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  أيمن شكل  

  

  
مليون دينار، مقسمة بالتساوي  265، ما قيمته 2022  – 2021بلغ إجمالي مصروفات المشاريع المعتمدة في ميزانية الحكومة للعامين 

  على العامين الماليين، فيما اختلفت االعتمادات التفصيلية للقطاعات بانخفاض وارتفاع لبعضها. 
  

، حيث تم اعتماد مبلغ  2022و  2021ألف دينار للعامين  161مليون و  139لعامة  فقد بلغت المصروفات المعتمدة لقطاع خدمات اإلدارة ا
  . 2022لعام  69718000للعام الجاري، و  69443000

  
مليون موزعة على   8وتوزعت االعتمادات على القطاع حيث كان االعتماد الخاص بميزانية مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

  . 2022و  2021عامي 
  

 1.2ألف دينار، حيث تم اعتماد مليون دينار للعام الجاري، و  200بمبلغ  2022اعتماد وزارة المالية واالقتصاد الوطني في العام   وارتفع
  .2022مليون دينار لعام 



  
  مليون دينار في العام الجاري. 1.2مليون دينار مقارنة مع   1.5كما ارتفع اعتماد وزارة الخارجية في العام القادم إلى 

  
  .2022  – 2021ألف دينار موزعة على العامين  200وكان إجمالي المصروفات المعتمدة لديوان الخدمة المدنية 

  
مليون دينار لعام   2مليون دينار للعام القادم مقارنة مع  2.2وارتفعت المصروفات المعتمدة لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية إلى 

2021.  
  

، مقارنة مع العام الجاري 2022ألف دينار للعام  100لجهاز المساحة والتسجيل العقاري انخفاضا بقيمة  وشهدت المصروفات المعتمدة
  . 2022ألف دينار لعام  800ألف دينار، مقابل  900حيث تم اعتماد 

  
  مليون دينار. 1.2لتصبح  ، وانخفضت في العام القادم2021مليون دينار للعام  2.8وكانت المصروفات المعتمدة للجهاز الوطني لإليرادات 

  
ألف دينار موزعة على العامين  180، 2022- 2021وبلغ إجمالي المصروفات المعتمدة لمجلس المناقصات والمزايدات للعامين الماليين 

  بالتساوي.
  

  . 2022 – 2021ألف دينار موزعة على العامين  600وبلغ إجمالي المصروفات المعتمدة للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية 
  

  56.920ألف دينار، حيث تم اعتماد  148مليون و  115وبلغت المصروفات المعتمدة للمشاريع الرأسمالية المصنفة للعامين الماليين، 
  . 2022مليون دينار للعام  58.228، ومبلغ 2021مليون دينار للعام 

  
ألف وانخفض للعام   133حيث كان نصيب العام الجاري  ألف دينار، 233وبلغت المصروفات المعتمدة للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء،  

  ألف دينار. 100القادم ليصبح  
  
  ماليين دينار لقطاع الدفاع  5

  
مليون  2.5، حيث كانت 2022و  2021ماليين دينار مقسمة بالتساوي على العامين  5وبلغ إجمالي المصروفات المعتمدة لقطاع الدفاع  

  دينار للحرس الوطني لكل عام. 
  

  مليون دينار اعتمادات النظام العام وشؤون السالمة  24.7
  

  12.5ألف دينار، حيث تم اعتماد  300وانخفضت المصروفات المعتمدة لقطاع النظام العام وشؤون السالمة العامة، للعام القادم بمقدار 
  .2022مليون دينار للعام  12.2، ومبلغ 2021مليون دينار للعام 

  
مليون دينار مقسمة  18مبلغ  2022  – 2021لداخلية والتي بلغت المصروفات المعتمدة بها خالل العامين وجاء تحت القطاع وزارة ا

  بالتساوي على العامين.
  

مليون دينار للعام  2.9مليون دينار بالمقارنة مع  2.6انخفضت لتصبح  2022لكن المصروفات المعتمدة لشؤون الجمارك في اعتماد العام  
  الجاري.

  
، كما كانت المصروفات المعتمدة  2022 – 2021ألف دينار للعامين  200ع المصروفات المعتمدة للمجلس األعلى للقضاء وبلغ مجمو

ألف مقسمة بالتساوي على العامين، وكانت المصروفات المعتمدة للجهاز اإلداري للنيابة  400لوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف،  
  ين بالتساوي.ألف دينار للعام 600العامة 

  
  مليون دينار مصروفات قطاع الشؤون االقتصادية والبنية التحتية 102.283

  
، حيث تم 2022 – 2021ألف دينار للعامين  283مليون و  102بلغت المصروفات المعتمدة لقطاع الشؤون االقتصادية والبنية التحتية 

، حيث بلغت المصروفات المعتمدة  2022مليون دينار للعام   49.382إلى  مليون دينار للعام الجاري، وانخفض االعتماد  53.457اعتماد 
  بالتساوي. 2022 – 2021ألف دينار مقسمة على العامين  18لمجلس التنمية االقتصادية 

  



  لعامين.ماليين دينار مقسمة بالتساوي على ا 5،  2022 – 2021وكانت المصروفات المعتمدة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة للعامين 
  

  مقسمة بالتساوي. 2022- 2021ألف دينار للعامين  400وبلغت المصروفات المعتمدة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية 
  

، وبإجمالي 2022و  2021وتساوت المصروفات المعتمدة لوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني (شؤون األشغال) للعامين 
  ألف دينار مقسمة بالتساوي على العامين.  800بلغت المصروفات المعتمدة لهيئة التخطيط والتطوير العمراني،   مليون دينار، فيما  66
  

ماليين  4، حيث بلغت 2022وانخفضت المصروفات المعتمدة لوزارة المواصالت واالتصاالت بقيمة مليون دينار في اعتماد عام 
  ماليين للعام الجاري. 5بالمقارنة مع 

  
، حيث بلغ اإلجمالي  2022 – 2021المصروفات المعتمدة للجهاز التنفيذي واإلداري لمجلس احتياطي األجيال القادمة للعامين وتساوت 

  ألف دينار. 564
  

  مليون دينار في العام الجاري. 3.075، وذلك في مقابل 2022ولم يتم اعتماد مصروفات لوزارة شؤون الكهرباء والماء للعام القادم 
  

  دينارألف  600
  

  لقطاع حماية البيئة
  

، مقسمة بالتساوي، ليبلغ 2022 – 2021ألف دينار للعامين  600واعتمدت مصروفات لقطاع حماية البيئة «المجلس األعلى للبيئة» بقيمة 
  ألف دينار. 300نصيب كل عام 

  
  مليون دينار اعتمادات اإلسكان ومرافق المجتمع  202.6

  
  103.8مليون دينار، مرتفعة في العام القادم إلى  202.6اإلسكان ومرافق المجتمع للعامين الماليين  بلغت المصروفات المعتمدة لقطاع

مليون في  100و  2021مليون دينار لعام  95مليون دينار للعام الجاري، حيث كان نصيب وزارة اإلسكان  98.8مليون دينار في مقابل 
مليون دينار للعام   3.8وشؤون البلديات والتخطيط العمراني (شؤون البلديات) بمبلغ  العام القادم، واعتمدت مصروفات لوزارة األشغال

  . 2022الجاري، ومثلهام لعام 
  

  مليون دينار المصروفات المعتمدة لقطاع الصحة  11.8
  

نخفضت للعام مليون دينار، حيث ا 11.8، 2022  – 2021ووصل إجمالي المصروفات المعتمدة لقطاع الصحة خالل العامين الماليين 
مليون في العام   2، وكان نصيب المجلس األعلى للصحة 2021ماليين دينار لعام  6مليون دينار، مقارنة مع   5.8القادم لتصل إلى 

  ماليين لوزارة الصحة مقسمة بالتساوي على العامين الماليين.  8مليون دينار للعام القادم، واعتمد مبلغ  1.8الجاري، بينما انخفضت إلى 
  

  مليون دينار لقطاع الشباب والثقافة واإلعالم  28.9
  

مليون دينار للعام   14.8مليون دينار بالمقارنة مع   14.1وانخفضت المصروفات المعتمدة لقطاع الشباب والثقافة واإلعالم للعام القادم لتبلغ 
مليون دينار لكل من عامي    2.3شباب والرياضة مليون دينار للعامين الماليين، حيث كان نصيب وزارة شؤون ال 28.9الجاري، وبإجمالي 

  مليون دينار. 4.6، وبإجمالي 2022و  2021
  

مليون دينار، حيث كان نصيب العام  16.3وحصلت هيئة البحرين للثقافة واآلثار على نصيب األسد من المصروفات المعتمدة، بإجمالي 
 4ت المصروفات المعتمدة لوزارة شؤون اإلعالم في العامين لتصبح ، فيما تساو 2022مليون لعام  7.8مليون دينار، و  8.5الجاري 

  ماليين دينار لكل عام.
  

  مليون دينار 14.2
  

  لقطاع التعليم
  

مليون دينار، مقسمة بالتساوي على   14.2، ما قيمته 2022 – 2021وبلغ إجمالي المصروفات المعتمدة لقطاع التعليم في العامين الماليين 



ألف دينار  800مليون دينار لجامعة البحرين، و  1.6مليون دينار لكل عام، و 4.8نصيب وزارة التربية والتعليم منها  العامين، حيث كان
  .لبوليتكنيك البحرين

 


