
مستجدات برنامج التوازن املالي

مســـتجـدات
بـرنـامــج التوازن املا��



2

مستجدات برنامج التوازن املالي

2

1

نبذة عامة

تم إطالق برنامج التوازن املالي في عام 2018 بهدف الوصول لنقطة التوازن املالي بين املصروفات واإليرادات 

الحكومية بحلول عام 2022 من خالل تبني 6 مبادرات هي: 

آخر مستجدات تنفيذ مبادرات برنامج التوازن املالي 

حققت مملكة البحرين نتائج ملموسة في تنفيذ مبادرات برنامج التوازن املالي حتى نهاية الربع الثالث من عام 

2021، كما هو موضح أدناه:

تقليص املصروفات التشغيلية للحكومة

الطلبات من  مــراجــعــة جميع  مهمتها  للحكومة  التشغيلية  املــصــروفــات  فــرق عمل لخفض  تــم تشكيل سبع 

في إجمالي املصروفات  التشغيلية بهدف تحقيق وفــورات  بأبواب الصرف  املتعلقة  قبل الجهات الحكومية 

21,264 طلب شــراء منذ إنشائها وحتى نهاية الربع  التشغيلية للحكومة، حيث قامت فرق العمل بمراجعة 

التشغيلية  املــصــروفــات  بتعميم الضوابط املحدثة لصرف  العمل  2021. كما قامت فــرق  الثالث مــن عــام 

والحفاظ على مستوياتها املعتمدة في امليزانية العامة.

طرح برنامج التقاعد االختياري ملن يرغب فيه من موظفي الحكومة

8,214 موظف  تم استكمال تنفيذ البرنامج وذلــك من خــالل خــروج جميع املتقاعدين والــذي بلغ عددهم 

حكومي أي مــا يــعــادل 18% مــن الــقــوى العاملة فــي القطاع الــعــام. ونتج عــن البرنامج وفــر فــي تكاليف القوى 

العاملة يقدر بحوالي 130 مليون دينار بحريني سنوًيا.

تقليص املصروفات ال�شغيلية ل��كومة
14

ز�ادة كفاءة هيئة الكهر�اء واملاء لتحقيق 
التوازن ب�ن إيرادا��ا ومصروفا��ا 

�عز�ز كفاءة اإلنفاق ا��كومي

3

5

2

4
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طرح برنامج تقاعد اختياري ملن يرغب 
فيھ من موظفي ا��كومة

�عز�ز كفاءة وعدالة الدعم ا��كومي 
املباشر ملستحقيھ من املواطن�ن

�سهيل اإلجراءات ا��كومية وز�ادة 
اإليرادات غ�� النفطية
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زيادة كفاءة هيئة الكهرباء واملاء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها3

تم اعتماد الخطة التنفيذية ملبادرات تقليص مصروفات هيئة الكهرباء واملــاء التي تهدف إلى تقليص دعم 

ميزانية الهيئة من 189 مليون دينار بحريني في العام 2018 بشكٍل تدريجي للوصول إلى التوازن املالي بنهاية 

العام 2022، وقد تم إعداد امليزانية العامة للدولة للسنتين املاليتين 2022/2021 على ذلك األساس.

تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي املباشر ملستحقيه من املواطنين

 
ً
توحيد موعد صرف الدعم املقدم للمواطنين املستحقين من خمسة برامج للدعم النقدي تصرف سابقا

من قبل عدة جهات حكومية من خالل إطالق خدمة »الدعم املالي الحكومي«، بحيث يتم صرفها في دفعة 

واحــدة وفــي تاريخ واحــد، وذلــك بهدف زيــادة استفادة املواطنين من مبالغ كافة برامج الدعم في وقــت واحد 

إلنهاء التزاماتهم ومتطلبات أفراد األسرة بتاريخ محدد.

تعزيز كفاءة اإلنفاق الحكومي

تمت إعادة هيكلة وزارة املالية واالقتصاد الوطني والذي نتج عنه تفعيل مكتب إدارة الدين العام، واستحداث 

عدد من اإلدارات الجديدة منها إدارة املشتريات الحكومية املركزية، والتي أكملت بنجاح عدًدا من مناقصات 

الشراء املركزية، وإدارة الكفاءة املركزية والتي تشرف على فرق عمل خفض املصروفات التشغيلية. كما نتج 

عن املبادرة نقل تبعية مدراء املالية في جميع الجهات الحكومية إلى وزارة املالية واالقتصاد الوطني.

تسهيل اإلجراءات الحكومية وزيادة اإليرادات غير النفطية

تم البدء بتطبيق القيمة املضافة بنسبة 5% اعتباًرا من 1 يناير 2019. وتم حتى نهاية الربع الثالث من عام 

يتعلق  97% فيما  امتثال تفوق  19,000 شركة وجهة حكومية، وتحقيق معدالت  أكثر من  2021 تسجيل 

بتقديم إقرارات القيمة املضافة وتحصيلها.
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باإلضافة إلى ذلك، نفذت الحكومة عدًدا من البرامج التي تهدف إلى تسهيل وتحسين خدماتها بما في ذلك: 

تــحــديــث نــظــام الــســجــالت الــتــجــاريــة »ســجــالت« ونــظــام إصــــدار رخـــص الــبــنــاء »بــنــايــات« والــتــي شهدت  	

تحسينات مهمة بما في ذلك ربط جهات حكومية إضافية، وتبسيط عملية تقديم الطلبات، ومراجعة 

املحتوى إلبراز متطلبات الترخيص.

بــــاألداء فــي العمل الحكومي وغاية  	 إطـــالق بــرنــامــج تقييم مــراكــز الــخــدمــة الحكومية كــمــبــادرة لــالرتــقــاء 

لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها أجهزتها.

تشكيل لجنة دراســة وتطوير التشريعات ملواكبة متطلبات التنمية املستدامة تختص بدراسة كافة  	

االقــتــصــادي  للنمو  املــعــززة  التشريعات  مــن خــالل دراســـة  البحرين  بتعزيز مكانة  املتعلقة  الــجــوانــب 

املستدام.

مشروع شامل لتطوير العمل القضائي تضمن تحول الخدمات في جميع مراحل الدعوى إلى خدمات  	

التجارية  القضايا  في  الــدعــوى  إدارة  نظام  النوعية وتطبيق  للقضايا  مــســارات  إلكترونية وتخصيص 

وتطوير التشريعات للسماح بمواكبة أفضل املمارسات العاملية.

اعتماد استراتيجية الحكومة الرقمية التي تطبق التقنيات الرقمية على نطاق واسع لتحسين تقديم  	

الخدمات الحكومية.

توثيق ونشر جميع إجراءات الخدمات الحكومية عبر املنصات اإللكترونية، ووضع اتفاقية مستوى  	

خدمة لكافة الخدمات الحكومية  )SLAs(، مع مراجعة االتفاقيات املطبقة حالًيا.

أدى انخفاض أسعار النفط العاملية واآلثار االقتصادية املترتبة من جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( 

إلى تراجع األداء املالي خالل عام 2020 والنصف األول من عام 2021. وال تزال حكومة مملكة البحرين 

ا في تنفيذ مــبــادرات برنامج 
ً
متمسكة بهدف الــوصــول لنقطة الــتــوازن املــالــي، كما حققت تقدًما ملحوظ

التوازن املالي.  وعليه، تم تبني عدد من املبادرات الجديدة لتحقيق التوازن املالي خالل املدى املتوسط. 
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الوضع املالي )من عام 2019 وحتى نهاية الربع الثالث 2021(

مع تنفيذ مبادرات برنامج التوازن املالي، أحرزت مملكة البحرين تقدًما كبيًرا في تقليص العجز األولي خالل 

السنة املالية 2019، كما هو موضح أدناه: 

ساهم التزام اململكة ببرنامج التوازن املالي في تمكينها من احتواء املصروفات الطارئة لتتعامل مع تداعيات 

جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( ضمن امليزانية العامة للدولة، مع تسجيل تجاوزات طفيفة ملستويات 

الصرف باملقارنة مع امليزانية لعام 2020 والنصف األول من عام 2021. إال أن إيرادات النفط والغاز شهدت 

تراجًعا كبيًرا بسبب هبوط أسعار النفط العاملية باإلضافة إلى تأثير جائحة فيروس كورونا  )كوفيد-19( على 

النشاط االقتصادي على الصعيد املحلي والدولي.

2019 ماع ةيا=>ب *(املا نزاوتلا جمانرب تاردابم ذيفنت عم *(املا عضولا

*(وألا ز$#لا
ةماعلا تافورصملا *(امجإ

)يموك@?ا نيدلا دئاوف نود(
ةماعلا تاداريإلا *(امجإ

/.-رحب رانيد رايلم

2.782.872.90

2019

)'عف

2018

)'عف

1%

3.052.912.94

1%

2019

)'عف

2018

)'عف

-40 -47

-276

14.9%

2019

)'عف

2018

)'عف

/.-رحب رانيد نويلم/.-رحب رانيد رايلم

2019

نلعملا فد/لا

 جمانرب )6

)Aاملا نزاوتلا

2019

نلعملا فد/لا

 جمانرب )6

)Aاملا نزاوتلا

2019

نلعملا فد/لا

 جمانرب )6

)Aاملا نزاوتلا
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ويتوقع أن يساهم انتعاش االقتصاد وتعافي أسعار السلع العاملية في تسجيل تحسن طفيف في الوضع املالي؛ 

ولكن مع استمرار العجز الكلي في مستويات مرتفعة، حيث يتوقع أن يصل إلى حوالي 1.3 مليار دينار بحريني 

في عام 2021 و1.1 مليار دينار بحريني في عام 2022.

)19-ديفوك( انوروك سوTUف ةحئاج لالخ يموكIJا قافنالا طبض

1.23
2.12 2.09

0.85

0.87 0.81
2.82 2.81 2.94

ةماعلا تاداريإلا *(امجإ

ةماعلا تافورصملا *(امجإ

 ةئراطلا تافورصملاو يموكGHا نيدلا دئاوف نود(

) انوروك ةحئاج ةحفاPمل

/.-رحب رانيد رايلم/.-رحب رانيد رايلم

2020

)'عف

2019

)'عف

2020

نلعملا فد/لا

 جمانرب )6

)Aاملا نزاوتلا

2020

)'عف

2019

)'عف

2020

نلعملا فد/لا

 جمانرب )6

)Aاملا نزاوتلا

0%

-30%

2.92.99

2.08

ةيطفنلا *(غ تاداريإلا

ةيطفنلا تاداريإلا



7

مستجدات برنامج التوازن املالي

تحديث التوقعات

والغاز  النفط  )كــوفــيــد-19( وانخفاض أسعار  كــورونــا  املترتبة عن جائحة فيروس  االقتصادية  لآلثار  نظًرا 

الحكومية  املــصــروفــات  لتقليص  مــبــادرات إضافية  تبني  البحرين  ارتـــأت حكومة مملكة  العاملية،  بــاألســواق 

وتنمية اإليرادات غير النفطية وذلك لتحقيق: 

 التوازن املالي الكلي بحلول عام 2024، وهو ما يمثل تمديد لبرنامج التوازن املالي
ملدة عامين إضافيين 

وترتكز األهــداف واملــبــادرات اإلضافية على نفس املبادئ التي بني عليها برنامج التوازن املالي عند إطالقه في 

عام 2018، وهي:

 

بدأت الحكومة بنفسها بترشيد وتعزيز كفاءة املصروفات وخفض النفقات التشغيلية الحكومية.

الحفاظ على الدعم االجتماعي للمواطنين األكثر احتياًجا.

استمرار جودة الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية. 

 ضمن برنامج 
ً
كما تعتمد التوقعات املحدثة للبرنامج على االستمرار بتنفيذ جميع املبادرات املعلن عنها سابقا

التوازن املالي.

باإلضافة إلى ذلك، تدرك مملكة البحرين أهمية اتخاذ الخطوات الالزمة لالمتثال ألفضل املمارسات الدولية 

الــقــاعــدة وتحويل األربــــاح، مــع اســتــمــرار مكانة اململكة كوجهة جــذابــة لالستثمار األجنبي  تآكل  فـي مكافحة 

املباشر، لكون مملكة البحرين ضمن قائمة الـدول في »اإلطــار الشامل ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان 

االقتصادي / مجموعة العشرين بشأن تآكل القاعدة وتحويل األرباح )BEPS( الـذي ينضم إلى البيان الخاص 

31 أغسطس  الــتــحــديــات الضريبية الناشئة عــن رقمنه االقــتــصــاد اعــتــبــار مــن  بحل ثنائي األركــــان ملــواجــهــة 

2021«. ومـن املتوقع أن يدخل اإلطــار حيز التنفيذ في عـام 2023، ويتعهد بضمان حد أدنى لضريبة دخـل 

الـشركات بنسبة %15 على مستوى العالم.
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وتشمل املبادرات الرئيسية ضمن الخطة املحدثة لبرنامج التوازن املالي ما يلي:

مبادرات خفض املصروفات:

خفض املصروفات ال�شغيلية �� ا��هات ا���ومية

�عز�ز كفاءة م��انية املشار�ع

ضبط املصروفات املتعلقة بالقوى العاملة

�عز�ز كفاءة وعدالة الدعم ا���ومي املباشر ملستحقيھ من املواطن�ن 
بال�شاور مع السلطة ال�شر�عية

ز�ادة مساهمة الشر�ات اململوكة ل���ومة

مراجعة أسعار السلع وا��دمات املقدمة للشر�ات

مبادرات تنمية اإليرادات ا���ومية

ز�ادة القيمة املضافة إ�� %10

مبادرات لتنمية اإليرادات غ�� النفطية:
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مبادرات خفض املصروفات

خفض املصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية

تقليص إضافي للمصروفات الحكومية املتكررة لتعزيز كفاءة اإلنفاق.

تعزيز كفاءة ميزانية املشاريع

إعــادة جدولة املشاريع لتقليص النفقات دون التأثير على سير تنفيذ املشاريع الكبرى، من 

خالل التعاون مع القطاع الخاص.

ضبط املصروفات املتعلقة بالقوى العاملة

إعادة هيكلة الوزارات والجهات الحكومية لترشيد املوارد وزيادة كفاءة القوى العاملة.

بــالــتــشــاور مع  املــبــاشــر ملستحقيه مــن املواطنيـن  الــدعــم الحكومي  كــفــاءة وعــدالــة  تعزيز 

السلطة التشريعية

ن الحكومة من إعداد تحليل 
َ

بعد االنتهاء من توحيد برامج الدعم النقدية املتعددة والذي مك

شامل للبيانات، ستعمل الحكومة بالتنسيق مع السلطة التشريعية على تعزيز كفاءة الدعم 

للمواطنين املستحقين.
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مبادرات لتنمية اإليرادات غير النفطية

زيادة مساهمة الشركات اململوكة للحكومة

سيتم زيــــادة املــســاهــمــات الــســنــويــة مــن الــشــركــات املــمــلــوكــة للحكومة اعــتــبــاًرا مــن عـــام 2023 

وذلك من قبل الشركة القابضة للنفط والغاز )nogaholding(، وشركة ممتلكات البحرين 

الــقــابــضــة، وبــنــك اإلســـكـــان، وهــيــئــة تنظيم االتـــصـــاالت، بــاإلضــافــة إلـــى اســتــحــداث مساهمات 

جديدة من هيئة البحرين للسياحة واملعارض.

مراجعة أسعار السلع والخدمات املقدمة للشركات

آلية ملراجعة وتعديل أسعار السلع وأسعار الخدمات املقدمة للشركات بشكل دوري  وضــع 

للتأكد من أنها تتما�شى مع أسعار السوق.

مبادرات تنمية اإليرادات الحكومية

يشرف فريق عمل تنمية اإليـــرادات واشــراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية 

ا على خطة الحكومة لتنمية اإليــــرادات غير النفطية، ويشمل ذلك 
ً
إنــشــاءه حديث تــم  والـــذي 

إعداد مراجعة شاملة لرسوم الخدمات الحكومية بما يعزز هذه الخدمات وذلك للحفاظ على 

استمرارية تقديم الخدمات بالكفاءة املطلوبة.

زيادة القيمة املضافة إلى %10

وافقت الحكومة على مشروع قانون لتعديل القيمة املضافة من 5% إلى 10% بدًءا من عام 

1 يناير 2022، وتم إحالة املشروع إلى السلطة التشريعية للموافقة. وال يمس التغيير السلع 

الخدمات  إلــى  باإلضافة  األساسية،  الغذائية  السلع  ومنها  املضافة  القيمة  من   
ً
حاليا املعفاة 

املعفاة وتشمل أكثر من 1,800 خدمة حكومية.
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مستجدات برنامج التوازن املالي

مؤشرات األداء الرئيسية

قامت حكومة مملكة البحرين بوضع مؤشرات أداء لتقييم سير تنفيذ مبادرات برنامج التوازن املالي، تمكن 

الحكومة من مراجعة األداء بشكل دوري ضمن سعيها لتحقيق التوازن املالي بحلول عام 2024.

هدف برنامج التوازن املالي عند إطالقه في عام 2018 إلى تقليص العجوزات املالية في امليزانية العامة للدولة 

والوصول إلى التوازن املالي بحلول عام 2022. إال أن انخفاض أسعار النفط في عام 2020 وتداعيات جائحة 

فيروس كورونا )كوفيد-19( أدت إلى ارتفاع مستويات العجز الكلي لتبلغ 1.67 مليار دينار بحريني في عام 

2020 . وتشير التوقعات املحدثة إلى رجوع العجز الكلي إلى االنخفاض تدريجًيا من عام 2021 حتى وصوله 

إلى التوازن املالي بحلول عام 2024.
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مستجدات برنامج التوازن املالي

ساهمت مبادرات برنامج التوازن املالي في تحقيق تقدم كبير في تقليص عجز امليزانية العامة، حيث بلغت 

نسبة العجز من الناتج املحلي اإلجمالي 6.3% و4.7% في عامي 2018 و2019 على التوالي. إال أن انخفاض 

2020 وتداعيات جائحة فيروس كــورونــا )كــوفــيــد-19( أدت إلــى ارتــفــاع النسبة  أسعار النفط في بداية عــام 

لتصل إلى 12.8% في عام 2020، وهو ما تطلب مراجعة برنامج التوازن املالي لضمان تعديل مسار البرنامج 

نحو تحقيق نقطة التوازن املالي بحلول عام 2024.

استمر نمو نسبة الدين العام إلى الناتج املحلي اإلجمالي ولكن بوتيرة أبطأ من السابق، حيث ارتفعت النسبة 

من 87.5% في عام 2018 إلى 93.3% في عام 2019. وأدت أحداث عام 2020 إلى ارتفاع نسبة الدين العام 

2020. ويشكل استقرار نسبة الدين إلى الناتج املحلي  إلى الناتج املحلي اإلجمالي لتبلغ 114.5% بنهاية عام 

اإلجمالي أحد أهم أهداف برنامج التوازن املالي حالًيا وذلك بهدف العمل على تقليص النسبة بشكل تدريجي 

ابتداًء من العام 2022.
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مستجدات برنامج التوازن املالي

ساهم إطالق برنامج التوازن املالي في دعم نمو نسبة اإليــرادات غير النفطية من الناتج املحلي اإلجمالي غير 

النفطي، وباألخص مع تطبيق القيمة املضافة اعتباًرا من 1 يناير 2019 التي ساهمت في زيادة اإليرادات غير 

النفطية بنسبة 66% في عام 2019 مقارنة بعام 2018، ومن املتوقع أن تؤدي زيادة نسبة القيمة املضافة إلى 

 مع نمو اإليرادات غير النفطية ارتفعت كذلك مساهمة القطاعات غير 
ً
زيادة اإليرادات بشكل أكبر. وتماشيا

النفطية في الناتج املحلي اإلجمالي. وعلى الرغم من االنخفاض الطفيف املتوقع في عام 2021، من املتوقع أن 

ترتفع نسبة اإليرادات غير النفطية من الناتج املحلي اإلجمالي غير النفطي من عام 2022 فصاعًدا.
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مستجدات برنامج التوازن املالي

انخفضت نسبة املصروفات الحكومية من الناتج املحلي اإلجمالي من ذروته في عام 2015 والتي بلغت %30.4 

وذلك مع تنفيذ حزمة من املبادرات بين عامي 2015 و2017 وإطالق برنامج التوازن املالي في عام 2018. ومنذ 

ذلك الحين استقرت نسبة املصروفات الحكومية من الناتج املحلي اإلجمالي عند حوالي 25%، وإن كان ذلك 

مع زيادة طفيفة في عام 2020 بسبب املصروفات الطارئة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(. 

ويتوقع أن تنخفض النسبة إلى حوالي 20% بحلول عام 2024.

شكلت زيــادة اإليــرادات غير النفطية ركيزة أساسية لبرنامج التوازن املالي عندما تم إطالقه في عام 2018، 

كما أنها مهمة لنجاح التوقعات املحدثة للبرنامج. وارتفعت نسبة تغطية اإليرادات غير النفطية للمصروفات 

الحكومية املتكررة خــالل السنوات املاضية ويتوقع أن يستمر االرتــفــاع مع تراجع االعتماد على اإليـــرادات 

النفطية.
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