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 الجتماع  الفريق العامل الحكومي الدولي
ً
 املعلومات املطلوبة تمهيدا

 املفتوح العضوية املعني بمنع الفساد في دورته الرابعة عشر 

 

 مقدمة:

بناًء على طلب أمانة مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  تزويدهم 

 والتوصيات ذات الصلة ،النتباه إلى قرارات مؤتمر الدول األطراف في االتفاقيةباسترعاء امعلومات تتصل ب

الصادرة عن الفريق العامل الحكومي الدولي املفتوح العضوية املعني بمنع الفساد، الذي أنشأه املؤتمر في قراره 

أن تعزيز التعاون بين أجهزة بعنوان "متابعة إعالن أبوظبي بش 9/3رقم املعنون "التدابير الوقائية" في قراره  2/3

 الجتماع 
ً
الرقابة العليا وأجهزة مكافحة الفساد من أجل منع الفساد ومكافحته بمزيد من الفعالية"، تمهيدا

-12الدورة الرابعة عشر ، واملقرر عقده في مقر مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة، خالل الفترة 

 وضوعات املطروحة للمناقشة سوف تتمحور حول مايلي: م، وعليه فإن امل2023يونيو  16

 تعزيز دور األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة في منع ومكافحة الفساد. (أ

 املمارسات الجيدة والدروس املستفادة والتحديات في تقييم الكفاءة بشكل دوري. (ب

 وفعالية تدابير وسياسات مكافحة الفساد. (ت

 قائي ونهج انفاذ القانون.والترابط بين النهج الو  (ث
 

 وعليه نورد املعلومات املطلوبة على النحو التالي:
 

من  ) 3/9املعلومات املتعلقة بتعزيز دور  املؤسسات الرقابية العليا في مجال منع ومكافحة الفساد )القرار 

 مؤتمر الدول االطراف في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 على مايلي: 2( الفقرة 9تحدة ملكافحة الفساد في املادة رقم )تنص اتفاقية األمم امل 

 للمبادئ األساسية لنظامها القانوني، تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية واملساءلة 
ً
" تتخذ كل دولة طرف، وفقا

 في إدارة األموال العمومية، وتشمل هذه التدابير :

 يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة الحسبات وما (ج
ً
 يتصل بذلك من رقابة. نظاما

 فعالة وكفؤة لتدبر املخاطر وللمراقبة الداخلية. (ح
ً
 نظما

اتخاذ تدابير تصحيحية، عند االقتضاء، في حال عدم االمتثال لالشتراطات املقررة في هذه  (خ

 الفقرة.
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يرجى الوصف )االستشهاد وتلخيص( التدابير / الخطوات التي اتخذها بلدك، إن وجدت، )أو تخطط  .1

 إلى جنب مع اإلطار الزمني ذي الصلة( لتنفيذ االتفاقية وتعزيز تنفيذ القرار التخاذه
ً
 .9/3ا، جنبا

والتدابير / الخطوات التي تم اتخاذها، قد ترغب الدول األطراف في  9من املادة  2فيما يتعلق بالفقرة 

 :النظر في تضمين ما يلي 

 للنظم القانونية التدابير املتخذة لتعزيز استقاللية األجهزة العليا لل 
ً
رقابة املالية واملحاسبة، وفقا

 املعمول بها ؛ 

( من دستور مملكة البحرين والتي تنص على "ينشأ بقانون ديوان 116بناًء على املادة رقم )

للرقابة املالية يكفل القانون استقالله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات 

ها في حدود امليزانية، ويقدم الديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب الدولة وإنفاق مصروفات

 عن أعماله ومالحظاته"، وفي ضوء ما أكد عليه ميثاق العمل الوطني املصدق عليه باألمر 
ً
 سنويا

ً
تقريرا

م، في فصله الثالث على ضرورة بلورة نظام مؤسس ي للرقابة املالية 2001( لسنة 17األميري رقم )

ية يهدف للتحقق من سالمة استخدام املال العام واإللتزام بضوابط العمل اإلداري الرصين واإلدار 

وتعزيز الشفافية في مختلف مؤسسات الدولة، إذ ينص ميثاق العمل الوطني في البند املتعلق بالحرية 

امة نحو االقتصادية على أنه ".... يجب أن يصاحب اإلنفتاح االقتصادي تغيير في تفكير اإلدارة الع

تبسيط اإلجراءات والشفافية والقضاء على التداخل في املستويات وتحسين مستوى الخدمات، 

وتحديث التشريعات االقتصادية، وأن تحكم كل ذلك معايير النزاهة وتكافؤ الفرص، ومن أجل تفعيل 

بح من الالزم إنشاء أدوات املراقبة املالية واإلدارية، وزيادة شفافية العمل في كافة إدارات الدولة، يص

 ديوان للرقابة املالية وآخر للرقابة اإلدارية".
 

( لسنة 16وعليه فقد صدر قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية باملرسوم بقانون رقم )

( 1م، )قانون الديوان( والذي نص باملادة رقم )2010( لسنة 49م املعدل باملرسوم بقانون رقم )2002

ز مستقل يتمتع الشخصية اإلعتبارية العامة  يسمى "ديوان الرقابة املالية واإلدارية، منه على "ينشأ جها

ويتبع امللك"، وبالنسبة الستقاللية الديوان بوصفه من األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة فإن 

أ جهاز ( منه، والتي تنص على أن " ينش1قانون الديوان قد كفل استقالليته بموجب املادة رقم )

مستقل يتمتع بالشخصية االعتبارية العامة يسمى " ديوان الرقابة املالية واإلدارية، ويتبع امللك"، 

حيث وفرت تبعية الديوان لجاللة امللك االستقاللية واإلرادة السياسية الالزمة لدعمه في تحقيق 

اللية املالية واإلدارية التي رقابته على الجهات املشمولة برقابته، والجدول التالي يبين أوجه االستق

 كفلها قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية:
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رقم  املوضوع 

املادة في 

 القانون 

 مضمون املادة

 41 االستقالل املالي 1
درج كرقم واحد في ميزانية 

ُ
يضع رئيس الديوان ميزانية الديوان بموافقة جاللة امللك، وت

 ية واالقتصاد الوطني.الدولة دون أي تدخل من وزارة املال

2 

االستقالل املالي 

واإلداري لرئيس 

 الديوان

26 

منح رئيس الديوان صـــــــــــــالحيات الوزير بالنســـــــــــــبة ملوظفي وزارته، وصـــــــــــــالحية وزير املالية 

واالقتصـــــــاد الوطني فيما يتعلق بوضـــــــع تقديرات ونفقات الديوان في امليزانية واســـــــتعمال 

يخضـــــــــــــع في ذلـــك لرقـــابـــة مجلس الوزراء أو وزارة االعتمـــادات املقررة للـــديوان، دون أن 

 املالية واالقتصاد الوطني أو ديوان الخدمة املدنية.

 29 تعيين املوظفين 3
يتم تعيين وكيلي الديوان والوكالء املساعدين بأمر ملكي بناء على ترشيح رئيس الديوان، 

 ويتم تعيين الوظائف األخرى بقرار من رئيس الديوان.

4 

ي حماية موظف

الديوان من 

 العزل 

30 

اليجوز عزل وكيل الديوان أو الوكالء املساعدين أو موظفي الديوان الفنيين إال بالطريق 

التأديبي، كما اليجوز نقلهم أو ندبهم إلى وظيفة أخرى، خارج الديوان أو إعارتهم إال بعد 

 أخذ رأيهم وموافقة رئيس الديوان.

5 
استقاللية 

 موظفي الديوان
31 

على موظفي الديوان تولي أي وظيفة عامة أو مزاولة عمل منهي أو تجاري أو الشراء ُيحظر 

من الدولة أو تأجيرها أو بيعها،  أو املشـــــاركة في أية إلتزامات تعقدها الدولة، كما اليجوز 

 للموظف الجمع بين وظيفته ومجلس إدارة أية مؤسسة عامة أو هيئة أو شركة.

6 

استقاللية 

الديوان في 

رسة مما

 اختصاصاته

 5و6
حددت هاتين املادتين اختاصـــاصـــات الديوان ومنحتاه الصـــالحيات الكافية للقيام بمهام 

 الرقابة بجمبع أنواعها، املالية واألداء واإلدارية.

7 

تنص هذه املادة على أن للديوان أن يباشــــــــــر أعمال الرقابة من تلقاء نفســــــــــه أو بناًء على 

، أن تكون الرقـابة طلـب الجهـات الخـاضـــــــــــــعـة لرقـابتـه
ً
، ويجوز أن يكون التفتيش مفـاجئـا

 شاملة أو انتقائية.

9 
ألزمت هذه املادة الجهات الخاضــــــــــــعة للرقابة بتقديم كافة التســــــــــــهيالت لتمكين الديوان 

 من مباشرة أعماله واليجوز له االمتناع عن تقديم مايطلبه من مستندات أو سجالت.

10 

جيز هــذه املــادة لرئيس الــ
ُ
ديوان إذا رفضــــــــــــــت أيــه جهــة من الجهــات املشـــــــــــــمولــة بــالرقــابـة ت

 بتشــــميع الصــــناديق والخزائن 
ً
الســــماح ملوظفي الديوان القيام بواجباتهم أن يصــــدر قرارا

واألمـــاكن التي توجـــد فحهـــا الحســـــــــــــــابـــات والـــدفـــاتر واألوراق واملســـــــــــــتنـــدات املراد فحصـــــــــــــهــا 

 ومراجعتها بالشمع األحمر وختمها بالختم الرسمي.

13 

اعتبرت هـــــذه املـــــادة في حكم املخـــــالفـــــات املـــــاليـــــة عـــــدم موافـــــاة الـــــديوان بـــــالحســــــــــــــــــابـــــات 

واملســـــــــــــتنــدات املؤيــدة لهــا في املواعيــد املحــددة لــذلــك أو بمــا يطلبــه من أوراق أو و ــائق أو 

 غيرها في سبيل القيام برقابته.

14 

ات الديوان أو تقتضـــــــــــــ ي هذه املادة على أنه من املخالفات اإلدارية عدم الرد على مالحظ

مراسالته أو التأخر في الرد علحها بغير عذر مقبول، وكذلك كل تصرف أو إهمال من شأنه 

 إعاقة الديوان في مباشرة إختصاصاته على الوجه األكمل.
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  اإلجراءات املتخذة لتنفيذ سياسات تكفل تسيير عمل األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبية بفعالية

 للمباد
ً
ئ واملعايير التي وضعتها املنظمة الدولية لألجهزة العاليا للرقابة املالية واملحاسبة السيما وفقا

فيما يتعلق بضمان اإلدارة السليمة لألموال العمومية واملمتلكات العمومية وفي مجاالت من قبيل 

 االشتراء العمومي.

لعامة وفي مجاالت مثل املشتريات فيما يتعلق بضمان اإلدارة السليمة لألموال العامة واملمتلكات ا -

العامة، التدابير املتخذه لتعزيز الشـــــــــــفافية واملســـــــــــائلة في إدارة املال العام، بما في ذلك من خالل 

 نظام املحاسبة ومعايير املراجعة والرقابة ذات الصلة.

يعتبر مجلس ي الشورى والنواب قمة الهرم في أعمال الشؤون املالية وامليزانيات العامة 

 لكافة وح
ً
ساباتها الختامية مما يجعلها الخط األول في مسألة صالحية الرقابة واملراجعة وفقا

الصالحيات املنوطة بعمل املجلسين، وتوضح املواد في الالئحة الداخلية ملجلس النواب هذه املسألة 

لشفافية وطرق حيث جاء في املواد التالية التنظيم املالي للميزانية السنوية ومصروفاتها بما يحقق ا

إدارة املال العام بما يضمن في املقام األول حماية املال العام وصرفه في املواقع املستحقة على 

 أكمل وجه:

 ( تعد الحكومة مشـــــــــروع قانون امليزانية الســـــــــنوية الشـــــــــاملة إليرادات الدولة 175املادة رقم " )

ة املالية بشهرين على األقل، ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الشورى والنواب قبل إنتهاء السن

 ملناقشته بمجلس النواب وإحالته إلى مجلس الشورى الستكمال إجراءات إقراره.

 ( يحيل الرئيس مشروع قانون امليزانية إلى لجنة الشؤون املالية واالقتصادية 176املادة رقم " )

 فور تقديمه للمجلس، ويخطر بذلك في أول جلسه تالية.

 ( 177املادة رقم " ) تجتمع لجنة الشـــــــــــــؤون املالية واالقتصـــــــــــــادية للمجلس مع لجنة الشـــــــــــــؤون

املالية واالقتصـــــادية ملجلس الشـــــورى في اجتماع مشـــــترك ملناقشـــــة مشـــــروع قانون امليزانية مع 

 لألســــس 
ً
 عاما

ً
 يتضــــمن عرضــــا

ً
 منفصــــال

ً
الحكومة، وتقدم كل لجنة للمجلس الذي تتبعه تقريرا

 من كل باب من أبوابها مع التنويه باملالحظات التي يقوم علحها مشــــــــروع امليزانية و 
ً
 مناســــــــبا

ً
بيانا

 واالقراحات التي يقدمها أعضاء مجلس ي الشورى والنواب أو اللجنتان بشأنها.

وتوجه الدعوه الجتماع اللجنتين والحكومة من رئيس مجلس النواب وذلك قبل املوعد املحدد 

لصـــــحة االجتماع حضـــــور أغلبية أعضـــــاء لالجتماع بثمان وأربعين ســـــاعة على األقل، ويشـــــتر  

 كل لجنة على حدة.

وعلى لجنــــة الشـــــــــــــؤون املــــاليــــة واالقتصــــــــــــــــاديــــة ملجلس النواب أن تقــــدم تقريرهــــا عقــــب انتهــــاء 

املناقشـــات املشـــتركه وفي ميعاد ال يتجاوز ســـتة اســـابيع من تاريو إحالة املشـــروع إلحها، فإن لم 
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شــــــــتركة وفي ميعاد اليتجاوز ســــــــتة أســــــــابيع من تقدم اللجنة تقريرها عقب انتهاء املناقشــــــــات امل

تـاريو إحـالـة املشـــــــــــــروع إلحهـا، فـإن لم تقـدم اللجنـة تقريرهـا خالل هـذه املهلـة جـاز للمجلس أن 

 يناقش مشروع امليزانية بالحالة التي ورد بها من الحكومة.

 ( يكون نظر امليزانيــة في املجلس ولجــانــه بطريقــة االســـــــــــــت جــال، وتحيــ178املــادة رقم " ) ل لجنــة

.
ً
 الشؤون املالية واالقتصادية األبواب التي تنتهي من بحثها إلى املجلس لنظرها تباعا

( من هذه 217ويســـــــــــري في شـــــــــــأن مشـــــــــــروع قانون امليزانية األحكام املنصـــــــــــوص علحها في املادة )

 الالئحة.

 ( تكون مناقشـــة امليزانية في املجلس على اســـاس التبويب الوارد فحها179املادة رقم " )  ويجوز ،

إعداد امليزانية لســـنتين ماليتين على األك ر، وال يجوز تخصـــيص أي إيراد من اإليرادات العامة 

 لوجه معين من وجوه الصرف إلى بقانون.

  ( كل تعديل تقترحه لجنة الشـــــؤون املالية واالقتصـــــادية في االعتمادات التي 180املادة رقم " )

لك بموافقة الحكومة، وأن تنوه اللجنة عن هذه تضـــــــــــمملها مشـــــــــــروع امليزانية، يجب أن يكون ذ

 املوافقة في تقريرها.

 (  على من يريد الكالم في موضـــــــــــــوع خاص بباب من أبواب امليزانية أن يقيد 181املادة رقم " )

أســــــــــمه بعد توزيع تقرير لجنة الشــــــــــؤون املالية واالقتصــــــــــادية عنه وقبل املناقشــــــــــة فيه، وعلى 

التي ســـــــــــــيتناولها بحثه، وتقتصـــــــــــــر املناقشـــــــــــــة في املجلس على  طالب الكالم أن يحدد املســـــــــــــائل

 املوضوعات التي يثيرها طالب الكالم، وذلك كله مالم يأذن املجلس بغير ذلك.

  ( اليجوز إلغاء أو تعديل دائرة أو وظيفة قائمة بموجب نظام قانوني معمول 182املادة رقم )

إلعتمادات في امليزانية، فإذا رأى املجلس به، أو تعديل قانون قائم عن طريق إلغاء أو تعديل ا

 ذلك وجب تقديم اقتراح بقانون خاص بهذا الشأن.

 (  يقدم الحســـــــــــــاب الختامي للشـــــــــــــؤون املالية للدولة عن العام املنقضـــــــــــــ ي إلى 183املادة رقم )

 من خالل الخمســـــــــــة األشـــــــــــهر التالية إلنتهاء الســـــــــــنة املالية، ويحيله الرئيس 
ً
مجلس النواب أوال

 بمالحظاته.بعد اع
ً
 تماده من املجلس إلى مجلس الشورى مشفوعا

 ( تســـــري األحكام الخاصـــــة بمناقشـــــة امليزانية العامة وإصـــــدارها على الحســـــاب 184املادة رقم )

الختامي واالعتمادات اإلضــــــــــافية والنقل من باب إلى آخر من أبواب امليزانية، كما تســــــــــري هذه 

ة واالعتمادات اإلضــــــــافية املتعلقة بها والنقل من باب األحكام على امليزانيات املســــــــتقلة وامللحق

 إلى آخر من أبوابها وحساباتها الختامية.
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واللوائح والقواعد املعمول بها للمحاسبة ومعايير املراجعة الداخلية  نالنسبة إلى  القوانيب

 للميزانية الوطنية واإلدارة املالية العامة:جية والخار 

بشـــــــــأن امليزانية العامة، مســـــــــألة تنظيم الرقابة املالية  2002( لســـــــــنة 39جاء في مرســـــــــوم بقانون رقم )

 ( من املرسوم: " تختص الوزارة في مجال الرقابة املالية، بالتحقق من: 53حيث ورد في املادة )

 وجود نظام للرقابة الداخلية بالوزارات والجهات الحكومية، يتالءم مع حجم وطبيعة نشاطها. .أ

 الحكومية بتحصيل اإليرادات املستحقة وتوريدها للحساب العمومي. قيام الوزارات والجهات .ب

انفاق املصروفات على الوجه املطلوب، ضمن حدود االعتمادات املقررة لها في امليزانية، وبما  .ت

 يتفق مع األهداف التي خصصت من أجلها تلك االعتمادات.

 تطبيق القوانين واألنظمة املالية واملحاسبية والعمل بها. .ث

 ستخدام املوارد بفعالية وكفاءة وبصورة اقتصادية.ا .ج
 

يضع الوزير املعايير واألسس املحاسبية التي ( من ذات املرسوم: "54ي املادة رقم )ورد فكما 

واملوجودات  يتعين على الوزارات والجهات الحكومية اتباعها، فيما يتعلق باإليرادات واملصروفات

ن الرقابة املالية واإلدارية الذي أنشأ بموجب املرسوم بقانون رقم كما أن ديوا، "واملطلوبات الحكومية

في إطار سعي الدولة الستكمال مؤسساتها م 2002يوليو عام  3الصادر بتاريو م 2002( لسنة 16)

( لسنة 49تحول إلى ديوان الرقابة املالية واإلدارية بموجب املرسوم بقانون رقم )الالدستورية،  م 

وقد بدأ الديوان أعماله في بادرة غير مسبوقة بعد تعيين رئيس  م،2010نوفمبر  14الصادر في  2010

ليتولى مهمة الرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات املنصوص م، 2002الديوان مباشرة في أكتوبر 

( من قانونه، ويتحقق بوجه خاص من سالمة ومشروعية استخدام تلك األموال 4عليه في املادة رقم )

 وحس
ً
شّرع  ،بأن املال العام هو عصب الدولة وعماد نهضتها ن إدارتها، وذلك إيمانا

ُ
لذلك فقد أحا  امل

املال العام بسياج من الحماية الدستورية والقانونية والرقابية الالزمة لضمان جبايته وحسن إنفاقه 

 دون إسراف أو تبذير فيما يدعم الدولة واملجتمع ويعود إليه بالنفع.
 

 عن السلطتين ر وباعتبا
ً
 وعضويا

ً
 وإداريا

ً
 ماليا

ً
 مستقال

ً
ديوان الرقابة املالية واإلدارية جهازا

( من قانونه، حيث تعتبر 1( من الدستور واملادة رقم )116التشريعية والتنفيذية بموجب املادة رقم )

 لتمكينه من أد
ً
 والزما

ً
 ضروريا

ً
اء املهام الرقابية استقالليته عن السلطتين التشريعية والتنفيذية أمرا

هذا وقد مارس  اقية نتائج أعماله،املوكلة إليه بحياد وشفافية واستقاللية تفض ي إلى ترسيو مصد

الديوان الرقابة املالية بشقحها النظامي واألداء باإلضافة إلى الرقابة اإلدارية على الجهات الخاضعة 

 2002( لسنة 16( من مرسوم رقم )4رقم ) وقد جاء في املادةقابة وإصدار تقارير سنوية بشأنها، للر 
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بإصدار قانون ديوان الرقابة املالية كما أسلفنا الجهات املنصوص علحها واملسؤول عن رقابتها على 

 النحو التالي: 

 الرقابة املالية رقابته على الجهات اآلتية:  ديوان "يمارس

اإلداري للدولة والجهات امللحقة بها، على  الوزارات واإلدارات واملصالح العامة التي يتألف مملها الجهاز  .أ

أن يستثنى من تلك الجهات وزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز األمن الوطني والجهات األخرى 

التي تتضمن ميزانياتها مصروفات سرية متعلقة باألمن القومي وذلك بالنسبة لهذه املصروفات، كما 

 دستور أو القانون مراعاة السرية في شئونها.أية جهة أوجب ال يستثنى من رقابة الديوان

 مجلس ي الشورى والنواب واملجالس البلدية. .ب

 املحافظات وهيئات اإلدارة البلدية وسائر الهيئات املحلية ذات الشخصية االعتبارية العامة. .ت

ا الهيئات العامة واملؤسسات العامة واملنشآت التابعة للدولة أو للمحافظات أو للبلديات أو لغيره .ث

من الهيئات املحلية ذات الشخصية االعتبارية العامة ما لم يتعارض ذلك مع القوانين املنظمة 

 ألعمالها.

الشركات التي يكون للدولة أو لشخص من األشخاص االعتبارية العامة حصة في رأسمالها تزيد على  .ج

 أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية50
ً
 .%، أو التي تضمن الدولة لها حدا

 الجهات التي تنص قوانيملها على خضوعها لرقابة الديوان. .ح

بمراقبتها بما في ذلك الجهات املستثناة من الرقابة، وعلى أن ترفع  أية جهة يعهد امللك إلى الديوان .خ

 التقارير عن الجهات املستثناة من الرقابة إلى امللك مباشرة.
 

( 5حقة بموجب املادة رقم )إدارية ال  مارس الديوان رقابة نظامية ورقابة أداء ورقابةيكما 

تهدف رقابة األداء إلى ترسيو لرقابة املالية ورقابة االلتزام، و تشمل الرقابة النظامية ا من قانونه، حيث

أما بالنسبة للرقابة اإلدارية،  في أداء الجهات الخاضعة للرقابة، معايير الفعالية والكفاءة واالقتصاد

ن إدارة األموال العامة، وسالمة ومالءمة اإلجراءات اإلدارية والتحقق فهي تهدف إلى التحقق من حس

من االستخدام األمثل ملرافق الدولة وفحص ومراجعة القرارات الصادرة بشأن التعيينات والترقيات 

( من قانون 6ومنح العالوات واملرتبات وغيرها من األمور املتعلقة باملوارد البشرية بموجب املادة رقم )

 وان على النحو التالي: الدي

على الجهات الخاضــــــــــعة لرقابته رقابة الحقة، وعليه في ســـــــــــبيل ذلك  ( "يباشــــــــــر الديوان5املادة رقم )

 مباشرة االختصاصات اآلتية: 

  التحقق من أن األجهزة اإلدارية قد قامت بتحصيل اإليرادات املستحقة للدولة وتوريدها  -أوال

 في سبيل ذلك بوجه خاص بما يلي:  ا، ويقوم الديوانوإضافتها إلى الحسابات الخاصة به
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التدقيق في املســـتندات والبيانات والحســـابات للتحقق من ســـالمة وتـــحة حســـاب تلك  .أ

 املستحقات.

التثبت من أن املتحصــــــــل هو املســــــــتحق قانونا وأن العمليات املالية املتعلقة بتحصــــــــيل  .ب

وفقا للقوانين واألنظمة  تلك املســـــتحقات وتوريدها قد تمت بصـــــورة نظامية وأصـــــولية

 واللوائح املالية والحسابية.

التحقق من أنـه لم يحصــــــــــــــل إعفـاء من ضـــــــــــــرائـب أو رســـــــــــــوم أو تكـاليف في غير األحوال  .ت

 املنصوص علحها في القانون ووفقا ألحكامه.

  التحقق من أن املصروفات قد صرفت بصورة مالئمة وضمن حدود االعتمادات املقررة  - انيا

نية وبما يتفق مع األهداف التي خصصت من أجلها تلك االعتمادات، وأن عملية اإلنفاق لها في امليزا

بجميع مراحلها قد تمت طبقا للقوانين واألنظمة واللوائح والتعليمات املالية والحسابية، ويقوم 

 في سبيل ذلك بوجه خاص بما يلي:  الديوان

 التدقيق في أن االعتمادات قد استعملت بال إسراف. .أ

ثبت من أن املســــــــــتندات املقدمة تأييدا للصــــــــــرف تــــــــــحيحة، وأن املبال  املصــــــــــروفة الت .ب

 بموجبها مطابقة لألرقام املقيدة في الحسابات.

التحقق من أنـــه لم يحـــدث تجـــاوز لالعتمـــادات املقررة لكـــل بـــاب من أبواب امليزانيـــة أو  .ت

ن واألنظمة بند من بنودها إال بعد الترخيص بذلك من السلطة املختصة ووفقا للقواني

 واللوائح والتعليمات الحسابية.

  في سبيل ذلك بوجه  مراقبة تنفيذ املشروعات االنشائية الواردة في الخطة، ويقوم الديوان - الثا

 خاص بما يلي: 

التثبت من أن إنجاز تلك املشروعات قد تم ضمن حدود التكلفة واملدد املقررة لها وجاء  .أ

 مع بيان أسباب االنحراف والقصور.محققا لألهداف املحددة في الخطة 

التحقق من سالمة استعمال االعتمادات املقررة لتلك املشروعات في امليزانية، وبأن  .ب

املبال  املصروفة خصما من هذه االعتمادات قد صرفت على األوجه التي خصصت لها 

 تلك االعتمادات.

مليزانية قبل أن يتقرر التحقق من أنه لم يتم مباشرة أي عمل ليس له اعتماد أصال في ا .ت

 له اعتماد اضافي.

التحقق من تحة األسباب التي أدت إلى عدم القيام بإنفاق كل أو بعض االعتمادات  .ث

املقررة في امليزانية للمشروعات االنشائية، وأن الوفر في اعتماد عمل معين لم يستخدم 
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ة لذلك العمل على في تجاوز اعتماد عمل آخر تجاوزا يفض ي إلى زيادة التكاليف الملهائي

االعتماد املربو  له في امليزانية، بغير إذن من السلطة التي تملك الترخيص بتجاوز 

 التكاليف الملهائية.

  مراقبة جميع حسابات التسوية من أمانات وسلف وحسابات جارية والتثبت من تحة  -رابعا

يحة ومؤيدة باملستندات العمليات الخاصة بها، ومن أن أرقامها مقيدة في الحسابات، وأنها تح

 املقررة قانونا.

  مراقبة حسابات القروض املمنوحة من الدولة أو إحدى الجهات الخاضعة لرقابة  -خامسا

التثبت في الحالة األولى من توريد أصل الدين  الديوان، أو املعقودة لصالحها. وعلى الديوان

ت في الحالة الثانية من قيام الدولة وفوائده وملحقاته طبقا لشرو  العقد املانح للقرض، والتثب

أو الجهات املقترضة بتسديد أصل القرض وفوائده وملحقاته في املواعيد املحددة لذلك، والتأكد 

 في الحالتين من سالمة الشرو  املالية الواردة في عقد القرض.

عة لرقابة وتسري أحكام هذا البند على القروض املعقودة بكفالة الدولة أو إحدى الجهات الخاض

 الديوان.

 فحص ومراجعة القرارات الصادرة في شئون التوظيف بالجهات املحددة في املادة رقم  - سادسا

( من هذا القانون، والخاصة بالتعيينات والترقيات ومنح العالوات والبدالت واملرتبات اإلضافية 4)

لالستيثاق من تحة والتسويات وما في حكمها، وكذلك بدل السفر ومصاريف االنتقال، وذلك 

هذه القرارات ومطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات املنظمة لشئون التوظيف ولقواعد امليزانية 

 وسائر األحكام املالية والقوانين واللوائح والقرارات املنظمة ملوضوعها.

  فحص ومراجعة حسابات املعاشات واملكافآت وصرفيات التأمين والضمان االجتماعي -سابعا 

 واالعانات، والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات املنظمة لها.

  فحص األوجه التي تستثمر فحها األموال العامة، في الداخل والخارج، وغيرها من أموال  - امنا

ما لم يتعارض ذلك مع القوانين املنظمة ألعمالها، ومراجعة  الجهات الخاضعة لرقابة الديوان

 االستثمارات ومدى مالءمة العائد مملها، وإبداء مالحظاته في هذا الشأن.حسابات هذه 

  التفتيش على كافة املستودعات واملخازن والعهد التابعة للجهات الخاضعة لرقابة  -تاسعا

 في سبيل ذلك بوجه خاص بما يلي:  الديوان، ويقوم الديوان

اصة باملستودعات فحص ومراجعة املستندات والدفاتر والسجالت والحسابات الخ .أ

 واملخازن والعهد املشار إلحها وذلك للتحقق من تحة القيود الحسابية املتعلقة بها.

 التثبت من سالمة عمليات الجرد. .ب
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دراسة األسباب التي تؤدي إلى تكديس املواد املخزونة أو تلفها، مع بيان كيفية التصرف  .ت

 .فحها واقتراح الوسائل الكفيلة لتجنب حدوث ذلك مستقبال

اقتراح الوسائل املناسبة للمحافظة على العهد وصيانتها والقواعد الالزمة لوضع خطط  .ث

 سليمة لتموين املستودعات واملخازن.

االستيثاق من كفاية األنظمة واللوائح الصادرة بشأن املستودعات واملخازن والعهد  .ج

ر إلحها من أوجه وسالمة تطبيقها، ولفت النظر إلى ما قد يرى في األنظمة واللوائح املشا

 النقص، وذلك للعمل على تالفيه.

دالئل على حدوث عبث بأي من املستودعات أو املخازن أو العهد  وإذا قامت لدى الديوان

 وعلحها القيام به، وفي هذه الحالة يكون 
ً
املشار إلحها جاز له أن يطالب الجهة املختصة بإجراء جرد فورا

 لية الجرد دون أن يشترك فيه.د عمأن يشه للموظف املختص بالديوان

  الكشف عن حوادث االختالس واالهمال واملخالفات املالية التي تقع في الجهات الخاضعة  -عاشرا

لرقابة الديوان، وتقص ي بواعثها، والوقوف على الثغرات املوجودة بأنظمة العمل والتي كانت سببا 

 اح وسائل عالجها.في وقوعها أو أعانت على ارتكابها أو سهلت حدوثها واقتر 

  جرد النقود والطوابع واألوراق ذات القيمة للتحقق من مدى مطابقتها للقيود. -حادي عشر 

  فحص ومراجعة الحساب الختامي عن السنة املالية املنقضية لكل من الدولة وغيرها  - اني عشر

قل حول تحة بهدف إبداء رأي فني مست من األشخاص املعنوية العامة الخاضعة لرقابة الديوان

هذه الحسابات والبيانات املالية املتعلقة بها والتحقق من انه قد تم االلتزام في إعدادها بالقواعد 

 واألصول املحاسبية املعمول بها.

  والبيانات املالية  دراسة تقارير مدققي حسابات الشركات الخاضعة لرقابة الديوان - الث عشر

اإلطالع على أية سجالت أو دفاتر أو مستندات أو أوراق  يواناملدققة وتقارير مجالس إدارتها وللد

 تتعلق بأعمال هذه الشركات.
 

 في حدود اختصاصاته املنصوص علحها في هذا القانون بما يلي:  ( يقوم الديوان6"املادة رقم )

واللوائح مراجعة اللوائح واألنظمة املالية واإلدارية والحسابية ومدى االلتزام بتطبيق القوانين  -أ  

وأسلوب سير العمليات املالية واإلدارية، للتحقق من مدى سالمتها، وتحديد أوجه النقص والقصور 

فحها، واقتراح ما يراه من وسائل إلصالحها وتحسيملها، للوصول باإلجراءات اإلدارية والخدمات 

ستوى من السالمة املقدمة إلى أفضل مستوياتها، وحماية األموال التي تشملها الرقابة إلى أفضل م

 والكفاءة والدقة.
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دراسة وفحص األنظمة اإلدارية واملحاسبية والرقابة الداخلية املتعلقة ببرامج الحاسب اآللي  -ب 

للتحقق من كفاءة وكفاية تلك األنظمة وتحديد أوجه النقص والقصور فحها، والتأكد من حماية 

 ملعالجة أوجه القصور. تلك األنظمة من االختراق، واقتراح الوسائل املناسبة

التأكد من أن األهداف املوضوعة واملوافق علحها والتي تم رصد ميزانية لها من األموال العامة  -ج 

الخاضعة للرقابة قد تم تحقيقها، وأن املوارد املتاحة لتحقيق تلك األهداف قد تم استغاللها 

هداف قد تم تحقيقها بأقل قدر بطريقة مثلى لتحقيق أكبر قدر ممكن من املخرجات وأن تلك األ 

ممكن من املوارد، وبحث أسباب عدم تحقيق األهداف أو عدم استغالل املوارد املتاحة بطريقة 

 مثلى، وتقديم اإلقتراحات الالزمة في هذا الشأن.

دراسة مدى كفاءة العمليات املالية واإلدارية من حيث السرعة والتكلفة والجودة وأدائها دون تعقيد  -د 

ازدواجية، وبيان املوازنة بين املدخالت واملخرجات من السلع والخدمات لتحقيق الكفاءة  أو 

والفاعلية والتوفير في استخدام املوارد وبحث مدى تناسب وتالؤم الصرف املالي مع املصلحة العامة 

 املرجوة ومدى أهمية اإلنفاق والجدوى اإلقتصادية منه وتحديد األولويات في اإلنفاق.
 

 اع الرقابة لدى ديوان الرقابة املالية واإلدارية أنو 

الــديوان بفحص ومراجعــة الحســــــــــــــابــات الختــاميــة للــدولــه وغيرهــا من  يضـــــــــــــطلعالرقــابــة املــاليــة:  -

 حول تـــــــــحة تلك الحســـــــــابات والبيانات 
ً
 مســـــــــتقال

ً
 فنيا

ً
الجهات املشـــــــــمولة برقابته، ويصـــــــــدر رأيا

 املالية املتعلقة بها.

 أالتحقق من داء: رقــــابــــة األ  -
ً
 :للمبـــــادئ التـــــاليـــــة داء الجهـــــات املشـــــــــــــمولــــة برقــــابــــة الــــديوان وفقـــــا

 .(االقتصاد -الكفاءة -الفعالية)

مولة برقابة الديوان بالقوانين لتزام الجهـات املشـــــــــــــإلى التحقق من مدى إتهـدف  :االلتزامرقابة  -

 .جراءات املتعلقة بمهامها ومسؤولياتهاوائح والقرارات واإل والل

دارية واملحاســـــــــــــبية والرقابة نظمة اإل يقوم الديوان بدراســـــــــــــة وفحص األ  :نظم املعلوماترقابة  -

وضـــــــــــــمــان  ،نظمــةكفــايــة تلــك األ ي للتحقق من كفــاءة و لب اآلالــداخليــة املتعلقــة ببرامج الحــاســــــــــــــ

 .وجه التحسين فحهاأوتحديد  ،حمايتها من االختراق

نه ممارســـــة متخصـــــصـــــة لتقديم الدعم أعرف التدقيق االســـــتقصـــــائي بيُ  :االســـــتقصـــــائيالتدقيق  -

لى منع وكشـــــــــــــف املخــالفــات ذات الطبيعــة املـاليــة إت التي تهــدف جراءاالفني من خالل تنفيــذ اإل 

جهزة الدولة وغيرها من أضـــــــــــائية و لى الســـــــــــلطات القإوتقديم تقارير بنتائج تلك املهام  ،داريةواإل 

من  5حد اختصــاصــات الديوان بموجب املادة أعد التدقيق االســتقصــائي ويُ  ،الجهات املختصــة

  .قانونه
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 نظام املشتريات العامة على مستوى 

إن مملكة البحرين بناًء على املبادئ األساسية لنظامها القانوني، قامت بالخطوات الالزمه 

إلنشاء نظم إشتراء مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس وعلى املعايير املوضوعية في اتخاذ القرارات 

يس مجلس املناقصات ملحق بمجلس ولها فعاليتها في الحد من الفساد، ويتجلى ذلك من خالل تأس

م، مع وضع جدول أعمال واضح 2003كانون الثاني/يناير من عام  9الوزراء بموجب مرسوم ملكي في 

ودقيق يتلخص في وضع آلية تنظيمية دقيقة إلرساء املناقصات الحكومية التي تعتمد على مبادئ 

 إلى تحقيق امل
ً
صلحة الوطنية العليا، والهدف من ذلك تحقيق تكافؤ الفرص والشفافية والعدالة سعيا

حماية املال العام ومنع التأ ير غير القانوني للمصالح الشخصية على إجراء املناقصات وكذلك تحقيق 

أعلى مستويات الكفاءة اإلقتصادية من املشتريات بأسعار تنافسية ومنصفة وتشجيع النزاهة والقدرة 

املتكافأة لجميع املقاولين واملوردين، وتحقيق الشفافية التنافسية والتعامل املنصف وإتاحة الفرص 

التامة في جميع جوانب اإلجراءات املتعلقة باملشتريات الحكومية، وقد تم التعبير بوضوح عن أهداف 

بشأن تنظيم املناقصات  2002أكتوبر عام  9( الصادر في 36مجلس املناقصات في املرسوم رقم )

: 2ت الواردة عليه، حيث جاء في املادة رقم )واملشتريات الحكومية والتعديال 
َ
 ( نصا

 املناقصات. إجراءات على الشخصية املصالح تأ ير ومنع العام املال حماية .أ

بأســـــــــعار  الحكومية املشـــــــــتريات على للحصـــــــــول  اإلقتصـــــــــادية الكفاءة درجات أقصـــــــــ ى تحقيق .ب

 عادلة. تنافسية

 الحكومية. ياتاملشتر  إجراءات في واملقاولين املوردين مشاركة تشجيع .ت

  واملقاولين املوردين لجميع عادلة معاملة وتوفير واملنافســـة النزاهة تعزيز .ث
ً
 ملبدأ تكافؤ تحقيقا

 الفرص.

 الحكومية. املشتريات إجراءات مراحل جميع في الشفافية تحقيق .ج
 

م، بشأن 2017( لسنة 173كذلك فإن قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم )

علقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في أعمال األشخاص اإللتزامات املت

( 4املسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي الحسابات بمملكة البحرين قد أشتمل في املادة رقم )

( من 3اإللتزامات اإلضافية املتعلقة بمدققي الحسابات، باإلضافة إلى األلتزامات الواردة باملادة رقم )

القرار، يلزم مدققوا الحسابات املسجلون لدى الوزارة أ ناء التدقيق على حسابات جميع عمالئهم  هذا

 بالتحقق مما يلي:

وجود أنظمة رقابة داخلية وإجراءات لدى العميل كفيلة بالرصد واإلبالغ عن العمليات  .أ

 املشبوهة وغير العادية.
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 زبائن العميل.كفاية األنظمة واإلجراءات الداخلية للتحقق من هوية  .ب

عدم وجود معامالت مشبوهة أو غير عادية لدى عمالئهم، ويتعين على مدققي  .ت

الحسابات في حال تكشف لهم وجود معامالت مشبوهة أو غير عادية أن يقوموا بإرسال 

 تقرير عملها إلى الجهة املختصة.
 

افة وفي حال كون العميل من األشخاص املسجلين، فيجب على مدققي الحسابات باإلض

 إلى ماورد أعاله التحقق مما يلي:

قيام الشخص املسجل باإلبالغ عن كافة الصفقات املشبوهة أو غير العادية إلى الجهة  .أ

 املختصة.

عدم إخالل الشخص املسجل أو مسؤول اإللتزام لديه بأي من إلتزاماتهم املنصوص  .ب

 علحها في هذا القرار.

تقارير مدققي الحسابات أو خطابات  ويجب على مدققي الحسابات إ بات ذلك في جميع .ت

 سالمة الوضع املالي الصادر عملهم.
 

 تخذة لتشجيع األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة في اجراء فحوص، بصفة دورية أو ا
ُ
لتدابير امل

عند االقتضاء، لألطر واإلجراءات املالية واملحاسبية املطبقة من اجل الوقوف على مدى فعالياتها في 

 كافحة الفساد.م

 يضع ديوان الرقابة املالية واإلدارية نتائج التدقيق والتفتيش 
ً
باإلضافة إلى ما ذكر آنفا

( من قانونه في شكل مالحظات يبلغها إلى 7والفحص واملراجعة التي يضطلع بها بموجب املادة رقم )

( من قانون 22رقم )الجهات املختصة عن طريق الوزراء الذين تتبعهم تلك الجهات بموجب املادة 

الديوان من خالل تقرير يصدر لكل مهمة، ولرئيس الديوان أن يقدم تقارير أخرى خالل السنة املالية 

في املسائل التي يرى أنها على درجة كبيرة من األهمية التي تقتض ي سرعة إطالع السلطات املسئولة 

 ( من قانون الديوان.1علحها حسب املادة رقم )
 

اختصاصاته املنصوص علحها في هذا القانون عن طريق  ( يباشر الديوان7املادة رقم )

التدقيق والتفتيش والفحص واملراجعة، وله أن يقوم بهذه العمليات من تلقاء نفسه أو بناء على طلب 

 الجهات الخاضعة للرقابة ذاتها، ويجوز أن يكون التفتيش مفاجئا.

املة أو انتقائية وذلك وفقا للقواعد التي تقررها خطة رقابة شــــــــ وتكون الرقابة التي يباشــــــــرها الديوان

 العمل التي يضعها رئيس الديوان.
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نتائج تدقيقه وتفتيشه في شكل مالحظات يبلغها إلى الجهات  ( يضع الديوان22املادة رقم )

بردودها  املختصة عن طريق الوزراء الذين تتبعهم تلك الجهات، وعلى هذه الجهات موافاة الديوان

تلك املالحظات، وأن تلبي طلبات الديوان، وأن تتخذ الالزم بشأن تصحيح اإلجراءات اإلدارية  على

الخاطئة وتحصيل املبال  الضائعة أو التي صرفت بغير حق أو التي استحقت وأهمل في تحصيلها، 

 وذلك خالل شهر من تاريو إبالغها بذلك."
 

الية على أموال الدولة وأموال الجهات مهمة الرقابة امل ( "يتولى الديوان1املادة رقم )

( من هذا القانون، ويتحقق بوجه خاص من سالمة ومشروعية 4املنصوص علحها في املادة رقم )

استخدام هذه األموال وحسن إدارتها، بما في ذلك الجوانب اإلدارية عن طريق التحقق من تنفيذ 

الخاضعة للرقابة، وذلك على الوجه املنصوص  القوانين والقرارات اإلدارية والرقابة على أداء الجهات

 عليه في هذا القانون."
 

، حيث يتضمن نتائج الرقابة على الحساب الختامي للدولة 
ً
 سنويا

ً
كما يصدر الديوان تقريرا

والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته وعن نتائج أعمال رقابة األداء والرقابة اإلدارية. ُيرفع 

( من قانون 19لى جاللة امللك ومجلس الوزراء ومجلس النواب بموجب املادة رقم )هذا التقرير إ

 الديوان.
 

 عن كل من الحساب الختامي للدولة  ( " يعد رئيس الديوان19املادة رقم )
ً
 سنويا

ً
تقريرا

ين والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته وعن نتائج أعمال رقابة األداء والرقابة اإلدارية، يب

 والجهات الخاضعة لرقابته. فيه املالحظات وأوجه أي خالف يقع بين الديوان
 

ويقدم هذا التقرير إلى امللك ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وذلك قبل املوعد املقرر 

 العتماد الحساب الختامي الذي يتعلق به ذلك التقرير.

ناقش فحها تقرير الديوان، وأن يؤذن لحضـــــــور جلســـــــاته التي ت وملجلس النواب أن يدعو رئيس الديوان

ن إجـابـات أو لـه بـالتحـدث واإلدالء بوجهـة نظره في املســــــــــــــائـل محـل املنـاقشــــــــــــــة ومـا تقـدمـه الحكومـة م

 بيانات متعلقة بها."

 م2013مثال على تعامل اللجنة التنسيقية مع تقارير ديوان الرقابة املالية واإلدارية في عام 

م بتكليف اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو امللكي 2013سمبردي 1قرر مجلس الوزراء بتاريو  -

(، للتحقق من املخالفات 
ً
ولي العهد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء )رئيس مجلس الوزراء حاليا

 الواردة في تقرير ديوان الرقابة املالية واإلدارية.
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هج النائب األول لرئي مجلس الوزراء م، توجيه صاحب السمو امللكي ولي الع2013ديسمبر  3وفي تاريو  -

( إلعداد الردود حول ماورد في التقرير في موعد أقصاه 
ً
 ديسمبر. 19)رئيس مجلس الوزراء حاليا

م، تم تشكيل فريق عمل ملراجعة وتدقيق املخالفات الواردة في تقرير ديوان 2013ديسمبر  12بتاريو  -

جهاز للتدقيق الداخلي بوزارة املالية، وتكليف جميع  الرقابة املالية واإلدارية، وتفعيل مقترح إنشاء

 اللجان الوزارية بمراجعة واقتراح السياسات التي تخص الرقابة والتدقيق.

 م، تم استالم كافة الردود من الوزرات وبدء البت فحها.2013ديسمبر  19باريو  -

إيقاف عدد من الخاضعين م، إحالة عدد من القضايا إلى النيابة العامة، و 2013ديسمبر  24بتاريو  -

 إلجراءات التقاض ي عن العمل، وبدء التحقيق الداخلي مع عدد من املعنيين بشركتين معينتين.

م، تكليف وزارة الدولة لشؤون املتابعة بإعداد تقرير حول ردود الجهات 2013ديسمبر  31بتاريو  -

ها على اللجنة التنسيقية في الحكومية والعمل على تصنيفها وفق نوعية املخالفات واملالحظات وعرض

 للمسارين 
ً
فترة التتجاوز عشرة أيام ليتسنى سرعة البت فحها واتخاذ الخطوات املناسبة ملعالجتها وفقا

 القانوني واإلجرائي.

موظفين ينتمون لعدة وزارات وجهات حكومية، واجتماع  8م، اإلعالن عن إيقاف 2014يناير  7بتاريو  -

جراءات املتخذه بشأن املعنيين بالقضايا املنظورة أمام املحاكم، ويتدارس اللجنة التنسيقية يتابع اإل 

 سبل تأمين وجود نظام حكومي داخلي فعال للرقابة املالية واإلدارية.

( يوجه إلى إحالة 2014يناير  13بتاريو  -
ً
 20م، صاحب السمو امللكي ولي العهد )ورئيس الوزراء حاليا

ن الرقابة املالية واإلدارية تخص عدد من الجهات الحكومية إلى اإلدارة مخالفة ورد ذكرها في تقرير ديوا

العامة ملكافحة الفساد واألمن االقتصادي واإللكتروني بوزارة الداخلية، لتباشر عملها القانوني في 

 إلحالتها للنيابة العامة.
ً
 التحقق مما ورد في هذه املخالفات تمهيدا

 

م بشأن الكشف عن الذمة املالية والتعديالت الواردة 2010( لسنة 32كما يعتبر قانون رقم )

عليه أحد األوجه للحفاظ على املال العام ومكافحة الفساد املالي واإلداري ومنع اإل راء غير املشروع 

 عن املرسوم  )
ً
 2012( لسنة 82نتيجة استغالل الوظيفة أو الصفة من كبار  موظفي الدولة، فضال

بتشكيل هيئة فحص إقرارات الذمة  2014( لسنة 26قانون واألمر امللكي رقم )بالالئحة التنفيذية لل

 املالية، ويخضع ألحكام هذا القانون الفئات التالية حسب املادة األولى منه:

 رئيس وأعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب. .أ

 نواب رئيس مجلس الوزراء. .ب

 الوزراء ومن في حكمهم. .ت
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ساعدون واملدراء العامون في القطاع املدني وقطاع األمن العام وكالء الوزارة والوكالء امل .ث

ومن في حكمهم من موظفي الحكومة واألجهزة امللحقة بها والهيئات واملؤسسات العامة، 

 ومجلس ي الشورى والنواب والبلديات.

 املحافظون ونوابهم. .ج

 رؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم. .ح

 مة.القضاة وأعضاء النيابة العا .خ

 رؤساء وأعضاء املجالس البلدية. .د

رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات واملؤسسات العامة  .ذ

 والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأس مالها.

مدراء اإلدارات في القطاع املدني وقطاع األمن العام واملوظفون الفنيون في ديوان الرقابة  .ر

 املالية.

رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس املناقصات وموظفوا الجهاز الفني واإلداري التابع  .ز

 للمجلس ممن يشغلون وظائف التقل عن وظيفة مدير إدارة.

ويخضع رئيس ديوان الرقابة مالية ووكيل الديوان ووكالء الديوان املساعدون فيما يتعلق 

م 2002( لسنة 16ا في املرسوم بقانون رقم )بتقديم إقرارات الذمة املالية لألحكام املنصوص علحه

 بإصدار قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية.

لزم".
ُ
 ويشار إلى الخاضع ألحكام هذا القانون "باملـــ

لزم وأوالده القصر 
ُ
يقصد بالذمة املالية في تطبيق أحكام هذا القانون، مجموع ما يملكه املـــ

كونه من أرصده في البنوك وأنصبه وأسهم في الشركات، من العقارات في الداخل والخارج، ومايمل

وتشكل الذمة املالية ما يكون للُملزم وأوالده الُقصر من حقوق في ذمة الغير وماعلحهم من ديون، وذلك 

 ملا تبينه الالئحة التنفيذية.
ً
 وفقا

 

  التي تخلص إلحها التدابير املتخذه لضمان استجابة الكيانات التي تخضع حساباتها للمراجعة للنتائج

تقارير مراجعة الحسابات، وأن تنفذ توصيات األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة وتتخذ اإلجراءات 

التصحيحية املناسبة، بما فحها إجراءات املالحقة الجنائية، من أجل ضمان اإلدارة السليمة للشؤون 

 ساد مراعاة ملصلحة املجتمع.العمومية واملمتلكات العمومية بغية الملهوض بمكافحة الف

 2002( لسنة 16املخالفات املالية واإلدارية ومايجب إتخاذه حيالها من املرسوم بقانون رقم )

 بإصدار قانون ديوان الرقابه املالية واإلداريه:
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 ( 13املادة رقم )

: يتعتبر من املخالفات املالية في تطبيق أحكام هذا القانون مايلي:
ً
 أوال

اعد واألحكام واإلجراءات املالية املنصـــــــوص عليه في الدســـــــتور والقواين واألنظمة مخالفة القو  .أ

 واللوائح.

مخالفة أحكام امليزانية العامة للدولة وامليزانيات امللحقة بها أو املستقلة عملها وكذلك امليزانيات  .ب

 الخاصة بالجهات األخرى الخاضعة لرقابة الديوان.

تقصــــــير يترتب عليه أن تصــــــرف بغير وجه حق مبال   كل تصــــــرف خاطص عن قصــــــد أو إهمال أو  .ت

من األموال التي تشــــــملها الرقابة ،  أو ضــــــياع حق من الحقوق املالية للدولة أو إحدى الجهات 

الخاضعة لرقابة الديوان، أو املساس بمصلحة من مصالحها املالية، إو إلحاق الضرر باألموال 

 ملشروعات اإلنشائية.التي تشملها الرقابة، أو التأخير في إنجاز ا

 اختالس االموال التي تشملها الرقابة أو إساءة اإلئتمان علحها. .ث

مخالفة احكام قانون املناقصـات والقواعد واإلجراءات الخاصـة باملشـتريات واملبيعات وشـؤون  .ج

 املخازن، وكذا كفاة القواعد واإلجراءات والنظم املالية واملحاسبية املعمول بها.

 غير ضرورية أو تقتضحها املصلحة العامة.االرتبا  بنفقات  .ح
 

: كما يعتبر في حكم املخالفات املالية مايلي:
ً
  انيا

عدم موافاة الديوان بالحســـــــــــــابات واملســـــــــــــتندات املؤيدة لها في املواعد املحددة لذلك أو بما  .أ

 يطلبه من أوراق أو و ائق أو غيرها في سبيل القيام برقابته.

قابة الديوان اإلجراءات الالزمة لتحصيل املبال  الضائعه أو عدم اتخاذ الجهات الخاضعة  لر  .ب

التي صــرفت بغير وجهة حق أو التي اســتحقت وأهمل في تحصــيلها وذلك خالل شــهر من تاريو 

 إبالغها بذلك من قبل الديوان.
 

يلزم قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية الجهات الخاضعة لرقابته على تنفيذ التوصيات 

 نحو ضمان استجابة تلك الجهات للتوصايت الصادرة، وفي سبيل تعزيز التعاون الصادر 
ً
ة عنه، وسعيا

معها ومساعدتها على تحسين أدائها، فإن الديوان يقوم بالتنسيق معها لوضع خطط عمل تتضمن 

ر إجراءات محددة ونطاق زمني لتنفيذ التوصيات الواردة في تقاريره، بما يتوافق مع متطلبات املعايي

 املهنية ويتماش ى مع أفضل املمارسات املتبعة في مجال الرقابة.
 

كما يقوم الديوان بتنفيذ مهام املتابعة بهدف التأكد من قيام تلك الجهات بتنفيذ 

التوصيات التي وردت في التقارير السابقة ومعالجة جوانب القصور التي أشارت إلحها مالحظات الديوان 
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الرقابة النظامية بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة في تقارير الرقابة وتوصياته، حيث تقوم إدارة 

النظامية بصورة سنوية، وتقوم إدارتي رقابة األداء والرقابة اإلدارية بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة 

 في تقاريرها لسنتين متتاليتين.
 

قابته) أو شروعها في تجدر اإلشارة إلى أن تنفيذ توصيات الديوان من الجهات املشمولة بر 

% من إجمالي التوصيات الصادرة ضمن تقاريره كما في السنة املهنية 80تنفيذ( قد بلغت ما نسبته 

 على حسن التعامل مع الجهات مع مالحظات وتوصيات 2019/2020
ً
 إيجابيا

ً
، األمر الذي يعد مؤشرا

قصور التي تم الوقوف علحها وتعزيز الديوان، ويعكس تنامي الجهد املبذول من قبلها في معالجة أوجه ال

 إجراءات الرقابة الداخلية على عملياتها.
 

 آلية ضمان الرقابة على اإلجراء التصحيحي وتنفيذه: -

باصدار قانون ديوان الرقابة املالية:  2002( لسنة 16( من قانون رقم )16جاء في املادة رقم )

مخالفة مالية مما نص عليه في هذا القانون  " إذا اكتشفت أي من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان

بتقرير حول املخالفة مشفوعة بصور املستندات املؤيدة لها وذلك خالل مدة  فعلحها أن توافي الديوان

 أقصاها سبعة أيام من تاريو اكتشافها."
 

( "تعين على كل جهة من الجهات الخاضعة ألحكام هذا القانون 17كما ورد في املادة رقم )

حيل إلى التحقيق ما يتكشف لها من املخالفات التي وقعت بها، وذلك فور اكتشافها وعلحها بعد أن ت

 في املوضوع سواء بحفظه أو بمجازاة املتسبب عملها. وتلتزم 
ً
إبالغها بنتيجة هذا التحقيق، أن تصدر قرارا

محاضر التحقيق بالقرارات الصادرة بالتصرف في هذه املخالفات مصحوبة ب الجهة بموافاة الديوان

 وغيرها من األوراق واملستندات املتصلة بها وذلك في ميعاد أقصاه سبعة أيام من تاريو صدورها."
 

باصدار قانون ديوان الرقابة  2002( لسنة 16( من قانون رقم )18وجاء في املادة رقم )

قد جانب الصواب، من فحص األوراق، أن القرار الصادر بحفظ املوضوع  املالية: "إذا تبين للديوان

أن يرد  أو أن الجزاء الذي وقع على املخالف ال يتناسب مع املخالفة املرتكبة، كان لرئيس الديوان

األوراق إلى الجهة مصدرة القرار خالل خمسة عشر يوما من تاريو ورودها مستوفاة إلى الديوان، طالبا 

ن القرار صادر بالحفظ، وأما بتشديد الجزاء إلحها إعادة النظر في املوضوع، أما بمجازاة املخالف إذا كا

 املوقع عليه بما يجعله متناسبا مع املخالفة.

وتخطره بالنتيجة خالل سبعة أيام على األك ر  وعلى الجهة املختصة أن تبت في طلب الديوان

 من تاريو تسلمها األوراق املردودة إلحها."
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 إجراءات املالحقة الجنائية -

املخالفات التي يرصدها وينطوي علحها شبهات جنائية إلى الجهات يقوم الديوان بإحالة 

 بشأنها، وذلك بموجب املادة رقم )
ً
(  والتي 11املختصة بتحريك الدعاوى الجنائية التخاذ ماتراه الزما

تنص على أن " يتولى الديوان إبالغ الجهات الخاضعة لرقابته باملخالفات املالية واإلدارية التي تكشفته 

، وله إحالة األمر إلى الجهة املختصة بتحريك الدعوى الجنائية إذا ما توافرت لديه أدلة جدية له...

 على وجود الجريمة الجنائية".
 

 وتطبيقه ملبادئ 
ً
ويسهم الديوان من خالل اضطالعه باختصاصاته املنصوص علحها قانونا

ة الفساد وتعزيز أطر النزاهة ومعايير وإرشادات منظمة اإلنتوساي في دعم الجهود الرامية ملكافح

( من قانونه على أن " يباشر الديوان على الجهات الخاضعة 5والشفافية، حيث تنص املادة رقم )

: الكشف عن حوادث 
ً
لرقابته رقابة الحقة، وعليه في سبيل ذلك مباشرة االختصاصات اآلتية: عاشرا

ت الخاضعة لرقابة الديوان وتقص ي بواعثها، االختالس واإلهمال واملخالفات املالية التي تقع في الجها

 في وقوعها أو أعانت على ارتكابها أو 
ً
والوقوف على الثغرات املوجودة بأنظمة العمل والتي كانت سببا

( قيام األجهزة 1240سهلت حدوثها واقتراح وسائل عالجها"، في حين يقتض ي معيار االنتوساي رقم )

تعلقة بتقييم مخاطر اإلحتيال والكشف عن حاالت الفساد العليا للرقابة بتغطية املواضيع امل

واالحتيال ضمن أعمال الرقابة التي تنفذها األجهزة، كا يقتض ي نفس املعيار قيام األجهزة العليا للرقابة 

بالتنسيق مع الجهات القضائية املختصة وتزويدها بتفاصيل الحاالت التي ينطوي علحها احتيال أو 

م الحلول والتوصيات التي تكفل تالفي حدوثها، باإلضافة إلى القيام باملهام سوء االستغالل وتقدي

 األجهزة املختصة بمكافحة الفساد.  الرقابية التي تدعم وتتكامل مع جهود
 

  اإلجراءات املتخذه إلشراك األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة ووحدات املراجعة الداخلية في

إطار الدورة الثانية آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  استعراضاتها القطرية في

 فيما يتعلق باستعراض تنفيذ الفصل الثاني املتعلق بالتدابير الوقائية، وبما يشمل 
ً
الفساد، وخصوصا

 الزيارات القطرية حيثما انطبق ذلك.

ستعراض تنفيذ أن مملكة البحرين قد حرصت على اإللتزام بكافة متطلبات آلية ا

االتفاقية، ومن ضمن هذه الجهود اتخاذ التدابير الالزمة إلشراك جميع األطراف املعنية بتنفيذ 

الفصلين محل االسعراض في الدورة الثانية، حيث تم تشكيل فريق عمل على املستوى الوطني يتضمن 

بير الوقائية" والخامس عدد من الوزارات والهيئات املعنية بتنفيذ أحكام الفصلين الثاني " التدا

"استرداد املوجودات" من خالل التعاون املباشر مع هذه الجهات حسب األنظمة املعمول بها في مملكة 
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البحرين لترشيح عدد من ذوي الكفاءة من كل جهة ليقوموا باملشاركة في ملئ قائمة التقييم الذاتي 

مع دعم الردود باألمثلة واإلحصاءات الالزمة املرجعية لتحري الدقة في تقديم الردود على هذه القائمة 

 )وزارة شؤون مجلس ي الشورى والنواب، وزارة الخارجية، وزارة العدل والشؤون اإلسالمية 
ً
وهم كال

واألوقاف، النيابة العامة، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، غرفة تجارة وصناعة البحرين، هيئة 

نية، مجلس املناقصات واملزايدات، مصرف البحرين املركزي، تنظيم سوق العمل، ديوان الخدمة املد

هيئة إقرارات الذمة املالية، وزارة املالية، ديوان الرقابة املالية واإلدارية، )الكتاب، الصحفيين، 

املجتمع املدني( وبطبيعة الحال بتنسيق  ومشاركة اإلدارة العامة ملكافحة الفساد  لاألكادميين لتمثي

ادي واإللكتروني بوزارة الداخلية بكونها السلطة املسؤولة عن تعزيز النزاهة ومكافحة واألمن االقتص

الفساد على املستوى الوطني، إذ أن جميع هذه األطراف جاءت مشاركتها في جميع مراحل آلية 

 اإلستعراض والسيما املشاركة الفعلية وحضور إجتماعات الزيارة القطرية.
 

  النزاهة واألمانة من خالل تطبيق مدونات لقواعد السلوك في األجهزة العليا  التدابير املتخذه لتعزيز

 للمبادئ األساسية لنظمها القانونية،  دللرقابة املالية والحاسبة، والنظر في العمل عن
ً
اإلقتضاء ووفقا

رقابة على موائمة هذه املدونات مع مدونة األخالقيات الصادرة عن املنظمة الدولية لألجهزة العليا لل

 املالية العامة واملحاسبة.

بإصدار قانون ديوان الرقابة املالية والتعديالت  2002( لسنة 16جاء في مرسوم بقانون رقم )

( ما نصه: "مع مراعاة األحكام املنصوص علحها في هذا القانون، تنظم 38الواردة عليه في املادة رقم )

الفنيين وغيرهم، وبوجه خاص شرو   ي الديوانالالئحة التنفيذية القواعد املتعلقة بنظام موظف

تعييملهم وتقدير كفايتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وإجازاتهم، 

، وإنهاء خدمتهم وذلك دون التقيد باألحكام الواردة في 
ً
واألحكام اإلضافية املتعلقة بمساءلتهم تأديبيا

 أنظمة الخدمة املدنية."
 

لجنة لشئون املوظفين، تؤلف  ( من املرسوم:  "ينشأ في الديوان39ما نصت املادة رقم )ك

بقرار منه،  وعضوية أربعة من كبار املوظفين الفنيين يختارهم رئيس الديوان برئاسة وكيل الديوان

 أعمال أمانة السر. ويتولى رئيس قسم شئون املوظفين بالديوان

 بقرار منه. ء أو قيام مانع لديه، يحل محله من يختاره رئيس الديوانوفي حالة غياب أحد هؤال        

  وتختص هذه اللجنة بالنظر في جميع شـــــئون موظفي الديوان، وذلك وفقا للقواعد املنصـــــوص علحها 

 في الالئحة التنفيذية."
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 عن ذلك، ورد في قانون رقم )
ً
بإصدار قانون مصرف البحرين املركزي  2006( لسنة 64فضال

بشأن  1996( لسنة 26(: " مع مراعاة أحكام املرسوم بقانون رقم )64ملؤسسات املالية، املادة رقم )وا

مدققي الحسابات، يجوز للمصرف املركزي أن يصدر الئحة بتحديد املتطلبات اإلضافية التي يلزم 

خرى املنوطة توافرها في املدقق الذي يتولى تدقيق حسابات أي مرخص له أو شركة مدرجة، واملهام األ 

 به وكافة األمور املتعلقة بالحسابات والبيانات املالية للمرخص لهم أو الشركات املدرجة."
 

قام الديوان في إطار سعيه الدائم لالرتقاء بمستوى أداءه الفني والتنظيمي، وترسيو القيم 

لوظيفي وأخالقيات الجوهرية التي يهتدي بها موظفوه في أداء مهامهم، بإصدار مدونه قواعد السلوك ا

املهنه بالديوان، وذلك بما يتماش ى مع املبادئ واملعايير املهنية الصادرة عن املنظمة الدولية لألجهزة 

العليا للرقابة املالية واملحاسبة )األنتوساي(، كما تم استحداث قسم لضمان الجودة والتدقيق 

 للوائح الداخلي بالديوان لتعزيز دور الرقابة الداخلية وضمان سير 
ً
العمليات بكفاءة عالية وفقا

 واألنظمة واملعايير الدولية املعتمدة.
 

وعلى الرغم من أن الديوان اليخضع في أداء مهامه لرقابة أيه جهة باعتباره جهاز مستقل 

، حيث   Peer Reviewبموجب الدستور وقانون إنشاءه، إال أنه قرر باختياره الخضوع لرقابة النظراء 

ؤسسات التدقيق القيام بهذه املهمة، من خالل التدقيق على أنظمة الرقابة الداخلية يوكل إلحدى م

راجع حسابات الديوان بواسطة مدقق خارجي يتم تعيينه 
ُ
لديه وتقييمها، وإبداء رأي منهي حولها، كما ت

 ألحكام املادة رقم )
ً
ة رئيس ( من قانون الديوان، وترفع تقارير املدققين بواسط43بمرسوم ملكي طبقا

 الديوان إلى جاللة امللك املفدى.
 

بشأن مدونة  2017( لسنة 18م ، قرار رقم )2018كما أصدر رئيس مجلس النواب عام 

 ملا ورد فحها، فإنها 
ً
قواعد السلوك الوظيفي وأخالقياته للعاملين باألمانة العامة ملجلس النواب، ووفقا

 من أن العاملين في األمانة العا»
ً
مة ملجلس النواب منو  بهم العديد من املهام والواجبات تأتي انطالقا

األخالقية والوظيفية فرضتها طبيعة عملهم في مجلس النواب، تلك الطبيعة التي تتطلب وجود 

أشخاص قادرين على التعامل مع بيئة العمل، ولديهم إدراك وفهم للمسئولية الجسيمة املنو  بها 

 .«مجلس النواب
 

 للقرار 
ً
أحكام هذه املدونة على جميع العاملين باألمانة العامة ملجلس النواب  تسري »ووفقا

من موظفين دائمين ومؤقتين وفقا لالئحة شئون املوظفين باملجلس والالئحة املالية، واية قرارات 

 لهما، وأية مخالفة ألحكام هذه املدونة تعرض املخالف للمساءلة 
ً
 إلحهما أو تنفيذا

ً
تصدر استنادا
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 ألحكام الئحة شئون املوظفين باملجلسالتأديبية 
ً
وضع تصور عام ملعايير »، وتهدف املدونة إلى .«وفقا

السلوك الوظيفي واألخالقي للعاملين باألمانة العامة خالل ممارسة عملهم بطريقة يدركون من خاللها 

على حقوقهم وواجباتهم الوظيفية، تكريس األنما  والسلوكيات الوظيفية اإليجابية، القائمة 

املحافظة على املرافق العامة، وضرورة سيرها بصفة منتظمة، واملحافظة على املال العام وصيانته، 

تعزيز  قة املواطنين بأداء أعضاء مجلس النواب، االنسجام مع التوجه الوطني العام القائم على اتباع 

ة، ترسيو قيم الديمقراطية أفضل املمارسات في النزاهة والشفافية واملسائلة في إدارة املرافق العام

واملواطنة، االلتزام بروح الفريق الواحد القائم على االحترام والثقة املتبادلة، ومنح األولوية في كل 

وجاء في القرار، يرتكز سلوك العاملين في األمانة العامة على عدة أسس .«األحوال للمصلحة العامة

 :ومبادئ تمثل الحد األدنى، تقوم على

 بمبدأ سيادة القانون، على املوظف ان يعمل على إعالء قيم املشروعية، احترا -أ
ً
م القوانين: عمال

وممارسة عمله في إطار الدستور والقوانين ذات الصلة بعمله، بما في ذلك الئحة شئون املوظفين في 

 .ساملجلس، والالئحة املالية والقرارات والتعليمات اإلدارية الصادرة من املختصين في املجل

 لوقائع املسألة املطروحة امامه، وان يتعامل مع الجميع  -ب
ً
الحياد: يجب على املوظف ان يتصرف طبقا

 .بشكل متساو وعلى أسس موضوعية، وبدون أخذ الصفات الشخصية بعين االعتبار

النزاهة: على املوظف ان ينأى بنفسه عن السعي نحو تحقيق أي مصلحة شخصية، أو االستفادة  -ج

ملشروعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من صفته الوظيفية وعمله باألمانة العامة، وان يتصرف غير ا

 .بنزاهة وشفافية في اطار القوانين واللوائح

عدم تضارب املصالح: وذلك باالبتعاد عن أي سلوك أو تصرف ينتج عنه أو يؤدي الى تضارب املصالح،  -د

على ما عداها من املصالح األخرى، وعدم الحصول على منافع  وتغليب املصلحة العامة في كل األحوال

 .أو تسهيالت أو مزايا شخصية عند ممارسة أو لقاء ممارسته لعمله

االجتهاد: على املوظف املواظبة على االنخرا  في كافة النشاطات واالعمال التي تنمي خبراته ومهاراته  -هـ

فعال، ينعكس على أداء مهامه، وان يؤدي واجباته بكل  املعرفية والفكرية، وان يكون حضوره له مردود

 .جد واجتهاد ودقة وانتباه، وان يسعى لتحقيق أعلى مستويات االلتزام والكفاءة واالقتدار

 .االقتصاد: على املوظف االلتزام بضمان عدم هدر املوارد العامة أو سوء استغاللها واستخدامها -و

ى للعمل على بذل اعلى درجات االلتزام في افعاله وتصرفاته بحرفية الفعالية: على املوظف ان يسع -ز

 .وبما تفتضيه من فعالية
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املوضوعية والصدق: ان يستند املوظف في األمانة العامة في ممارسة كافة االعمال والتصرفات  -ح

يعكس الصدق  املتعلقة بوظيفته الى املعلومات الحقيقية املو قة، والقائمة على البراهين واألدلة، بما

 .واملوضوعية في كل تصرفاته

القيادة والريادة: على املوظف في األمانة العامة ان يدرك بانه قائد في عمله ويتصرف من هذا  - 

املنطلق، وينأى بنفسه عن مواطن الشبهات، وان يؤدي عمله بما يعزز ويكرس اعراف وتقاليد تشكل 

 .بمهامه بكل تميز وريادةممارسات فضلى وإيجابية، ويسعى الى القيام 

 :(: التزامات املوظف5مادة )

 للقرار، يلتزم املوظف في األمانة العامة باآلتي
ً
 :ووفقا

 في ذلك األمانة والنزاهة والدقة املهنية والتجرد .1
ً
 .أداء واجباته الوظيفية بنفسه، متوخيا

ؤ أو تأخير غير مبرر، أو هدر تكريس أوقات الدوام الرسمي للقيام بمهامه الوظيفية دون تلكؤ أو تباط .2

 .للوقت بأي صورة خارج نطاق الوظيفة

 للوائح والقرارات  .3
ً
الحضور الى مقر العمل في الوقت املحدد لبداية الدوام الرسمي املحدد طبقا

 في مقر العمل ونطاقه طوال ساعات 
ً
والتعليمات املعمول بها في هذا الشأن، وان يكون متواجدا

 .يعة عمله غير ذلكالعمل، ما لم تقتض طب

االلتزام بالتوجحهات التي تصدر له بالعمل خارج ساعات العمل الرسمية إذا كانت املصلحة العامة  .4

 .تقتض ي ذلك، وذلك بناء على تعليمات رئيسه املباشر

االنخرا  في النشاطات العامة والنشاطات التي تنظمها اإلدارة التي يعمل بها، واملواظبة على حضور  .5

 في تقديم املقترحات والتوصيات بما يحقق الفائدة االجتماعا
ً
ت الدورية وغيرها، وان يكون ايجابيا

 .واملصلحة العامة

 .انجاز مهامه الوظيفية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصه في األوقات املحددة لها .6

 :وفيما يتعلق بنطاق السرية والحفاظ على املعلومات، جاء في القرار

الو ائق أو األوراق او البيانات او نتائج االجتماعات او املداوالت التي اطلع  عدم افشاء املعلومات أو  .1

علحها ا ناء قيامه بوظيفته او بسيرها، سواء أكان ذلك بصورة شفهية او خطية او الكترونية، اال 

 بذلك بعد انتهاء خدمته
ً
 .بموافقة خطية من األمين العام، ويظل ملتزما
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حقيق او بيان بشأن معلومات تتعلق بعمله او اطلع علحها خالل عمله عدم االدالء بأي تصريح او ت .2

 .حول املوضوعات التي ال تزال قيد التداول في املجلس ولجانه

إبالغ رئيسه املباشر إذا ما خاطبته أية جهة أو طلبت منه معلومات تتعلق بعمله في األمانة العامة،  .3

لحالة، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح والتعليمات وان يتصرف في حدود األمر الصادر اليه في هذه ا

 .السارية

 :وبخصوص الهدايا والتبرعات، حظر القرار على املوظف باألمانة العامة ما يلي

قبول اية هدايا أو تبرعات، أو السعي للحصول على امتيازات او تسهيالت أو معاملة تفضيلية او  .1

 .الوعد بأي مملها

هيالت أو الوعد بتقديمها للنواب أو لغيرهم ا ناء أوقات العمل وخارج أوقات تقديم الهدايا أو التس .2

 .الدوام بصفته الوظيفية

 إذا ما تعرض لضغو  حالت بينه وبين رفض الهدية أو التبرع، أو الضيافة،  .3
ً
ابالغ رئيسه املباشر خطيا

 .وان يتصرف تجاه ذلك في حدود األمر الصادر إليه

 :وحظر القرار على املوظف

 .العمل او الجمع بالعمل لدى األمانة العامة أو أي جهة أخرى  .1

إخطار الرئيس املباشر كتابة في حالة التضارب بين املصلحة الشخصية واملصلحة العامة، أو عند  .2

تعرض املوظف لضغو  تتعارض مع مهامه الرسمية، وفي جميع األحوال يجب مراعاة املصلحة 

 .العامة عند معالجة هذا التعارض

جنب إقامة أي عالقة و يقة مع افراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل أساس ي على قراراته في ت .3

 .العمل

االمتناع عن القيام بأي نشا  من شأنه ان يؤدي الى تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل بين  .4

 .مصالح املوظف الشخصية من جهة وبين مسئولياته ومهامه الوظيفية من جهة أخرى 

شراء او استئجار عقارات او منقوالت من املجلس سواء كان من املوظف بالذات او  االمتناع عن .5

بالواسطة، كما يجب االمتناع عن بيع او تأجير عقارات او منقوالت للمجلس سواء كان من املوظف 

 .بالذات أو بالواسطة او األقارب حتى الدرجة الثانية
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اعمال او مقاوالت او مناقصات او عقود تتصل االمتناع عن الدخول بالذات او بالواسطة في اية  .6

 .بأعمال املجلس او أي جهة حكومية أخرى 

عدم استغالل او توظيف املعلومات التي يحصل علحها ا ناء تأديته ملهامه الرسمية بعد انتهاء عمله  .7

و في األمانة العامة كوسيلة لتحقيق منافع شخصية لنفسه، أو لغيره، بشكل مباشر او غير مباشر، ا

 .اإلساءة الى الغير

عدم استخدام الوظيفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على مكاسب مالية او أي ش يء ذي  .8

 .قيمة ملصلحة خاصة به أو للغير

وفي البند املتعلق بحقوق املوظف، جاء في القرار، أنه عالوة على حقوق املوظف املكفولة 

 :ألمانة العامة ملجلس النواب، على الرؤساء مراعاة اآلتيبالقوانين واللوائح الحاكمة للعاملين في ا

 .ان تكون االختصاصات واملهام لكل وظيفة محددة وواضحة .1

التعامل مع املوظف في كل ما يتعلق بأوضاعه الوظيفية على أساس االستحقاق والكفاءة والجدارة  .2

 .والتنافس وتكافؤ الفرص

 .بحق املوظفتأمين معايير العدالة وعدم ممارسة أي تميز  .3

 .تأمين ظروف عمل مالئمة وتوفير املعدات الالزمة لضمان انجاز املهام واملسئوليات املنوطة له .4

 .توفير فرص التدريب والتطوير املستمر للموظف لتحسين أدائه وتنمية مهاراته .5

 واملؤسسات حاسبة وهيئات مكافحة الفساد تدابير لتعزيز الثقة في األجهزة العليا للرقابة املالية وامل

 الحكومية والعمومية بصفة عامة.

تعتمد التدابير املتصلة بتعزيز الثقة في األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبه وهيئات 

مبدأ التطبيق الفعال وانفاذ مكافحة الفساد واملؤسسات الحكومية والعمومية بصفة عامة على 

عامة بكل شفافية، حيث يعتبر الجانب اإلعالمي جهود هذه املؤسسات لل القانون من خالل نشر كافة

من أول املساهمين الفعالين في تكوين الصورة الذهنية لكسب الثقة في هذه األجهزة من خالل إبراز 

جهودهم الحثيثة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والسيما إن كان الحديث عن األجهزة العليا 

ة في ديوان الرقابة املالية واإلدارية في مملكة البحرين والذي يصدر للرقابة املالية واملحاسبية واملتمثل

 يرصد فيه املخالفات التي تقع فحها الجهات الحكومية وهو مجهود 
ً
 دقيقا

ً
 يشكل تقريرا

ً
 كتابا

ً
سنويا

متميز يشخص الثغرات التي تعاني مملها بعض املؤسسات وتعتبر عرضة للفساد أو تكون بها شبهة فساد، 

، والحال كذلك لدى الجهة املسؤولة عن تعزيز النزاهة جراءات املتخذه حيالهاينشر اإل  وبالتالي
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ومكافحة الفساد وهي االدارة العامة ملكافحة الفساد واألمن االقتصادي وااللكتروني ونشرها ملعظم 

جتمع جميع فئات املالقضايا التي تباشرها، وخالصة القول أن هذه االرهاصات إنما تعزز الثقة بين 

 على 
ً
 ها وتالحظ مدى انعكاس ذلك على املجتمع نفسه.ؤ داأوالسلطات املعنية لكونها تتطلع فعليا

 

  التدابير  املتخذه لبناء جسور الصلة بين املجالس التشريعية واألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة

ع على ماتتوصل إليه األجهزة وتو يق الصالت بيملها، وتشجيع املجالس التشريعية الوطنية على االطال 

 العليا للرقابة املالية واملحاسبية من نتائج لكي تأخذها في الحسبان في سياق ممارسة وظائفها البرملانية.

بهدف تعزيز الشراكة مع السلطة  الشورى والنوابيقوم الديوان بالتعاون مع مجلس ي 

أنه أن يعود بالنفع على العمل الحكومي التشريعية واملساهمة في إ راء العمل البرملاني بما من ش

واإلرتقاء بمسوى الخدمات املقدمة من الجهات الحكومية وإحكام الرقابة على تلك الجهات وفي سبيل 

 ذلك يقوم بما يلي:

 تقديم التقارير السنوية للديوان إلى مجلس النواب. -

 حضور اجتماعات مناقشة التقرير السنوي. -

 ية والدائمة التي تتناول مالحظات وتوصيات الديوان.حضور اجتماعات اللجان الفرع -

 إبداء مرئياته حول املواضيع ذات العالقة بالعمل الحكومي في حال طلب ذلك. -

ويتضح مما سبق أهمية الدور املنو  بديوان الرقابة املالية واإلدارية في مملكة البحرين 

يز الشفافية واملساءلة، إذ يتمتع الديوان لحماية املال العام ومكافحة الفساد املالي واإلداري وتعز 

والوسائل  تباإلستقاللية الالزمة ألداء مهامة واخصاصاته بكفاءة وفعالية، ويمتلك كافة األدوا

القانونية التي تتيح احكام رقابته على املال العام ورصد املخالفات والتجاوزات، وتقديم التوصيات 

 وتطوير الخدمات املقدمة للمواطنين واملقيمين.التي من شأنها تحسين األداء الحكومي، 
 

 لتعزيز التنسيق والتعاون على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي فيما بين الهيئات  ةالتدابير املتخذ

 املشاركة في جهود منع الفساد ومكافحته.

 يعمل بشكل مباشر 
ً
 وإجرائيا

ً
 وقانونيا

ً
 تشريعيا

ً
 متكامال

ً
وغير مباشر أن ململكة البحرين نظاما

في تعزيز أطر النزاهة ومكافحة الفساد، ولعل التوجه في اإلنفتاح على املجتمع الدولي قد عزز من 

الجهود الرامية إلى مشاركة مملكة البحرين هذا املجتمع جهوده الحثيثة في مكافحة الفساد، وتعتبر 

ا سبل التعاون الدولي، ولعل اتفاقية علحه تبنىاإلتفاقيات الدولية خارطة الطريق التي ترسم الركائز التي 

األمم املتحدة ملكافحة الفساد أبز اإلتفاقيات التي صدقت علحها مملكة البحرين والتي تعمل في ضوئها 
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بما يتوائم مع تشريعاتها وقوانيملها وإجراءاتها الوطنية في وضع العديد من املبادرات التي تصب في تعزيز 

 ولي.تعاون الوطني واإلقليمي والدال

وكل جهة ومؤسسه لها عضوية ومشاركة على املستوى األقليمي والدولي، وبمناسبة الحديث 

عن األجهزة الرقابية املعنية باملحاسبة فإن ديوان الرقابة املالية واإلدارية لديها العديد من العضويات 

 على هذا املستوى ومن ضمملها:

 ."اإلنتوساي"" ملالية العامة واملحاسبةعضوية املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة ا -

 ."األرابوساي" عضوية املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة -

 ."األسوساي" املالية العامة واملحاسبة بالدول اآلسيويةعضوية مجموعة األجهزة العليا للرقابة  -

  "PSC-SC"عضوية اللجنة اإلشرافية بلجنة املعايير املهنية  -

 "WGVBS" عة عمل قيمة وفوائد األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة باإلنتوساي.عضوية مجمو  -

 عضوية لجنة رؤساء دواوين املراقبة واملحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. -

 حاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.عضوية لجنة وكالء دواوين املراقبة وامل -

عضوية لجنة التدريب والتطوير لدواوين املراقبة واملحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج  -

 العربية.

عضوية فريق عمل قواعد الرقابة لدواوين املراقبة واملحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج  -

 العربية.

 ين تبادل املعلومات بين هيئات مكافحة الفساد واألجهزة العليا للرقابة املالية التدابير املتخذه لتحس

واملحاسبة وسائر الهيئات الحكومية التي تعمل في مجال مكافحة الفساد، ألغراض مملها األغراض 

 االستشارية.

بة واألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسيتم التعامل املباشر بين هيئات مكافحة الفساد 

وسائر الهيئات الحكومية بكل سالسة ومرونه من خالل املراسالت سواء كانت اإللكترونية أو املراسالت 

الورقية للحصول على املعلومات املطلوبه وذلك بكل انسيابية مع حفظ جميع البيانات واملعلومات 

 عن أن هنالك اتصا
ً
 ومراعاة السرية في بعض الجوانب التي تحتاج إلى ذلك، فضال

ً
 إلكترونيا

ً
 مباشرا

ً
ال

بين وزارة الداخلية والتي من ضمملها بطبيعة الحال اإلدارة العامة ملكافحة الفساد واالمن االقتصادي 

وااللكتروني من خالل نظام "نجم" والذي يحتوي على كافة املعلومات الجنائية املرتبطة بالقضايا، 

 عن أمكانية املخاطبات عبر البريد االلكتروني،
ً
أو االتصال املباشر أو عقد االجتماعات املباشره  فضال

 أو عن بعد بهدف التعاون وتيسير الحصول على املعلومات املطلوبة.
 

http://www.intosai.org/
http://www.arabosai.org/
http://www.arabosai.org/
http://www.asosai.org/asosai/
http://www.asosai.org/asosai/
http://www.psc-intosai.org/psc-steering-committee/
http://www.intosai-wgvbs.org/
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  إليه كل من هيئات التدابير املتخذه لتعزيز الشفافية بما في ذلك نشر تقارير دورية مع مراعاة ماتتوصل

 مكافحة الفساد واألجهزة العليا للرقابة املالية واملحسابة من نتائج في هذا الصدد.

 بأن السماح بنشر نتائج التحقيقات املتعلقة بالفساد واملخالفات التي يتم إكتشافها 
ً
إيمانا

املخالفين،  في الوقت املناسب، له آ اره اإليجابية من حيث كسب  قة املواطنين وردع األشخاص

 عن منح املجتمع املدني الحق في اإلطالع على هذه التقارير الرقابية السنوية من خالل نشرها، 
ً
فضال

 فإنه يتم نشر تقارير ديوان الرقابة املالية واإلدارية في الصحف املحلية واملوقع الرسمي للديوان وما

الدولة، ونشر جميع اإلجراءات  تتضمنه من تجاوزات ومالحظات ومخالفات قد ارتكبت في مؤسسات

 بأول، والنتائج التي خلصت إلحها اللجنة التنسيقية املشكلة من قبل 
ً
املتخذه حيال هذه التجاوزات أوال

رآسة مجلس الوزراء والتحقيق في موضوع املالحظات الواردة في تقارير ديوان الرقابة املالية واإلدارية، 

ات التي تم إحالتها للجهات املختصة وما آلت إليه من إحالة ونشر اإلحصاءات ذات الصلة، واملخالف

 للنيابة العامة أو للمحاكم.
 

كما ان املجلس االعلى للمناقصات قد دشن طرح املناقصات على املوقع االلكتروني ملزيد 

نين التي تسن في الجريدة من الشفافية وتكافؤ الفرص في مجال طرح وارساء املناقصات والعقود والقوا

والجدير بالذكر فإن نشر التقارير السنوية بعد تقديمها ملجلس النواب اليتعارض مع املادة ، الرسمية

( من قانون الرقابة املالية واإلدارية، ألن مجرد وضع التقرير على منضدة املجلس يتعبر في حد 32رقم )

 للتقرير،السيما أن مناقشة هذه التقارير في مجلس النواب وبحض
ً
ور أفراد من الجماهير ذاته نشرا

ملتابعة املداوالت من شرفات املجلس وبث هذه املداوالت من خالل أجهزة اإلعالم املسموعة واملرئية 

واملقروءة، من منطلق حق املواطن في معرفة الكيفية التي تدار بها أجهزة الدولة واألموال العامة، 

 عن نشر هذه التقارير في الجريدة الرسمية أو امل
ً
واقع االلكترونية لديوان الرقابة املالية واالدارية فضال

 عن أن اإلدارة العامة ملكافحة الفساد واألمن االقتصادي 
ً
أو مجلس ي الشورى والنواب، فضال

وااللكتروني يقوم بنشر اإلحصاءات واألخبار املتعلقة بجرائم الفساد التي يقوم أو قام بمباشرتها 

املحاكمات بشكل دوري سواء في الصحف الرسمية أو على مواقع والنتائج التي أدت إلحها وخالصة 

 التواصل االجتماعية..
 

  التدابير املتخذه لتعزيز قدرات ومهارات أعضاء األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة وتطويرها في

 مجال مملها ومكافحة الفساد، بوسائل مملها التدريب والتعليم وتبادل املعارف.

الرقابة املالية واإلدارية في مملكة البحرين بوصفة من األجهزة العليا للرقابة يؤمن ديوان 

بأن العنصر البشري هو املورد األهم ورأس املال الحقيقي، لذا اعتبر بناء املالية واملحاسبة بأن 
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الكوادرالبشرية واحدة من األولويات الرئيسية لديه من خالل السعي إلى توفير التدريب والتطوير 

، ملستمرين املرتبطين بصورة مباشرة باحتياجاتهم التدريبية الفعلية وبما يخدم األهداف االستراتيجيةا

وترتكز عملية التدريب على أساس إطار عام يحدد القدرات على املستويين الفني والسلوكي، ولتحديد 

 .م والتطور الوظيفياالحتياجات التدريبية الفردية للموظفين، كما يتم ربط عملية التدريب بالتقيي

 

وتتنوع البرامج والدورات التدريبية التي تنفذ خاصة في املجال الرقابي، إضافة إلى الدورات 

 للطبيعة التخصصية لعمل الديوان وتراكم الخبرات لديه، فهو 
ً
السلوكية وبرامج الحاسب اآللي. ونظرا

داخلية ال سيما في الجانب الرقابي، يعتمد بصورة كبيرة على موظفيه في تقديم البرامج التدريبية ال

كما يقوم الديوان اي، ون من قبل مبادرة تنمية اإلنتوسويساهم في تنفيذ هذه الدورات مدربون معتمد

باملشاركة في العديد من البرامج التدريبية وامللتقيات واملؤتمرات التي تعقدها املنظمات الدولية 

ية واملحاسبة )اإلنتوساي واألرابوساي، واألسوساي، ومجلس واإلقليمية لألجهزة العليا للرقابة املال

التعاون لدول الخليج العربية(، باإلضافة إلى املشاركة في البرامج التدريبية التي تعقدها أجهزة الرقابة 

 .النظيرة املتطورة
 

 
ً
وفي إطار حرص الديوان على رفع مستوى املهنية، فقد انتهج منذ بداية نشأته مسلكا

 يشجع موظفيه الفنيين على نيل املؤهالت املهنية املعتمدة التي تصدرها أبرز املنظمات استراتي
ً
جيا

ولتحقيق ذلك، فقد وضع  .CISAو ACCAو CIAو CMAو CPA الدولية في مجال التدقيق واملحاسبة وهي

 .الديوان نظاما البتعاث املوظفين الفنيين لنيل هذه املؤهالت
 

املنهي التي انتهجها ا مرت في تأهيل نسبة عالية من موظفيه  سياسة التأهيلولدى الديوان 

( من مجموع موظفيه 2020% )حتى يونيو 51الفنيين اذ تشكل نسبة الحاصلين على مؤهل منهي 

، ونوجز بعض الدورات التدريبية التي نظمها أو التحق بها موظفي الفنيين العاملين في مجال الرقابة

 الديوان على النحو التالي:

نظم ديوان الرقابة املالية واإلدارية دورة تدريبية ملوظفيه حول مستجدات وتطورات املعايير الدولية  -

 .(IFRS) إلعداد التقارير املالية

، (BIBF) نظم ديوان الرقابة املالية واإلدارية بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات املصرفية واملالية -

 .موظفا 19حترافي الفّعال"، حضرها دورة تدريبية حول "مهارات العرض اال 

شارك ديوان الرقابة املالية واإلدارية في الندوة السنوية ملجموعة العمل املعنية بتأ ير العلوم  -

، والتي ُعقدت بالتعاون مع ديوان (WGISTA) والتكنولوجيا على الرقابة املالية ملنظمة اإلنتوساي

 .املحاسبة بدولة اإلمارات العربية املتحدة
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ارك ديوان الرقابة املالية واإلدارية في لقاء تدريبي حول "مهارات كشف مخاطر الغش واالحتيال ش -

من قبل األجهزة العليا للرقابة"، عقدته املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة 

 .ُعمان"األرابوساي"، بالتعاون مع جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة في سلطنة 

نظم ديوان الرقابة املالية واإلدارية دورة تدريبية ملوظفيه حول تطوير مهارات تخطيط وتنفيذ  -

 .األعمال الرقابية وإعداد التقارير

عقد ديوان الرقابة املالية واإلدارية دورة تدريبية للموظفين الفنيين في إدارة الرقابة النظامية حول  -

 .لى القيمة املضافة"ابية بناًء ع"التخطيط للمهام الرق

إنتوساي ( هو مشروع تم إنشاؤه بمبادرة من الجهاز األعلى للرقابة املالية  -جامعة اإلنتوساي ) يو  -

واملحاسبة الروس ي كرئيس للمنظمة الدولية ألجهزة الرقابة املالية واملحاسبة )اإلنتوساي(، ويهدف 

شطة املتعلقة ببناء قدرات منظمة إلى االستجابة لحاجة مجتمع التدقيق الدولي لتوحيد األن

 .اإلنتوساي واألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة
 

  التدابير املتخذه لتعزيز الشفافية واملساءلة والحكم الرشيد في إدارة األجهزة العليا للرقابة املالية

 واملحاسبة، بما يشمل تنظيمها وسير عملها وعمليات صنع القرار فحها.

 املتخذه من قبل الديوان لتعزيز الحوكمة والرقابة الداخلية التدابير 

يقوم الديوان خالل مباشرة مهام الرقابة على الجهات املشمولة برقابته بتنفيذ عدد من 

اإلجراءات الرقابية التي تصب نحو التأكد من مدى إلتزام تلك الجهات بمبادئ الحوكمة، ومن وجود 

وفعالية، حيث تقوم إدارة الرقابة النظامية بصورة سنوية بتقييم  أنظمة رقابة داخلية تعمل بكفاءة

 أنظمة الرقابة الداخلية ذات العالقة بالعمليات املالية في تلك الجهات.
 

بتنفيذ مهمة رقابية على  2019/2020عالوة على ماسبق، قام الديوان في السنة املهنية 

قابته، والتي تمثلت أهدافها في التأكد من مدى جهة من الجهات املشمولة بر  16إجراءات الحوكمة في 

وجود أنظمة رقابة داخلية على اإلجراءات املتعلقة بالحوكمة تعمل بكفاءة وفعالية في تلك الجهات، 

الحوكمة ومن اتباعها ألفضل  ومن مدى إلتزامها بالقوانين واللوائح واألنظمة ذات العالقة بإجراءات

 املمارسات ذات العالقة.
 

شر كافة جداول قانون امليزانية وامليزانيات العامة للسنتين املالييتين على املوقع يتم ن

م، بشأن 2011( لسنة 6تعميم رقم )  االلكتروني لوزارةاملالية في مملكة البحرين، والتي قد أصدرت

يمة األحكام الرئيسية لضوابط التصرفات املالية للوزارات والجهات الحكومية، لتحقيق اإلدارة السل
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للموارد املتوفرة وإستقرار السياسات املالية وتعزيز الرقابة املالية واإلدارية، حيث جاء في بند 

 املسؤوليات: 

 لإلدارة املالية والرقابة  .1
ً
تضع كل وزارة وجهة حكومية بالتنسيق مع وزارة املالية، نظاما

طبيعة نشاطها، وفق الداخلية يتصف بالشفافية والكفاءة والفعالية، ويتالئم مع حجم و 

 القواعد واألنظمة الصادرة عن وزارة املالية.

مع عدم اإلخالل بالقوانين املعمول بها في شأن تحدي السلطة املختصة باملوافقة على  .2

األنظمة املالية، يعتمد مجلس الوزراء أنظمة اإلدارة املالية والرقابة الداخلية املشار إلحها في 

 سخة مملها إلى وزارة املالية.الفقرة السابقة وترسل ن

على الوزارات والجهات الحكومية االلتزام بالتوجحهات واالستراتيجيات والسياسات املالية  .3

 العامة للدولة وبرنامج عمل الحكومة.

بشأن  2002( لسنة 39.تلتزم الوزارات والجهات الحكومية بأحكام املرسوم بقانون رقم )4

لدليل املالي املوحد، وبكل مايصدر عن وزارة املالية لتطبيق أحكام امليزانية العامة، وبأنظمة ا

 القانون املذكور.

تتحقق وزارة املالية من إلتزام الوزارات والجهات الحكومية بتطبيف أحكام القوانين  .5

واألنظمة املالية واملحاسبية، ومن قيامها بتحصيل اإليرادات املستحقة وتورديها للحساب 

ق املصروفات ضمن حدود االعتمادات املقررة لها في امليزانية، ولوزارة املالية العمومي، وإفا

بالتنسيق مع الوزير املعني اتخاذ اإلجراءات الالزمة للقيام بعمليات املراجعة املالية 

 واملحاسبية على التصرفات املالية للوزارات والجهات الحكومية.

املالية، ترفع وزارة املالية مالحظاتها وتوصياتها  في جميع حاالت مخالفة القوانين واألنظمة .6

ملجلس الوزراء املوقر ضمن تقارير املتابعة والرقابة الداخلية، لوضع اإلجراءات لالزمة 

.
ً
 لتصحيحها ومنع حدوثها مستقبال

،كافة التعليمات الخاصة 2009( لسنة 10كما شملت تعليمات الخدمة املدنية رقم )

 بة اإلدارية وأهدافها وآلية عمل الرقابة اإلدارية.بإختصاصات إدارة الرقا

باإلضافة إلى الرقابة على املعامالت والسجالت الحكومية "تخضع املعامالت والسجالت 

 املالية واملحاسبية والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية والحساب الختامي املوحد،

واإلدارية بموجب أحكام قانون ديوان الرقابة املالية، حسب ديوان الرقابة املالية قبل للرقابة من ويت
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بشأن املعايير واألسس املحاسبية إلعداد  2011( لسنة 9التعميم الصادر من وزارة املالية رقم )

 الحسابات الختامية الحكومية.
 

بديوان سمو رئيس الوزراء، وتختص  2011كما جاء إنشاء لجنة للرقابة الداخلية في يوليو 

اللجنة بمراجعة واعتماد جميع اإلجراءات املالية واإلدارية بما يتناسب مع أنظمة الخدمة املدنية  هذه

 والدليل املالي املوحد وأنظمة وزراة املالية وأنظمة ولوائح مجلس املناقصات وقرارات مجلس الوزراء.
 

لصادرة عن املنظمة الجدير بالذكر يعتمد الديوان املعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة ا

الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة )اإلنتوساي( في القيام بأعمال الرقابة التي يضطلع 

فيما لم يرد بشأنه  (IFAC) بها، ويتم االسترشاد باملعايير الدولية الصادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبين

 نص في معايير اإلنتوساي.
 

 على تنفيذ تلك التدابير بما في ذلك املتصلة باملحاكم أو القضايا أو االحصاءات املتاحة.يرجى تقديم أمثلة  .2

من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وأمثلة على تنفيذ تلك  9من املادة رقم  2فيما يتعلق بالفقرة 

 التدابير،قد ترغب الدول األطراف في النظر إلى إدراج مايلي:

 دها أجهزة الرقابة العاليا أو الهيئات التشريعية الوطنية أو الهيئات املعنية بمكافحة التقارير التي تع

 ومنع الفساد.

 .التقارير الخارجية حول عمل أجهزة الرقابة العليا 

( من قانونه 7نتائج التدقيق واملراجعة التي يضطلع بها بموجب املادة رقم )يضع الديوان 

ت املختصة عن طريق الوزراء الذين تتبعهم تلك الجهات بموجب في شكل مالحظات يبلغها إلى الجها

( من قانون الديوان من خالل تقرير يصدر لكل مهمة، ولرئيس الديوان أن يقدم تقارير 22املادة رقم )

أخرى خالل السنة املالية في املسائل التي يرى أنها على درجة كبيرة من األهمية التي تقتض ي سرعة 

 ي( من قانون الديوان، كما 1سؤولة علحها حسب املادة رقم )اطالع السلطات امل
ً
صدر الديوان تقريرا

 حيث يتضمن نتائج الرقابة على الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للجهات 
ً
سنويا

عمال رقابة األداء والرقابة اإلدارية، يرفع هذا التقرير إلى جاللة امللك أالخاضعة لرقابته وعن نتائج 

 ( من قانون الديوان.19موجب املادة رقم )بجلس الوزراء والنواب وم

  عن الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للجهات  :تـقريـر سنـوي 
ً
 سنويا

ً
يعد الديوان تقريرا

املشمولة برقابته، وعن نتائج أعمال رقابة األداء والرقابة اإلدارية، يبين فيه املالحظات وأوجه أي خالف 

 .بين الديوان والجهات املشمولة بالرقابةيقع 
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ويقدم التقرير السنوي إلى جاللة امللك ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وذلك قبل املوعد املقرر  -

 .العتماد الحساب الختامي الذي يتعلق به ذلك التقرير

وأن يؤذن وملجلس النواب أن يدعو رئيس الديوان لحضور جلساته التي تناقش قحها تقرير الديوان،  -

له بالتحدث واإلدالء بوجهة نظره في املسائل محل املناقشة وما تقدمه الحكومة من إجابات أو 

 .بيانات متعلقة بها

 يضع الديوان نتائج تدقيقه وتفتيشه في شكل مالحظات يبلغها إلى الجهات املختصة  :تـقرير عن كل مهمـه

 .عن طريق الوزراء الذين تتبعهم تلك الجهات

  يقّدم رئيس الديوان تقارير أخرى في املسائل التي يرى أنها على درجة كبيرة من األهمية وتقتض ي  :أخـرى  تقـارير

 .سرعة إطالع السلطات املسؤولة علحها

 يتابع الديوان تقاريره للوقوف على مدى التزام الجهات املشمولة برقابته بتنفيذ توصياته،  :متابعة التقارير

نّفذويصدر تقارير بنتائج امل
ُ
بّين التوصيات التي تم تنفيذها، وتلك التي ال تزال قيد التنفيذ، أو لم ت

ُ
 .تابعة، ت

  منهجية إعداد التقرير السنوي:  

 في مقر الجهات املشمولة بالرقابة واستخالص النتائج -
ً
 .تنفيذ األعمال الرقابية ميدانيا

 .إعداد املسودة األولية للتقرير -

ة للتأكد من تحة املالحظات، وإجراء التعديالت الالزمة بناء على مناقشة مسودة التقرير مع الجه -

 .ما يتوفر من بيانات ومستندات

 .إرسال مسودة التقرير الملهائية للوزير املعني أو رئيس الجهة -

استالم ردود الجهة بشكل مكتوب وتضميملها في التقرير، وإجراء التعديالت الالزمة )إن لزم األمر(  -

 .يتوفر من بيانات ومستندات على ضوء الردود وما

 .إصدار التقرير الملهائي للجهة -

 إصدار التقرير السنوي  -

 .إدراج التقارير الرقابية الملهائية للجهات املشمولة بالرقابة في التقرير السنوي  -

 .مراجعة املسودة األولية من قبل لجنة التقرير السنوي  -

 .مراجعة املسودة الملهائية من قبل رئيس الديوان -
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  التقرير السنوي  محتوى: 

  مقدمة التقرير السنوي 

 كلمة رئيس الديوان. 

 ملخص بإنجازات وأعمال الديوان خالل السنة املهنية. 

 :الباب األول: نتائج أعمال الرقابة املالية ومتابعة توصيات السنوات السابقة

  الحساب الختامي املوحد للدولة :الفصل األول. 

 القادمة حساب إحتياطي األجيال :الفصل الثاني. 

 الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية :الفصل الثالث. 

 الرقابة على الجمعيات السياسية :الفصل الرابع. 

 نتائج أعمال متابعة تقارير الرقابة املالية :الفصل الخامس. 

 :الباب الثاني: نتائج أعمال الرقابة اإلدارية ومتابعة توصيات السنوات السابقة

  نتائج أعمال رقابة االلتزام :ل الفصل األو. 

 نتائج أعمال متابعة تقارير رقابة االلتزام :الفصل الثاني. 

 نتائج أعمال رقابة األداء :الفصل الثالث. 

 نتائج أعمال متابعة تقرير رقابة األداء :الفصل الرابع. 

الدوري لكفاءة وفعالية املعلومات املتعلقة باملمارسات الجيدة والدروس املستفادة والتحديات في التقييم 

 للقرار 
ً
 ملؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  6/9مكافحة الفساد وفقا

 تنص الفقرة الثالثة من املادة الخامسة من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد على مايلي:

ية والتدابير اإلدارية ذات الصلة، بغية تقرير " تسعى كل دولة طرف إلى إجراء تقييم دوري لصكوك القانون

 مدى كفايتها ملنع الفساد ومكافحته".

 6الفقرة  9/6القرار رقم 
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 مع املادة   “
ً
)مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم املتحدة( يهيب بالدول األطراف أن ترس ي وتعزز، تماشيا

 للصكوك القانونية والتدابير  من االتفاقية، ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد وأن 5
ً
 دوريا

ً
تجري تقييما

 اإلدارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها ملنع الفساد وكافحته بفعالية"
 

يرجى وصف )االستشهاد والتلخيص( التدابير/ الخطوات التي اتخذها بلدك أو تخطط التخاذها  .1

 إلى جنب مع اإلطار الزمني املناسب، لتنفيذ االتفا
ً
 .9/6من القرار  6قية وتعزيز تنفيذ الفقرة جنبا

والتدابير والخطوات التي تم اتخاذها، قد ترغب الدول األطراف في النظر  5من املادة  3فيما يتعلق بالفقرة 

 إلى تضمين مايلي:

  السياسات أو املمارسات أو املتطلبات الداخلية الجراء تقييم قانوني بشكل دوري لالدوات

 ية بهدف تحديد مدى مالئمتها ملنع الفساد ومكافحته.والتدابير االدار 

  الهياكل أو املؤسسات املسؤولة عن تقييم الصكوك القانونية ذات الصلة واإلجراءات اإلدارية

 بهدف تحديد مدى مالئمتها للوقاية ومكافحة الفساد.

  بهدف تحديد عمليات التقييم الدوري لألدوات القانونية واإلدارية ذات الصلة واتخاذ تدابير

 مدى مالئمتها ملنع الفساد ومكافحته.

 .املتطلبات املتعلقة بتكرار هذه التقييمات 
 

 قد تشمل املعلومات ، على وجه الخصوص ، ما يلي:

 التشريعات األولية أو الثانوية أو القوانين اإلدارية التي تنص على ذلك 

 إنشاء الهياكل والعمليات واملسؤوليات في عملية التقييم ؛ 

 .تقارير تقييم الصكوك القانونية والتدابير اإلدارية ذات الصلة 

 تقارير إلى البرملان وسجالت جلسات االستماع العامة لهذه التقارير ؛ 

 .تقارير املراجعة ذات الصلة 

 .تقارير تقيم مشاركة املجتمع املدني أو األوسا  األكاديمية أو القطاع الخاص 

 ة باإلجراءات املحددة املتعلقة بامليزانية ؛تقارير األداء ذات الصلة املتعلق 

 منشورات داخلية وخارجية تحلل تأ ير التشريعات أو اإلجراءات الجديدة 

 اتخذت ملنع الفساد ؛ 

 مقاسات. تقارير تشريعية عن مدى كفاية قوانين مكافحة الفساد واالدارية 
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 :األدوات القانونية في التشريع البحريني

ور مجموعة النصوص التي تنظم السلطات األساسية للدولة "التنفيذية، ُبقصد بالدست الدستور: -

التشريعية، القضائية" وتحدد أختصاصات كل مملها، وتبين املقومات األساسية للمجتمع، وتعين حقوق 

األفراد وواجباتهم. وتعتبر النصوص الدستورية األساس لكل قاعدة قانونية تلحها في املرتبة، ذلك أن 

كانون  6القانون األسمى "األعلى في الدولة، وقد صدر الدستور في مملكة البحرين في الدستور هو 

وقد أجريت عليه بعض التعديالت الدستورية التي تعكس إرادة مشتركة بين  1973األّول/ديسمبر 

 عن التعديالت الدستورية األخرى في عام 2002امللك والشعب وذلك في عام 
ً
 .2012، فضال

قصد بالقانون، النصوص التشريعية التي يقرها مجلسا الشورى والنواب ويصدق علحها يُ  لقانون:ا -

 للمادة )
ً
الدستور، ال يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة املنصوص علحها في  من( 31امللك، ووفقا

هر الحق الدستور أو تحديدها إال بقانون أو بناًء عليه، وال يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جو 

 أو الحرية.

ُيقصد باملرسوم بقانون، النصوص التشريعية التي يصدرها امللك فيما بين أدوار  املرسوم بقانون: -

انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب إذا ما أقتض ي األمر 

قوة القانون، على أال تكون مخالفة اإلسراع في اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير، وهذه املراسيم تكون لها 

 ( من الدستور، فإذا لم 38للدستور، وتعرض على البرملان في املواعيد املحددة بنص املادة )
ُ
 عرضت

زال ما كان لها من قوة القانون، وإذا ُعرضت ولم يقرها املجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة 

ين في املرتبة التالية للنصوص الدستورية ومن  م يجب القانون، وتأتي القوانين واملراسيم بقوان

.
ً
 وروحا

ً
 إصدارها على مقتض ى أحكام الدستور نصا

أداة يباشر بها امللك اختصاصاته التي منحها الدستور لجاللته ليباشرها عن طريق وزرائة،  املرسوم: -

تصين بحسب األحوال، فتصدر مراسيم موقعة من امللك بعد توقيع رئيس مجلس الوزراء والوزراء املخ

واملراسيم أداة إصدار اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين، ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من املرسوم 

إلصدار اللوائح الالزمة لتنفيذه، كما أن املراسيم أداة إصدار لوائح الضبط واللوائح الالزمة لترتيب 

ولئن كانت اللوائح تعد من قبيل األعمال اإلدارية  ،ستور من الد "39املادة  " املصالح واإلدارات العامة

من حيث الشكل لصدورها من السلطة التنفيذية "امللك والحكومة"، إال أنها تشابه القانون من حيث 

املوضوع ملا تتضمنه من قواعد تتسم بالعمومية والتجريد، ومن  م يتعين على الجهات اإلدارية أن 

 تلتزم بأحكامها.

أداة يباشر بها امللك إختصاصاته التي منحها الدستور لجاللته ليباشرها بمفرده، مثال  مللكي:األمر ا -

ذلك األمر امللكي بإجراء االنتخابات ملجلس النواب، واألمر امللكي بدعوة املجلس الوطني إلى االجتماع 
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قبل تعديل الدستور،  من الدستور(، مع التنويه بأن هذه األوامر كانت تسمى أوامر اميرية 42)املادة 

وغني عن البيان أنه يتعين االلتزام بحدود النصوص الدستورية والقانونية عند إصدار املراسيم 

 واألوامر امللكية.

من األدوات التي تباشر بها الحكومة اختصاصاتها وأنشطتها، وتصدر هذه القرارات من مجلس  القرارات: -

ء أو من رؤساء الهيئات واملؤسسات العامة أو من مجالس الوزراء، أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزرا

إدارتها، وذلك كله في املجاالت املحددة بنصوص القوانين. وتنقسم القرارات إلى قرارات تنظيمية 

"اللوائح"، مثل ذلك القرار الوزاري الصادر من وزير التجارة بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون الشركات 

لقرار الصادر بتعيين عدد من املوظفين في الوظائف العامة والقرارات الصادرة أو قرارات فردية، كا

بترقيتهم أو تأديبهم أو غير ذلك، مع التنويه بأنه يتعين اإللتزام بحدود النصوص القانونية عند إصدار 

، وإال جاز لصاحب املصلحة اللجوء إلى القضاء، 
ً
 أو فرديا

ً
 القرارات، سواء كان القرار تنظيميا

ً
طالبا

 الحكم بإلغاء القرار املخالف للقانون.
 

 فيما يتعلق بالتدابير املتصلة

 يقتض ي بموجبه اقتراح األنظمة 
ً
 وتشريعيا

ً
 مؤسسيا

ً
اعتمدت مملكة البحرين نظاما

والتشريعات الالزمة للوقاية من الفساد ومكافحته وإجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير 

 و التالي: اإلدارية على النح

تتعدد الطرق في تقييم األدوات القانونية من خالل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 

 من خالل اإلقتراحات برغبة أو اإلقتراحات بقانون. 

 دستور مملكة البحرين

 ( 35املادة )

 صدارها.أ( للملك حق إقتراح تعديل الدستور واقتراح القوانين، ويختص بالتصديق على القوانين وإ 

 عليه، ويصدره امللك إذا مضت ستة أشهر من تاريو رفعه إليه من مجلس ي الشورى 
ً
ب( يعتبر القانون مصدقا

 والنواب دون أن يرده إلى املجلسين إلعادة النظر فيه.

ج( مع مراعاة األحكام الخاصة بتعديل الدستور، إذا رد امللك في خالل الفترة املنصوص علحها في البند  

مشروع القانون إلى مجلس ي الشورى والنواب بمرسوم مسبب، إلعادة النظر فيه، حدد ما إذا كانت  السابق

 هذه اإلعادة تتم في ذات دور اإلنعقاد أو في الدور التالي له.

د( إذا أعاد كل من مجلس الشورى والنواب أو املجلس الوطني إقرار املشروع بأغلبية  لثي أعضائه، صدق 

 ره في خالل شهر من إقراره للمرة الثانية.عليه امللك، وأصد
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 ( 38املادة ) -

ذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل إ

مجلس النواب ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها 

 كون مخالفة للدستور.مراسيم تكون لها قوة القانون، على أال ت

ويجب عرض هذه املراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خالل شهر من 

تاريو صدورها إذا كان املجلسان قائمين أو خالل شهر من أول أجتماع لكل من املجلسين الجديدين 

ون بغير حاجة في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القان

 إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقرها املجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون.

 ( 39املادة ) -

 لها أو اعفاًء  .1
ً
 فحها أو تعطيال

ً
يضع امللك، بمراسيم، اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين بما ال يتضمن تعديال

 دنى من املرسوم إلصدار اللوائح الالزمة لتنفيذه.من تنفيذها، ويجوز أن يعين القانون أداة أ

يضع امللك، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح الالزمة لترتيب املصالح واإلدارات العامة بما يتعارض مع  .2

 القوانين.

 ( 70املادة ) -

ال يصدر قانون إال إذا أقره كل من مجلس ي الشورى والنواب أو املجلس الوطني بحسب 

 ق عليه امللك.األحوال، وصد

 ( 82املادة ) -

إذا لم يوافق مجلس الشورى على مشروع قانون أقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس 

الشورى بالرفض أو بالتعديل أو بالحذف أو باإلضافة يعيده رئيس املجلس إلى مجلس النواب إلعادة 

 النظر فيه.
 

 (83املادة ) -

رد من مجلس الشورى يحيله رئيس مجلس إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما و 

 النواب خالل مدة ال تتجاوز أسبوعين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى امللك.
 

 (84املادة ) -

ملجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى، وأن يصر 

وفي هذه الحالة يعاد املشروع قراره السابق دون إدخال أية تعديالت جديدة على مشروع القانون، 
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واب أو أن يصر إلى مجلس الشورى مرة  انية للنظر فيه، وملجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس الن

  على قراره السابق.

 (85ملادة )ا -

إذا اختلف املجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع املجلس الوطني برئاسة رئيس 

لحها، ويشتر  لقبول املشروع أن يصدر قرار املجلس الوطني مجلس النواب لبحث املواد املختلف ع

املجلس  بأغلبية األعضاء الحاضرين، وعندما ُيرفض املشروع بهذه الصورة، ال يقدم مرة  انية إلى

 الوطني في الدورة ذاتها.

 ( 86ملادة )ا -

شورى في جميع الحاالت التي يتم فحها املوافقة على مشروع القانون، يقوم رئيس مجلس ال

 س مجلس الوزراء لرفعه إلى امللك.بإحالته خالل مدة ال تتجاوز أسبوعين إلى رئي

 ( 87ملادة )ا -

كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة 

، فإذا مضت هذه املدة 
ً
 ليبت فيه خالل خمسة عشر يوما

ً
عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أوال

على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خالل خمسة عشر  عرض

 أخرى، وفي حالة اختالف املجلسين بشأن مشروع القانون املعروض، يعرض األمر على املجلس 
ً
يوما

، وإذا لم يبت املجلس الوطني فيه خالل تلك املدة جاز 
ً
الوطني للتصويت عليه خالل خمسة عشر يوما

 لملك إصداره بمرسوم له قوة القانون.ل
 

 إجراءات تقديم اإلقتراحات الخاصة بتعديل الدستور 

 ( 92املادة ) -

 من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب إقتراح تعديل الدستور، وألي من  .1
ً
لخمسة عشر عضوا

لس الذي قدم أعضاء املجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل إقتراح إلى اللجنة املختصة في املج

فيه اإلقتراح إلبداء الرأي، فإذا رأى املجلس قبول اإلقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة 

مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتقديمه إلى مجلس النواب خالل ستة أشهر على األك ر 

 من تاريو إحالته إلحها.

رفضه املجلس الذي قدم إليه ال يجوز تقديمه كل إقتراح بقانون تم تقديمه وفق الفقرة السابقة و  .2

  انية في دور اإلنعقاد ذاته.
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 (122املادة ) -

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خالل أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر 

 من تاريو نشرها، ويجوز بنص خاص في القانون، تقصير هذا األجل أو إطالته.
 

 ديوان الخدمة املدنية 

ذلك إقتراحات ديوان الخدمة املدنية في تعديل أنظمة وتشريعات الخدمة املدنية على ك

 التالي:  ل النحو 

  2010( لسنة 48) قانون الخدمة املدنية الصادر باملرسوم بقانون رقم

 ( 3املادة )

 اختصاصات ديوان الخدمة املدنية

املوظفين املدنيين يتولى ديوان الخدمة املدنية اإلشراف املركزي على شؤون جميع 

الخاضعين ألحكام هذا القانون في الجهات الحكومية، وتقديم اإلستشارات لتلك الجهات والرقابة 

اإلدارية علحها، ويختص الديوان باملهام والصالحيات املسندة إليه بموجب هذا القانون وله على األخص 

 مايلي: 

الخاصة بشؤون الخدمة املدنية دراسة مشروعات القوانين واقتراح اللوائح والقرارات 

 وإبداء الرأي فيما يقترح من مشروعات متصلة بهذه الشؤون قبل إقرارها.

إقتراح السياسات العامة واالستراتيجيات واألهداف املتعلقة بتطوير الخدمة املدنية 

 وتنفيذها بعد إقرارها.
 

لوطنية )مجلس ي كما تتعدد الطرائق في تقييم الصكوك القانونية من خالل املجالس ا

النواب والشورى( من خالل اإلقتراحات برغبة أو اإلقتراحات بقانون وكذلك اقتراحات مجلس الخدمة 

 2014( لسنة 69املدنية في تعديل أنظمة وتشريعات الخدمة املدنية، حيث صدر املرسوم بقانون رقم )

، حيث 2010( لسنة 48م )بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة املدنية الصادر باملرسوم بقانون رق

( من قانون الخدمة املدنية، كما أضاف 22( من املادة )9استبدل هذا املرسوم بنص البند رقم )

 برقم )
ً
 جديدا

ً
الخدمة املدنية الصادر باملرسوم  قانون ( من 22مكرر( إلى املادة ) 7املرسوم ذاته بندا

بتعديل بعض أحكام الالئحة  2015لسنة  (61، كما صدر القرار رقم )2010( لسنة 48بقانون رقم )

، حيث استبدل هذا القرار بنص 2012( لسنة 51التنفيذية لقانون الخدمة الصادرة بالقرار رقم )

( لسنة 51لقانون الخدمة املدنية الصادرة بالقرار رقم ) ( من الالئحة التنفيذية12( الفقرة )38املادة )

 جديد2012
ً
( إلى املادة )، كما أضاف القرار ذاته بندا

ً
 مكررا

ً
 برقم ) الثا

ً
 ( من الالئحة التنفيذية36ا
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 فقرة  انية 2012( لسنة 51لقانون الخدمة املدنية الصادرة بالقرار رقم )
ً
، وأضاف القرار ذاته أيضا

لقانون الخدمة املدنية الصادرة بالقرار رقم  ( من الالئحة التنفيذية37( من املادة )6إلى البند رقم )

بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون  2017( لسنة 12، وصدر القرار رقم )2012سنة ( ل51)

 1، حيث استبدل هذا القرار بنصوص البنود )2015( لسنة 51الصادرة بالقرار رقم ) الخدمة املدنية

ار رئيس مجلس لقانون الخدمة املدنية الصادرة بقر  ( من الالئحة التنفيذية14)املدارة ( من 7و 6و

 برقم )2012( لسنة 51الوزراء رقم )
ً
 جديدا

ً
( إلى جدول  42، كما أضاف القرار ذاته بندا

ً
مكررا

( 51لقانون الخدمة املدنية الصادرة بالقرار رقم ) املخالفات والجزاءات املرفق بالالئحة التنفيذية

حة تحديد الرواتب واملزايا بتعديل بعض أحكام الئ 2017( لسنة 13، وصدر القرار رقم )2012لسنة 

الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة املدنية الصادرة بالقرار رقم 

( 53( و)13( و)9( و)3الشر ( و) 7( و)5، حيث استبدل هذا القرار بنصوص املواد )2013( لسنة 77)

ضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين تحديد الرواتب واملزايا الوظيفية و  الئحة( من 56( و)55و)

( من 10، كما ألغى القرار ذاته املادة )2013( لسنة 77لقانون الخدمة املدنية الصادرة بالقرار رقم )

استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة تحديد الرواتب واملزايا الوظيفية وضوابط  الئحة

 القرار رقم )2013( لسنة 77املدنية الصادرة بالقرار رقم )
ً
بتعديل بعض  2018( لسنة 3، وصدر أيضا

تحديد الرواتب واملزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون  الئحةأحكام 

، حيث استبدل هذا القرار بنص الفقرة األولى 2013( لسنة 77الخدمة املدنية الصادرة بالقرار رقم )

تحديد الرواتب واملزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين  الئحة( من 11من املادة )

( من 15، كما ألغى هذا القرار املادة )2013( لسنة 77ادرة بالقرار رقم )لقانون الخدمة املدنية الص

تحديد الرواتب واملزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة  الئحة

بشأن عالوة االغتراب، والجداول الواردة بامللحق رقم  2013( لسنة 77ة الصادرة بالقرار رقم )املدني

( املرفق لهذه الالئحة، وهذا األمر يؤكد على ما تتضمنه اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد من 5)

 ة.املراجعة الدورية للصكوك القانونية وتعديلها بما يتماش ى مع بنود هذه االتفاقي
 

 مجلس ي الشورى والنواب

الوظيفة التشريعية: يتمثل الدور التشريعي في سن التشريعات )القوانين( الالزمة للدولة 

واقتراح القوانين ومناقشتها وإقرارها، وهذا الدور يتقاسمه كل من مجلس ي النواب والشورى بالتساوي 

 ألحكام ممارسة عملية التشريع في البحرين، ويملك أعضاء
ً
مجلس النواب األدوات التشريعية  وفقا

 التالية: 

 تحت املادة )
ً
 :( من دستور مملكة البحرين(92اإلقتراحات الخاصة بتعديل الدستور )تم اإلشارة لها سابقا
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اقتراح القوانين: ألي عضو من أعضاء مجلس النواب باإلضافة للملك وأعضاء مجلس الشورى حق طلب 

 الية: اقتراح القوانين وفق الضوابط الت

 ( أعضاء.5أال يزيد عدد مقدمي الطلب على ) .1

 أن يقدم الطلب إلى رئيس املجلس. .2

3.  
ً
 بقدر املستطاع.ومصاا أن يكون الطلب مكتوبا

ً
 ومحددا

أن يرفق بالطلب مذكرة إيضاحية تتضمن نصوص الدستور املتعلقة باإلقتراح واملبادئ األساسية  .4

 التي يحققها.التي يقوم علحها اإلقتراح واألهداف 

 أال يتضمن اإلقتراح أي مخالفة ألحكام الدستور. .5

 عن ذلك، بينت الالئحة الداخلية ملجلس النواب في الفرع املتعلق بمشروعات القوانين واإلقتراحات 
ً
فضال

 مسألة تقديم اإلقتراحات وما يتبعها من إجراءات على النحو التالي: 

 (93املادة ) -

من أعضاء املجلس إلى رئيسه مصاغة ومحددة بقدر املستطاع، تقدم اإلقتراحات بقوانين 

 بها مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور املتعلقة باإلقتراح واملبادئ األساسية 
ً
ومرفقا

 تراح بقانون أك ر من خمسة أعضاء.التي يقوم علحها واألهداف التي يحققها. وال يجوز أن يوقع اإلق

 (94ملادة )ا -

لس أن يخطر مقدم اإلقتراح كتابة بمخالفته للدستور، أو عدم استيفائه للشكل لرئيس املج

 املطلوب، أو وجود األحكام التي تتضمملها مواده في القوانين النافذة، وأن يطلب منه تصحيحه أو سحبه.

فإذا أصر العضو على رأيه وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة لرئيس املجلس بوجهة نظره خالل أسبوع من 

  اريو إخطاره، ويعرض الرئيس األمر على مكتب املجلس.ت

ويخطر الرئيس العضو كتابة بما يقرره املكتب في هذا الشأن، فإذا أصر العضو خالل  

 ره عرض الرئيس األمر على املجلس.أسبوع على وجهة نظ

 (95ملادة )ا -

ه، وللجنة أن تأخذ يحيل الرئيس اإلقتراح بقانون إلى اللجنة املختصة إلبداء الرأي في فكرت

 الرأي 
ً
 يعرض على املجلس متضمنا

ً
رأي مقدم اإلقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه. وتعد اللجنة تقريرا

في جواز نظر اإلقتراح، أو رفضه، أو تعديله بموافقة مقدمي اإلقتراح، أو إرجائه إلى فترة زمنية محددة 

باب تتعلق باملوضوع بصفة عامة. فإذا ما ومسببة. وللجنة أن تشير على املجلس برفض اإلقتراح ألس

في صيغة لتضه وافق املجلس على نظر اإلقتراح بعد مناقشة أسسه ومبادئه أحاله إلى الحكومة 

 مشروع القانون.
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 (96ملادة )ا -

إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شـأنه زيادة في املصروفات، أو نقص في 

امليزانية العامة للدولة، أحالته إلى لجنة الشئون املالية واإلقتصادية أو مكتبها  اإليرادات، عما ورد في

املالية  إلبداء الرأي فيه. ويجب في هذه األحوال أن يتضمن تقرير اللجنة األصلية رأي لجنة الشئون 

 واإلقتصادية أو مكتبها.

 (97ملادة )ا -

ن الحكومة أو التي اقترحها يعرض الرئيس على املجلس مشروعات القوانين املقدمة م

 للمادة )
ً
( من هذه الالئحة في أول جلسة تالية لورودها، 95األعضاء وقامت الحكومة بصياغتها وفقا

للنظر في إحالتها إلى اللجان املختصة، ما لم تطلب الحكومة نظر املشروع على وجه اإلست جال أو يرى 

إلى اللجنة املختصة مباشرة، ويخطر املجلس  رئيس املجلس أن له صفة اإلست جال، فيحيله الرئيس

 بذلك في أول جلسة تالية مع توزيع املشروع على األعضاء برفقة جدول أعمال هذه الجلسة.

 (98ملادة )ا -

إذا قدم اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط باقتراح أو مشروع آخر معروض على إحدى 

 املجلس بذلك في أول جلسة تالية. اللجان، أحاله الرئيس مباشرة إلى هذه اللجنة وأخطر 

 (99ملادة )ا -

إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في املوضوع الواحد، اعتبر أسبقها هو األصل، 

 واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له.

 (100ملادة )ا -

إذا أدخلت اللجنة املختصة تعديالت مؤ رة على صياغة مشروع قانون، جاز لها قبل رفع 

إلى املجلس أن تحيله، بعد موافقة رئيس املجلس، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو  تقريرها

مكتبها، لتبدي رأيها في صياغة املشروع وتنسيق مواده وأحكامه خالل املدة التي يحددها رئيس 

 التشريعية والقانونية أو مكتبها.املجلس، وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي لجنة الشئون 

 (101ملادة )ا -

تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين املوجودة لديها 

 من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى إحالة جديدة.

وعند حدوث تغيير وزاري يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس املجلس تأجيل 

، لتستعد الحكومة نظر اللجان لكل أو بعض مشروعات القوانين لفترة ال 
ً
تزيد على  ال ين يوما
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ملناقشتها، أو لتتخذ اإلجراءات الدستورية املقررة لتعديل أو استرداد مشروعات القوانين املقدمة مملها 

 ابتداًء.

أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ املجلس نظرها في دور انعقاد 

 يقرر املجلس إعادتها إلى اللجنة.التي كانت علحها، ما لم  سابق، فيستأنف نظرها بالحالة

 (102ملادة )ا -

 التالية الفتتاح دور 
ً
يخطر رئيس املجلس رئيس مجلس الوزراء خالل الخمس عشر يوما

 اإلنعقاد األول من كل فصل تشريعي بمشروعات القوانين التي لم يفصل فحها املجلس السابق.

رئيس املجلس استمرار النظر في مشروعات القوانين املقدمة مملها ابتداًء خالل وإذا لم تطلب الحكومة من  

 شهرين من تاريو إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة.

 
ً
أما مشروعات القوانين التي اقترحها أعضاء املجلس السابق وقامت الحكومة بصياغتها وفقا

 ا يراه بشأنها.( من هذه الالئحة فإن املجلس يقرر م95للمادة )

وإذا طلبت الحكومة نظر املشروعات املقدمة مملها ابتداًء، أو قرر املجلس نظر املشروعات 

التي اقترحها أعضاء املجلس السابق، أحالها إلى اللجنة املختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى 

 فحها. إليه رأي اللجنة السابق،
ً
 إذا كانت قد وضعت تقريرا

 (103)ملادة ا -

يناقش املجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة، ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة 

 لألحكام الواردة في هذه الالئحة.
ً
  انية طبقا

 (104ملادة )ا -

تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتالوة املشروع األصلي وتقرير اللجنة املختصة وما 

فاء بتوزيع بعض أو كل هذه الو ائق مع إ باتها في يتضمنه من تعديالت، ما لم ير املجلس االكت

 املضبطة. وتعطى الكلمة عند مناقشة املشروع ملقرر اللجنة فالحكومة فاألعضاء.

، فإذا لم يوافق املجلس على املشروع من 
ً
وتبدأ املداولة بمناقشة املبادئ واألسس العامة للمشروع إجماال

 للمشروع.
ً
 حيث املبدأ، عّد ذلك رفضا

ذا وافق املجلس على املشروع من حيث املبدأ، انتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد فإ 

خذ الرأي على تالوة كل مملها واإلقتراحات التي قدمت بشأنها، ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة،  م يؤ 

 املشروع في مجموعه.

 (105ملادة )ا -
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ضافة أو الحذف أو التجزئة في لكل عضو عند نظر مشروع قانون، أن يقترح التعديل باإل 

املواد أو فيما يعرض من تعديالت. ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فحها املواد 

 التي يشملها التعديل بثمان وأربعين ساعة على األقل ليعمم على األعضاء.

أو أ ناءها، ويجوز بموافقة املجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة  

ويصدر قرار املجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم اإلقتراح، إن كان لذلك محل، دون مناقشة. 

فإذا أقر املجلس النظر في هذه التعديالت، عرضها الرئيس على املجلس وله أن يقرر بحثها في الحال 

 ختصة لبحثها وإعداد تقرير عملها.أو إحالتها إلى اللجنة امل

 (106)ملادة ا -

تخطر اللجنة املختصة بالتعديالت الجوهرية التي يقدمها األعضاء قبل الجلسة املحددة 

لنظر املشروع أمام املجلس لبحثها، ويبين املقرر رأي اللجنة فحها أ ناء املناقشة في الجلسة. ويجب أن 

.
ً
 ومصاغا

ً
 يكون اقتراح التعديل محددا

التعديل الذي يقترح أ ناء جلسة املجلس إلى ويجوز للحكومة وملقرر اللجنة طلب إحـالة 

 ولم يسبق نظـره فحها.اللجنة، وتلزم إجابة هـذا الطلب إذا كان اقتراح التعدي
ً
 ل جوهـريا

 (107ملادة )ا -

إذا قرر املجلس إحالة التعديل املقترح إلى اللجنة وجب علحها أن تقدم تقريرها في امليعاد 

التعديل تأ ير على باقي مواد املشروع، أجل نظره حتى تنتهى  الذي يحدده املجلس، وإذا كان لهذا

 اللجنة من عملها في شأنه وإال كان للمجلس أن يستمر في مناقشة باقى املواد.

 وها دون أن يتبناها أحد األعضاء.وتعتبر التعديالت كأن لم تكن، وال تعرض للمناقشة، إذا تنازل عملها مقدم

 (108املادة ) -

، بعد االنتهاء م
ً
ن مناقشة املادة والتعديالت املقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي على التعديالت أوال

 خذ الرأي على املادة في مجموعها.ويبدأ الرئيس بأوسعها مدى وأبعدها عن النص األصلي،  م يؤ 

 (109ملادة )ا -

 في إحدى املواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق علحها
ً
، إذا قرر املجلس حكما

فله أن يعود إلى مناقشة تلك املادة. ويجوز للمجلس، بناًء على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد 

األعضاء، أن يقرر إعـادة املناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة، وذلك قبل 

 انتهاء املداولة في املشروع.
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 (110املادة ) -

لقانون بصفة نهائية، إذا كانت قد أدخلت على للمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع ا

نصوصه تعديالت بالجلسة، أن يحيله إلى اللجنة املختصة لتبدي رأيها باإلشتراك مع لجنة الشئون 

التشريعية والقانونية أو مكتبها في صياغة وتنسيق أحكامه. وعلى اللجنة املحال إلحها املشروع أن تقدم 

 ها املجلس.تقريرها في املوعد الذي يحدده ل

 وال يجوز بعدئذ إجراء مناقشة في املشروع إال فيما يتعلق بالصياغة.

 (111املادة ) -

يجب إجراء مداولة  انية في بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابي بذلك إلى 

رئيس املجلس من الحكومة أو رئيس اللجنة أو مقررها أو خمسة أعضاء على األقل، وذلك قبل الجلسة 

 على مشروع القانون، ويبين بالطلب املادة أو املواد املطلوب إعادة  أو 
ً
املوعد املحدد ألخذ الرأي نهائيا

 ملقترحة للمواد املطلوب تعديلها.املداولة فحها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة ا

 (112ملادة )ا -

املقترحة والتي قدم الطلب بشأنها  ال يجوز في املداولة الثانية املناقشة في غير التعديالت

 للمادة السابقة،  م يؤخذ الرأي بعد املناقشة على املواد التي اقترح تعديلها بحسب ترتيبها في 
ً
طبقا

 املشروع، وبعدئذ يؤخذ الرأي على املشروع بصفة نهائية.

 (113املادة ) -

تعديالت أ ناء ا يقدم من تسري األحكام الخاصة بالتعديالت املقدمة في املداولة األولى على م

 املداولة الثانية.

 (114ملادة )ا -

ال يجوز أن يقر املجلس أي موضوع أو أن يرفضه إال بعد نظره في اللجنة أو اللجان املختصة، 

 د من أحكام خاصة في هذه الالئحة.وفى ضوء ما تقدمه من تقارير في شأنه، وذلك مع مراعاة ما ور 

 (115ملادة )ا -

 في مشروع القانون قبل مض ي أربعة أيام على األقل من انتهـاء ال يجوز أخذ ا
ً
لرأي نهائيا

 املداولة فيه.

ويجوز بموافقة املجلس، في األحوال املست جلة، أخذ الرأي الملهائي على املشروع في ذات 

الجلسة التي تمت املوافقة عليه فحها، وذلك بعد ساعة على األقل من االنتهاء من نظره ما لم تقرر 

 أغلبية أعضاء املجلس غير ذلك.
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 (116ملادة )ا -

لكل من تقدم باقتراح بقانون أن يسترده بطلب كتابى لرئيس املجلس، ولو كان ذلك أ ناء 

مناقشته، فال يستمر املجلس في نظره إال إذا كان موقعا من عضو أو أعضاء غيره، أو طلب أحد 

 يس املجلس.األعضاء االستمرار في نظره بطلب كتابى يقدم إلى رئ

 (117ملادة )ا -

تسقط اإلقتراحات بقوانين املقدمة ممن زالت عضويته من األعضاء، إال إذا كانت موقعة 

من عضو أو أعضاء غيره، وذلك فيما عدا اإلقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق علحها املجلس وتقرر 

اغتها وإحالتها إلى ستمرار في صيإحالتها إلى الحكومة لوضعها في صيغة مشروع قانون، فيجب علحها اال 

 مجلس النواب.

 (118ملادة )ا -

ة تقديمها اإلقتراحات بقوانين التي يستردها مقدموها أو التي تسقط طبقا ألحكام املادة السابقة ال يجوز إعاد

 في دور اإلنعقاد ذاته.

 (119املادة ) -

ما عدا اإلقتراحات التي تسقط جميع اإلقتراحات بقوانين بملهاية الفصل التشريعي، وذلك في

 ومة لوضعها في صيغة مشروع قانون.سبق أن وافق علحها املجلس السابق وتقرر إحالتها إلى الحك

 (120ملادة )ا -

 من مادة واحدة، اكتفى بتالوته ومناقشته،  م أ
ً
خذ الرأي إذا كان املشروع أو اإلقتراح مؤلفا

 رة واحدة.الملهائي فيه م

 (121ملادة )ا -

 ألحكام املادة إذا 
ً
اعترض امللك على مشروع قانون أقره مجلسا الشورى والنواب ورده طبقا

( من الدستور، أحيل املشروع إلى رئيس مجلس النواب ليخطر املجلس باالعتراض على مشروع 35)

 القانون وأسباب االعتراض.

اإلدالء ببيان ويعقد املجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ولرئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه 

في هذا الشأن، ويحيل املجلس اإلعتراض والبيانات املتعلقة به في ذات الجلسة إلى لجنة الشئون 

التشريعية والقانونية لدراسة املشروع املعترض عليه، واملبادئ والنصوص التي هي محل االعتراض، 

 وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب األحوال.
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ئون التشريعية والقانونية على املجلس لنظره على وجه االست جال، ويعرض تقرير لجنة الش

وفي حالة موافقة أغلبية  لثي أعضاء املجلس على املشروع أحيل إلى مجلس الشورى الستكمال 

 االجراءات املقررة.
 

 املراسيم بقوانين

 (122املادة ) -

( من الدستور إلى 38يحيل رئيس املجلس املراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق للمادة )

 اللجان املختصة إلبداء رأيها فحها، ويكون لها في املجلس وفي اللجان األولوية على أية أعمال أخرى.

 (123املادة ) -

 
ً
ألحكام  ال يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص أي مرسوم بقانون صادر طبقا

 ( من الدستور.38املادة )

 (124ملادة )ا -

راسيم بقوانين اإلجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين املنصوص تسري بشأن امل

 علحها في هذه الالئحة. ويصوت املجلس على هـذه املراسيم باملوافقة أو بالرفض.

ويصدر قرار املجلس بعدم إقرار املرسوم بقانون بأغلبية أعضاء املجلس، وينشر هذا القرار  

 في الجريدة الرسمية.

 

 فتاء القانوني والبحوث إدارة اإل 

  املسئوليات والواجبات الرئيسية

.إبداء الرأي في املسائل الدستورية والتشريعية وغيرها من املسائل القانونية التي تحال إلحها من مجلس ي 1

الشورى والنواب ومجلس الوزراء والوزارات واملؤسسات والهيئات العامة، وذلك باالستعانة بالقوانين 

الكتب الفقهية، التشريعات املقارنة، واألحكام الصادرة من محاكم النقض والدستورية ذات الصلة، 

  الوطنية والعربية واألجنبية، وتقارير املنظمات الدولية املتخصصة في املواضيع محل طلب الرأي.

.تفسير نصوص القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية واملراسيم بقوانين باإلستعانة بالفتاوى 2

 وقضاًء واملذكرات اإليضاحية للقوانين ذات 
ً
الصادرة من مجلس الدولة املصري وما هو مستقر عليه فقها

 للتفسير القانوني السليم.
ً
  الصلة، وصوال

.إقرار املبادئ القانونية من خالل الفتاوى التي سبق إصدارها من قبل الهيئة مما يسهم بنشر الوعي 3

  الجهات الحكومية املختلفة.القانوني والتي تعمل في ضوئها 

 على الفتاوى الصادرة.4
ً
 .قياس مؤشرات األداء بناًء على عدد التعديالت التي تمت على التشريعات استنادا
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.قياس مدى تحة تطبيق حكم القانون من خالل االستفسارات املحالة إلى الهيئة في مواضيع سبق 5

القوانين والتوصية على سدها بالتنسيق مع اإلدارات اإلفتاء فحها، والتعرف على الفراغ التشريعي في 

 األخرى.

.البحث والدراسات القانونية في املسائل القانونية املعاصرة واملختلف علحها، وإجراء البحوث العلمية 6

في كافة املجاالت القانونية والقضائية وذلك باالستعانة بمؤلفات كبار فقهاء فروع القانون العام والخاص 

  الدكتوراه املعتمدة من الجامعات العريقة في مجال القانون. ورسائل

 .املشاركة في مراحل اصدار أعداد مجلة )القانونية( وهي مجلة علمية قانونية ُمحكمة نصف سنوية.7

.تجميع أهم الفتاوى الصادرة عن هيئة التشريع واإلفتاء القانوني، مع بيان املبدأ الذي انتهت إليه، 8

 
ً
لطباعة كتيب خاص بذلك، ملواصلة سلسلة مجموعة الفتاوى املختارة من قبل الهيئة، وذلك تمهيدا

  وكذلك تجميع املبادئ التي أرستها لجنة الفتوى والتشريع.

 تلك التي طرأ 9
ً
.تجميع القوانين الصادرة في اململكة أو النافذة املعمول بها، مع إعادة طباعتها، وخصوصا

 علحها العديد من التعديالت.

  .املساهمة في البرامج التدريبية للطلبة املبتعثين من قبل الجامعات.10

 .إعداد التقارير الفنية للعرض على لجنة الفتوى والتشريع.11
 

 إدارة التشريع والجريدة الرسمية: 

 املسئوليات والواجبات الرئيسية: 

 التشريع:  -1

 اإلقتراحات بقوانين:  -أ

التشريع بوضع اإلقتراحات بقوانين املحالة من مجلس يختص القسم األول وهو قسم 

الشورى ومجلس النواب إلى الحكومة في صيغة مشروعات قوانين. وتتمثل مهمة مستشاري وباحثي 

 هذا القسم في اآلتي: 

  إفراغ اإلقتراح بقانون وفق أسس الصياغة القانونية السليمة في صيغة مشروع قانون.-1

حكام اإلقتراح بقانون للدستور ومدى توافق أحكامه مع القوانين السارية التأكد من عدم مخالفة أ-2

  وضبط األحكام الواردة في نصوصه.

التأكد من عدم التكرار أو التناقض بين أحكام اإلقتراح بقانون، بمراعاة عدم املساس بأحكام -3

  اإلقتراح بقانون.

  افة املالحظات الشكلية واملوضوعية.إعداد مذكرة تفصيلية بشأن اإلقتراح بقانون متضمنة ك-4
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إعداد خطاب موجه إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية، -5

  يرفق به اإلقتراح بقانون بعد صياغته ومذكرة الهيئة بشأنه.

ون( إلى السلطة إعداد األدوات الالزمة إلحالة اإلقتراح بقانون )بعد وضعه في صيغة مشروع قان-6

التشريعية )خطاب موجه إلى الديوان امللكي، وخطاب من صاحب السمو امللكي رئيس مجلس الوزراء 

  إلى رئيس مجلس النواب، ومشروع القانون، ومذكرة الهيئة بشأنه(.

 إلصداره من قبل حضرة صاحب الجاللة امللك حفظه -7
ً
مراجعة القانون في صورته الملهائية تمهيدا

عد موافقة مجلس ي النواب والشورى عليه(، ومن  م إعداد مذكرة توضيحية بشأنه تتضمن هللا )ب

كافة اإلجراءات املتخذة منذ وروده ألول مرة إلى الهيئة وحتى لحظة إقراره من قبل املجلسين، كما 

 ملواد املشروع.حيث يتم إرسال مسودة القانون الملهائية واملذكرة التوضيحية
ً
 موجزا

ً
 تتضمن وصفا

للديوان امللكي مع نسخة إلكترونية منه وذلك لطباعته على الورق الرسمي لحضرة صاحب الجاللة 

  امللك حفظه هللا إلصداره من قبل جاللته.
 

 مشروعات القوانين:  -ب

ويدخل ضمن اختصاص قسم التشريع كذلك إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي 

وزارات املختصة، فيعمل القائمين عليه من مستشارين تحال إلى الهيئة من مجلس الوزراء أو ال

 ومستشارين مساعدين وباحثين قانونيين على اآلتي: 

  ضبط الصياغة القانونية بما يتفق والدستور وعدم مخالفتها للقوانين القائمة.-1

انون عقد اإلجتماعات الالزمة مع املعنيين بالوزارات والجهات الحكومية ذات العالقة بمشروع الق-2

  إذا تطلب األمر ذلك.

إعداد مذكرة تفصيلية أولية بشأن مشروع القانون تتضمن كافة مالحظات الهيئة الشكلية -3

  واملوضوعية.

إعداد خطاب يرفع ملعالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية أو -4

 به مشروع القانون بعد صياغته ومذكرة م -بحسب األحوال  -للوزير أو رئيس الجهة املعنية 
ً
رفقا

  الهيئة بشأنه.

 لتوصيات مجلس الوزراء، باملوافقة على مشروع القانون، يتم إعداد أدوات إحالة املشروع -5
ً
وفقا

إلى السلطة التشريعية )مرسوم اإلحالة، وخطاب موجه من صاحب السمو امللكي إلى معالي رئيس 

ومذكرة بشأنه(. بحيث تكون هذه األدوات مرفقة بكتاب يوجه من  مجلس النواب، ومشروع القانون 

  سعادة رئيس الهيئة إلى سعادة وكيل الديوان امللكي للشئون السياسية.
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 إلصداره من قبل حضرة صاحب الجاللة امللك حفظه -6
ً
مراجعة القانون في صورته الملهائية تمهيدا

ومن  م إعداد مذكرة توضيحية بشأنه تتضمن هللا )بعد موافقة مجلس ي النواب والشورى عليه(، 

كافة اإلجراءات املتخذة منذ وروده ألول مرة إلى الهيئة وحتى لحظة إقراره من قبل املجلسين، كما 

 ملواد املشروع. حيث يتم إرسال مسودة القانون الملهائية واملذكرة التوضيحية 
ً
 موجزا

ً
تتضمن وصفا

وذلك لطباعته على الورق الرسمي لحضرة صاحب الجاللة  للديوان امللكي مع نسخة إلكترونية منه

  امللك حفظه هللا إلصداره من قبل جاللته.
 

 املراسيم، اللوائح، قرارات رئيس مجلس الوزراء، القرارات الوزارية:  -ج

 بإعداد ومراجعة مشروعات املراسيم واللوائح وقرارات رئيس 
ً
يختص قسم التشريع أيضا

ات التنفيذية للقوانين الواردة من جميع الوزارات والهيئات واملؤسسات العامة مجلس الوزراء والقرار 

والجهات الحكومية، والتأكد من توافقها مع القوانين وعدم مخالفتها لها، وذلك قبل قيام الجهة 

  املعنية بإصدارها، وبما يتطلب ذلك من عقد االجتماعات التنسيقية مع املعنيين في تلك الجهات.
 

 عمال ذات العالقة باللجنة الدائمة ملسئولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون الخليجي: األ  -د

في سبيل متابعة تنفيذ قرارات قادة مجلس التعاون بشأن التشريعات املختلفة، تم انشاء -1

  لجنة للمتابعة برئاسة مدير اإلدارة وعضوية أعضاء من اإلدارة ومن اإلدارات األخرى.

 للجنة الدائمة ملسئولي إدارات  التنسيق-2
ً
الكامل بشأن حضور ممثلي الهيئة اجتماعين سنويا

  التشريع بدول املجلس ملناقشة املسائل املطروحة على جدول األعمال.

مشاركة املعنيين من اإلدارة في اجتماعات لجنة املختصين املنبثقة عن اللجنة الدائمة بدول -3

املناطة بها، مثل إعداد املوسوعات التشريعية، وكذلك موضوع  املجلس بشأن إعداد كافة املهام

  توحيد املصطلحات التشريعية، وإعداد استراتيجية اللجنة الدائمة وغيرها من املهام األخرى.

مشاركة املعنيين من اإلدارة في اجتماعات لجنة الخبراء املنبثقة عن اللجنة الدائمة بشأن -4

املعتمدة من القادة ومن  م إعادة طرحها من جديد العتمادها  مراجعة القوانين اإلسترشادية

  كقوانين ملزمة لدول املجلس.

املشاركة في مراحل إصدار مجلة الهيئة )القانونية( وهي مجلة علمية قانونية محكمة نصف   -5

  سنوية.

  لكة.املساهمة في البرامج التدريبية للطلبة املبتعثين للتدريب من مختلف جامعات املم -6

إعداد التقارير التفصيلية ذات العالقة بالتشريعات الصادرة خالل الفصول التشريعية وأدوار   -7

 اإلنعقاد، سواء أكانت مشاريع بقوانين أو اقتراحات بقوانين. 
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 الجريدة الرسمية:  -2

ويختص القسم الثاني وهو قسم الجريدة الرسمية، بنشر جميع التشريعات سواء كانت 

أو أوامر ملكية أو مراسيم أو قرارات في الجريدة الرسمية حتى تكون نافذة في مواجهة الكافة، قوانين 

 وذلك وفق الخطوات اآلتية: 

 به األداة املطلوب نشرها.-1
ً
  استالم خطاب من الجهة املعنية طالبة النشر مرفقا

م القوانين واألنظمة ذات مراجعة األداة املطلوب نشرها مراجعة دقيقة للتأكد من مطابقتها ألحكا-2

  العالقة.

مراجعة صياغة األداة املطلوب نشرها مراجعة دقيقة للتأكد من نسقها ومسايرتها للنظام القانوني -3

  املتبع في صياغة مختلف األدوات التشريعية في اململكة.

مع الجهة  في حالة وجود أية مالحظات موضوعية تؤ ر في أحكام املرسوم أو القرار يتم التنسيق-4

 وإعدادها في صورتها الملهائية قبل النشر.
ً
  املعنية بشأن حسمها نهائيا

بعد التأكد من سالمة وتحة األداة املراد نشرها، يتم إرسال هذه األداة للجهة املعنية "بهيئة شئون -5

  اإلعالم" لنشرها في الجريدة الرسمية.

  داة في عدد الجريدة الرسمية املحدد وتاريخه.يتم عمل خطاب يوجه للجهة املعنية يفيد بنشر األ -6
 

 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع واإلفتاء القانوني  2006( لسنة 60قانون رقم )

 (1املادة ) -

يئة التشريع واإلفتاء القانوني هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية االعتبارية ويمثلها رئيسها ه

 ."حها فيما بعد بكلمة "الهيئةأمام القضاء وفي التعامل مع الغير، ويشار إل

 في امليزانية العامة للدولة، ويتولى املجلس  
ً
 واحدا

ً
وتكون للهيئة ميزانية مستقلة تدرج رقما

  األعلى للهيئة وضع اللوائح والقرارات واألنظمة املتعلقة بها.
 

 (2املادة ) -

ات، وتتولى تختص الهيئة بصفة عامة بمهام اإلفتاء القانوني وإعداد وصياغة التشريع

 بصفة خاصة ما يلي: 

وضع اإلقتراحات بقوانين املحالة من مجلس الشورى ومجلس النواب إلى الحكومة في صيغة  -1

( من الدستور يجب على هيئة التشريع واإلفتاء القانوني 92مشروعات قوانين. ومع مراعاة حكم املادة )

تاريو إحالته إلحها لتبدي الحكومة  رفع اإلقتراح بعد صياغته إلى الحكومة خالل  ال ة أشهر من
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مالحظاتها عليه وتقديمه في صورة مشروع قانون إلى مجلس النواب خالل مدة ال تتجاوز خمسة 

، وإذا رأت الحكومة تأخير إحالة مشروع القانون ملدة أطول أخطرت مجلس النواب بذلك.
ً
 وأربعين يوما

ن مجلس الوزراء أو الوزارات املختصة وكذلك إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي تحال إلحها م -2

 املراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين.

تفسير نصوص القوانين واملراسيم بقوانين، وذلك بناًء على طلب من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس  -3

 مجلس الشورى أو من رئيس مجلس النواب أو من أحد الوزراء.

ير نص في الدستور أو القوانين أو املراسيم بقوانين بين الحكومة ممثلة في وفي حالة الخالف حول تفس

مجلس الوزراء ومجلس ي الشورى والنواب أو أحدهما، أو بين املجلسين يكون التفسير الصادر من 

 لألطراف إذا كان قد صدر بناًء على طلبهم.
ً
  الهيئة ملزما

يرها من املسائل القانونية التي يرى رئيس مجلس إبداء الرأي في املسائل الدستورية والتشريعية وغ -4

  الشورى أو رئيس مجلس النواب إحالتها إلحها بسبب أهميتها.

إعداد ومراجعة صي  املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة أو تنضم إلحها، للتأكد من  -5

تفاقها مع القوانين واملراسيم عدم مخالفتها للدستور، وعدم تعارضها مع سيادة الدولة وإيضاح مدى ا

واألنظمة املعمول بها وإبداء الرأي في اإلجراءات القانونية الالزمة إلبرام هذه املعاهدات واالتفاقيات 

  الدولية أو االنضمام إلحها.

إبداء الرأي القانوني في األمور التي تحال إلحها من مجلس الوزراء والوزارات واملؤسسات والهيئات  -6

 التي تتعلق بتطبيق القوانين واملراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية املعمول بها.العامة، و 

إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الوزارات واملؤسسات والهيئات العامة والجهات الخاضعة لقانون  -7

  نونية.تنظيم املناقصات واملزايدات واملشتريات واملبيعات الحكومية، وذلك فيما تثيره من مسائل قا

وال يجوز ألي من الوزارات واملؤسسات والهيئات العامة والجهات املشار إلحها بالفقرة السابقة أن تبرم  .1

 تزيد قيمته على  ال مائة ألف دينار بغير مراجعته بالهيئة.
ً
  عقدا

ا مراجعة عقود تأسيس الشركات التجارية وأنظمتها األساسية التي ينص القانون على أن يكون تأسيسه -8

 بمرسوم.

 تجميع القوانين واملعاهدات واالتفاقيات الدولية الصادرة في الدولة أو النافذة املفعول فحها. -9

تمثيل الدولة أو املشاركة في تمثيلها في املؤتمرات والندوات الدولية واملحلية الخاصة بمناقشة القوانين  -10

  واملعاهدات واالتفاقيات الدولية، إذا كلفت بذلك.
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 (3املادة ) -

تشكل الهيئة من رئيس ونائب للرئيس ومن عدد كاٍف من املستشارين األول واملستشارين 

واملستشارين املساعدين، ويشتر  في تعييملهم بالهيئة الشرو  الواجب توافرها لتعيين نظرائهم من 

لى القضاة الواردة في قانون السلطة القضائية، وتسري علحهم أحكام قانون كادر القضاة وما يسري ع

نظرائهم من القضاة بشأن تعييملهم وترقيتهم وندبهم وسن التقاعد الخاص بهم وكافة البدالت 

.
ً
 والعالوات واملزايا املقررة أو التي تقرر لهم والتفتيش علحهم ومساءلتهم تأديبيا

وبمراعاة أحكام الفقرة السابقة يصدر بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة املجلس األعلى 

 بتنظيم كافة الشئون الوظيفية ألعضائها، وذلك بما يتفق وطبيعة العمل بالهيئة.لها الئحة 

ويعاون الهيئة في أعمالها عدد كاٍف من الباحثين القانونيين واملوظفين اإلداريين، ويسري 

  بشأنهم قانون الخدمة املدنية.

 (4ملادة )ا -

جة كل مملهما، ويعين باقي يعين رئيس الهيئة ونائب رئيس الهيئة بأمر ملكي يحدد فيه در 

 األعضاء بالهيئة بأوامر ملكية بناًء على اقتراح من املجلس األعلى للهيئة.

ويكون تعيين غير البحرينيين أعضاء بالهيئة بطريق التعاقد وتسري علحهم كافة أحكام هذا  

 له.
ً
  القانون واللوائح والقرارات واألنظمة الصادرة تنفيذا

 (5ملادة )ا -

ة أحكام املادة السابعة من هذا القانون، يشكل املجلس األعلى للهيئة برئاسة مع مراعا

( من املادة 3( و)2( و)1رئيسها وعضوية نائب الرئيس ومدراء اإلدارات املنصوص علحها في البنود )

السابعة من هذا القانون، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله األقدم فاألقدم من 

 يئة.أعضاء اله

 (6ملادة )ا -

تمارس الهيئة اختصاصاتها الفنية في استقالل، وال يجوز التدخل في كل ما يتعلق بمباشرة 

هذه االختصاصات، وال يخضع أعضاء الهيئة في مباشرتهم ألعمالهم الفنية إال لرؤسائهم املتدرجين 

 فحها.

التي تخولها القوانين  ويكون لرئيس الهيئة بالنسبة لشئونها اإلدارية واملالية الصالحيات

  واللوائح للوزير.

 (7ملادة )ا -

 تتكون الهيئة من اإلدارات اآلتية: 
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 إدارة اإلفتاء القانوني والبحوث. -1

 إدارة التشريع والجريدة الرسمية. -2

 إدارة املعاهدات واالتفاقيات الدولية والعقود. -3

 إدارة املوارد البشرية واملالية. -4

ى للهيئة، ويحدد املرسوم اختصاصات هذه اإلدارات وما ويجوز بمرسوم إضافة إدارات أخر 

 إذا كان مديروها يدخلون ضمن تشكيل املجلس األعلى للهيئة من عدمه.

ويعين مديرو اإلدارات التي يتكون مملها املجلس األعلى للهيئة من بين أعضائها بقرار من رئيس 

  الهيئة بموافقة املجلس األعلى لها.

 (8املادة ) -

يئة جهاز ترجمة يتولى ترجمة القوانين واملراسيم واللوائح والقرارات واملعاهدات يلحق باله

واالتفاقيات الدولية والو ائق القانونية، التي يرى مجلس الوزراء أو الوزارات أو وزير العدل أو رئيس 

 الهيئة ضرورة أو فائدة من ترجمتها إلى اللغة العربية أو مملها إلى لغات أجنبية.

 (9ة )ملادا -

تشكل في هيئة التشريع واإلفتاء القانوني لجنة للفتوى والتشريع برئاسة رئيس الهيئة 

وعضوية نائب الرئيس وعدد كاف من مستشاري الهيئة، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس 

 الهيئة.

 ويجوز ملن طلب إبداء الرأي أن يحضر بنفسه اجتماعات هذه اللجنة أو أن يندب من يراه 

من ذوى الخبرة لحضورها، كما يجوز لرئيس الهيئة أن يطلب من الجهات املعنية ترشيح من تراهم 

 لحضور اجتماعات اللجنة، وال يكون ألي من هؤالء حق التصويت. 
 

 (10املادة ) -

 تختص لجنة الفتوى والتشريع باآلتي:

 في املسائل التي تحال إلحها بسبب أهميتها من رئ -1
ً
يس مجلس الوزراء، أو من رئيس إبداء الرأي مسببا

 مجلس الشورى، أو من رئيس مجلس النواب، أو من أحد الوزراء، أو من رئيس الهيئة.

 يخالف فتوى صدرت من إدارة  -2
ً
 في املسائل التي ترى فحها إحدى إدارات الهيئة رأيا

ً
إبداء الرأي مسببا

 أخرى أو من لجنة الفتوى والتشريع.

  ملراسيم بقوانين واملراسيم واللوائح التي تحال إلحها من رئيس الهيئة.مراجعة مشروعات القوانين وا -3
 

 

 



56 

 

 (11املادة ) -

تضع لجنة الفتوى والتشريع الئحة داخلية لنظام العمل في هيئة التشريع واإلفتاء القانوني، 

 ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة املجلس األعلى.
 

ونية والتدابير اإلدارية ذات الصلة، وذلك للوقوف عملية التقييم الدوري للصكوك القان

 على مدى كفايتها ملنع الفساد ومكافحته: 

 ألمرين على النحو التالي: 
ً
 يقوم نظام التعديل على الصكوك القانونية وفقا

ً
 عموما

: تقوم الوزارات التي ترغب بتقديم مقترح لتعديل أحد القوانين التي تقع ضمن اختصاصها إلى  -
ً
أوال

حكومة )رئيس مجلس الوزراء( للدراسة ومن  م يتم تحويلها لهيئة اإلفتاء والتشريع لصياغتها والتأكد ال

 من موائمتها مع الدستور ومن  م تحال إلى مجلس ي الشورى والنواب.

-  
ً
: التقدم مباشرة إلى رئيس مجلس ي الشورى والنواب لتقديم املقترح بقانون في حال كان مدعوما

ً
 انيا

 ة.من الحكوم
 

 معلومات إضافية

إن مملكة البحرين كونها صادقت على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، فإنها التزمت باتخاذ العديد  -

من التدابير التي تتوائم مع متطلبات هذه اإلتفاقية، وذلك من خالل دراسة كافة املالحظات الواردة في 

التفاقية في الفصلين الثالث "التجريم وإنفاذ القانون" تقرير استعراض تنفيذ مملكة البحرين ألحكام ا

والرابع "التعاون الدولي" في دورة االستعراض األولى، ورفع التقرير إلى مجلس الوزراء لإلطالع على ما جاء 

فيه وعرضه على لجنة الشؤون القانونية، والتي بدورها قدمت تعليقها على كل مالحظة واردة بعد دراستها 

قتراحات بشأنها، وبالتالي تم إقتراح إضافة بعض املواد وتطوير أخرى بناء على مالحظات الدول وتقديم اإل

 عن ذلك تم إقتراح سن قانون خاص بمكافحة الفساد.
ً
 املستعِرضة، فضال

وبالفعل تم إعداد مسودة ملشروع القانون من قبل اإلدارة العامة ملكافحة الفساد واألمن اإلقتصادي  -

 مشروع القانون منظور أمام واإللكتروني 
ً
 .الجهات املختصةفي ضوء ما سبق، وحاليا

نود التنويه إلى أن هنالك العديد من القوانين املتصلة بالفساد وتم تشديد العقوبات املتعلقة بالرشوة  -

 عن تجريم الرشوة واالختالس في القطاع األهلي بموجب القانون رقم )
ً
، 2013( لسنة 1واإلختالس، فضال

لك سن قانون الكشف عن الذمة املالية والتعديالت الواردة عليه وغيرها من املواد التي تم تعديلها كذ

 وتطويرها.

تم تقديم مقترح بإنشاء وحدة تقوم بعمل التقييمات لكافة الصكوك واألحكام القانونية وهي في مقترح:  -

 حيز الدراسة في مجلس ي الشورى والنواب.


