
 املالمح والسياسات املالية العامة

 للميزانية العامة للدولة للسنتين

 2017-2018املاليتين 
 

 من توجيهات صاحب السمو امللكي رئيس الوزراء املوقر
ً
، يتضمن قانون امليزانية العامة للدولة انطالقا

 :املالمح الرئيسية التالية 2018و  2017للسنتين املاليتين 
 

  املالي وتخفيض املصروفات التشغيلية وضبط االنفاق الحكوميتعزيز االنضباط 

  عدم املساس بالرواتب األساسية واالستمرار في دعم املواطنين 

 أولوية لتنويع مصادر اإليرادات العامة 

 العمل على تحقيق النمو والتنويع االقتصادي األقص ى 

 
 

 

خطوات وتدابير حاسممممممممممممممة لتعزيز  2018و 2017امليزانية العامة للدولة للسممممممممممممم تين املاليتين تتضمممممممممممممم  

 م  توجيهات صاحب ال
ً
ضبط املعامالت ، والتي تشمل سمو امللكي رئيس الوزراء املوقراالنضباط املالي انطالقا

املالية الحكومية، وتخفيض االعتمادات املالية الخاصمممممممممممممة بالنفقات التشمممممممممممممغيلية للوزارات ول   ات الحكومية 

 حقممة، وضمممممممممممممبط وتخفيض االنفمماق الحكومي، وتطبيق مبمماد  الحو مممة في  ممافممة ذات امليزانيممات املسمممممممممممممتقلممة وامل

االلتزام الكماممل دعمدم املسممممممممممممماس بمالرواتمب األسممممممممممممماسممممممممممممميمة والزيماد  السمممممممممممممنويمة،  الوزارات وال  مات الحكوميمة، مع

  الدعم الحكومي، وتوفير الخدمات الرئيسية ذات األولوية للمواطنين. لبرامجاملواطنين واالستمرار في دعم 

 

 التنفيذ  وسيتم
ً
 باالعتبار القرارات الصادر  م  مجلس الوزراء وفقا

ً
ألحدث املمارسات العاملية، وأخذا

 املوقر وقرارات ال  ان الوزارية والفرق الحكومية املشكلة لتخفيض املصروفات الحكومية، 

 

ال انب الخاص باإليرادات العامة هي تنويع مصممممادر اذي اإليرادات م  خال   األولوية األسمممماسممممية م و 

دعم خطوات تطوير أنظممممة تحصممممممممممممميمممل اإليرادات املسمممممممممممممتحقمممة على الوزارات وال  مممات الحكوميمممة والشمممممممممممممر مممات 

ومؤسممممممممممسممممممممممات القطاف الخاص واألفراد، وتنفيذ مبادرات تنمية اإليرادات رير النفطية التي أصممممممممممدر ها الحكومة 



لفتر  املممماضممممممممممممميمممة، ومراجعمممة عمممدد م  الخمممدممممات الحكوميمممة وتطبيق مبمممدأ اسمممممممممممممترداد التكلفمممة حيممما  امممذي خال  ا

 الخدمات.

 

متوسممممطة املدت للتحيم في نمو مسممممتويات الدي  العام، والحد م  نمو االعتمادات  اسممممتراتيجيةوضممممع 

املخصمممممصمممممة لسمممممداد الفوائد املترتبة على أرصمممممد  الدي  العام، واالسمممممتفاد  م  أية وفورات متحققة في امليزانية 

 الوطني. لخفض فوائد الديون، وتنفيذ املشاريع والبرامج الحكومية التي تعود بالفائد  على االقتصاد

 

الدور املحوري للميزانية ال ديد   أدا  اسممماسمممية لتنفيذ أاداا السمممياسمممات املالية املعتمد  في ويمثل 

مجمل ا، خاصمممممممممممممة فيما يتعلق بتحقيق االسمممممممممممممتدامة املالية خال  املرحلة القادمة م  خال  تحقيق التوازن بين 

ويع االقتصمممادي األقصممم ى م  خال  اسمممتحداث اإليرادات واملصمممروفات العامة، والعمل على تحقيق النمو والتن

التشممممممريعات الالزمة التي تسمممممم م بصممممممور  مبالممممممر  في تعزيز دور القطاف الخاص في عملية التنمية، وذل  ضممممممم  

 في برنامج عمل الحكومة وما يتضممممممممممممممنا م  أولويات اسمممممممممممممتراتيجية ومبادرات وسمممممممممممممياسمممممممممممممات 
ً
اإلطار العام ممثال

 وإجراءات تنفيذية.

 

 
 
 4.6 غبمبل 2018-2017امة للدولة  للسممممممممممممم تين املاليتين العامليزانية اعتماد قانون ت العامة في اإليرادا قدرت

، حيث 2018مليار دينار للسمممممممممممممنة املالية  2.4، و2017ر دينار للسمممممممممممممنة املالية مليا 2.2مليار دينار بحريني، منها 

دوالر أمريكي للبرميل، مع تقدير  55لممممممملت أسممممممس تقديرات اإليرادات النفطية تقدير سممممممعر بيع النفط بقيمة 

مليون دينممار للسممممممممممممم تين  25مليون دينممار و 35اجمممالي الممدعم املقممدم ملبيعممات النفط في السممممممممممممموق املحليممة بمبلغ 

 للسمممممممممممممنممة  47والي، وتقممدير إنتممال حقممل البحري  م  النفط عنممد املمماليتين املممذ ورتين على الت
ً
ألف برميممل يوميمما

 للسمممممنة املالية  45.6و 2017املالية 
ً
  150، وإنتال حقل أبوسمممممعفة عند 2018ألف برميل يوميا

ً
ألف برميل يوميا

للوحد  دوالر  3.03، وتقدير إيرادات بيع الغاز على أسممممممممممممماس سمممممممممممممعر 2018و 2017لكل م  السممممممممممممم تين املاليتين 

، وتقدير االنتال 2018دوالر ابتداًء م  السمممممممممممنة املالية  3.29، وسمممممممممممعر 2017الحرارية ابتداًء م  السمممممممممممنة املالية 

على  2018و 2017مليار قدم ميعب للسممممممممم تين املاليتين  535.4مليار قدم ميعب و 516.8السمممممممممنوي للغاز عند 

 التوالي.

 

مليون دينار للسممنة املالية  485 ت( فقد تم تقديراا بمبلغوعلى صممعيد اإليرادات رير النفطية ودون اإلعانا

 في االعتبار األثر املالي جراء تنفيذ مبادرات تنمية 2018مليون دينار للسمممممممممممممنة املالية  547، و2017
ً
، وذل  أخذا

بلغ اإليرادات رير النفطية التي أصممممممممممممدر ها الحكومة خال  الفتر  املاضممممممممممممية، بينما تم تقدير إيرادات اإلعانات بم

 .2018و 2017مليون دينار لكل م  الس تين املاليتين  28



 

و    2017للسمممممنة املالية مليار دينار  3.6منها مليارات دينار،  7.3أما املصمممممروفات العامة فتم تقديراا بمبلغ 

 الحكومي(ودون فوائد الدي  ، حيث تم تقدير إجمالي املصروفات املتيرر   2018مليار دينار للسنة املالية  3.7

في الس تين املاليتين  %2، وذل  بانخفاض قدري 2018و 2017مليار دينار لكل م  الس تين املاليتين  2.8بمبلغ 

، 2016 – 2015مقارنة باعتماد املصممروفات املتيرر  في قانون اعتماد ميزانية السمم تين املاليتين  2018و 2017

في  %22ب سممممممممممبة ، وذل  بارتفاف 2017دينار للسممممممممممنة املالية مليون  477وتم تقدير فوائد الدي  الحكومي بمبلغ 

 - 2015مقارنة بالقيمة املقدر  ل ذي الفوائد في قانون اعتماد ميزانية للسممممممممممممم تين املاليتين  2017السمممممممممممممنة املالية 

مقارنة  2018% في السمممممنة املالية 16، وذل  بارتفاف ب سمممممبة 2018مليون دينار للسمممممنة املالية  553ومبلغ  2016

 . وقد روعي انا اعتباران اساسيان اما:2017السنة ب

  عدم املسمماس باالعتمادات املالية الالزمة لتغطية نفقات الرواتب األسمماسممية والزياد  السممنوية لرواتب

نفقات في جميع الوزارات الاملوظفين البحري يين، والعالوات األسمممممماسممممممية األخرت، مع ضممممممبط وتخفيض 

 وال  ات الحكومية في حدود االعتمادات املقرر  في امليزانية. 

  مقارنة  2017% للسممممممممممممنة املالية 15الحد م  نمو ميزانية املصممممممممممممروفات التشممممممممممممغيلية وتخفيضمممممممممممم ا بواقع

وتخفيض االعتمادات املالية السممممممممممممنوية  2016بمسممممممممممممتويات االعتمادات التي تم إقراراا للسممممممممممممنة املالية 

 للوزارات ول   ات الحكومية ذات امليزانيات املستقلة وامل حقة.

 

مليون دينار لكل م  السمممممم تين املاليتين  330م  ناحية أخرت تم تقدير ميزانية مصممممممروفات املشمممممماريع بمبلغ 

 ، متضمنا التزامات املشاريع القائمة ومشاريع الصيانة. 2018و 2017

 

ب سممممممممبة  2017مليار دينار للسممممممممنة املالية  1.341 للدولة بمبلغ العامةامليزانية اعتماد قانون الع ز في  قدري  

% م  الناتج املحلي 10.5ب سمممممممممممممبة  2018مليار دينار للسمممممممممممممنة املالية 1.316% م  الناتج املحلي االجمالي، و11.0

 للسمممممممممممممعر املقممدر للنفط في امليزانيممة و
ً
لتحقيق التوازن بين دوالر للبرميممل(، حيممث يتعين  55االجمممالي، وذلمم  تبعمما

دوالر خال   118و  2017الر خال  السمممممنة املالية دو  119اإليرادات واملصمممممروفات متوسمممممط سمممممعر عند مسمممممتوت 

 أنا سمممميتم تمويل اذا الع ز ع  طريق االقتراض م  األسممممواق الدولية واملحلية 2018السممممنة املالية 
ً
، موضممممحا

 ويل األخرت املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.بواسطة سندات التنمية وأذونات الخزانة وأدوات التم

 


