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مر�سوم رقم ( )17ل�سنة 2021
ب�إعادة تنظيم وزارة املالية واالقت�صاد الوطني
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة               ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  ،2010وتعديالته،
والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة  ،2012وتعديالتها،
وعلى املر�سوم رقم ( )1ل�سنة  2019ب�إعادة تنظيم وزارة املالية واالقت�صاد الوطني،
وبنا ًء على ع ْر�ض وزير املالية واالقت�صاد الوطني،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأوىل

ُيـعاد تنظيم وزارة املالية واالقت�صاد الوطني ،وذلك على النحو الآتي:
وزير المالية واالقت�صاد الوطني ،ويتبعه:
�أو ًال :مكتب �إدارة الدَّين العام.
ثانياً :مجل�س احتياطي الأجيال القادمة.
ثالثاً� :إدارة الرقابة واالت�صال.
رابعاً :الوكيل الم�ساعد للموارد والمعلومات ،وتتبعه:
�أ�	-إدارة الموارد الب�شرية والمالية.
ب�	-إدارة تقنية المعلومات.
ج�	-إدارة �شئون الأمالك الحكومية.
د�	-إدارة التدريب والتطوير الإداري.
خام�ساً :وكيل الوزارة لل�شئون المالية ،ويتبعه:
�أ -الوكيل الم�ساعد للعمليات المالية ،وتتبعه:
�	-1إدارة عمليات التمويل.
�	-2إدارة المدفوعات والتح�صيل.
�	-3إدارة تطوير الأنظمة المالية.
ب -الوكيل الم�ساعد ل�شئون التعاون الدولي ،وتتبعه:
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�	-1إدارة العالقات الدولية.
�	-2إدارة اال�ستثمارات الحكومية.
ج -الوكيل الم�ساعد لل�سيا�سات المالية والميزانية ،وتتبعه:
�	-1إدارة الميزانية.
�	-2إدارة الم�شاريع.
�	-3إدارة �سيا�سة الإيرادات العامة.
للخ ْـدمات المالية الم�شت َركة ،وتتبعه:
د -الوكيل الم�ساعد ِ
الخ ْـدمات المالية الم�شت َركة.
�	-1إدارة تن�سيق �شئون ِ
-2الإدارة المركزية للم�شتريات الحكومية.
�	-3إدارة الكفاءة المركزية.
-4عدد من مدراء الموارد المالية يتم تحديدهم ِو ْفـق ًا لأداة تعيينهم ون ْقـ ِلـهم لتو ِّلـي مهام
الخ ْـدمات المالية الم�شت َركة في الجهات الحكومية.
ِ
�ساد�ساً :وكيل الوزارة لالقت�صاد الوطني ،ويتبعه:
�أ -الوكيل الم�ساعد لل�شئون االقت�صادية ،وتتبعه:
�	-1إدارة التخطيط االقت�صادي.
�	-2إدارة ال�سيا�سات االقت�صادية.
�	-3إدارة اال�ستدامة المالية واالقت�صادية.
ب -الوكيل الم�ساعد للتناف�سية والم�ؤ�شرات االقت�صادية ،وتتبعه:
�	-1إدارة الم�ؤ�شرات االقت�صادية.
�	-2إدارة تعزيز التناف�سية.
�	-3إدارة التحليل والمعلومات.

املادة الثانية

اخل ْـدمات املالية امل�شرتَكة قرار من رئي�س جمل�س اخلدمة املدنية ،بنا ًء على
ي�صدر بتنظيم ِ
اقرتاح من جهاز اخلدمة املدنية ووزارة املالية واالقت�صاد الوطني مبا ال يخالف االخت�صا�صات
املن�صو�ص عليها قانون ًا لكل جهة.

املادة الثالثة

ُيـلغى املر�سوم رقم ( )1ل�سنة  2019ب�إعادة تنظيم وزارة املالية واالقت�صاد الوطني.
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املادة الرابعة

على وزير املالية واالقت�صاد الوطني تنفيذ �أحكام هذا املر�سوم ،و ُيـعمل به من تاريخ �صدوره،
و ُي َ
ـن�شـر يف اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء
�سلمان بن حمد �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاري ـ ــخ 3 :رجـ ـ ـ ــب 1442هـ
الموافـق 15 :فبراير 2021م

47

