
2020
دينار بحريني

2019
دينار بحريني

الموجودات

موجودات متداولة
21,400,49926,539,177 نقد وأرصدة لدى بنوك

1,453,708747,838ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً

22,854,20727,287,015مجموع الموجودات المتداولة

موجودات غير متداولة
3,432,0223,104,479أثاث ومعدات

1,044,8181,648,660الحق في استخدام الموجودات

4,476,8404,753,139مجموع الموجودات غير المتداولة

27,331,04732,040,154مجموع الموجودات

المطلوبات والفائض المتراكم

المطلوبات المتداولة
10,679,67613,503,472مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

10,181,8829,286,569مستحقات وذمم دائنة أخرى
192,073603,848التزامات عقد اإليجار مستحقة الدفع

21,053,63123,393,889 مجموع المطلوبات المتداولة

 المطلوبات غير المتداولة
852,7451,044,812التزامات عقد اإليجار مستحقة الدفع

852,7451,044,812 مجموع المطلوبات غير المتداولة

21,906,37624,438,701مجموع المطلوبات

5,424,6717,601,453 الفائض المتراكم

27,331,04732,040,154مجموع المطلوبات والفائض المتراكم

2020
دينار بحريني

2019
دينار بحريني

األنشطة التشغيلية
2,514,2225,433,150الفائض للسنة

تعديالت للبنود التالية:
619,868623,583استهالك الحق في استخدام الموجودات

482,748221,092استهالك األثاث والمعدات
)1,019,486()591,631(دخل الفوائد

330)795()خسارة( / مكسب من استبعاد أثاث ومعدات

3,024,4125,258,669الفائض التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 
)89,806()705,870(ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً

616,176)2,823,796(مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
895,3132,108,339مستحقات وذمم دائنة أخرى 

390,0597,893,378التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية
591,6311,019,486دخل فوائد الودائع المصرفية

)1,053,336()810,291(شراء أثاث ومعدات
7951,020متحصالت من بيع أثاث ومعدات

)32,830()217,865(التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية
)6,346,282()4,691,004(فائض محول إلى وزارة المالية

)661,299()664,205(التزامات عقود اإليجار المدفوعة
44,33737,716الفوائد المتراكمة

)6,969,865()5,310,872(التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

890,683)5,138,678()النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه

26,539,17725,648,494النقد وما في حكمة في 1 يناير

21,400,49926,539,177النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

2020
دينار بحريني

2019
دينار بحريني

7,601,4538,514,585 الرصيد في 1 يناير

2,514,2225,433,150 مجموع الدخل الشامل للسنة

)6,346,282()4,691,004(فائض محول إلى وزارة المالية

5,424,6717,601,453الرصيد في 31 ديسمبر

2020
دينار بحريني

2019
دينار بحريني

الدخل
9,147,5409,811,000مساهمة مقدمة من الحكومة

1,050,8561,123,658رسوم تحصيل من وزارة الصحة
4,386,0204,137,045رسوم إدارية

617,0691,024,323دخل الفوائد ودخل آخر

15,201,48516,096,026مجموع الدخل

المصروفات
8,134,7656,381,543رواتب الموظفين والتكاليف ذات الصلة

3,437,8823,364,658مصروفات تشغيلية أخرى
619,868623,583استهالك الحق في استخدام الموجودات

482,748221,092استهالك األثاث والمعدات
12,00072,000مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

12,687,26310,662,876مجموع المصروفات

2,514,2225,433,150الفائض للسنة
--دخل شامل آخر

2,514,2225,433,150مجموع الفائض والدخل الشامل للسنة

سعادة السادة أعضاء مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الموقرين

تحية طيبة وبعد،،، 

تقرير اإلدارة التنفيذية للعام 2020

المادة )12( الذي يستوجب رفع تقارير مالية إلى  للبند )9( من  القانون رقم )19( لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، ووفًقا  تنفيًذا ألحكام 
مجلس اإلدارة بصفة دورية كل ثالثة أشهر للوقوف على الوضع المالي للهيئة، وإشارة إلى المادة )19( بشأن تدقيق حسابات الهيئة، يطيب لنا 
أن نرفع لمجلسكم الموقر التقرير المالي المدقق عن عمليات الهيئة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وذلك حسب ما ورد في تقرير 

مدققي الحسابات والتقارير المالية الداخلية.

لقد اشتمل التقرير المالي المدقق على النقاط التالية:
1- خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 حققت الهيئة فائًضا نقدًيا مقداره 2,475,535 ديناًرا بحرينًيا، ناتًجا عن مجموع إيرادات الهيئة 
اإلدارية  والرسوم  البنكية  والفوائد  الصحية  الرعاية  من رسوم  الهيئة  الوطني وحصة  واالقتصاد  المالية  وزارة  قبل  من  المعتمدة  الميزانية  من 

واإليرادات األخرى وقدرها 15,201,485 ديناًرا:
• ميزانية تشغيلية: 9,147,540 ديناًرا.

• رسوم الرعاية الصحية: 1,050,856 ديناًرا.
• فوائد بنكية: 591,631 ديناًرا.

• رسوم إدارية: 4,386,020 ديناًرا.
• إيرادات أخرى: 25,438 ديناًرا.
• المجموع: 15,201,485 ديناًرا.

- بينما بلغ إنفاق الهيئة 12,725,950 ديناًرا.  

بينما بلغ الفائض الدفتري للعام 2020 مبلغ 2,514,222 ديناًرا بحرينًيا. وقد بذل الجهاز التنفيذي الكثير من الجهود والتي بدورها ساهمت في 
تقليل اإلنفاق والترشيد في الكثير من المصروفات.

2- بلغ صافي القيمة الدفترية لألصول الثابتة بعد خصم االستهالكات حتى نهاية ديسمبر 2020 مبلغ 3,432,022 ديناًرا.
3- بلغ مجموع الرسوم المحصلة لصالح صندوق العمل ووزارة المالية واالقتصاد الوطني ووزارة الصحة ووزارة الداخلية خالل العام 2020 

مبلغ 98,210,053 ديناًرا، بينما بلغت الرسوم المستحقة على أصحاب األعمال في نهاية العام 2020 مبلغ 13,521,408 دنانير.

أبرز المهام التي أنجزتها الهيئة خالل العام 2020:
1. بلغ مجموع تصاريح العمل الجديدة الصادرة )باستثناء الملتحقين بالعمالة األجنبية والعمالة المنزلية( 132,169 تصريح عمل، منها:

• 41,180 تصريًحا لعمالة خارج البحرين.
• 90,989 تصريًحا لعمالة داخل البحرين.

• 17,563 تصريح انتقال العمل )للعمالة األجنبية( داخل البحرين يشمل التحويل من )فرع إلى فرع(.

* تشمل اإلحصائيات أعاله على 3,365 تصريحاً لفئة المستثمرين.

2. بلغ مجموع تجديدات تصاريح العمل )باستثناء الملتحقين بالعمالة األجنبية( 285,598 تجديًدا، منها 280,538 تجديًدا لفئة العمالة، إلى جانب 
التجديد لـ 5,060 تصريًحا لفئة المستثمرين.

3. بلغت طلبات تغيير المهنة التي تمت الموافقة عليها 3,461 طلًبا بعد استيفائها االشتراطات.
4. قامت الهيئة بإلغاء 157,841 تصريح عمل بناًء على طلبات أصحاب العمل )باستثناء الملتحقين بالعمالة األجنبية(.

5. قامت الهيئة بإصدار 14,917 تصريح عمل جديد للعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وتم تجديد 25,550 تصاريح عمل لذات الفئة.
6. باشرت الهيئة البت في إخطارات أصحاب العمل بشأن ترك عمال أجانب العمل بالمخالفة لشروط التصريح، حيث بلغت نسبة اإلخطارات 

المستلمة 0.32% من إجمالي عدد العمالة الوافدة في المملكة شاملة للعمالة المنزلية ومن في حكمهم.

7. قامت الهيئة بـ 5,555 زيارة تفتيشية في كافة محافظات المملكة، رصدت خاللها 160 صاحب عمل مخالف ألحكام قانون هيئة تنظيم سوق 
العمل لعدد 275 عاماًل مخالًفا، وتصالح عدد 101 صاحب عمل لما مجموعه 142 عاماًل أجنبًيا وبلغ عدد العمال المخالفين المقبوض عليهم 

في الحمالت التفتيشية 623 عامل.
8. بلغ عدد التصاريح التي أصدرتها الهيئة وبالتنسيق مع شؤون للجنسية والجوازات واإلقامة للملتحقين بالعمالة األجنبية 18,555 تصريًحا كما 

تم تجديد 47,078 تصريًحا وإلغاء 27,738 تصريًحا.
9. قامت الهيئة بابتعاث عدد 42 موظًفا من مختلف القطاعات في دورات تدريبية، حيث بلغ عددها 6 دورات تدريبية، علًما بأن مجمل عدد 
وكفاءة  فاعلية  زيادة  بقصد  الموظفين  أداء  لرفع  وذلك  ديناًرا  مقدارها 18,224  إجمالية  وبتكلفة  تدريبية  ساعات  بلغ 504  التدريبية  الساعات 

مزاولة الهيئة لمهامها.
10. قامت الهيئة خالل العام 2020م بإنجاز برمجة عدد من المشاريع المهمة في نظام العمالة الوافدة كمشروع اإلعالن عن شواغر الوظائف 
في الصحف المحلية لطلبات تصاريح العمل الجديدة ومشروع ترقية نظام تحصيل البيانات البيولوجية المحصلة من قبل الجهات األمنية. كما تم 
تدشين انتقال نظام هيئة تنظيم سوق العمل إلى بيئة الحوسبة السحابية - المرحلة األولى والثانية وترقية نظام إدارة الملفات المعمول به ونظام 
للتعامل مع قرار االعفاء من رسوم  الوافدة  العمالة  بيئة الحوسبة السحابية. كما تم تهيئة نظام  لتتوافق مع  الوافدة  العمالة  الحماية األمنية لنظام 
هيئة تنظيم سوق العمل بسبب جائحة كورونا )كوفيد –19( على ثالثة مراحل، وتم تحديث ربط النظام مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
للسجالت الموقوفة من قبل الجهاز الوطني لإليرادات. باإلضافة الى ترقية الربط اإللكتروني بين نظام هيئة تنظيم سوق العمل وهيئة المعلومات 
والحكومة االلكترونية لتتيح لصاحب العمل المنزلي معرفة حالة تصاريح العمل الخاصة به. هذا وتم إنجاز )7( إصدارات جديدة في نظام العمالة 

الوافدة تشتمل على 32 تحديًثا وتطويًرا بين متوسط وكبير وبعض التعديالت الصغيرة وإصالح 23 أثراً جانبياً.
11. قامت الهيئة وألغراض زيادة فعاليتها في أداء مهامها بالتنسيق مع جميع المحافظات والمجالس البلدية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة، ووزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة العمل والتنمية االجتماعية ووزارات وجهات حكومية أخرى 
البحرين  تجارة وصناعة  لجان غرفة  تنسق مع مختلف  إنها  النظامية. كما  العمالة غير  التراخيص والسيطرة على  لتنظيم عملية إصدار  وذلك 

ومجلس إدارتها وجهازها التنفيذي، ونفذت مع جميع هذه الجهات برامج ومشاريع مشتركة.

هذا ما لزم بيانه وتفضلوا بقبول فائق التحية واالحترام،

                                                                                                                   جميل بن محمد علي حميدان 
                                                                                                                     رئيس مجلس اإلدارة 

                                                                                                                      4 أبريل 2021م

تقرير حول نشاط هيئة تنظيم سوق العمل خالل السنة المالية لعام 2020

البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2020

قائمة المركز المالي في 31 ديسمبر 2020

سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان
 رئيس مجلس اإلدارة

أشرف حافظ إمام
نائب الرئيس التنفيذي للموارد والخدمات

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

قائمة التغيرات في الفائض المتراكم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 

مجموع إخطارات أصحاب العمل بشأن ترك عمال أجانب العمل
للعمالة في القطاع العام والخاص - 346

للعمالة المنزلية ومن في حكمهم - 1,349 

مجموع العمالة في سنة 2020 
للعمالة في القطاع العام - 9,438

للعمالة في القطاع الخاص - 459,956
للعمالة المنزلية ومن في حكمهم - 65,628

1,695535,022


