500,000

250,000

-

-

-

-

-

-

بدالة ر
انينت البحرين

1,485,535

1,503,793

1,448,940

1,268,000

1,298,000

1,298,000

1,302,000

1,302,000

مركز البحرين للدراسات
ر
االسياتيجية والدولية والطاقة

1,300,000

1,290,000

1,594,000

1,244,000

1,278,000

1,278,000

1,278,000

1,278,000

الجهاز التنفيذي واإلداري لمجلس
احتياط األجيال القادمة

1,901,184

1,350,650

2,149,778

2,460,000

1,979,000

1,979,000

2,318,000

2,318,000

الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

-

170,112

397,080

1,031,000

544,000

544,000

550,000

550,000

هيئة الطاقة المستدامة

-

-

49,230

-

874,000

874,000

879,000

879,000

دعم الصيادين

-

-

6,510,060

-

-

-

-

-

قطاع حماية البيئة

5,764,599

6,058,339

5,109,802

5,115,000

5,167,000

5,167,000

5,212,000

5,212,000

المجلس األعل للبيئة

5,264,599

5,558,339

4,609,802

4,615,000

4,667,000

4,667,000

4,712,000

4,712,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

البي ان

المبادرة الوطنية لتنمية القطاع
الزراع
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ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية
2022

فعل

فعل

فعل

اعتماد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2022

قطاع اإلسكان ومرافق المجتمع

16,343,095

17,601,166

13,818,536

13,899,000

13,277,000

14,279,000

13,283,000

14,285,000

وزارة اإلسكان

5,400,560

5,230,113

4,274,787

4,434,000

4,174,000

4,174,000

4,255,000

4,255,000

وزارة االشغال وشئون البلديات
ز
والتخطيط العمران (شئون
البلديات)

10,330,535

9,327,367

6,225,809

5,727,000

5,725,000

6,727,000

5,788,000

6,790,000

وزارة االشغال وشئون البلديات
والتخطيط العمر زان (هيئة
ز
التخطيط والتطوير العمران)

-

2,431,686

2,705,940

3,126,000

2,476,000

2,476,000

2,332,000

2,332,000

612,000

612,000

612,000

612,000

612,000

612,000

612,000

612,000

-

-

-

-

290,000

290,000

296,000

296,000

310,296,060

328,871,500

321,656,239

299,008,000

298,302,000

298,302,000

297,895,000

297,895,000

300,411

604,843

727,732

424,000

1,244,000

1,244,000

1,247,000

1,247,000

240,758,857

243,922,234

231,656,516

215,753,000

217,319,000

217,319,000

216,884,000

216,884,000

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن
والخدمات الصحية

2,272,437

2,351,020

2,610,446

2,497,000

2,436,000

2,436,000

2,461,000

2,461,000

ز
مستشف الملك حمد الجامع

40,558,218

36,520,621

37,973,242

35,698,000

34,544,000

34,544,000

34,544,000

34,544,000

مركز محمد بن خليفة آل خليفة
التخصص للقلب

16,406,137

20,191,876

20,300,415

19,636,000

18,694,000

18,694,000

18,694,000

18,694,000

مركز البحرين لالورام

10,000,000

25,077,945

28,263,737

25,000,000

23,865,000

23,865,000

23,865,000

23,865,000

البي ان

المجالس البلدية
مؤسسة التنظيم العقاري
قطاع الصحة
المجلس االعل للصحة
وزارة الصحة
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ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية
2022

فعل

فعل

فعل

اعتماد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2022

-

202,961

124,151

-

200,000

200,000

200,000

200,000

قطاع الشباب والثقافة واإلعالم

53,810,413

55,277,910

55,199,615

55,410,000

53,486,000

53,911,000

53,776,000

54,189,000

وزارة شئون الشباب والرياضة

12,361,435

12,637,461

11,515,797

11,750,000

10,025,000

9,950,000

10,070,000

9,983,000

األمانة العامة للمجلس األعل
للشباب والرياضة

10,657,282

11,616,219

13,380,757

12,337,000

12,339,000

12,339,000

12,351,000

12,351,000

نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

1,800,431

1,936,399

2,060,101

1,904,000

1,904,000

1,904,000

1,904,000

1,904,000

هيئة البحرين للثقافة واآلثار

7,215,676

7,327,657

7,086,075

6,452,000

7,078,000

7,078,000

7,126,000

7,126,000

ز
مركز عيس الثقاف

1,352,000

1,689,327

1,298,000

1,298,000

1,221,000

1,221,000

1,221,000

1,221,000

-

-

990,000

990,000

931,000

931,000

931,000

931,000

600,000

300,000

500,000

830,000

830,000

830,000

830,000

830,000

19,823,588

19,770,847

18,368,885

19,646,000

18,967,000

19,467,000

19,152,000

19,652,000

-

-

-

203,000

191,000

191,000

191,000

191,000

قطاع التعليم

385,435,967

392,576,665

347,263,776

328,763,000

319,660,000

320,951,000

321,458,000

324,526,000

وزارة ر
اليبية والتعليم

325,060,502

331,904,035

296,191,995

276,982,000

265,751,000

265,751,000

266,966,000

266,966,000

البي ان

حساب نفقات عالج إصابات
الحوادث والحاالت الطارئة
ز
للمواطني بالخارج

مركز الملك حمد العالم للتعايش
السلم
جائزة عيس لخدمة االنسانية
وزارة شئون االعالم
الهيئة العليا لإلعالم واالتصال
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ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية
2022

فعل

فعل

فعل

اعتماد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2022

كلية عبدهللا بن خالد للدراسات
اإلسالمية

-

-

-

-

-

-

-

-

جامعة عيس الكبي (الهداية
الخليفية)

-

-

-

-

-

-

-

-

هيئة جودة التعليم والتدريب

4,493,132

4,504,628

3,814,772

3,928,000

3,742,000

3,742,000

3,784,000

3,784,000

جامعة البحرين

42,296,434

42,508,000

34,416,000

34,859,000

38,465,000

38,465,000

38,882,000

38,882,000

ز
للمعلمي
كلية البحرين

3,507,922

3,342,153

3,271,009

3,244,000

3,309,000

4,600,000

3,332,000

6,400,000

بوليتكنك البحرين

10,077,978

10,317,849

9,570,000

9,750,000

8,393,000

8,393,000

8,494,000

8,494,000

قطاع الحماية االجتماعية

389,243,930

406,064,923

434,816,969

435,554,000

421,308,000

435,554,000

392,505,000

435,554,000

ز
الوطن
الصندوق االجتماع

17,436,520

18,796,073

19,342,319

19,100,000

19,100,000

19,100,000

18,894,000

19,100,000

صندوق الضمان اإلجتماع

17,700,000

19,178,000

20,570,000

21,500,000

21,500,000

21,500,000

21,268,000

21,500,000

رز
االليامات ومبالغ الدعم ألنظمة
التقاعد

17,978,223

18,129,573

20,280,983

19,000,000

20,000,000

19,000,000

20,000,000

19,000,000

ز
تحسي مستوى المعيشة
عالوة
للمتقاعدين

116,404,639

125,856,949

143,148,630

132,000,000

124,450,000

132,000,000

115,640,000

132,000,000

13,185

-

627,573

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

109,174,680

109,397,760

111,938,630

128,000,000

136,000,000

128,000,000

142,448,000

128,000,000

البي ان

ز
حصة ومساهمة الحكومة ف أنظمة
التقاعد
دعم االش محدودة الدخل
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ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية
2022

فعل

فعل

فعل

اعتماد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2022

-

-

-

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

إعانة المواد الغذائية

34,272,800

36,342,567

38,026,839

35,904,000

27,008,000

35,904,000

10,230,000

35,904,000

ز
ز
التأمي
حصة الحكومة ف نظام
ضد التعطل

19,359,481

18,605,400

22,337,095

18,000,000

20,000,000

18,000,000

20,000,000

18,000,000

دعم برنامج االسكان (عالوة
اإليجار)

52,904,400

55,758,600

54,544,900

57,000,000

48,200,000

57,000,000

38,975,000

57,000,000

دعم برنامج االسكان (تخفيض
االقساط االسكانية)

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

إجمال المرصوفات المتكررة
للوزارات والجهات الحكومية
والحسابات

2,703,145,996

2,724,392,816

2,689,759,112

2,552,711,000

2,439,903,000

2,456,749,000

2,369,027,000

2,416,455,000

-

-

-

97,491,330

96,012,000

96,517,000

93,781,000

95,204,000

479,218,130

618,600,301

644,223,505

697,000,000

708,000,000

708,000,000

757,000,000

757,000,000

ز
ميانية التعامل مع فيوس كورونا
Covid-19

-

-

-

-

50,000,000

50,000,000

-

-

ز
لتأمي
حساب التكاليف التشغيلية
ر
االسياتيج
مخزون الغذاء

-

-

-

-

2,500,000

2,500,000

-

-

إجمال المرصوفات المتكررة

3,182,364,126

3,342,993,117

3,333,982,617

3,347,202,330

3,296,415,000

3,313,766,000

3,219,808,000

3,268,659,000

البي ان

صندوق النفقة

اإلعتماد االحتياط
فوائد الدي ن الحكوم
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ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية
2022

الدعم الحكومي للسنتين الماليتين  2021و 2022مقارنة باألعوام السابقة

فعلي

فعلي

فعلي

فعلي

مشروع قانون
الميزانية قبل
التوافق

مشروع قانون
الميزانية بعد
التوافق

مشروع قانون
الميزانية قبل
التوافق

مشروع قانون
الميزانية بعد
التوافق

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2022

2022

229,635,000

141,000,000 141,000,000 188,744,829

48,000,000

48,000,000

-

-

42,296,434

42,508,000

34,416,000

34,859,000

38,465,000

38,465,000

38,882,000

38,882,000

3,507,922

3,342,153

3,271,009

3,244,000

3,309,000

4,600,000

3,332,000

6,400,000

10,077,978

10,317,849

9,570,000

9,750,000

8,393,000

8,393,000

8,494,000

8,494,000

الصندوق االجتماعي
الوطني

17,436,520

18,796,073

19,342,319

19,100,000

19,100,000

19,100,000

18,894,000

19,100,000

صندوق الضمان
االجتماعي

17,700,000

19,178,000

20,570,000

21,500,000

21,500,000

21,500,000

21,268,000

21,500,000

البيان

هيئة الكهرباء
والمللللاء
جامعة البحرين
كلية البحرين
للمعلمين
بوليتكنك البحرين
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البيان

عالوة تحسين
مستو المعيشة
للمتقاعدين
دعم االسر محدودة
الدخل
إعانة المواد الغذائية
دعم برنامو االسكان
(عالوة اإليجار)
دعم برنامو االسكان
(تخفيض االقساط
االسكانية)
اإلجمالي

فعلي

فعلي

فعلي

فعلي

مشروع قانون
الميزانية قبل
التوافق

مشروع قانون
الميزانية بعد
التوافق

مشروع قانون
الميزانية قبل
التوافق

مشروع قانون
الميزانية بعد
التوافق

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2022

2022

116,404,639

132,000,000 115,640,000 132,000,000 124,450,000 132,000,000 143,148,630 125,856,949

109,174,680

128,000,000 142,448,000 128,000,000 136,000,000 128,000,000 111,938,630 109,397,760

34,272,800

36,342,567

38,026,839

35,904,000

27,008,000

35,904,000

10,230,000

35,904,000

52,904,400

55,758,600

54,544,900

57,000,000

48,200,000

57,000,000

38,975,000

57,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

451,280,000 402,163,000 496,962,000 478,425,000 586,357,000 579,828,328 614,242,780 637,410,373
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مالحظات اللجنة حول المصروفات المتكررة

 .1ارت اع إجمالي المصروفات العامة إلى  7,182مليار دينار بحريني في ميزانية
العامين  2021و 2022مقارنة بين ميزانية العامين  2019و 2020والتي بلغت
 7,134مليار دينار بحريني ،أي بنسإلة .%0.68
 .2انخ اض إجمالي المصروفات المتكررة بنسإلة ( )%-1.50مقارنة بين الميزانيتين
الماليتين للعامين ( 2021و )2022والتي بلغت  6,582مليار دينار بحريني
والعامين ( 2019و )2020والتي بلغت  6,681مليار دينار بحريني.
 .3انخ اض إجمالي المصروفات المتكررة لق اع الشتون االقتصادية والبنية التحتية
بنسإلة ( )%-91مقارنة بين الميزانيتين الماليتين للعامين ( 2021و)2022
والتي بلغت  274,971مليون دينار بحريني والعامين ( 2019و )2020والتي
بلغت  526,622مليون دينار بحريني.
 .4انخ اض إجمالي المصروفات المتكررة لق اع الصحة بنسإلة ( )%-4.1مقارنة
بين الميزانيتين الماليتين للعامين ( 2021و )2022والتي بلغت 596,197
مليون دينار بحريني والعامين ( 2019و )2020والتي بلغت  620,664مليون
دينار بحريني.
 .5ارت اع مصاريف فوائد الدين الحكومي بنسإلة ( )%8.44مقارنة بين الميزانيتين
الماليتين للعامين ( 2021و )2022والتي بلغت  1,465مليار دينار بحريني
والعامين ( 2019و )2020والتي بلغت  1,341مليار دينار بحريني.

301

توافقات اللجنة مل الحكومة الموقرة بشأن المصروفات العامة

 .1تعديل إجمالي تقديرات المصروفات العامة بمقدار  136مليون دينار بحريني،
مل التأكيد على ضرورة االلتزام بسقف المصروفات وتعديل إجمالي تقديرات
مصروفات المشاريل بمقدار  70مليون دينار بحريني للسنتين الماليتين
 2021و.2022
 .2تعديل بنود ق اع الحماية االجتماعية من خالل الح اظ على ذات المإلالغ في
الميزانية السابقة ( ،)2020-2019حيث تمت زيادة العام  2021بمقدار
 19مليون دينار ،وزيادة العام  2022بمقدار  49مليون دينار.
 .3تم التوافق على االست ادة من إيرادات البلديات وأمانة العاصمة لتن يذ مشاريل
البنية التحتية للمنامق الداخلية.
 .4زيادة اعتماد المصروفات المتكررة لوزارة األشغال وشتون البلديات والتخ يط
العمراني (شتون البلديات) بمقدار مليون دينار بحريني لكل عام ،وذلك بهدف
تعزيز إنتاجية ق اع شتون البلديات بما فيه ق اع الثروة الحيوانية وق اع
الثروة الإلحرية من أجل استكمال وتمكين وتأهيل الكوادر الومنية في هذا
الق اعات.
 .5التركيز على ق اع التعليم بزيادة اعتماد كلية الإلحرين المعلمين وذلك من أجل
تدريب وتأهيل وتمكين الكوادر الومنية في المجال التعليمي ،حيث تمت زيادة
العام  2021من  3.3مليون إلى  4.6مليون ،وفي العام  2022من 3.3
مليون إلى  6.4مليون دينار.
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 .6زيادة اعتماد ميزانية البرامل التل زيونية لد

وزارة شتون ا عالم ،بإضافة

نصف مليون دينار لكل عام .وتمت زيادة االعتماد ألكثر من ضع ي االعتماد
السابق لتمكين ال اقات الإلحرينية الحكومية وتعزيز االبتكار الومني في مجال
ا عالم والبرامل التل زيونية.

تقديرات ميزانية مصروفات المشاريل:

تم تقدير ميزانية مصروفات المشاريع بمبلغ  300مليون دينار لكل من السنتين الماليتين

 2021و ،2022متضمنة التزامات المشاريع قيد التنفيذ والمشاريع المستمرة (الصيانة
الرأسمالية) ،باإلضافة إلى مشاريع برنامج التنمية الخليجي ،حسب التفصيل المبين في
الجدول أدناه:
(مليون دينار)
البيان
إجمالي مصروفات المشاريع
برنامج التنمية الخليجي

2021

ا جمالي

2022

قبل التعديل

بعد التعديل

قبل التعديل بعد التعديل

265

300

265

300

600

391.8

391.8

390.6

390.6

782.4

بلغ إجمالي قيمة المبالغ التي تم استثمارها في مشاريع البنى التحتية لزيادة النمو ضمن
برنامج التنمية الخليجي منذ إطالق البرنامج في  2013حوالي  1,480.8مليون دينار
بحريني.

ويبين الجدول أدناه أهم المشاريع المرتبطة بالميزانية العامة وبرنامج التنمية الخليجي
الخليجي للسنتين الماليتين  2021و:2022
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304
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دراسة مصروفات المشاريل والتعديالت التي تم االت اق عليها مل الحكومة الموقرة

ملخص ميزانية المشاريل  2021و:2022
تم تقدير ميزانية مصروفات المشاريع بمبلغ  300مليون دينار لكل من السنتين الماليتين
 2021و ،2022متضمنة التزامات المشاريع قيد التنفيذ والمشاريع المستمرة (الصيانة
الرأسمالية) ،باإلضافة إلى مشاريع برنامج التنمية الخليجي من دول مجلس التعاون الخليجي
والذي سبق أن تم إق ارره من قبل أصحاب الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول
تجسيدا للبعدين االستراتيجي واالقتصادي للعمل الخليجي
الخليج العر ية سنة 2011
ً

المشترك ،حيث قامت بموجبه حكومة كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة
اإلمارات العر ية المتحدة بتقديم منح بقيمة  7,5ملياردوالر أمريكي (أي ما يعادل 2,820
مليار دينار) بواقع  2,5مليار (أي ما يعادل  940مليون دينار) لكل منها لتمويل المشاريع
التنموية في مملكة البحرين في مختلف القطاعات .
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مصروفات الشاريع للوزارات واهليئات احلكومية للسنتني الاليتني  2021و 2022مقارنة باألعوام السابقة
فعل

فعل

اعتماد

فعل

لبيان

ر
مشوع قانون
ز
الميانية
المحول
للسلطة
ز
ر
التشيعية ف

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

ر
مشوع قانون
ز
الميانية
المحول
للسلطة
ز
ر
التشيعية ف

نوفمي

قطاع خدمات اإلدارة العامة

2017

2018

47,799,507

34,403,438

ديوان صاحب السمو الملك رئيس
الوزراء

1,015,500

مكتب النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء

3,000,000

نائب رئيس مجلس الوزراء
ز
الوطن
وزارة المالية واالقتصاد

وزارة الخارجي ة

ديوان الخدمة المدنية
هيئة المعلومات والحكومة
ر
االلكيونية

-

2019

54,059,034

277,369

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

نوفمي

2020

2021

2021

2022

2022

36,743,000

69,443,000

95,443,000

69,718,000

96,718,000

-

-

-

-

-

6,000,000

5,000,000

5,000,000

60,000

40,100

-

1,142,854

1,212,375

1,422,980

1,200,000

1,000,000

4,250,381

2,273,757

1,345,702

1,200,000

1,200,000

1,200,000

221,123

94,033

200,000

100,000

100,000

100,000

4,231,818

2,167,404

2,800,000

2,000,000

2,000,000

2,200,000

60,000

273,688

3,590,338
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4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

-

-

-

-

1,000,000

1,200,000

1,200,000

1,500,000

1,500,000

100,000

2,200,000

ر
مشوع قانون
ز
الميانية
فعل

فعل

اعتماد

فعل

لبيان

2017

جهاز المساحة والتسجيل العقاري
ز
الوطن لإليرادات
الجهاز

مجلس المناقصات والمزايدات

معهد اإلدارة العامة
المجلس األعل للشئون
االسالمية
المشاري ع الرأسمالية المصنفة

الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

قطاع الدفاع

ز
الوطن
الحرس

قطاع النظام العام وشئون
السالمة العامة

2018

663,531

-

2,046,876

2020

2019

1,800,000

1,480,933
-

-

-

318,096

194,012

113,360

200,000

73,627

75,157

473,108

-

187,046

336,736

300,000

17,901,274

41,307,308

24,043,000

-

-

-

2,039,699

4,000,000

2,039,699

4,000,000

-

33,411,492

-

2,999,671

2,999,671

21,310,750

644,616

644,616

16,091,704

12,389,160

13,650,000
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ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

المحول
للسلطة
ز
ر
التشيعية ف
نوفمي

2021

2021

ر
مشوع قانون
ز
الميانية

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

المحول
للسلطة
ز
ر
التشيعية ف
نوفمي

2022

2022

900,000

900,000

800,000

800,000

2,800,000

2,800,000

1,200,000

1,200,000

90,000

90,000

90,000

90,000

-

-

-

-

300,000

300,000

300,000

300,000

56,920,000

82,920,000

133,000

133,000

58,228,000

85,228,000

100,000

100,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

12,500,000

12,500,000

12,200,000

12,200,000

2,500,000
2,500,000

ر
مشوع قانون
ز
الميانية
فعل

فعل

اعتماد

فعل

لبيان

2017

وزارة الداخلية

شئون الجمارك

المجلس األعل للقضاء

وزارة العدل والشئون اإلسالمية
واألوقاف

الجهاز اإلداري للنيابة العامة

قطاع الشئون االقتصادية والبنية
التحتية
مجلس التنمية االقتصادية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

2018

2020

2019

المحول
للسلطة
ز
ر
التشيعية ف
نوفمي
2021

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

2021

ر
مشوع قانون
ز
الميانية
المحول
للسلطة
ز
ر
التشيعية ف
نوفمي
2022

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

2022

18,133,497

13,552,449

10,770,461

11,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

1,399,295

1,680,053

1,067,352

2,000,000

2,900,000

2,900,000

2,600,000

2,600,000

152,352

104,015

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

200,000

200,000

300,000

300,000

53,457,000

60,457,000

49,382,000

55,382,000

10,576,100

16,014,483

14,310,535

8,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

4,228,139

2,948,853

1,748,568

2,900,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

72,275

1,705,683

-

125,807,774

706,850

-

132,937,252

447,331

-

550,000

-

58,452,699

200,000

300,000

45,407,000
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200,000

300,000

2,500,000

ر
مشوع قانون
ز
الميانية
فعل

فعل

اعتماد

فعل

لبيان

2017

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

وزارة األشغال وشئون البلديات
والتخطيط العمر زان
(شئون االشغال)

وزارة المواصالت واالتصاالت

وزارة األشغال وشئون البلديات
والتخطيط العمر زان
(هيئة التخطيط والتطوير
العمر زان)

مركز البحرين للدراسات
ر
االسياتيجية والدولية والطاقة

الجهاز التنفيذي واإلداري لمجلس
احتياط األجيال القادمة

2018

103,791

81,479

2020

2019

300,000

335,138

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

المحول
للسلطة
ز
ر
التشيعية ف
نوفمي

2021

2021

200,000

ر
مشوع قانون
ز
الميانية

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

المحول
للسلطة
ز
ر
التشيعية ف
نوفمي
2022

200,000

2022

200,000

200,000

40,000,000
57,663,189

58,938,198

37,349,228

30,000,000

33,000,000

2,770,452

3,243,025

3,983,551

3,200,000

5,000,000

5,000,000

33,000,000

39,000,000

4,000,000

4,000,000

400,000
-

1,119,316

277,890

800,000

-

179,296

109,390

-

466,102

412,602

338,400

207,000

400,000

400,000

400,000

-

310

-

282,000

282,000

-

-

282,000

282,000

ر
مشوع قانون
ز
الميانية
فعل

فعل

اعتماد

فعل

لبيان

2017

رشكة طيان الخليج

وزارة شئون الكهرباء والماء

قطاع حماية البيئة

المجلس األعل للبيئة

قطاع اإلسكان ومرافق المجتمع

وزارة اإلسكان

وزارة االشغال وشئون البلديات
والتخطيط العمر زان (شئون
البلديات)

قطاع الصحة

2018

50,000,000

-

249,986

249,986

2020

2019

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

المحول
للسلطة
ز
ر
التشيعية ف
نوفمي

2021

2021

50,000,000

-

-

-

-

-

-

3,075,000

186,325

186,325

116,461,042

108,402,293

110,086,323

101,689,025

300,000

126,915

126,915

93,657,742

المحول
للسلطة
ز
ر
التشيعية ف
نوفمي
2022

-

3,075,000

2022

-

-

-

-

300,000
300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

78,000,000

98,800,000

98,800,000

103,800,000

103,800,000

76,000,000

95,000,000

95,000,000

100,000,000

100,000,000

300,000

96,469,666

ر
مشوع قانون
ز
الميانية

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

300,000

3,800,000
6,374,719

18,537,541

6,713,268

9,810,395

2,811,923

5,685,013

2,000,000

4,100,000
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3,800,000

3,800,000

3,800,000

5,800,000

5,800,000

6,000,000
6,000,000

ر
مشوع قانون
ز
الميانية
فعل

فعل

اعتماد

فعل

لبيان

2017

المجلس األعل للصحة

وزارة الصحة

ز
مستشف الملك حمد الجامع

ز
الوطن لألورام الشطانية
المركز

قطاع الشباب والثقافة واإلعالم

وزارة شئون الشباب والرياضة

هيئة البحرين للثقافة واآلثار

وزارة شئون االعالم

2018

2020

2019

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

المحول
للسلطة
ز
ر
التشيعية ف
نوفمي

2021

2021

ر
مشوع قانون
ز
الميانية

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

المحول
للسلطة
ز
ر
التشيعية ف
نوفمي

2022

2022

1,587,652

3,008,712

2,082,065

1,600,000

2,000,000

2,000,000

1,800,000

1,800,000

4,949,889

2,801,683

3,602,948

2,500,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

-

-

-

-

14,100,000

16,100,000

12,000,000

-

17,430,669

-

-

-

-

4,000,000

-

-

-

21,490,788

14,781,777

12,800,000

14,800,000

2,300,000

2,960,788

2,841,470

2,332,133

2,500,000

8,872,225

12,998,449

7,037,945

7,000,000

8,500,000

5,597,657

4,665,400

4,516,011

3,000,000

4,000,000
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-

-

16,800,000
4,300,000

8,500,000

4,000,000

2,300,000

4,300,000

7,800,000

7,800,000

4,000,000

4,000,000

ر
مشوع قانون
ز
الميانية
فعل

فعل

اعتماد

فعل

لبيان

2017

ز
الوطن
مركز االتصال

قطاع التعليم

وزارة ر
اليبية والتعليم

جامعة البحرين

بوليتكنك البحرين

اإلجمال

2018

-

2019

المحول
للسلطة
ز
ر
التشيعية ف
نوفمي

2021

2021

2022

8,073,089

5,000,000

3,144,581

6,866,817

2,500,000

4,800,000

22,086

174,600

509,650

1,000,000

1,600,000

1,600,000

155,883

47,365

696,622

1,500,000

800,000

800,000

800,000

327,333,358

252,077,051

200,000,000

265,000,000

300,000,000

265,000,000

3,736,798

354,511,708
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7,200,000

-

2022

895,688

3,366,546

-

المحول
للسلطة
ز
ر
التشيعية ف
نوفمي

300,000

3,914,767

985,470

2020

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

ر
مشوع قانون
ز
الميانية

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

-

-

7,200,000

7,200,000

4,800,000

4,800,000

4,800,000

1,600,000

1,600,000

800,000

300,000,000

7,200,000

مالحظات اللجنة حول مصروفات المشاريل

 .1ارت اع إجمالي مصروفات المشاريل إلى  600مليون دينار بحريني في ميزانية
العامين  2021و 2022مقارنة بين ميزانية العامين  2019و 2020والتي
بلغت  452مليون دينار بحريني ،أي بنسإلة .%33
 .2ارت اع إجمالي مصروفات المشاريل لق اع خدمات ا دارة العامة بنسإلة
( )%111في العامين ( 2021و )2022حيث بلغت  192,161مليون
دينار بحريني مقارنة بالعامين ( 2019و )2020والتي بلغت 90,802
مليون دينار بحريني .وذلك بسبب ارت اع مصروفات مشاريل الجهاز الومني
لإليرادات ،والمشاريل الرأسمالية المصن ة ،وإدراج مصروفات جديدة للهيئة
الومنية لعلوم ال ضاء.
 .3ارت اع إجمالي مصروفات المشاريل لق اع الشتون االقتصادية والبنية التحتية
بنسإلة ( )%11.35مقارنة بين مصروفات المشاريل للعامين (2021
و )2022والتي بلغت  115,839مليون دينار بحريني والعامين (2019
و )2020والتي بلغت  103,860مليون دينار بحريني.
 .4ارت اع ميزانية مشاريل ق اع ا سكان ومرافق المجتمل بقيمة  28,130مليون
دينار بحريني مقارنة بين ميزانية  2022-2021وميزانية .2020-2019
 .5ارت اع ميزانية مشاريل ق اع الصحة بنسإلة  %21مقارنة بين ميزانية
 2022-2021وميزانية .2020-2019
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 .6ارت اع ميزانية مشاريل ق اع التعليم بنسإلة  %10مقارنة بين ميزانية -2021
 2022وميزانية .2020-2019

توافقات اللجنة مل الحكومة الموقرة بشأن مصروفات المشاريل

 .1زيادة إجمالي تقديرات مصروفات المشاريل بمقدار  70مليون دينار بحريني
للعامين  2021و.2022
 .2زيادة اعتماد ميزانية مشاريل وزارة األشغال وشتون البلديات والتخ يط العمراني
(شتون األشغال) بمقدار  13مليون دينار بحريني للعامين  2021و.2022
 .3زيادة اعتماد ميزانية المشاريل لوزارة شتون الشإلاب والرياضة لدعم األندية
سابقا  2.3مليون دينار ،وتمت إضافة  2مليون دينار
وا تحادات ،حيث كان
ً
ليصإلح اعتماد الوزارة  4.3مليون دينار لكل عام.

ابعا :عجؤز الميزانيؤة:
رً
تقدير قيمة العجز

من المتوقع أن يتحقق عجز كلي في تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021

و ،2022وذلك بعد احتساب تقدير سعر النفط عند سعر  50دوالر أمريكي كما هي مبينة

أدناه ،وذلك نتيجة الرتفاع مستوى المصروفات مقارنة بإجمالي اإليرادات المقدرة للسنتين
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الماليتين القادمتين ،ولتحقيق التوازن بين اإليرادات والمصروفات فإن متوسط سعر بيع النفط
يجب أن يكون عند مستوى  95دوالر أمريكي خالل السنة المالية  2021وعند سعر 92

دوالر أمريكي خالل السنة المالية .2022
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البيـــان

إجمالي اإليرادات العامة

مجموع المصروفات
المتكررة

فعلي

فعلي

فعلي

اعتماد

مشروع قانون
الميزانية قبل التوافق

مشروع قانون
الميزانية بعد التوافق

مشروع قانون
الميزانية قبل التوافق

مشروع قانون
الميزانية بعد التوافق

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2022

2022

2,201,101,226

2,775,407,681

2,902,355,940

2,946,493,554

2,285,377,000

2,405,881,000

2,339,344,000

2,457,131,000

3,268,659,000 3,219,808,000 3,313,766,000 3,296,415,000 3,347,202,330 3,333,982,617 3,342,993,117 3,182,364,126

مصروفات
المشاريع

354,511,708

327,333,358

252,077,051

200,000,000

265,000,000

300,000,000

265,000,000

300,000,000

إجمالي المصروفات
العامة

3,536,875,834

3,670,326,475

3,586,059,668

3,547,202,330

3,561,415,000

3,613,766,000

3,484,808,000

3,568,659,000

الوفر  ( /العجز ) -
األولي
(بدون فوائد الدين
الحكومي)

)(856,556,478

)(276,318,493

)(39,480,223

96,291,224

)(568,038,000

)(499,885,000

)(388,464,000

)(354,528,000

الوفر  ( /العجز ) –
الكلي

)(1,335,774,608

)(894,918,794

)(683,703,728

)(600,708,776

)(1,276,038,000

)(1,207,885,000

)(1,145,464,000

)(1,111,528,000
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مالحظات اللجنة بشأن العجز
 .1انخ اض العجز األولي بمقدار  68,153مليون دينار في العام ،2021
وبمقدار  33,936مليون دينار في العام .2022

 .2ارتؤ ؤؤؤؤؤاع الؤعؤجؤز األولؤي فؤي مؤيؤ ازنؤيؤؤؤؤؤة الؤعؤؤؤؤؤامؤيؤن  2021و 2022إلؤى أن بؤلؤغ
 854,413مليون دينار بحريني ،مقارنة بميزانية العام السؤؤؤؤؤابق ( )2020حيث
كان هناك وفر بمبلغ  56,811مليون دينار بحريني.
 .3انخ اض العجز الكلي بمقدار  68,153مليون دينار في العام  ،2021وبمقدار
 33,936مليون دينار في العام .2022

 .4أد االرت اع في المصؤروفات العامة إلى ارت اع أكثر في العجز الكلي بما يقدر بؤ
 2,319مليار دينار بحريني مقارنة بميزانية العامين السابقين حيث بلغ 1,284
مليار دينار بحريني ،أي بنسإلة ارت اع بلغت .%81
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الفصل اخلامس :اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص المادة ( )39من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من:
 .1األستاذ رضا عبدهللا فرج

أصليا.
مقرر
ًا
ً

 .2األستاذ ياسر إبراهيم حميدان

احتياميا.
مقرر
ًا
ً

الفصل السادس :توصية اللجنة:
 .1الموافقؤة من حيؤث المبؤدأ على مشؤؤؤؤؤؤؤؤؤروع قؤانون بؤاعتمؤاد الميزانيؤة العؤامؤة للؤدولؤة
للسنتين الماليتين  2021و 2022المرافق للمرسوم رقم ( )70لسنة 2020م.
 .2الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت ت صيالً في الجدول المرفق.

واألمر معروض على المجل

الموقر التخاذ ا جراء الالزم،،،

رضا عبداهلل فرج

خالد حسيـن السـقطي

نائب رئيس جلنة الشؤون الالية واالقتصادية

رئيس جلنة الشؤون الالية واالقتصادية
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة

باعتماد اليزانية العامة للدولة للسنتني الاليتني  2021و2022

الرافق للمرسوم رقم ( )70لسنة 2020م

نصوص مواد مشروع القانون

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة

مسمى المشروع

مسمى المشروع

مسمى المشروع

مسمى المشروع

مشروع
قانون رقم (

الموافقة على المسمى كما ورد في الموافقة على المسمى كما ورد في
) لسنة

مشروع القانون.

مشروع القانون.

مشروع
قانون رقم (

) لسنة

باعتماد الميزانية العامة للدولة

باعتماد الميزانية العامة للدولة

للسنتين الماليتين 2021

للسنتين الماليتين 2021

و2022

و2022
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نصوص مواد مشروع القانون

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

نحن حمـد بن عيســـــى فل خليفـة
ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور،

الموافقة على الديباجة كما وردت الموافقة على نص الديباجة كما
في مشروع القانون.

ورد في مشروع القانون.

نحن حمــد بن عيســـــى فل خليفــة
ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور،

وعلى المرسللوم بقانون رقم ()15

وعلى المرسللللوم بقانون رقم ()15

لسلللنة  1977بإصلللدار سلللندات

لسللللنة  1977بإصللللدار سللللندات

التنمية ،وتعديالته،

التنمية ،وتعديالته،

وعلى قلانون البللديلات الصلللللادر

وعلى قللانون البلللديللات الصللللللادر

بالمرسللوم بقانون رقم ( )35لسللنة

بالمرسللوم بقانون رقم ( )35لسللنة

 ،2001وتعديالته،

 ،2001وتعديالته،

وعلى المرسللوم بقانون رقم ()39

وعلى المرسللللوم بقانون رقم ()39

لسللللنلة  2002بشلللللأن الميزانيلة

لسلللللنلة  2002بشلللللأن الميزانيلة

العامة ،وتعديالته،

العامة ،وتعديالته،
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نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار مجلس النواب

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة

وعلى القلانون رقم ( )28لسلللللنلة

وعلى القللانون رقم ( )28لسلللللنللة

 2006بشلللأن االحتياطي لاجيال

 2006بشلللللأن االحتيلاطي لاجيلال

القادمة،

القادمة،

أقلر ملجلللس الشلللللور

أقلر ملجلللس الشلللللور

وملجلللس

وملجلللس

نصلللله ،وقلد
النواب القلانون اآلتي د

نصللللله ،وقلد
النواب القلانون اآلتي د

صدقنا عليه وأصدرناه:

صدقنا عليه وأصدرناه:
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نصوص مواد مشروع القانون

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة

مادة ()1

مادة ()1

مادة ()1

مادة ()1

إعادة صوغ النص على النحو الموافقة على قرار مجلس النواب
بإعادة صياغة المادة بالتوافق مع

الوارد أدناه.

الحكومة.
تُقلدر إيرادات اللدوللة في ميزانيلة تُقدَّر إيرادات الدولة في ميزانية

تُقللدر إيرادات الللدولللة في ميزانيللة

2021

السلللنتين الماليتين  2021و2022

بللمللبللللل ( )4,624,721,000و2022

بمبلغ

بمبل ( )4,863,012,000دينـار

لارا (أربعلة مليلارات وسلللللتملائلة ()4,863,012,000
دين ً

دينار

(أربعـة مليـارات وثمـانمـائـة وثالثـة

وأربعة وعشلرين مليو ًنا وسلبعمائة (أربعة مليارات وثمانمائة وثالثة
لارا) ،وستين مليو ًنا واثني عشر ألف
وواحلد وعشلللللرين ألف دينل ً

وســــتين مليونًا واثني عشــــر ألف

السلنتين الماليتين  2021و 2022السنتين

الماليتين

دينار) ،يكون نصلليب السللنة المالية

يكون نصليب السلنة المالية  2021دينار) ،يكون نصيب السنة المالية
دينارا 2021
مبل ()2,285,377,000
ً
(ملياران ومائتين وخمسللة وثمانين ()2,405,881,000

2021

مبلغ

مللللللللللبلللللللللللللللللللل

( )2,405,881,000ديــــنــــار

دينار
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نصوص مواد مشروع القانون

قرار مجلس النواب

مليونا ً وثالثمائة وسلللبعة وسلللبعين (مليارين

وخمسة

(مليــارين وأربعمــائــة وخمســــــة

دينارا) ،ونصيب السنة المالية ماليين وثمانمائة وواحد وثمانين
ألف
ً

ماليين وثمـانمـائـة وواحـد وثمـانين

( )2,339,344,000ألف دينار) ،ونصيب السنة المالية

ألف دينار) ،ونصلليب السللنة المالية

دينارا (ملياران وثالثمائة وتسلللعة 2022
ً

مبلغ

2022

مــــــــــبــــــــــلــــــــــغ

ً
مليونلا وثالثملائلة وأربعلة ()2,457,131,000
وثالثين

دينار

( )2,457,131,000ديــــنــــار

وأربعمائة

وسبعة

(مليــاران وأربعمــائــة وســـــبعــة

للللللجلللدوللليللن رقللمللي ( )1و( )2وخمسين مليونا ً ومائة وواحد

ً
مليونـا ومـائـة وواحـد
وخمســـــين

دينار)،

وفقا ً

وثالثين ألف دينـار) ،وفقًلا للجلدولين

()1

و()2

رقلملي ( )1و( )2ا لملرافلقليلن للهلللذا

2022

ً
وفلقللا (ملياران
لارا)،
وأربلعليلن أللف ديلنلل ً
المرافقين لهذا القانون.

وثالثين
للجدولين

وأربعمائة

توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة

ألف
رقمي

القانون.

المرافقين لهذا القانون.

324

نصوص مواد مشروع القانون

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة

مادة ()2

مادة ()2

مادة ()2

مادة ()2

إعادة صوغ النص على النحو الموافقة على قرار مجلس النواب
بإعادة صياغة المادة بالتوافق مع

الوارد أدناه.

الحكومة.
تُقدر المصلروفات اإلجمالية للدولة تُقدر المصروفات اإلجمالية للدولة

فلي مليلزانليلللة السللللنلتليلن اللملللاليلتليلن

في ميزانيللة السلللللنتين المللاليتين في ميزانية السنتين الماليتين
و2022

بمبلغ

ديلللنلللارا ()7,182,425,000
()7,046,223,000
ً

دينار

 2021و 2022بللللمللللبللللللل ل

2021

 2021و 2022بللللمللللبللللللللل
( )7,182,425,000ديــــنــــار
(ســـــبعــة مليــارات ومــائــة واثنين

(سللللبعة مليارات وسللللتة وأربعين (سبعة مليارات ومائة واثنين

وثمانين مليونًا وأربعمائة وخمســة

مليو ًنلا وملائتين وثالثلة وعشلللللرين وثمانين مليونًا وأربعمائة وخمسة

وعشرين ألف دينار) ،يكون نصيب

دينارا) ،يكون نصلليب السللنة وعشرين ألف دينار) ،يكون
ألف
ً
اللللملللالللليلللة  2021ملللبللللللل

السلللللنلللة اللملللالليلللة  2021ملبللل

نصيب السنة المالية  2021مبلغ

ديلللنلللارا ()3,613,766,000
()3,561,415,000
ً

تُقدر المصلللروفات اإلجمالية للدولة

( )3,613,766,000دينار (ثالثة

دينار
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نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار مجلس النواب

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة

(ثالثة مليارات وخمسللمائة وواحد (ثالثة مليارات وستمائة وثالثة

مليارات وســــتمائة وثالثة عشــــر

وسللتين مليو ًنا وأربعمائة وخمسللة عشر مليونًا وسبعمائة وستة

مليونًا وســـبعمائة وســـتة وســـتين

دينارا) ،ونصليب السلنة وستين ألف دينار) ،ونصيب السنة
عشلر ألف
ً

ألف دينار) ،ونصلليب السللنة المالية

اللللملللالللليلللة  2022ملللبللللللل

المالية

2022

مبلغ

2022

دينار

( )3,568,659,000دينار (ثالثة

(ثالثلة مليلارات وأربعملائلة وأربعلة (ثالثة مليارات وخمسمائة وثمانية

مليــارات وخمســـــمــائــة وثمــانيــة

وثملانين مليو ًنلا وثملانملائلة وثملانيلة وستين مليونًا وستمائة وتسعة

وســـتين مليونًا وســـتمائة وتســـعة

لارا) ،وفقً لا للجللدول رقم وخمسين ألف دينار) ،وفقا ً للجدول
آالف دينل ً

وخمســين ألف دينار) ،وفقًا للجدول

ديلللنلللارا ()3,568,659,000
()3,484,808,000
ً

( )1المرافق لهذا القانون.

رقـم ( )1المرافق لهذا القانون.

مللللللللللبلللللللللللللللللللل

رقم ( )1المرافق لهذا القانون.
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نصوص مواد مشروع القانون

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة

مادة ()3

مادة ()3

مادة ()3

مادة ()3

إعادة صوغ النص على النحو الموافقة على قرار مجلس النواب
الوارد أدناه.

بإعادة صياغة المادة بالتوافق مع
الحكومة.

تُقدر المصلروفات المتكررة للدولة ت ُقدر المصـروفات المتكررة للدولة

تُقدر المصلللروفات المتكررة للدولة

في ميزانيللة السلللللنتين المللاليتين في ميزانيــة الســـــنتين المــاليتين

فلي مليلزانليلللة السللللنلتليلن اللملللاليلتليلن

 2021و 2022بللللمللللبللللللل ل

 2021و 2022بــــمــــبــــلــــغ

 2021و 2022بللللمللللبللللللللل

( )6,516,223,000دينار (ستة ( )6,582,425,000ديــــنــــار

( )6,582,425,000دينار (سـتة

مليارات وخمسللمائة وسللتة عشللر (سـتة مليارات وخمسـمائة واثنين
مليو ًنلا وملائتين وثالثلة وعشلللللرين وثمانين مليو ًنا وأربعمائة وخمسة

مـلـيـــارات وخـمســـــمـــائـــة واثـنـيـن
وثمانين مليونًا وأربعمائة وخمســة

دينارا) ،يكون نصلليب السللنة وعشـــــريـن ألـف ديـنـــار) ،يـكـون
ألف
ً

وعشرين ألف دينار) ،يكون نصيب

اللللملللالللليلللة  2021ملللبللللللل

نصـيب السـنة المالية  2021مبلغ

السلللللنلللة اللملللالليلللة  2021ملبللل

( )3,313,766,000ديــــنــــار
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نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار مجلس النواب

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة

( )3,296,415,000ديللللنللللار (ثالثـة مليـارات وثالثمـائـة وثالثـة

( )3,313,766,000ديــــنــــار

(ثالثلة مليلارات وملائتين وسلللللتلة عشـــر مليونا ً وســـبعمائة وســـتة

(ثالثـة مليـارات وثالثمـائـة وثالثـة

وتسلعين مليو ًنا وأربعمائة وخمسلة وســـــتين ألف دينـار) ،ونصـــ ـيـب

عشــــر مليونًا وســــبعمائة وســــتة

دينارا) ،ونصليب السلنة الســـــنــة المــاليــة  2022مبلغ
عشلر ألف
ً

وسـتين ألف دينار) ،ونصليب السلنة

اللللملللالللليلللة  2022ملللبللللللل

الللللمللللاللللليللللة  2022مللللبلللللللل

( )3,268,659,000ديــــنــــار

( )3,219,808,000ديللللنللللار (ثالثـة مليـارات ومـائتين وثمـانيـة

( )3,268,659,000دينار (ثالثة

(ثالثلة مليلارات وملائتين وتسللللعلة وســتين مليونا ً وســتمائة وتســعة

مليارات ومائتين وثمانية وســــتين

عشلللللر مليو ًنلا وثملانملائلة وثملانيلة وخـمســـ ـيـن ألـف ديـنـــار) ،وفـقــا ً

مليونًا وســتمائة وتســعة وخمســين

لارا) وف ًقلا للجلدولين رقمي لــلــجـــدولــيــن رقــمــي ( )1و()3
آالف دين ً

ألف دينــار) ً
وفق لا للجللدولين رقمي

( )1و( )3المرافقين لهذا القانون .المرافقين لهذا القانون.

( )1و( )3المرافقين لهذا القانون.
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نصوص مواد مشروع القانون

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة

مادة ()4

مادة ()4

مادة ()4

مادة ()4

إعادة صوغ النص على النحو الموافقة على قرار مجلس النواب
بإعادة صياغة المادة بالتوافق مع

الوارد أدناه.

الحكومة.
تُقدر مصللروفات المشللاريع للدولة تُقدر مصروفات المشاريع للدولة

تُقدر مصلللروفات المشلللاريع للدولة

في ميزانيللة السلللللنتين المللاليتين في ميزانية السنتين الماليتين

فلي مليلزانليلللة السللللنلتليلن اللملللاليلتليلن

بمبلغ

 2021و 2022بللللمللللبللللللللل

 2021و 2022بللللمللللبللللللل ل

دينار

( )600,000,000دينار (سـتمائة

(خمسللمائة وثالثين مليون
ً
دينارا)( ،ستمائة مليون دينار) ،يكون

مليون دينار) ،يكون نصلليب السللنة

يكون نصليب السلنة المالية  2021نصيب السنة المالية  2021مبلغ

الللللمللللاللللليللللة  2021مللللبلللللللل

2021

و2022

( )530,000,000ديلللللنلللللار ()600,000,000

دينار

( )300,000,000دينار (ثالثمائة

ملبل ل ( )265,000,000ديلنلللار ()300,000,000

(مائتان وخمسللللة وسللللتين مليون (ثالثمائة مليون دينار) ،وذات

مليون دينار) ،وذات المبل للسللللنة

ً
دينارا) ،وذات المبل للسللنة المالية المبلغ للسنة المالية  2022وفقا ً
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نصوص مواد مشروع القانون

قرار مجلس النواب

ً 2022
وفقلا للجلدولين رقمي ( )1للجدولين
و( )4المرافقين لهذا القانون.

مادة ()5

رقمي

()1

توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة
الملاليلة  2022وف ًقلا للجلدولين رقمي

و()4

( )1و( )4المرافقين لهذا القانون.

المرافقين لهذا القانون.

مادة ()5

مادة ()5

الموافقة على النص كما ورد في الموافقة على نص المادة كما ورد
مشروع القانون ،مع مراعاة في مشروع القانون ،مع مراعاة
تصحيح الخطأ اإلمالئي في كلمة تصحيح الخطأ اإلمالئي في كلمة
(ديناراً) الواردة بعد عبارة (واحد
(دينارا) الواردة بعد عبارة (واحد
ً
وأربعين مليونا ً ومائة واثنين وأربعين مليو ًنا ومائة واثنين
وسبعين ألف) وعبارة (عشرين وسبعين ألف) وعبارة (عشرين
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مادة ()5

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار مجلس النواب

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة

مليونا ً وخمسمائة وستة وثمانين مليو ًنا وخمسمائة وستة وثمانين
ألف) لتصبح (دينار).

ألف) لتصبح (دينار).
النص بعد التعديل:
تُقلدر المبلال ال ُمحوللة من إيرادات تُقدر المبال ال ُمحولة من إيرادات

تُقللدر المبللال ال ُمحوللة من إيرادات

النفط إلى حسلاب احتياطي األجيال النفط إلى حساب احتياطي األجيال

النفط إلى حسلللاب احتياطي األجيال

القللادمللة في ميزانيللة السلللللنتين القادمة في ميزانية السنتين الماليتين

القادمة في ميزانية السلنتين الماليتين

المللاليتين  2021و 2022بمبل

2021

و2022

 2021و 2022بللللمللللبللللللللل

بمبل

( )41,172,000دينللار (واحللد ( )41,172,000دينار (واحد

( )41,172,000ديللنلللار (واحلللد

وأربلعليلن مللي ً
لونللا وملللائلللة واثلنليلن وأربعين مليونا ً ومائة واثنين

وأربلعليلن مل لي ً
لونللا وملللائلللة واثلنليلن

لارا) ،يلكلون وسبعين ألف دينار) ،يكون نصيب
وسللل لبلعليلن أللف ديلنلل ً

وسللبعين ألف دينار) ،يكون نصلليب

نصلليب السللنة المالية  2021مبل

السنة

المالية

2021

السلللللنلللة اللملللالليلللة  2021ملبللل

مبل

(عشرين

( )20,586,000دينار (عشلللرين

مليو ًنا وخمسلللمائة وسلللتة وثمانين مليونا ً وخمسمائة وستة وثمانين

مليو ًنا وخمسللللمائة وسللللتة وثمانين

( )20,586,000دينار (عشلرين ()20,586,000
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نصوص مواد مشروع القانون

قرار مجلس النواب

لارا) ،وذات المبل للسللللنلة ألف دينار) ،وذات المبل
ألف دين ً

توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة

للسنة

ألف دينـار) ،وذات المبل للسلللللنلة

الملاليلة ً ،2022
وفقلا للجلدول رقم المالية  ،2022وفقا ً للجدول رقم

الملاليلة ً ،2022
وفقلا للجلدول رقم

( )1المرافق لهذا القانون.

( )1المرافق لهذا القانون.

مادة ()6

( )1المرافق لهذا القانون.

مادة ()6

مادة ()6
إعادة صوغ النص على النحو
الوارد أدناه.

مادة ()6

الموافقة على قرار مجلس النواب
بإعادة صياغة المادة بالتوافق مع

يُقللدر العجز في ميزانيللة الللدولللة يُقدر العجز في ميزانية الدولة

الحكومة.

يُقللدر العجز في ميزانيللة الللدولللة

2021

للسلللنتين الماليتين  2021و2022

بمبل ( )2,421,502,000دينار و2022

بمبلغ

بمبل ( )2,319,413,000دينـار

(مللليلللاران واربلعلملللائلللة وواحلللد ()2,319,413,000

دينار

(مليارين وثالثمائة وتســـعة عشـــر

للسلنتين الماليتين  2021و 2022للسنتين

الماليتين
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نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار مجلس النواب

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة

وعشلرين مليو ًنا وخمسلمائة واثنين (مليارين وثالثمائة وتسعة عشر

مليونًا وأربعمائة وثالثة عشـر ألف

دينارا) ،يكون نصلليب السللنة مليونًا وأربعمائة وثالثة عشر ألف
ألف
ً

دينار) ،يكون نصلليب السللنة المالية

اللللملللالللليلللة  2021ملللبللللللل

2021

دينار) ،يكون نصيب السنة المالية

مللللللللللبلللللللللللللللللللل

( )1,276,038,000ديللللنللللار 2021

مبلغ

( )1,207,885,000دينار (مليار

(مليار ومائتان وسللللتة وسللللبعين ()1,207,885,000

دينار

ومائتين وســـبعة ماليين وثمانمائة

مل ليلونللا ً وثلملللانليلللة وثلالثليلن أللف (مليار ومائتين وسبعة ماليين

وخمســــــة وثمــانين ألف دينــار)،

دينار) ،ونصلللليب السللللنة المالية وثمانمائة وخمسة وثمانين ألف

ونصلليب السللنة المالية  2022مبل

دينار) ،ونصيب السنة المالية

( )1,111,528,000دينار (مليار

2022

ملللللللللبللللللللللللللللللل

( )1,145,464,000ديللللنللللار 2022

مبلغ

ً
مـلـيـونـ ـا
ومـــائـــة وأحـــد عشـــــر

(مليللار ومللائللة وخمس وأربعين ()1,111,528,000

دينار

وخمسـمائة وثمانية وعشـرين ألف

مليونا ً وأربعملائة وأربعلة وسلللللتين (مليار ومائة وأحد عشر مليونًا

ديـنـــار) ،وف ًلقللا لللجللدول رقلم ()1

دينللارا)ً ،
وفقللا للجللدول رقم وخمسمائة وثمانية وعشرين ألف
ألف
ً

ا لملرافلق للهلللذا اللقلللانلون ،علللى أن

( )1المرافق لهذا القانون ،على أن دينار) ،وفقا ً للجدول رقم ()1

يلُ غلطلى اللعلجلز بلللاالقلتلراض ملن

يلُ غلطلى اللعلجلز بلللاالقلتلراض ملن المرافق لهذا القانون ،على أن
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نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار مجلس النواب

المؤسلللسلللات المالية والصلللناديق يُغطى العجز باالقتراض من
العربية واإلسالمية.

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة
المؤسللللسللللات المالية والصللللناديق
العربية واإلسالمية.

المؤسسات المالية والصناديق
العربية واإلسالمية.
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نصوص مواد مشروع القانون

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة

مادة ()7

مادة ()7

مادة ()7

مادة ()7

تُحصللللل جميع اإليرادات الواردة
في الجلدول رقم ( )2المرافق لهلذا

الموافقة على النص كما ورد في الموافقة على نص المادة كما ورد
مشروع القانون.

في مشروع القانون.

تُحصلل جميع اإليرادات الواردة في
اللجلللدول رقلم ( )2ا لملرافلق للهلللذا

القانون طبقًا للتشللريعات واألنظمة

القانون طبقًا للتشللللريعات واألنظمة

المالية وتودع جميعها في الحسلاب

المالية وتودع جميعها في الحسلللاب

العمومي ،كما تنفق المصللللروفات

العمومي ،كملا تنفق المصلللللروفلات

الواردة في الجللدولين رقمي ()3

اللواردة فلي اللجلللدو ليلن رقلملي ()3

و( )4المرافقين لهلذا القلانون ً
طبقلا

و( )4المرافقين لهلذا القلانون ً
طبقلا

للتشريعات واألنظمة المالية.

للتشريعات واألنظمة المالية.
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نصوص مواد مشروع القانون

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة

مادة ()8

مادة ()8

مادة ()8

مادة ()8

إعادة صوغ النص على النحو الموافقة على قرار مجلس النواب
بإعادة صياغة المادة بالتوافق مع

الوارد أدناه.

الحكومة.

تُقللدر إيرادات البلللديللات وأمللانللة تُقدر إيرادات البلديات وأمانة

تُقللدر إيرادات البلللديللات وأمللانللة

العاصلللمة في الميزانيات المعتمدة العاصمة في الميزانيات المعتمدة

العلاصللللملة في الميزانيلات المعتملدة

لهللا للسلللللنتين المللاليتين  2021لها للسنتين الماليتين 2021

للهلللا لللسللللنلتليلن اللملللا ليلتليلن 2021

بمبلغ

و 2022بمبل ()205,000,000

( )205,000,000دينلار (ملائتين ( )205,000,000دينار (مائتين

دينللار (مللائتين وخمسللللللة ماليين

لارا) ،يكون وخمسة ماليين دينار) ،يكون
وخمسللللللة ماليين دينل ً

دينار) ،يكون نصلليب السللنة المالية

نصيب السنة المالية  2021مبلغ

 2021ملبللل ()100,000,000

( )100,000,000دينلار (ملائلة ( )100,000,000دينار (مائة

دينلار (ملائلة مليون دينـار) ،ويكون

لارا) ،ويكون نصللللليللب مليون دينار) ،ويكون نصيب
مليون دينل ً

نصللليب السلللنة المالية  2022مبل

و2022

بلللللللملللللللبللللللللللللل ل

نصلليب السللنة المالية  2021مبل

و2022
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نصوص مواد مشروع القانون
السلللللنلللة اللملللالليلللة  2022ملبل ل

قرار مجلس النواب
مبلغ

( )105,000,000دينللار (مللائللة

( )105,000,000دينلار (ملائلة ( )105,000,000دينار (مائة

وخمسللللللة ماليين دينــار) ،وتُقللدر

دينلارا) ،وتُقلدر وخمسة ماليين دينار) ،وتُقدر
وخمسلللللة ماليين
ً

المصلللللروفلات اإلجملاليلة للبللديلات

المصلللللروفلات اإلجملاليلة للبللديلات المصروفات اإلجمالية للبلديات

وأملانلة العلاصلللللملة في الميزانيلات

وأملانلة العلاصللللملة في الميزانيلات وأمانة العاصمة في الميزانيات

المعتمللدة لهللا للسلللللنتين المللاليتين

المعتمللدة لهللا للسلللللنتين المللاليتين المعتمدة لها للسنتين الماليتين

 2021و 2022بللللمللللبللللللللل

 2021و 2022بللللمللللبللللللل ل

السنة

بمبلغ

( )149,986,000دينــار (مــائــة

( )149,600,000دينلار (ملائلة ( )149,986,000دينار (مائة

وتســعة وأربعين مليونًا وتســعمائة

وتسلللعة وأربعين مليو ًنا وسلللتمائة وتسعة وأربعين مليونًا وتسعمائة

وســــتة وثمانين ألف دينار) ،يكون

دينارا) ،يكون نصلليب السللنة وستة وثمانين ألف دينار) ،يكون
ألف
ً

نصللليب السلللنة المالية  2021مبل

اللللملللالللليلللة  2021ملللبللللللل

2021

المالية

2022

توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة

و2022

نصيب السنة المالية  2021مبلغ

( )74,393,000ديـنـــار (أربـعـــة

( )74,200,000دينللار (أربعللة ( )74,393,000دينار (أربعة

وســـــبعين مليو ًنـا وثالثمـائـة وثالثـة

ً
مليونللا وملللائتين ألف وسبعين مليونًا وثالثمائة وثالثة
وسللللبلعلين

وتســـــعين ألف دينـار) ،ونصلللليلب

دينارا) ،ونصلللليب السللللنة المالية وتسعين ألف دينار) ،ونصيب
ً

السلللللنلللة اللملللالليلللة  2022ملبللل
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نصوص مواد مشروع القانون

قرار مجلس النواب

 2022ملبللل ( )75,400,000السنة المالية

توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة

 2022مبلغ

( )75,593,000دينـار (خمســـــة

دينلار (خمسلللللة وسلللللبعين مليو ًنلا ( )75,593,000دينار (خمسة

وســبعين مليونًا وخمســمائة وثالثة

لارا) ،وذللك وف ًقلا وسبعين مليونًا وخمسمائة وثالثة
وأربعملائلة ألف دين ً

وتســـــعين ألف دينـار) ،وذللك وف ًقلا

لللجلللدول رقم ( )5الملرافق لهلللذا وتسعين ألف دينار) ،وذلك وفقا ً

لللجلللدول رقلم ( )5ا لملرافلق للهلللذا

القلانون ،وتنفلذ ميزانيلة البللديلات للجدول رقم ( )5المرافق لهذا

القللانون ،وتنف لذ ميزانيللة البلللديللات

وأمانة العاصمة وفقًا ألحكام قانون القانون ،وتنفذ ميزانية البلديات

وأمانة العاصللمة وفقًا ألحكام قانون

البلديات.

وأمانة العاصمة وفقا ً ألحكام قانون

البلديات.

البلديات.
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نصوص مواد مشروع القانون

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة

مادة ()9

مادة ()9

مادة ()9

مادة ()9

إعادة صوغ النص على النحو الموافقة على قرار مجلس النواب
الوارد أدناه.

بإعادة صياغة المادة بالتوافق مع
الحكومة.

يُخول وزير الملاليلة واالقتصلللللاد يُخ َّول وزير المالية واالقتصاد
اللوطلنلي ،أثلنلللاء تلنلفليلللذ المليلزانليلللة الوطني ،أثناء تنفيذ الميزانية

يُخول وزير المللاليللة واالقتصللللللاد
اللوطلنلي ،أثلنلللاء تلنلفليلللذ ا لمليلزانليلللة

بلتلوزيلع ملبللل ( )55,307,000بتوزيع مبلغ ()63,795,000
دينار (خمسللللة وخمسللللون مليو ًنا دينار (ثالثة وستين مليونًا

بلتلوزيلع ملبللل ()63,795,000
ديـنـــار (ثـالثـــة وســـ ـتـيـن مـلـي ً
ـونــا

دينلارا) وسبعمائة وخمسة وتسعين ألف
وثالثملائلة وسلللللبعلة آالف
ً
المرصلود ضلمن حسلاب تقديرات دينار) المرصود ضمن حساب

وســبعمائة وخمســة وتســعين ألف
دينار) المرصلللود ضلللمن حسلللاب

أخللر للللللوزارات والللجللهلللات تقديرات أخرى للوزارات والجهات
الحكوميلة بميزانيلة المصلللللروفلات الحكومية بميزانية المصروفات

تقلديرات أخر للوزارات والجهلات
الحكوميلة بميزانيلة المصلللللروفلات
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نصوص مواد مشروع القانون

قرار مجلس النواب

ا لملتلكلررة لللسللل لنلتليلن اللملللا ليلتليلن المتكررة

الماليتين

اللملتلكلررة لللسلللللنلتليلن اللملللالليلتليلن

المذكورتين ،بحيث يكون نصللليب المذكورتين ،بحيث يكون نصيب

الملذكورتين ،بحيلث يكون نصلللليلب

السلللللنلللة اللملللالليلللة  2021ملبل ل

السنة

للسنتين

توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة

المالية

2021

السلللللنلللة اللملللالليلللة  2021ملبللل

مبلغ

( )28,416,000دينلار (ثملانيللة ( )32,641,000دينار (اثنين

( )32,641,000ديـنـــار (اثـنـيـن

وعشللرون مليو ًنا وأربعمائة وسللتة وثالثين مليونًا وستمائة وواحد

وثالثين مليو ًنـا وســـــتمـائـة وواحـد

دينارا) ،ونصليب السلنة وأربعين ألف دينار) ،ونصيب
عشلر ألف
ً

وأربعين ألف دينــار) ،ونصللللليللب

اللللملللالللليلللة  2022ملللبللللللل

السنة

المالية

2022

السلللللنلللة اللملللالليلللة  2022ملبللل

مبلغ

( )26,891,000دينلار (سللللتلة ( )31,154,000دينار (واحد

( )31,154,000دينــار (واحــد

وعشللرون مليو ًنا وثمانمائة وواحد وثالثين مليونًا ومائة وأربعة

ً
مليونــا ومــائــة وأربعــة
وثالثين

لارا) ،وعلللى وخمسين ألف دينار) ،وعلى
وتسللل لعليلن أللف ديلنلل ً

وخـمســـــيـن ألـف ديـنـــار) ،وعلللى

اللوزيلر إبلالغ ملجلللس اللوزراء الوزير إبالغ مجلس الوزراء

الللوزيللر إبللالغ مللجلللللس الللوزراء

والنواب

واللنلواب

وملجللسللل لي الشلللللور

وا لنلواب ومجلسي

الشورى

وملجللسلللللي الشلللللور

بتوزيعللات هللذه المبللال  ،وإجراء

بتوزيعللات هللذه المبللال  ،وإجراء بتوزيعات هذه المبالغ ،وإجراء
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نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار مجلس النواب

التعلللديالت الالزملللة على أرقلللام التعديالت الالزمة على أرقام
الميزانية المتكررة وفقًا لذلك.

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة
ا لتلعلللديلالت اللالزملللة علللى أرقلللام
الميزانية المتكررة وفقًا لذلك.

الميزانية المتكررة وفقا ً لذلك.
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نصوص مواد مشروع القانون

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها اللجنة

مادة ()10

مادة ()10

مادة ()10

مادة ()10

يُصلللدر وزير المالية واالقتصلللاد
الوطني التعليمللات الالزملة لتنفيللذ
هللذه الميزانيللة في حللدود القواعللد

الموافقة على النص كما ورد في الموافقة على نص المادة كما ورد
مشروع القانون.

في مشروع القانون.

المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة ()11

يُصللللدر وزير المالية واالقتصللللاد
الوطني التعليمللات الالزمللة لتنفيللذ
هللذه الميزانيللة في حللدود القواعللد
المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة ()11

مادة ()11

علللللى رئلليللس مللجلللللس الللوزراء

مادة ()11
علللللى رئلليللس مللجلللللس الللوزراء

والوزراء – كلل فيملا يخصللللله – الموافقة على النص كما ورد في الموافقة على نص المادة كما ورد والوزراء – كلل فيملا يخصللللله –
تنفيللذ هللذا القللانون ،ويُنشللللر في مشروع القانون.
في مشروع القانون.
تنفيللذ هللذا القللانون ،ويُنشللللر في
الجريدة الرسمية.

الجريدة الرسمية.
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جدول رقم ()1
إمجايل اإليرادات والصروفات العامة للسنتني الاليتني  2021و2022

البي ان

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة
ز
ر
التشيعية ف
نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

2021

2021

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
ر
للسلطة التشيعية
ز
ف نوفمي
2022

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

2022

اإليرادات العامة
1,427,618,000

1,538,122,000

1,444,132,000

1,551,919,000

إجمال إيرادات النفط والغاز

احتياط االجيال القادمة

-20,586,000

-20,586,000

-20,586,000

-20,586,000

ز
صاف إيرادات النفط والغاز

1,407,032,000

1,517,536,000

1,423,546,000

1,531,333,000

اإليرادات غي النفطية

538,345,000

548,345,000

555,798,000

565,798,000

ز
الوطن لإليرادات
الجهاز

340,000,000

340,000,000

360,000,000

360,000,000

إجمال اإليرادات العامة

2,285,377,000

2,405,881,000

2,339,344,000

2,457,131,000

المرصوفات العامة
1,961,478,000

1,959,787,000

1,966,864,000

1,965,175,000

المرصوفات المتكررة للوزارات والجهات الحكومية
ر
المباش
الدعم الحكوم

478,425,000

496,962,000

402,163,000

451,280,000

االعتماد االحتياط

96,012,000

96,517,000

93,781,000

95,204,000

فوائد الدين الحكوم

708,000,000

708,000,000

757,000,000

757,000,000

ز
ميانية التعامل مع فيوس كورونا Covid-19

50,000,000

50,000,000

-

-
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البي ان

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة
ز
ر
التشيعية ف
نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

2021

2021

2022

2022

2,500,000

2,500,000

-

-

3,296,415,000

3,313,766,000

3,219,808,000

3,268,659,000

265,000,000

300,000,000

265,000,000

300,000,000

إجمال المرصوفات العامة

3,561,415,000

3,613,766,000

3,484,808,000

3,568,659,000

الوفر  ( /العجز ) – األول (بدون فوائد الدين الحكوم)

-568,038,000

)(499,885,000

)(388,464,000

)(354,528,000

الوفر  ( /العجز )  -الكل

1,276,038,000

)(1,207,885,000

)(1,145,464,000

)(1,111,528,000

ر
ز
االسياتيج
لتأمي مخزون الغذاء
حساب التكاليف التشغيلية

مجموع المرصوفات المتكررة

مرصوفات المشاري ع

جدول رقم ()2
اإليرادات العامة حسب الوزارات واجلهات احلكومية للسنتني الاليتني 2021
و2022

البيان

إيرادات النفط والغاز

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

2021

2021

2022

2022

1,407,032,000

1,517,536,000

1,423,546,000

1,531,333,000
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ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

2021

2021

2022

2022

1,407,032,000

1,517,536,000

1,423,546,000

1,531,333,000

ز
الوطن لإليرادات
إيرادات الجهاز

340,000,000

340,000,000

360,000,000

360,000,000

ز
الوطن لإليرادات
الجهاز

340,000,000

340,000,000

360,000,000

360,000,000

مساهمات وعوائد االستثمارات الحكومية

113,902,000

123,902,000

114,268,000

124,268,000

عوائد بنك االسكان

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

25,668,000

25,668,000

25,868,000

25,868,000

البيان

ز
صاف إيرادات النفط والغاز

حصة الحكومة من هيئة تنظيم سوق العمل

عوائد ر
الشكة القابضة للنفط والغاز
56,400,000

56,400,000

56,400,000

56,400,000

10,000,000

20,000,000

10,000,000

20,000,000

9,334,000

9,334,000

9,500,000

9,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

-

-

عوائد رشكة ممتلكات البحرين القابضة

فوائض الحكومة من هيئة تنظيم االتصاالت

عوائد مرصف البحرين المركزي

فوائض البلديات
-

قطاع خدمات اإلدارة العامة

29,248,000

29,248,000

31,722,000

31,722,000

ز
هيئة ر
القانون
التشي ع والرأي

-

-

-

-
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ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

2021

2021

2022

2022

وزارة الخارجي ة

2,105,000

2,105,000

2,105,000

2,105,000

ر
االلكيونية
هيئة المعلومات والحكومة

3,734,000

3,734,000

3,734,000

3,734,000

جهاز المساحة والتسجيل العقاري

14,254,000

14,254,000

14,539,000

14,539,000

مؤسسة التنظيم العقاري

592,000

592,000

604,000

604,000

معهد اإلدارة العامة

278,000

278,000

289,000

289,000

-

-

البيان

وزارة العدل والشئون
(الشئون اإلسالمية)

اإلسالمية

االعانات

واألوقاف

-

-

-

-

-

731,000

731,000

751,000

751,000

ديوان المحاسبة

-

-

-

معهد البحرين للتنمية السياسية

-

-

-

ديوان الخدمة المدنية 72 -

-

-

-

ز
الوطن 81 -
وزارة المالية واالقتصاد

-

-

-

مجلس المناقصات والمزايدت

7,554,000

7,554,000

9,700,000

9,700,000

إيرادات متنوعة

قطاع النظام العام وشئون السالمة العامة

260,814,000

260,814,000

272,347,000

272,347,000

وزارة الداخلية

119,276,000

119,276,000

120,178,000

120,178,000
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ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

2021

2021

2022

2022

شئون الجمارك

110,000,000

110,000,000

120,000,000

120,000,000

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف

31,531,000

31,531,000

32,162,000

32,162,000

7,000

7,000

7,000

7,000

الهيئة اإلدارية للنيابة العامة

-

-

-

-

المجلس األعل للقضاء

-

-

-

-

قطاع الشئون االقتصادية والبنية التحتية

91,444,000

91,444,000

92,510,000

92,510,000

وزارة المواصالت واالتصاالت

50,831,000

50,831,000

50,831,000

50,831,000

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

33,668,000

33,668,000

34,606,000

34,606,000

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمر زان
(شئون االشغال)

البيان

المحكمة الدستورية

5,550,000

5,550,000

5,661,000

5,661,000

-

-

-

-

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

مجلس التنمية االقتصادية

بدالة ر
انينت البحرين
وزارة االشغال وشئون البلديات والتخطيط العمر زان
(هيئة التخطيط والتطوير العمر زان)

271,000

271,000

276,000

276,000

833,000

833,000

833,000

833,000

291,000
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291,000

303,000

303,000

البيان

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

2021

2021

2022

2022

الهيئة الوطنية للنفط والغاز
-

-

-

-

الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء
-

-

-

-

قطاع حماية البيئة

1,271,000

1,271,000

1,319,000

1,319,000

المجلس األعل للبيئة

1,271,000

1,271,000

1,319,000

1,319,000

قطاع اإلسكان ومرافق المجتمع

5,315,000

5,315,000

6,433,000

6,433,000

35,000

35,000

35,000

35,000

وزارة اإلسكان
وزارة االشغال وشئون البلديات والتخطيط العمر زان
(شئون البلديات)

5,280,000

5,280,000

6,398,000

6,398,000

قطاع الصحة

33,842,000

33,842,000

34,513,000

34,513,000

وزارة الصحة

31,586,000

31,586,000

32,212,000

32,212,000

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

2,256,000

2,256,000

2,301,000

2,301,000

قطاع الشباب والثقافة واإلعالم

1,352,000

1,352,000

1,509,000

1,509,000

وزارة شئون الشباب والرياضة

131,000

131,000

140,000

140,000

هيئة البحرين للثقافة واآلثار

230,000

230,000

359,000

359,000
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ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

2021

2021

2022

2022

991,000

991,000

1,010,000

1,010,000

-

-

-

-

1,157,000

1,157,000

1,177,000

1,177,000

وزارة ر
اليبية والتعليم

463,000

463,000

472,000

472,000

بوليتكنك البحرين

688,000

688,000

699,000

699,000

6,000

6,000

6,000

6,000

جامعة البحرين

-

-

-

-

قطاع الدفاع

-

-

-

-

ز
الوطن 50 -
الحرس

-

-

-

-

2,285,377,000

2,405,881,000

2,339,344,000

2,457,131,000

البيان

وزارة شئون االعالم

المجلس األعل للشباب والرياضة

قطاع التعليم

هيئة جودة التعليم والتدريب

اإلجمال

جدول رقم ()3
الصروفات التكررة حسب الوزارات واجلهات احلكومية للسنوات الالية - 2021
2022
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ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

2021

2021

2022

2022

قطاع خدمات اإلدارة العامة

201,234,000

205,909,000

201,738,000

206,451,000

ديوان صاحب السمو الملك رئيس الوزراء

16,919,000

16,919,000

16,962,000

16,962,000

مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

3,208,000

3,208,000

3,208,000

3,208,000

مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء (مركز االتصال
ز
الوطن )

1,486,000

1,486,000

1,565,000

1,565,000

نائب رئيس مجلس الوزراء

694,000

694,000

702,000

702,000

نائب رئيس مجلس الوزراء

698,000

698,000

705,000

705,000

نائب رئيس مجلس الوزراء

646,000

646,000

653,000

653,000

نائب رئيس مجلس الوزراء

576,000

576,000

584,000

584,000

مستشار رئيس مجلس الوزراء

265,000

265,000

268,000

268,000

مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون االقتصادية

263,000

263,000

264,000

264,000

وزارة شئون مجلس الوزراء

665,000

665,000

669,000

669,000

األمانة العامة لمجلس الوزراء

1,049,000

1,049,000

1,060,000

1,060,000

ز
هيئة ر
القانون
التشي ع والرأي

2,144,000

2,144,000

2,162,000

2,162,000

وزارة شئون مجلس الشورى والنواب

1,254,000

1,254,000

1,271,000

1,271,000

مجلس الشورى

8,946,000

8,946,000

8,946,000

8,946,000

مجلس النواب

10,235,000

10,235,000

10,235,000

10,235,000

-

-

1,200,000

1,200,000

ديوان الرقابة المالية واإلدارية

5,078,000

5,078,000

5,078,000

5,078,000

ز
الوطن
وزارة المالية واالقتصاد

8,806,000

8,806,000

8,929,000

8,929,000

ز
الوطن لإليرادات
الجهاز

4,699,000

4,699,000

4,745,000

4,745,000

وزارة الخارجي ة

34,412,000

34,412,000

34,157,000

34,157,000

ز
نصيب البحرين ف مجلس التعاون

10,220,000

10,220,000

10,220,000

10,220,000

ز
ر
اشياكات ومساهمات ف منظمات األمم المتحدة

3,230,000

3,230,000

3,360,000

3,360,000

ز
ر
اشياكات ومساهمات ف المنظمات العربية واإلسالمية

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ديوان الخدمة المدنية

5,889,000

5,889,000

5,972,000

5,972,000

البي ان

اللجنة التنفيذية النتخابات مجلس النواب
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ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

2021

2021

2022

2022

11,843,000

12,293,000

12,069,000

12,519,000

عقود ر
اسياتيجية لتقنية المعلومات

-

-

-

-

جهاز المساحة والتسجيل العقاري

5,372,000

5,372,000

5,434,000

5,434,000

مجلس المناقصات والمزايدات

1,208,000

1,208,000

1,220,000

1,220,000

780,000

780,000

780,000

780,000

معهد اإلدارة العامة

1,749,000

1,749,000

1,771,000

1,771,000

معهد البحرين للتنمية السياسية

1,092,000

1,092,000

1,114,000

1,114,000

المجلس األعل للشئون االسالمية

3,180,000

3,180,000

3,244,000

3,244,000

األوقاف السنية

2,765,000

2,765,000

2,809,000

2,809,000

األوقاف الجعفرية

2,765,000

2,765,000

2,809,000

2,809,000

بيت القرآن

75,000

75,000

75,000

75,000

تمويل األخطار

350,000

350,000

350,000

350,000

مساعدات حكومية

700,000

700,000

700,000

700,000

رز
اليامات متنوعة

17,000,000

17,000,000

17,000,000

17,000,000

تقديرات اخرى للوزارات والجهات الحكومية

28,416,000

32,641,000

26,891,000

31,154,000

ز
ز
مساهمة مملكة البحرين ف البنك اآلسيوي لإلستثمار ف
البنية التحتية

1,557,000

1,557,000

1,557,000

1,557,000

-

-

-

-

-

-

-

-

قطاع الدفاع

527,360,000

523,360,000

527,360,000

523,360,000

وزارة الدف اع

474,952,000

474,952,000

474,952,000

474,952,000

األمانة العامة لمجلس الدفاع األعل

10,434,000

6,434,000

10,434,000

6,434,000

ز
الوطن
الحرس

41,974,000

41,974,000

41,974,000

41,974,000

قطاع النظام العام وشئون السالمة العامة

439,581,000

439,581,000

439,747,000

439,747,000

وزارة الداخلية

354,023,000

354,023,000

354,023,000

354,023,000

4,156,000

4,156,000

4,156,000

4,156,000

البي ان

ر
االلكيونية
هيئة المعلومات والحكومة

المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان

قرص القضيبية

المحافظات
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ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

2021

2021

2022

2022

ز
الوطن
جهاز المخابرات

33,314,000

33,314,000

33,314,000

33,314,000

شئون الجمارك

16,067,000

16,067,000

16,067,000

16,067,000

المجلس األعل للقضاء

13,188,000

13,188,000

13,188,000

13,188,000

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف

13,350,000

13,350,000

13,484,000

13,484,000

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف

-

-

-

-

الجهاز االداري للنيابة العامة

3,334,000

3,334,000

3,366,000

3,366,000

المحكمة الدستورية

2,149,000

2,149,000

2,149,000

2,149,000

160,528,000

159,735,000

116,053,000

115,236,000

مجلس التنمية االقتصادية

5,767,000

5,692,000

5,767,000

5,680,000

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

9,083,000

8,365,000

9,182,000

8,452,000

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

12,564,000

12,564,000

12,714,000

12,714,000

هيئة تنظيم سوق العمل

8,336,000

8,336,000

8,439,000

8,439,000

189,000

189,000

191,000

191,000

الهيئة الوطنية للنفط والغاز

1,542,000

1,542,000

1,555,000

1,555,000

وزارة شئون الكهرباء والماء

235,000

235,000

238,000

238,000

هيئة الكهرباء والماء

48,000,000

48,000,000

-

-

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمر زان
(شئون االشغال)

39,787,000

39,787,000

40,021,000

40,021,000

وزارة المواصالت واالتصاالت

28,501,000

28,501,000

28,498,000

28,498,000

معرض البحرين الدول للطيان

551,000

551,000

3,121,000

3,121,000

-

-

-

-

بدالة ر
انينت البحرين

1,298,000

1,298,000

1,302,000

1,302,000

ر
االسياتيجية والدولية والطاقة
مركز البحرين للدراسات

1,278,000

1,278,000

1,278,000

1,278,000

الجهاز التنفيذي واإلداري لمجلس احتياط األجيال
القادمة

1,979,000

1,979,000

2,318,000

2,318,000

الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

544,000

544,000

550,000

550,000

هيئة الطاقة المستدامة

874,000

874,000

879,000

879,000

البي ان

قطاع الشئون االقتصادية والبنية التحتية

وزارة النفط

بورصة البحرين
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ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

2021

2021

2022

2022

-

-

-

-

قطاع حماية البيئة

5,167,000

5,167,000

5,212,000

5,212,000

المجلس األعل للبيئة

4,667,000

4,667,000

4,712,000

4,712,000

500,000

500,000

500,000

500,000

قطاع اإلسكان ومرافق المجتمع

13,277,000

14,279,000

13,283,000

14,285,000

وزارة اإلسكان

4,174,000

4,174,000

4,255,000

4,255,000

وزارة االشغال وشئون البلديات والتخطيط العمر زان
(شئون البلديات)

5,725,000

6,727,000

5,788,000

6,790,000

وزارة االشغال وشئون البلديات والتخطيط العمر زان (هيئة
التخطيط والتطوير العمر زان)

2,476,000

2,476,000

2,332,000

2,332,000

المجالس البلدية

612,000

612,000

612,000

612,000

مؤسسة التنظيم العقاري

290,000

290,000

296,000

296,000

298,302,000

298,302,000

297,895,000

297,895,000

1,244,000

1,244,000

1,247,000

1,247,000

217,319,000

217,319,000

216,884,000

216,884,000

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

2,436,000

2,436,000

2,461,000

2,461,000

ز
مستشف الملك حمد الجامع

34,544,000

34,544,000

34,544,000

34,544,000

مركز محمد بن خليفة آل خليفة التخصص للقلب

18,694,000

18,694,000

18,694,000

18,694,000

مركز البحرين لالورام

23,865,000

23,865,000

23,865,000

23,865,000

200,000

200,000

200,000

200,000

قطاع الشباب والثقافة واإلعالم

53,486,000

53,911,000

53,776,000

54,189,000

وزارة شئون الشباب والرياضة

10,025,000

9,950,000

10,070,000

9,983,000

األمانة العامة للمجلس األعل للشباب والرياضة

12,339,000

12,339,000

12,351,000

12,351,000

نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

1,904,000

1,904,000

1,904,000

1,904,000

هيئة البحرين للثقافة واآلثار

7,078,000

7,078,000

7,126,000

7,126,000

ز
مركز عيس الثقاف

1,221,000

1,221,000

1,221,000

1,221,000

البي ان

دعم الصيادين

المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراع

قطاع الصحة
المجلس االعل للصحة
وزارة الصحة

حساب نفقات عالج إصابات الحوادث والحاالت الطارئة
ز
للمواطني بالخارج
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ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

2021

2021

2022

2022

مركز الملك حمد العالم للتعايش السلم

931,000

931,000

931,000

931,000

جائزة عيس لخدمة االنسانية

830,000

830,000

830,000

830,000

18,967,000

19,467,000

19,152,000

19,652,000

191,000

191,000

191,000

191,000

قطاع التعليم

319,660,000

320,951,000

321,458,000

324,526,000

وزارة ر
اليبية والتعليم

265,751,000

265,751,000

266,966,000

266,966,000

كلية عبدهللا بن خالد للدراسات اإلسالمية

-

-

-

-

جامعة عيس الكبي (الهداية الخليفية)

-

-

-

-

هيئة جودة التعليم والتدريب

3,742,000

3,742,000

3,784,000

3,784,000

جامعة البحرين

38,465,000

38,465,000

38,882,000

38,882,000

ز
للمعلمي
كلية البحرين

3,309,000

4,600,000

3,332,000

6,400,000

بوليتكنك البحرين

8,393,000

8,393,000

8,494,000

8,494,000

قطاع الحماية االجتماعية

421,308,000

435,554,000

392,505,000

435,554,000

ز
الوطن
الصندوق االجتماع

19,100,000

19,100,000

18,894,000

19,100,000

صندوق الضمان اإلجتماع

21,500,000

21,500,000

21,268,000

21,500,000

رز
االليامات ومبالغ الدعم ألنظمة التقاعد

20,000,000

19,000,000

20,000,000

19,000,000

ز
تحسي مستوى المعيشة للمتقاعدين
عالوة

124,450,000

132,000,000

115,640,000

132,000,000

ز
حصة ومساهمة الحكومة ف أنظمة التقاعد

800,000

800,000

800,000

800,000

136,000,000

128,000,000

142,448,000

128,000,000

250,000

250,000

250,000

250,000

إعانة المواد الغذائية

27,008,000

35,904,000

10,230,000

35,904,000

ز
ز
التأمي ضد التعطل
حصة الحكومة ف نظام

20,000,000

18,000,000

20,000,000

18,000,000

دعم برنامج االسكان (عالوة اإليجار)

48,200,000

57,000,000

38,975,000

57,000,000

دعم برنامج االسكان (تخفيض االقساط االسكانية)

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

2,439,903,000

2,456,749,000

2,369,027,000

2,416,455,000

البي ان

وزارة شئون االعالم
الهيئة العليا لإلعالم واالتصال

دعم االش محدودة الدخل
صندوق النفقة

إجمال المرصوفات المتكررة للوزارات والجهات الحكومية
والحسابات
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ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
للسلطة ر
التشيعية
ز
ف نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد
موافقة السلطة
ر
التشيعية

2021

2021

2022

2022

اإلعتماد االحتياط

96,012,000

96,517,000

93,781,000

95,204,000

فوائد الدي ن الحكوم

708,000,000

708,000,000

757,000,000

757,000,000

ز
ميانية التعامل مع فيوس كورونا Covid-19

50,000,000

50,000,000

-

-

ز
لتأمي مخزون الغذاء
حساب التكاليف التشغيلية
ر
االسياتيج

2,500,000

2,500,000

-

-

3,296,415,000

3,313,766,000

3,219,808,000

3,268,659,000

البي ان

إجمال المرصوفات المتكررة

ملحق جدول رقم ()3
بيانات الدعم احلكومي الباشر للسنتني الاليتني  2021و 2022
ز
ر
الميانية
مشوع قانون
المحول للسلطة
ز
ر
التشيعية ف نوفمي

ز
ر
الميانية
مشوع قانون
بعد موافقة السلطة
ر
التشيعية

ز
ر
الميانية
مشوع قانون
المحول للسلطة
ز
ر
التشيعية ف نوفمي

ز
ر
الميانية
مشوع قانون
المحول للسلطة
ز
ر
التشيعية ف نوفمي

2021

2022

2022

2021

هيئة الكهرباء والماء

48,000,000

48,000,000

-

-

جامعة البحرين

38,465,000

38,465,000

38,882,000

38,882,000

ز
للمعلمي
كلية البحرين

3,309,000

4,600,000

3,332,000

6,400,000

بوليتكنك البحرين

8,393,000

8,393,000

8,494,000

8,494,000

ز
الوطن
الصندوق االجتماع

19,100,000

19,100,000

18,894,000

19,100,000

صندوق الضمان االجتماع

21,500,000

21,500,000

21,268,000

21,500,000

ز
تحسي مستوى المعيشة
عالوة
للمتقاعدين

124,450,000

132,000,000

115,640,000

132,000,000

دعم االش محدودة الدخل

136,000,000

128,000,000

142,448,000

128,000,000

إعانة المواد الغذائية

27,008,000

35,904,000

10,230,000

35,904,000

البيان
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ز
ر
الميانية
مشوع قانون
المحول للسلطة
ز
ر
التشيعية ف نوفمي

ز
ر
الميانية
مشوع قانون
بعد موافقة السلطة
ر
التشيعية

ز
ر
الميانية
مشوع قانون
المحول للسلطة
ز
ر
التشيعية ف نوفمي

ز
ر
الميانية
مشوع قانون
المحول للسلطة
ز
ر
التشيعية ف نوفمي

2021

2022

2022

2021

دعم برنامج االسكان (عالوة
اإليجار)

48,200,000

57,000,000

38,975,000

57,000,000

دعم برنامج االسكان (تخفيض
االقساط االسكانية)

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

اإلجمال

478,425,000

496,962,000

402,163,000

451,280,000

البيان

جدول رقم ()4
مصروفات الشاريع حسب الوزارات واجلهات احلكومية للسنتني الاليتني
 2021و2022

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
ز
للسلطة ر
التشيعية ف
نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد موافقة
ر
السلطة التشيعية

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
ز
للسلطة ر
التشيعية ف
نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد موافقة
ر
السلطة التشيعية

2021

2021

2022

2022

69,443,000

95,443,000

69,718,000

96,718,000

ديوان صاحب السمو الملك رئيس الوزراء

-

-

-

-

مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

-

-

-

-

ز
الوطن
وزارة المالية واالقتصاد

1,000,000

1,000,000

1,200,000

1,200,000

وزارة الخارجي ة

1,200,000

1,200,000

1,500,000

1,500,000

البيان

قطاع خدمات اإلدارة العامة

نائب رئيس مجلس الوزراء
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ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
ز
للسلطة ر
التشيعية ف
نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد موافقة
ر
السلطة التشيعية

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
ز
للسلطة ر
التشيعية ف
نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد موافقة
ر
السلطة التشيعية

2021

2021

2022

2022

100,000

100,000

100,000

100,000

2,000,000

2,000,000

2,200,000

2,200,000

900,000

900,000

800,000

800,000

2,800,000

2,800,000

1,200,000

1,200,000

90,000

90,000

90,000

90,000

-

-

-

-

300,000

300,000

300,000

300,000

المشاري ع الرأسمالية المصنفة

56,920,000

82,920,000

58,228,000

85,228,000

الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

133,000

133,000

100,000

100,000

قطاع الدفاع

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

ز
الوطن
الحرس

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

قطاع النظام العام وشئون السالمة العامة

12,500,000

12,500,000

12,200,000

12,200,000

وزارة الداخلية

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

شئون الجمارك

2,900,000

2,900,000

2,600,000

2,600,000

المجلس األعل للقضاء

100,000

100,000

100,000

100,000

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف

200,000

200,000

200,000

200,000

الجهاز اإلداري للنيابة العامة

300,000

300,000

300,000

300,000

قطاع الشئون االقتصادية والبنية التحتية

53,457,000

60,457,000

49,382,000

55,382,000

مجلس التنمية االقتصادية

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

200,000

200,000

200,000

200,000

33,000,000

39,000,000

4,000,000

4,000,000

400,000

400,000

-

-

البيان

ديوان الخدمة المدنية
ر
االلكيونية
هيئة المعلومات والحكومة
جهاز المساحة والتسجيل العقاري
ز
الوطن لإليرادات
الجهاز
مجلس المناقصات والمزايدات
معهد اإلدارة العامة
المجلس األعل للشئون االسالمية

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمر زان
(شئون االشغال)

33,000,000

وزارة المواصالت واالتصاالت

5,000,000

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمر زان
(هيئة التخطيط والتطوير العمر زان)

400,000

ر
االسياتيجية والدولية والطاقة
مركز البحرين للدراسات

-

40,000,000

5,000,000
400,000

-
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ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
ز
للسلطة ر
التشيعية ف
نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد موافقة
ر
السلطة التشيعية

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
ز
للسلطة ر
التشيعية ف
نوفمي

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد موافقة
ر
السلطة التشيعية

2021

2021

2022

2022

282,000

282,000

-

-

-

-

3,075,000

3,075,000

-

-

قطاع حماية البيئة

300,000

300,000

300,000

300,000

المجلس األعل للبيئة

300,000

300,000

300,000

300,000

قطاع اإلسكان ومرافق المجتمع

98,800,000

98,800,000

103,800,000

103,800,000

وزارة اإلسكان

95,000,000

95,000,000

100,000,000

100,000,000

وزارة االشغال وشئون البلديات والتخطيط العمر زان
(شئون البلديات)

3,800,000

3,800,000

3,800,000

قطاع الصحة

6,000,000

6,000,000

5,800,000

5,800,000

المجلس األعل للصحة

2,000,000

2,000,000

1,800,000

1,800,000

وزارة الصحة

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

ز
مستشف الملك حمد الجامع

-

-

-

-

ز
الوطن لألورام الشطانية
المركز

-

-

-

-

قطاع الشباب والثقافة واإلعالم

14,800,000

16,800,000

14,100,000

16,100,000

وزارة شئون الشباب والرياضة

2,300,000

4,300,000

2,300,000

4,300,000

هيئة البحرين للثقافة واآلثار

8,500,000

8,500,000

7,800,000

7,800,000

وزارة شئون االعالم

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

ز
الوطن
مركز االتصال

-

-

-

-

قطاع التعليم

7,200,000

7,200,000

7,200,000

7,200,000

وزارة ر
اليبية والتعليم

4,800,000

4,800,000

4,800,000

4,800,000

جامعة البحرين

1,600,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000

800,000

800,000

800,000

800,000

265,000,000

300,000,000

265,000,000

300,000,000

البيان

الجهاز التنفيذي واإلداري لمجلس احتياط األجيال
القادمة
رشكة طيان الخليج
وزارة شئون الكهرباء والماء

بوليتكنك البحرين
اإلجمال

282,000

282,000
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3,800,000

جدول رقم ()5
إيرادات ومصروفات البلديات وأمانة العاصمة للسنوات الالية 2022 – 2021

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
ر
للسلطة التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية

ر
مشوع قانون
ز
الميانية المحول
ر
للسلطة التشيعية
ز
ف نوفمي

موافقة السلطة
ر
التشيعية

2021

2021

2022

2022

إجمال إيرادات البلديات وأمانة العاصمة

100,000,000

100,000,000

105,000,000

105,000,000

المرصوفات المتكررة للبلديات وأمانة العاصمة

52,200,000

52,393,000

53,400,000

53,593,000

مرصوفات المشاري ع للبلديات وأمانة العاصمة

22,000,000

22,000,000

22,000,000

22,000,000

إجمال مرصوفات البلديات وأمانة العاصمة

74,200,000

74,393,000

75,400,000

75,593,000

البيان

359

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

ر
مشوع قانون
ز
الميانية بعد

التاريخ 4 :مارس 2021م
سعادة األستاذ  /خالد حسني السقطي احملرتم
رئيــس جلنــة الشؤون الالية واالقتصادية
الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
 2021و ،2022المرافق للمرسوم رقم ( )70لسنة 2020م ،مع قرار مجلس النواب بشأنه.

تحية طيبة وبعد،

بتاريخ  4مارس 2021م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس ،ضمن
كتابه رقم ( 578ص ل ت ق  /ف  5د  ،)3نسخة من مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة
للدولة للسنتين الماليتين  2021و ،2022المرافق للمرسوم رقم ( )70لسنة 2020م ،مع قرار
مجلس النواب بشأنه ،إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات
عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.

360

وبتاريخ  4مارس 2021م عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها السادس
والعشرين ،حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور ،وقرار مجلس النواب بشأنه.
وبنا ًء على ما انتهى إليه قرار مجلس النواب بشأأأن مشللروع قانون باعتماد الميزانية العامة
للدولة للسلنتين الماليتين  2021و ،2022المرافق للمرسأوم رقم ( )70لسأنة 2020م ،فقد انتهت
اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور.
رأي اللجنة:

تر اللجنة سللللالمة مشــــروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للســــنتين الماليتين
 2021و ،2022المرافق للمرسوووم رقم ( )70لسوونة 2020م ،مع قرار مجلس النواب بشووأنه،
من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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